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Hugo Bos, de manager van Civitas Christina, tijdens een demonstratie afgelopen jaar. © Hollandse Hoogte / Marcel
Krijgs

Hoe een ultra-conservatief religieus
genootschap de Nederlandse opinie
bestookt
Ze hebben hun demonstranten voor de deuren van abortusklinieken tijdelijk
teruggetrokken, maar de campagnes tegen homoseksualiteit, islamisering,
klimaatdrammers en voor zwarte piet blijven lopen. Portret van Civitas Christiana,
een ultra-conservatief religieus genootschap dat met geld van oude Europese adel
de Nederlandse opinie bestookt.
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Of Hugo Bos dat nou niet irritant vindt, al die weerstand tegen zijn acties? Niet echt. 

,,Het is niet altijd leuk natuurlijk, maar we staan daar om de waarheid te verdedigen. Als
1 en 1 samen 2 is, kan het niet tegelijk ook 3 zijn. Zo is het ook met abortus: moord is
moord. Daar kan ik niks anders van maken.”
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Martelaar

Je leven is het
grootste wat je kunt
geven
- Hugo Bos, Civitas Christiana

Ja, Bos is streng in de leer, en nee, voor
stevige uitspraken loopt hij niet weg.  Zo
liet hij zich ook al eens ontvallen dat hij
bereid is als martelaar te sterven voor ‘de
goede zaak’. Hij staat er nog steeds
achter, vertelt hij aan de telefoon. ,,Ik
denk dat mijn gezin liever heeft dat ik nog
even blijf leven, het is niet een soort
uitnodiging. Maar het is eigen aan
christen zijn. Je leven is het grootste wat
je kunt geven.”

De naam Hugo Bos zegt u misschien niet meteen iets. Maar de kans dat u gehoord  hebt
van een van de acties van zijn organisatie Civitas Christiana - waarover later meer -  is
levensgroot. Het meest recent kwam zijn club in het nieuws met protest bij
abortusklinieken. De aanwezigheid van Bos en zijn mede-demonstranten werd zo
intimiderend geacht, dat minister De Jonge bufferzones wil instellen rond de klinieken.
Die publiciteit leidde weer tot bedreigingen aan het adres van de demonstranten, waarop
zij besloten hun acties even te staken.

Maar Bos en Civitas Christiana zijn geen one issue demonstranten. Een maandje terug
protesteerden ze in het Brabantse Oudenbosch tegen de aanleg van een
regenboogzebrapad bij de kerk, bedoeld als steuntje in de rug van de
homogemeenschap. In maart vorig jaar liet de club via het Reformatorisch Dagblad flyers
verspreiden waarin geprotesteerd werd tegen een tegen een campagne van modebedrijf
Suitsupply met zoenende mannen. En een laatste voorbeeld - het lijstje is langer - in
2014 plaatsten ze een grote advertentie in de Telegraaf, om campagne te voeren voor
het behoud van Zwarte Piet.

Bekijk hier hoe conservatieve groep Civitas Christiana tijdens hun protest tegen posters
van Suitsupply de pas werd afgesneden door politieke partijen en linkse demonstranten.
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Civitas Christiana
Dat doet Bos dus allemaal namens Civitas Christiana (CC), de stichting waarvan hij de
directeur is. De naam van de stichting lijkt rechtstreeks afkomstig uit een onnavolgbare
reli-thriller van Dan Brown. De club is gevestigd in een voormalig katholiek klooster in
Heilig Landstichting bij Nijmegen, thans ‘pelgrimshuis Casa Nova’.

Wanneer je je verdiept in het verhaal achter CC, wordt de associatie met Dan Brown
bepaald niet kleiner. De Nijmeegse stichting blijkt de Nederlandse vertakking van een
internationale organisatie die luistert naar de naam Traditie, Familie en Privé-eigendom
(TFP). Die organisatie werd in de jaren ‘60 opgericht in Brazilië, en is anno nu in 32
landen actief.

Traditie, Familie en Privé-eigendom
De agenda van TFP is aartsconservatief,
vertelt Eric van den Berg, voormalig
hoofdredacteur van katholiek.nl en
kenner van het katholicisme. ,,Het gaat
heel ver terug. Ze zien de morele leer
verwateren. Dat is echt de traditioneel
katholieke leer, met de familie als
hoeksteen van de samenleving. Dat uit
zich in een anti-maatschappelijk en
reactionair ressentiment.”

Volgens theoloog Frank Bosman
verlangen de aanhangers van TFP naar
de situatie zoals die voor het concilie van
Trente bestond. Dat vond halverwege de
zestiende eeuw plaats. ,,Het is een
geconstrueerd beeld van het verleden, dat historisch gezien niet per se juist is.”

In dat geïdealiseerde verleden van voor de Verlichting, voor de Franse revolutie, nemen
de kerk én de adel hun machtspositie weer in. Er moet weer een gerespecteerde elite
komen. Hugo Bos is het daar van harte mee eens: ,,De crises van nu ontstaan ook
omdat er geen moreel leiderschap meer is. Dat creëert een clash tussen de huidige elite
en het volk. Voor politici zonder morele normen heeft het volk niet zoveel respect.”

Hugo Bos, de manager van Civitas Christina © Bert
Beelen

Adel
Bosman en Van den Berg  stellen beiden
dat leden van de adel belangrijke
sponsoren van TFP zijn. ,,Er zit oud geld
achter”, zegt Van den Berg. ,,Er is
blijkbaar een groep rijke intellectuele
Europeanen die zich hiervoor inspant.
Fransen, Duitsers, Portugezen.”

Die lijntjes met de adel zijn er ook bij
Civitas. Voorzitter van de stichting is
Hertog Paul von Oldenburg, een 49-jarige
Duitser wiens grootmoeder een
achternicht van koningin Juliana was.
Verder zitten in het bestuur een
Braziliaanse Fransman van 82 en een
Uruguayaanse Portugees, 68 jaar oud.

Hoe de financiën bij Civitas Christiana
precies lopen, wil Bos niet zeggen. Wel
zegt hij dat zijn organisatie, die in 2014
werd opgericht, de eerste jaren gesteund
werd door ‘andere landen’ in het TFP-netwerk. ,,Al heel snel stonden we deels op eigen
benen, en sinds een jaar helemaal.” Het exacte budget geeft hij niet prijs. ,,Maar we
hebben 14 mensen in dienst, ongeveer 10 a 11 fte, en die betalen we een heel fatsoenlijk
salaris. Dus reken maar uit.”
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Hobbyclubje
Daarnaast zijn er dus omvangrijke en dure acties, die veel mensen bereiken. Volgens
Bos beschikt zijn organisatie daardoor inmiddels over de (adres-)gegevens van 220.000
Nederlanders, die een of meerdere petities van Civitas Christiana ondertekenden. Hij
leidt er uit af dat de steun voor zijn agenda groot is, en groeit. 

Bosman en Van den Berg, kenners van het katholicisme, zetten daar vraagtekens bij.
Volgens hen bestaat Civitas Catholica vooral uit een klein groepje extreem fanatieke
mensen, mannen voornamelijk, meestal jong ook. Het is een beetje een ‘hobbyclubje’,
zegt Bosman. ,,Ze vinden dat ze gelijk hebben en ze gaan ervoor. Ze hebben een
universele heilboodschap en iedereen moet dat weten.”

Van het clubje is Bos de fanatiekste. Hij was tot 2010 zwaar protestants, maar bekeerde
zich tot het katholicisme. Van den Berg vindt dat de protestantse domineesdrang nog
duidelijk doorklinkt. ,,Katholieken zijn gemiddeld gesproken veel minder fanatiek. Die
kunnen vaak amper onder woorden brengen wat ze geloven. Dat is bij Bos wel anders.”

Katholieken zijn gemiddeld gesproken veel
minder fanatiek. Die kunnen vaak amper onder
woorden brengen wat ze geloven
- Eric van den Berg, Voormalig hoofdredacteur van katholiek.nl en kenner van het

katholicisme

Politieke overlap
De agenda van Civitas komt voor een belangrijk deel overeen met die van partijen aan
de rechterkant van het politieke spectrum. Bos zegt veel overlap te zien met de ideeën
van Thierry Baudet, bijvoorbeeld. Ook demonstreert hij regelmatig voor dezelfde zaken
als clubs met een extreem-rechts randje, zoals Pegida en Identitair Verzet. En wie de
Facebook-pagina van Cultuur onder Vuur bezoekt, een van de uitingsvormen van Civitas,
waant zich op een alt-right propagandaforum. 

Binnen de katholieke kerk is er niet heel veel steun voor het werk van Civitas Christiana,
zeggen insiders. Historicus Remco van Mulligen stelt dat CC op het grensvlak tussen
conservatisme en fundamentalisme zit. ,,Conservatisme - veel Latijn in de kerk, verzet
tegen de vieringen die er nu zijn - heeft wel een plek in de katholieke kerk,
fundamentalisme niet. Dat is in de kern on-katholiek.”

Bos en zijn medewerkers trekken zich van die kwalificaties weinig aan. ,,We gaan door,
continu. Dat is het streven.” 

© Hollandse Hoogte / Marcel Krijgs

Nog even dit… 

In deze onzekere tijden is de behoefte aan betrouwbare informatie
minstens zo groot als aan ontspanning. Het AD, het grootste
multimedia nieuwsmerk van Nederland, biedt deze unieke
combinatie als geen ander. Want bij het AD is het glas is altijd
halfvol en wordt er zonder poespas, maar altijd met fatsoen,
geschreven. Want wij zijn de krant voor de mensen die mee willen
doen, in plaats van langs de zijlijn te staan schreeuwen.
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