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Er is de afgelopen jaren veel onderzoek 
 gedaan naar ruimtelijke verschillen in het 
gebruik van de fi ets als vervoermiddel, zowel 

tussen landen als daarbinnen. Dat onderzoek is 
van belang omdat meer gebruik van de fi ets een 

bijdrage kan leveren aan de oplossing van maat-
schappelijke vraagstukken als energiegebrek, 
CO2-uitstoot, congestie, luchtvervuiling, gebrek 
aan beweging en overgewicht. Fietsen is immers 
milieuvriendelijk en gezond.

Vanuit het buitenland wordt daarbij veel naar 
Nederland gekeken omdat hier verreweg het 
meest gefi etst wordt. Maar liefst 26% van de 
 verplaatsingen gebeurt per fi ets tegen 19% in 
Denemarken (dat op de 2e plaats staat), 10%  
in Duitsland (3e) en 8% in België (6e). Andere 
landen willen lessen trekken uit de Nederlandse 
ervaringen en het Nederlandse fi etsbeleid.

Zo wil de Londense (conservatieve) burge-
meester Boris Johnson een miljard euro uittrek-
ken om de Londenaren ‘op z’n Nederlands te 
 laten fi etsen’. Hij wil dat ze de fi ets niet alleen 
gebruiken voor sport en recreatie, maar als dage-
lijks transportmiddel. ‘Love London, Go Dutch’ 

De top-20 van Nederlandse fi etsgemeenten telt opvallend veel gemeenten 

uit de Bible Belt; zeker als we de vijf autoluwe Waddeneilanden, die allemaal 

in de top-20 staan, buiten beschouwing laten. Is het toeval dat er in protes-

tantse gemeenten meer gefi etst wordt? Speelt religie (onbewust) een rol in 

onze keuze van vervoersmiddelen?

Waarom protestanten 
meer fi etsen dan katholieken

fi ets en religie (1)
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Fietsers op de Stadsbrug over de IJssel bij Kampen, 

een gemeente uit de top-20 van fi etsgemeenten.
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is een motto van de London Cycling Campaign. 
Nederlandse ambassades doen tegenwoordig 
aan ‘fi etsdiplomatie’, en fi etsexpertise is een 
 exportproduct geworden. Nederlandse advies-
bureaus varen er wel bij.

Cultuur
Het hoge fi etsgebruik is niet alleen een kwestie 
van een goede fi etsinfrastructuur en een vlak 
land. Het is een gevolg van een brede inbedding 
in de Nederlandse samenleving en het resultaat 
van jarenlange ontwikkelingen. Culturele factoren 
spelen daarbij een belangrijke rol. Nederland 
heeft een ‘fi etscultuur’. Meer dan elders houden 
automobilisten rekening met fi etsers, omdat ze 
zelf ook fi etsers zijn. Fietsen hoort bij onze cul-
turele identiteit. Louter fysieke maatregelen als 
fi etspaden zijn onvoldoende om mensen aan het 
fi etsen te krijgen. Je moet ermee opgegroeid zijn. 

Dat komt pregnant tot uiting in het feit dat 
niet-westerse allochtonen in Nederland beduidend 
minder fi etsen, terwijl hen dezelfde fi etsinfrastruc-
tuur ter beschikking staat als autochtone Neder-
landers. Dit baart steden met veel allochtonen 
zorgen; zij vragen zich af of en hoe ze specifi ek 
op allochtonen gericht fi etsbeleid kunnen ont-
wikkelen. Fietslessen voor allochtone vrouwen 
hebben vooralsnog weinig effect. Cultuur, in het 
bijzonder religie, lijkt een belangrijke factor om 
verschillen in fi etsgebruik te verklaren die ook 
voor het beleid van belang is.

In dat licht is het interessant de opvallende 
verschillen in fi etsgebruik te onderzoeken tussen 
protestantse en katholieke gemeenten in Neder-
land. Is het toeval dat er zo veel protestantse ge-
meenten in de top-20 staan? Speelt in onze ge-
seculariseerde samenleving godsdienst toch nog 
een rol, zelfs in een zaak als vervoermiddelkeuze?

We hebben dat op drie manieren onderzocht. 
Allereerst hebben we nagetrokken of er in het 
protestantse en katholieke geloof waarden en 
normen zitten die mensen eerder voor de fi ets 
dan voor de auto doen kiezen. Daarnaast hebben 
we gekeken naar programma’s van politieke 
 partijen. Maken protestantse partijen als de 
ChristenUnie en het SGP zich sterker voor de 
fi ets dan een algemeen christelijke, deels katho-
lieke partij als het CDA? Ten slotte zijn we gaan 
kijken in een typisch protestantse en een typisch 
katholieke gemeente. Zijn er verschillen in fi ets-
gebruik en speelt godsdienst daarbij een rol?  
We hebben daarvoor een docententeam van  
een protestantse en een katholieke basisschool 

ondervraagd vanuit de veronderstelling dat 
 religie een rol speelt in hun gedrag.

Rentmeesterschap
Zowel het katholicisme als het protestantisme 
geeft gelovigen richtlijnen hoe ze zich in het 
 algemeen behoren te gedragen. Ze baseren zich 
daarbij allebei op de bijbel, die natuurlijk geen 
expliciete uitspraken doet over vervoermiddel-
keuze, laat staan over fi etsgebruik. Een bijbelse 
waarde die hier telt, is rentmeesterschap. Volgens 
het Oude Testament heeft God de mens gescha-
pen en hem ‘de heerschappij gegeven over de 
vissen der zee, en over het gevogelte des hemels, 
en over het vee, en over de gehele aarde en over 
al het kruipend gedierte’. Maar de mens moet 

ook zorg dragen voor Gods schepping. Het ver-
haal van de Ark van Noach maakt duidelijk dat 
de mens de schepping van de ondergang moet 
redden. Uit het Nieuwe Testament wordt duidelijk 
dat de mens de aarde niet in eigendom, maar in 
bruikleen heeft. Hij mag er gebruik van maken en 
van genieten, maar hij moet de aarde in goede 
staat overdragen aan volgende generaties.

Katholieken en protestanten geven ieder een 
andere betekenis aan het begrip rentmeester-
schap. Voor katholieken is rentmeesterschap 
hetzelfde als duurzaamheid. Zonder het expliciet 
zo te benoemen, introduceerde paus Johannes 
Paulus II dit begrip tijdens de VN-milieuconfe-
rentie in 1985 in Nairobi toen hij zei: ‘Exploitation 
of the riches of nature must take place according 
to criteria that take into account not only the 
 immediate needs of people but also the needs of 
future generations’. Frappant is de overeenkomst 
met de omschrijving van het begrip duurzaam-
heid in 1987 in Our Common Future van de VN-
commissie Brundtland. Katholieken en ook het 
CDA gebruiken het begrip duurzaamheid veel 
meer dan rentmeesterschap.
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Vervoermiddelkeuzes worden 

ingegeven door sociale structuren 

waarvan religie een onderdeel is 
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Voor protestanten leeft het begrip rentmeester-
schap sterker en omvat het meer dan duurzaam-
heid. Zij verbinden het met zaken als soberheid, 
eenvoud, zuinigheid, spaarzaamheid, tevreden 
zijn met het nodige en noodzakelijke, offers niet 
uit de weg gaan, bewust grenzen stellen aan per-
soonlijke verlangens, en weerstand bieden tegen 
de verlokkingen van de westerse consumptie-
maatschappij om steeds mooiere, nieuwere, 
duurdere en snellere dingen te kopen. Het pro-
testantisme legt ook meer nadruk op de zondig-
heid van de mens, de eeuwigheid van het hierna-
maals en de persoonlijke verantwoordelijkheid 
van de mens ten opzichte van God.

Het gebruik van de fi ets als een goedkoop, 
milieuvriendelijk en gezond vervoermiddel om 
van A naar B te komen, past zo meer bij de 
 centrale waarden van de protestantse dan de 
 katholieke traditie. Het gebruik van de fi ets als 
vervoermiddel voor afstanden waarop dat met 
enige moeite kan, is een authentieke expressie 
van de protestantse invulling van het begrip 
rentmeesterschap. Een goed rentmeester fi etst!

Politieke partijen
Een specifi ek katholieke politieke partij bestaat  
er niet meer sinds de KVP in 1980 opging in het 
CDA. Wel is de katholieke traditie nog duidelijk 
herkenbaar in het CDA. Specifi ek protestantse 
partijen bestaan er wel in de vorm van de Chris-
tenUnie en de SGP. Verschillen deze partijen qua 
fi etsbeleid?

In hun verkiezingsprogramma’s zijn de CU 
en SGP veel explicieter over het stimuleren en 
 faciliteren van het fi etsgebruik en maken ze er 
een veel belangrijker punt van. De SGP heeft een 
uitgebreide fi etsparagraaf en wil gemeenten, 
 provincies en waterschappen stimuleren aan-
trekkelijke fi etspaden aan te leggen, meer faci-
liteiten te creëren voor elektrisch ondersteund 
fi etsen, fi etsen een expliciet onderdeel te maken 
van het gezondheidsbeleid, de verkeersveiligheid 
voor fi etsers te vergroten door ontvlechting van 
fi etsroutes en routes voor gemotoriseerd verkeer, 
uitbreiding van regionale snelfi etsroutes tussen 
woon- en werklocaties en meer (gratis) fi etsen-
stallingen. De CU heeft ook een fi etsparagraaf  
en formuleert als enige partij duidelijke doelen: 
25% meer fi etsgebruik en 50% minder dodelijke 
fi etsslachtoffers in 2020, en 250.000 extra fi ets-
parkeerplaatsen bij stations. Daarnaast wil de 
CU twintig nieuwe snelfi etsroutes, een netwerk 
van doorgaande landelijke hoofdfi etsroutes en 

uitbreiding van het OV-fi etssysteem tot alle 
 stations en belangrijke ov-knooppunten. Beide 
partijen maken zich dus sterk voor fi etsgebruik.

Het CDA-programma steekt daar schril bij af. 
De fi ets duikt slechts een paar keer op. Zo is het 
CDA voorstander van duurzame bereikbaarheid 
en ‘daarbij past stimulering van het gebruik van 
de fi ets’. Verder wil men een betere benutting van 
bestaande infrastructuur en goede combinaties 
tussen ‘bestaande en nieuwe vormen van vervoer 
(bijvoorbeeld snelfi etspaden)’. Daar blijft het bij.

Dat is wel eens anders geweest. Het vorige 
verkiezingsprogramma kende nog een aparte 
fi etsparagraaf (al was die eerst vergeten). Stimu-
lering van het fi etsgebruik werd gekoppeld aan 
verduurzaming van de samenleving en bestond 
uit meer snelfi etsroutes, het aanpakken van 
 fi etsendiefstal, verbetering van faciliteiten voor 
fi etsen bij voor- en natransport bij het openbaar 
vervoer en een integraal plan om fi etsgebruik voor 
afstanden onder de 10 kilometer te verhogen. 
Deze punten waren afkomstig uit de initiatief-
nota Fietsen in Nederland… een tandje erbij die 
CDA-kamerlid Joop Atsma in 2008 opstelde. 
 Atsma was een propagandist van de fi ets, voor-

zitter van de KNWU (Koninklijke Nederlandse 
Wielerunie) en later staatssecretaris voor Infra-
structuur en Milieu in het kabinet-Rutte 1. 
 Saillant detail: Atsma is een protestantse CDA’er. 
Toen hij de politiek verliet, ebde zijn invloed op 
fi etsgebied meteen weg.

Kampen en Tubbergen
In hoeverre zijn de geloofsovertuigingen terug te 
vinden in het fi etsbeleid en het fi etsgedrag van 
een typisch protestantse gemeente als Kampen 
en een katholieke gemeente als Tubbergen? In 
Kampen is de CU de grootste partij en is ook de 
SGP groot. In het college van B&W heeft de CU 
twee wethouders en hebben de PvdA, het CDA 
en de VVD er ieder één. In Tubbergen is het CDA 
de grootste partij. Het college bestond altijd uit 
twee CDA-wethouders en één PvdA-wethouder. 
In 2010 was het CDA nog steeds de grootste, maar 
kwam er een College van Gemeentebelangen/
VVD (twee wethouders) en de PvdA (een wet-
houder), dus zonder CDA. Qua gemiddeld in-
komen, (laag) percentage allochtonen en leef-
tijdsopbouw zijn Kampen en Tubbergen goed 
vergelijkbaar, en ze liggen allebei in Overijssel 
waardoor ze onder hetzelfde provinciale fi ets-
beleid vallen.

In het protestantse Kampen ligt het fi ets-
gebruik veel hoger dan in het katholieke Tubber-
gen: 31% van alle verplaatsingen en 46% van de 
verplaatsingen onder de 7,5 kilometer in Kampen 
tegenover 23% en 34% in Tubbergen. Kampen 
ligt beduidend boven het landelijk gemiddelde 
en Tubbergen ligt er iets onder.
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Ex-minister Piet Hein Donner (CDA, 

protestant) op zijn fi ets op het Binnenhof 

 tijdens de formatiebesprekingen in 

februari 2007.
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Protestants fi etsgedrag
Het fi etsbeleid en fi etsklimaat in Kampen zijn 
van een bovengemiddeld niveau volgens de 
Fietsbalans 2009, een vergelijkend onderzoek van 
de landelijke Fietsersbond. Opvallend is dat CDA-
wethouder Pieter Treep daarbij een doorslag-
gevende rol speelt, hoewel fi etsbeleid geen prio-
riteit is in het lokale CDA-programma. Wellicht 
wordt zijn beleid beïnvloed door de CU en SGP, 
en spelen ook zijn protestantse wortels een rol.

Als we hem er expliciet naar vragen twijfelt 
Treep aan een verband tussen geloof en fi ets-
gebruik. ‘Ik weet niet in hoeverre daartussen een 
verband bestaat’, zegt hij. ‘In mijn fi etsbeleid 
speelt het thema rentmeesterschap een rol. Een 
fi etser stoot geen CO2 uit. Onze binnenstad en 
belangrijke voorzieningen zijn vanuit de wijken 
gemakkelijker en sneller met de fi ets te bereiken 
dan met de auto. Op fi etsroutes hebben fi etsers 
ook voorrang. Dat zijn bewuste keuzes om het 
fi etsgebruik te stimuleren. Buiten de Wadden-
eilanden en studentensteden is het fi etsgebruik 
nergens hoger dan in Kampen. Daar zijn we trots 
op en daarin zien we ons beleid bevestigd. Ook 
buiten de stad zijn de fi etsverbindingen goed.  
De fi etssnelweg Zwolle-Kampen is bijna klaar  
en ons buitengebied kent mooie fi etsroutes. Als 
bestuurder van het waterschap heb ik nog mogen 
meehelpen aan het ombouwen van onderhouds-
paden tot geliefde fi etsroutes. Veel Kampenaren 
verkiezen de fi ets boven de auto. Mijns inziens 
niet echt uit geloofsovertuiging maar wel vanuit 
het besef dat de heelheid van de schepping bij 
jezelf begint.’

Het vervoersgedrag van de docenten op de 
protestantse Groen van Prinstererschool in Kam-
pen strookt daarmee. Voor tien van de veertien 
ondervraagden is de fi ets het belangrijkste ver-
voermiddel. Ook hier denken de meesten in eer-
ste instantie niet dat ze vanwege hun geloof voor 
de fi ets kiezen, maar als ze er verder over naden-
ken speelt religie en vooral rentmeesterschap 
wel degelijk een rol. ‘Ik kies voor de fi ets omdat 
ik zuinig wil zijn en fi etsen gezond is. Als mijn 
keuze voor de fi ets wordt ingegeven door mijn 
geloof, komt dat doordat mijn hele levenshouding 
erdoor beïnvloed is’, zegt de een. ‘Ik probeer 
vanuit mijn geloof sober te leven en zuinig te 
zijn. Een auto kost geld’, zegt een ander. Diverse 
docenten sluiten zich daarbij aan: ‘Je moet zuinig 
zijn, zowel op de natuur als op je geld, en mag 
Gods gaven niet verspillen. Overmatig en on-
nodig gebruik van de auto hoort daarbij’, ‘We 

moeten zorgen voor Gods schepping en daar 
hoort een beperkt autogebruik bij’ en ‘Volgens 
mijn geloof moet je het milieu zo min mogelijk 
belasten en goed zorgen voor je eigen lichaam 
door voldoende te bewegen’. Deze antwoorden 
passen bij de protestantse beleving van rent-
meesterschap.

Katholiek fi etsgedrag
In Tubbergen fi etsen de ondervraagde leerkrach-
ten van de katholieke basisschool Tien Geboden 
omdat het praktisch, lekker, gezond en milieu-
vriendelijk is, en niet omdat kerk of religie dat 
verlangt. Slechts een enkeling ziet een vaag 
 verband met religie en rentmeesterschap/duur-
zaamheid. ‘Ik wil een goede buur zijn voor mijn 
huidige en toekomstige buurman. Waar mogelijk 
pak ik de fi ets; ik ben ervan overtuigd dat God 
wil dat we zuinig zijn op de wereld.’ De meesten 
fi etsen ‘om even te bewegen en in de buitenlucht 
te zijn’, brengen de kinderen met de fi ets naar 
school ‘omdat het met de auto geen doen is’ of 
vanwege de hoge parkeerdruk in het centrum,  
‘Ik fi ets op zaterdag liever twee keer naar de 
 supermarkt dan dat ik één keer een parkeer-
plaats moet zoeken’.

Zoals elke gemeente heeft ook Tubbergen een 
fi etsbeleid, maar dat is meer reactief dan actief. 
Zo wil de Parkeernota 2010-2020 meer fi etsstal-
lingen, maar dan vooral om de overlast van op 
het trottoir gestalde fi etsen aan te pakken en niet 
om het gebruik van de fi ets te stimuleren. Verder 
probeert de gemeente de fi etsroutes van en naar 
scholen veiliger te maken en het aantal recreatie-
ve fi etsroutes uit te breiden.

Er zijn kortom duidelijke verschillen tussen 
Kampen en Tubbergen.

Hard empirisch bewijs voor een verband 
 tussen religie en fi etsgebruik in het algemeen en 
protestantisme/katholicisme in het bijzonder 
hebben we hiermee niet geleverd. Wel duidelijke 
aanwijzingen dat culturele en religieuze factoren 
een rol spelen en dat het geen puur toeval is dat 

er zo veel protestantse gemeenten in de top-20 
van Nederlandse fi etsgemeenten staan.

Onzichtbare structuren 
Onze bevindingen sluiten aan bij theorieën van 
(post)structuralisten als Michel Foucault. Zij 
proberen het menselijk handelen te verklaren 
vanuit structuren die vaak niet direct waarneem-
baar zijn. Ze zetten zich af tegen het idee dat de 
mens (geheel) vrij is in het maken van keuzes; zijn 
gedrag wordt (grotendeels) bepaald door  sociale 
structuren, waaronder religie. Ondanks de schei-
ding tussen Kerk en Staat en ondanks de ontker-
kelijking heeft het christendom – doordat het 
eeuwenlang de dominante godsdienst was – nog 
steeds een grote invloed op ons dagelijks leven 
en de normen en waarden die ons gedrag sturen.

Volgens Foucault ligt de basis van de moderne 
rationaliteit in de christelijke pastorale macht. 
Vroeger had de Kerk een bepalende rol in zaken 
als opvoeding, onderwijs en gezondheidszorg. 
Nu heeft de overheid die rol en oefent zij via een 
netwerk van instellingen op dezelfde manier macht 
uit als de Kerk vroeger. Foucault ziet machts-
uitoefening niet als repressie, maar als discipli-
nering. De overheid probeert het denken van 
 individuen via moderne en grotendeels onzicht-
bare vormen van machtsuitoefening zo te struc-
tureren dat ze keuzes maken die in overeen-
stemming zijn met wat de overheid wil. De 
kennis(toerusting) van het individu werkt daarbij 
als machtmiddel.

Machtsuitoefening als het sturen van gedrag 
gebeurt volgens Foucault op twee manieren:  
via disciplinaire macht en soevereine macht. De 
eerste vorm is de moderne variant van de vroe-
gere pastorale macht van de Kerk en bepaalt het 
denken van individuen, en hun geïnternaliseerde 
waarden en normen. Het zijn de onzichtbare 
structuren waarin de mens ‘gevangen’ zit. De 
soevereine macht bestaat uit het meer zichtbare 
handelen van de overheid die wetten maakt en 
beleidsmaatregelen uitvaardigt.

Vertaald naar het fi etsgebruik zou dit beteke-
nen dat mensen niet uit vrije wil wel of niet voor 
de fi ets kiezen, maar dat hun vervoermiddelen-
keuze (onbewust) wordt ingegeven door sociale 
structuren waarvan – ondanks de ontkerkelijking 
– religieuze waarden en normen een wezenlijk 
bestanddeel zijn. Onze bevindingen met betrek-
king tot het fi etsgebruik van protestanten en 
 katholieken wijzen ook in die richting. •
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‘Kampenaren fi etsen vanuit   

het besef dat de heelheid van  

de schepping bij jezelf begint’
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Toen het sporten eind 19e eeuw opkwam, 
stond zowel de protestantse als katholieke 
kerk er afwijzend tegenover. Ze vonden dat 

sport te veel gericht was het lichaam en te weinig 
op de geest, dat ze te veel toegaf aan lichamelijke 
verlangens en genoegens, en seksuele gevoelens 
opriep. Sport zou mensen minder gelovig maken 
en leiden tot minder kerkbezoek en ontkerkelijking.

Sport in het algemeen
Toen sport in het begin van de 20e eeuw steeds 
populairder werd, veranderde de katholieke kerk 
als eerste van standpunt. Pius X, paus van 1903 
tot 1914, zag daarin een mogelijkheid de massa 
voor zich te winnen en hield zelfs toespraken bij 
sportmanifestaties in Rome. Hij onderstreepte 
dan het belang van sport voor de persoonlijk-

heidsontwikkeling. Sport bevorderde de lichame-
lijke ontwikkeling en de beoefening van deugden. 
Hij zag in de sport een middel om katholieke 
waarden over te brengen. In de sporter kon de 
gehele mens (‘lichaam en geest, verbonden tot 
één natuur’) zich openbaren. Sport kon jongeren 
morele kwaliteiten bijbrengen als zelfbeheersing, 
moed, wilskracht, uithoudingsvermogen, eerlijk-
heid en trouw. Later is door de katholieke kerk 
het wielrennen wel aanbevolen ter beteugeling 
van driften van jonge mannen.

De protestanten zagen – in de geest van 
 Calvijn die alle vormen van lichamelijk vermaak 
afwees – in sport vooral een hindernis voor ‘het 
geestelijke contact met God’. Competitieve spor-
ten wezen ze helemaal af. Het besef dat sport een 
middel tot opvoeding kan zijn, drong daar veel 
later door. In de sport werden – overeenkomstig 
de protestantse ethiek zoals Max Weber die ver-
woordde – vooral waarden als (zelf)discipline 
gewaardeerd.

De wielersport
Hoe stonden de katholieke en protestantse 
 kerken specifi ek tegenover de wielrensport? De 

Het is een vreemde para-

dox dat protestanten in  

het dagelijks leven meer 

fi etsen, maar dat het wiel-

rennen vanouds vooral 

door katholieken beoefend 

wordt. Hoe is dat te ver-

klaren?

Hoe de katholieke kerk 
het wielrennen omarmde

fi ets en religie (2)
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In de jaren 50 en 60 waren de romans over de fi etsende 

dorpspastoor Don Camillo zeer populair – zeker na de ver-

fi lming ervan met Fernandel. Hij bond de strijd aan met zijn 

aartsvijand, de communistische burgemeester Peppone.
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vrome katholiek Bartali straalde  
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opkomst van de nieuwe fenomenen fi etsen en 
wielrennen werd eind 19e eeuw door de katholieke 
kerk met groot wantrouwen benaderd. De Osser-
vatore Romano, het dagblad van het Vaticaan, 
noemde in 1894 het fi etsen ‘een ware anarchie’. 
Ook de opkomst van het wielrennen (eerst op de 
baan, later op de weg) zinde het Vaticaan niet. 
Vooral de winstpremies waarmee wielrenners snel 
rijk konden worden, waren een doorn in het oog.

Het wielrennen won in Italië echter snel aan 
populariteit. Door zich tegen deze populaire sport 
te verzetten dreigde de kerk zich te vervreemden 
van het gewone volk. Dat volk kreeg ook steeds 
meer socialistische sympathieën; een aantal 
wielrenners en hun fans uitten die openlijk. 
 Sommige dorpspastoors hadden in het begin van 
de eeuw meer gevoel voor wat er leefde onder het 
volk en gingen zelf fi etsen, wat hogere geeste-
lijken openlijk afkeurden. Na de Tweede Wereld-
oorlog maakte de fi etsende dorpspastoor Don 
Camillo furore in zijn strijd tegen de communis-
tische burgemeester Peppone. De romans van 
Giovanini Guareschi en de verfi lmingen ervan 
waren in de jaren 50 en 60 zeer populair, en 
 bevatten komische scènes waarop Don Camillo 
en Peppone bekvechtend op de fi ets zitten.

Bartali en Coppi
‘If you can’t beat them, join them’, moet de kerk 
gedacht hebben. Na de Tweede Wereldoorlog 
ontstond er een steeds openlijker connectie tus-
sen de katholieke kerk en de wielersport. In 1947 
deelde paus Pius XII kerkelijke onderscheidingen 
uit aan Italiaanse wielrenners zoals de behouden-
de katholiek Gino Bartali, wiens bijnaam ‘de vro-
me’ was. Een jaar later vochten Gino Bartali en 
Fausto Coppi in de Tour de France hun beroemde 
duel uit. De bisschop van Milaan, later paus 
 Paulus VI, zegende Bartali en stuurde hem tijdens 
de Tour een telegram. Hij koos daarmee openlijk 
partij tegen Fausto Coppi die verdacht werd van 
communistische sympathieën en er een vrije 
 levensstijl op na hield (wat later bleek uit zijn 
buitenechtelijke relatie met de ‘witte dame’ Giulia 
Locatelli). De tweestrijd tussen Bartali en Coppi 
verdeelde Italië. Bartali won de Tour van 1948 en 
dat straalde ook af op de katholieke kerk. De 
paus ontving hem in audiëntie op het Sint-Pieters-
plein en prees hem vanwege zijn geloof.

Met medewerking van de kerk werden er  
– niet alleen in Italië maar ook in Nederland en 
België – wielerwedstrijden (‘rondjes rond de 
kerk’) georganiseerd, en pastoors en bisschoppen 

zegenden wielrenners voor een koers. De kerk 
koesterde de wielerkapellen die langs parkoersen 
van klassiekers ontstonden zoals de Madonna 
del Ghisallo in de Ronde van Lombardije. Som-
migen zagen in de wielrenners die zich tijdens 
zware koersen afbeulden ook ‘het lijden van 
Christus’, vergelijkbaar met rituelen tijdens 
 katholieke processies waarin mensen zich tot 
bloedens toe geselen. 

Amore e Vita 
De banden tussen de katholieke kerk en de wiel-
rennerij werden allengs hechter. In 1974 ging de 
Giro d’Italia van start in het Vaticaan. Paus Pau-
lus VI droeg een mis op en zegende op het Sint-
Pietersplein het peloton en de hele tourkaravaan. 

Op YouTube staan daarvan mooie beelden. Eddy 
Merckx, die later zou winnen, kust de ring van de 
paus.

De meest vergaande connectie is de (mede)
sponsoring van een wielerploeg door het Vati-
caan. Het betreft Amore e Vita (Liefde en Leven). 
Die naam nam de wielerploeg van de Italiaanse 
fi etsenfabrikant Fanini, waarvan Bartali (!) spor-
tief directeur was, in 1989 aan. Het Vaticaan ver-
leende de naam aan de ploeg als onderdeel van 
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Meneer pastoor rijdt een eindje mee met het peloton wanneer 

de wielrenners door Limburg rijden. De eerste Ronde van 

 Nederland, een vierdaagse wedstrijd door Nederland, 1927.

Paus Johannes Paulus II 

en de door het Vaticaan 

 gesponserde wielerploeg 

Amore e Vita (Liefde en 

 Leven). Op de tweede foto 

Eddy Merckx rechts naast  

de paus. Op de derde foto 

het wielershirt met de tekst 

‘Nee tegen abortus’.

Het Vaticaan sponsort de  

wielerploeg Amore e Vita   

in zijn campagne tegen  

euthanasie en abortus
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zijn campagne tegen abortus en euthanasie. Op 
sommige shirts staat onverholen ‘tegen abortus’. 
Op de site van de ploeg (www.team-amoreevita.
com) staan tientallen foto’s van Johannes Paulus 
II poserend tussen de renners van ‘zijn’ ploeg, 
vaak met de Sint Pieter op de achtergrond. Tot 
vlak voor zijn dood is hij daarmee doorgegaan 
(ineengedoken op een stoel zonder dat hij zijn 
hoofd rechtop kan houden); de ploeg bestaat 
nog steeds. 

Johannes Paulus II fi etste zelf ook graag. Als 
aartsbisschop van Krakow reed hij twee keer per 
week een trainingsrondje van 38 kilometer. Daar-
om bood de Italiaanse fi etsenbouwer Colnago 
hem een gouden racefi ets aan toen hij in 1978 
paus werd. Die ruilde hij later in voor een wat 
praktischer witte fi ets waarmee hij rondreed in 
zijn buitenverblijf Castel Gandolfo (kader).

Dopingzondaars
De protestantse kerk heeft het wielrennen nooit 
openlijk omarmd. Vóór de oorlog kende Neder-

dere’ richting, ging hij onder druk van zijn 
schoonfamilie minder op zondag koersen. 

Dominees hebben zich nooit laten verleiden 
tot het zegenen van wielrenners en koersen. 
Koersen op zondag vonden ze een verstoring 
van de zondagsrust. Dat we in Nederland zwaar-
der tillen aan dopingschandalen en minder ver-
gevingsgezind zijn dan in zuidelijke, katholieke 
landen (België incluis), wordt ook wel geweten 
aan onze calvinistische instelling. Sommigen 
brengen de jacht op dopingzondaars in verband 
met de opkomst van protestantse wielerlanden 
als de Verenigde Staten en Duitsland.

Gods aangezicht
De voormalige bondscoach Egon van Kessel,  
zelf praktiserend katholiek, vindt dat katholieken 
meer gevoel voor de wielersport hebben. Daarin 
kun je volgens hem winnen zonder de beste te 
zijn. Als je merkt dat je minder goede benen hebt, 
kun je – zonder dat te erkennen – afspraken met 
anderen maken en toch winnen. Later verreken 
je dat weer. Zelfs het niet nakomen van afspraken 
kan je vergeven worden. Wielrennen is volgens 
Van Kessel meer dan ‘zo hard mogelijk fi etsen’, 
het is een spel waarin slimheid en vergevings-
gezindheid een rol spelen. Protestanten zijn 
daarvoor te rechtlijnig en wellicht te eerlijk. Alsof 
ze hun koersgedrag in Gods aangezicht moeten 
kunnen verantwoorden. Ze rekenen minder op 
de vergevingsgezindheid van anderen en de 
 genade Gods. Evenmin kennen ze de biecht en 
de penitentie als verlossing van hun zonden. •
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Als Karol Wojtyla in 1978 wordt gekozen 
tot paus Johannes Paulus II, maakt 

 fi etsenbouwer Ernesto Colnago een gouden 
racefi ets voor de nieuwe pontifex. In 1979 
reist Colnago naar Vaticaanstad om de fi ets 
aan te bieden. ‘Het was een speciale, emo-
tionele dag voor me. Ik ging erheen met 
mijn hele familie, mijn broer Paolo en zijn 
zoon Alessandro. We hadden gehoord dat 
de nieuwe paus een fi etsliefhebber was en 
dat hij twee keer per week 38 kilometer 
 fi etste toen hij nog in Krakow woonde. En 
dat hij nog steeds fi etste als hij in Castel 
Gandolfo was. De paus nam de fi ets aan, 
 tilde hem op en zei dat-ie heerlijk licht was. 
En dat hij wou dat hij veel eerder zo’n fi ets 
had gehad!’

Een jaar later neemt het Vaticaan opnieuw 
contact op met Ernesto Colnago, om te 
 vertellen dat de paus graag een sportfi ets wil 
met een normaal stuur. Daarop stelt hij een 
witte fi ets samen voor Johannes Paulus II, 
de fi ets waarop de paus later altijd rijdt in 
Castel Gandolfo.

In 1979 biedt fi etsenbouwer 

 Colnago de nieuwe paus   

een gouden racefi ets aan

land slechts één echte protestantse wielrenner, 
Cees Erkelens. Hij behoorde echter tot een libe-
rale protestantse stroming. Nadat hij getrouwd 
was met een protestants meisje uit een ‘zwaar-
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