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Het boek is zestien bladzijden onderweg. Matthias 
Declercq (“een West-Vlaams jongetje met een bril, 
donkere jeans en een hemd, en de uitstraling van een 
golden retriever”) is zojuist met een huurboot aan-
gekomen op Urk. Hij neemt zijn intrek bij een gast-
gezin in het oude centrum en legt uit wat zijn doel is. 
Hij wil geen “steekvlamjournalist” zijn. Hij wil de 
tijd nemen om Urk te doorgronden.

In de logeeraanbouw van zijn gasthuis vindt 
Declercq een minuscuul boekje. Hoe kan ik God 
leren kennen? heet het. Op de achterflap: “In dit 
boekje leer je dat God veel om je geeft.” Welkom op 
Urk, het Urk zoals Declercq dat aan de buitenwereld 
laat zien. 

Freelance journalist Matthias Declercq debu-
teerde in 2016 met het alom geprezen De val over 
het lot van vijf wielervrienden. Het lag voor de hand 
om in het populaire sportgenre te blijven. Declercq 
waagde zich aan een totaal ander type onderwerp: 
de dorpsbiografie. Hij verblijft een half jaar in het 
aanbouwtje van het orthodox-protestantse gezin. 

Fabelachtig neemt Declercq zijn lezer mee op 
sleeptouw. De lange alinea’s werken dankzij de wei-
nige witregels betoverend, alsof je met hem door de 
nauwe steegjes van het oude dorp doolt. 

Urk was één van de vier eilanden in een zoute, 
onstuimige binnenzee toen Nederland in 1918 de 
Zuiderzeewet omarmde. Door de voltooiing van de 
Afsluitdijk in 1932 keken de Urkers voortaan aan de 
ene kant uit op het zoete, doodse IJsselmeer. De 
drooglegging van de grootste polder van de wereld, 
Flevoland, deed het uitzicht aan de andere kant 
transformeren in strakke, rechte landbouwkavels. 

De inpoldering markeert de geschiedenis van de 
Zuiderzeeregio. De kustbewoners moesten zichzelf 
opnieuw uitvinden. Sociaal-cultureel, én econo-
misch. Daarbij kregen ze amper hulp van de rijks-
overheid. De Urkers leefden tot dan toe voorname-
lijk van de Zuiderzeevisserij. De ansjovis en haring 
zwommen zich nu vast op de Afsluitdijk.

Maar Declercq mag zich van zichzelf niet “té veel 
ingraven in de geschiedenis, mijn blik mag niet té 
gefocust zijn op het verleden”. 

Declercq besluit iedere zondag één van de vijf-
entwintig Urker kerken te bezoeken. Het is een 
bewonderingswaardige onderneming. Toen in de 
jaren 1960 een proces van secularisering begon, 
bleef Urk de orthodoxe kerken trouw, net als de 
andere Biblebeltplaatsen. 

De Urker vissers verruilden de Zuiderzee voor 
de Noordzee, waar ze goed geld verdienden. Vanaf 
de jaren 1960 legden ze zich daarnaast toe op de 
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Reijer is een oud-zeeman met wie Declercq goed 
kan opschieten. Hij bezoekt hem vaak, krijgt gere-
geld vis. “Reijer is mijn vriend”, schrijft Declercq. 
Hartstikke mooi, maar wat is de relevantie?

Het antwoord op de vraag waaróm het geloof 
zo’n grote rol speelt, blijft hangen, terwijl religie een 
allesomvattende rol krijgt in het portret dat Declercq 
van Urk schetst. 

Het incestslachtoffer dat in haar kerk werd 
doodgezwegen. Het verongelukte broertje over wie 
nooit meer werd gepraat. De homoseksueel die bij 
zijn moeder geen gehoor vond. Het zijn droevige 
verhalen, prachtig inlevend genoteerd. Zijn ze ook 
typisch voor Urk? Ontspruiten ze aan die intense 
religieuze beleving? Komt incest bijvoorbeeld aan-
toonbaar vaker voor op Urk? Door de context weg 
te laten, wekt Declercq nu die suggestie. 

De ontdekkingstocht zet zich voort op het 
industrieterrein. In de moderne kantoorpanden en 
de kolossale koelloodsen verdienen de Urkers van-
daag de kost in de (kweek)visindustrie. 

’s Nachts neemt de jeugd het bedrijventerrein 
over. De jongeren trekken zich terug in illegale bars 
en doen “alles wat God en het dorp verbieden”. Het 

visverwerking en handel. De welvaart nam in spron-
gen toe. Die economische status wilden de Urkers 
sociaal-maatschappelijk bevestigd zien, laat Declercq 
uitleggen door de godsdienstsocioloog Durk Hak. 
Als je met een eigen groepje een nieuwe kerk 
oprichtte, creëerde je je eigen erebaantje. Hak: 
“Mensen die bij een scheuring vooroplopen, zijn 
vaak degenen die bij de stichting van een nieuwe 
kerk ook vooraan zitten.”

Het is prettig om wat duiding te krijgen. Even 
op de plaats rust. In het tweede deel van het boek 
keert zijn wervelende werkwijze zich tegen hem. De 
voorbeelden, de interviews, de citaten, hij rijgt ze 
richtingloos aaneen.

Declercq staat niet te lang bij stil bij de deskun-
dige. Hij trekt geen conclusies en laat volgende spre-
kers het tegendeel beweren. Vol gas schrijft hij door 
naar de volgende gesprekspartners, een zwaar-
orthodox gezin. 

Het is nobel dat Declercq de stem van alle geïn-
terviewden even zwaar laat wegen, maar is het niet 
de taak van de journalist om daarin een selectie te 
maken? Waarom staat de godsdienstsocioloog bij-
voorbeeld op gelijke voet met een Reijer ten Napel? 

Vuurtoren op Urk © Pixabay
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Urk met haar weg. Kon zij niet blijven, klonk het. 
Declercq noteert het niet.
Het verhaal wint aan kracht door de keuzes die hij 
maakt, maar de grijzere, niet zo statische werkelijk-
heid doet hij daarmee minder recht.

Urk kent ook homoseksuelen die relaxed een 
rondje haven wandelen. Er zijn ook ongelovigen en 
meer vrijzinnigen die nergens anders zouden willen 
wonen. Vele kerkgangers houden zich nauwelijks 
bezig met discussies over Bijbelse interpretaties. De 
jonge hoogopgeleide Urkers, de kritische cabaretier, 
de cultureel-maatschappelijke discussieavondjes in 
de bibliotheek… 

In het slothoofdstuk stapt hij weer aan boord 
van een schip, ditmaal op een kotter van een ortho-
dox-protestantse visser. Bijbelspreuken sieren de 
kombuis en de kooi. Declercq had ook kunnen kie-
zen voor een moderne kotter, bijvoorbeeld van die 
lokaal bekende homoseksuele vissersbaas die zo 
duurzaam mogelijk vist. Of bij een kotter waar een 
grote televisie in de kombuis hangt. 

De meeste vissersschepen hebben gewoon wifi 
aan boord. ’s Avonds schettert er een spelshow van 
RTL4. Of een voetbalwedstrijd. Weinig spectacu-
lair, ook de realiteit. 

Mat thias M.R. DecleRcq, De ontdekking van Urk, 
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is onmiskenbaar een groot probleem. Jongeren die 
op grote schaal drinken en snuiven, zonder enig 
volwassen toezicht. Declercqs beschrijvingen zijn 
duizelingwekkend. 

“Ik durf niet te zeggen dat er op Urk meer drugs 
wordt gebruikt dan elders in Nederland”, tekent 
Declercq op uit de mond van Dirk Korf, een geboren 
Urker, en hoogleraar criminologie aan de Universi-
teit van Amsterdam. Korf nuanceert het beeld van 
Urk als cokedorp. Urk wijkt in zijn ogen niet veel af 
van de rest van Nederland. Voor media is het aantrek-
kelijk om te focussen op Urk, legt de professor uit. 

Declercq laat de hoogleraar uitgebreid aan het 
woord: “Het is gemakkelijker voor de buitenwereld 
om Urk als homogeen en hypocriet neer te zetten, 
door de contrasten uit te spelen, maar in werkelijkheid 
is het ook een microwereld die steeds diverser wordt.”

Om te vervolgen met een verhaal over een man 
die Declercq kent uit een illegale bar. De kerel 
plaatst een vuurwerkbom bij een huisgezin. Heftig 
verhaal, en opnieuw dringt de vraag zich op hoe dit 
voorval zich verhoudt tot het relaas van professor 
Korf. Wat betekent dit incident? 

Declercq zet de lezer op een dwaalspoor. “Ik 
wissel de hele tijd van register”, schrijft hij ergens. 
Inderdaad. Declercq praat met “honderden Urkers”, 
maar pleegt geen wederhoor bij de lokale politici die 
volgens hem niet doorhebben wat er daadwerkelijk 
gebeurt. De ouders uit de zwaardere kerken kijken 
de andere kant op. Feit is dat er ook raadsleden en 
ambtenaren zijn die zich onder aanvoering van een 
wethouder ijverig op “het IJslandse model” storten. 
Naar IJslands voorbeeld, dat ook veel alcohol- en 
drugsproblemen met de jeugd kende, ontwikkelen 
ze een beleid dat onder meer alternatieve, gezondere 
vrijetijdsbesteding aanbiedt. Vooralsnog is het een 
druppel op een gloeiende plaat, maar waarom zou je 
zo’n ontwikkeling verzwijgen?

In de tijd dat Declercq er woonde, had Urk een 
vrouwelijke interim-burgemeester van de liberale 
VVD, die ongetrouwd samenwoont met haar part-
ner. Ja, ze kreeg soms geen hand als ze een lid van 
een zware kerk trof. En ja, ze functioneerde prima, 
iedereen duldde haar autoriteit, en na een jaar liep 

De grijzere, niet zo statische 
werkelijkheid doet Declercq  
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