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‘Goede Meester’: Een nieuw boek van Margriet Hogeweg                                    
'Goede Meester' is het bijzondere portret van een rechtlijnig gereformeerde man, door 
zijn dochter - schrijver en journalist - in vaak kostelijke dialogen, geschetst. Het geeft 
een unieke inkijk in de geschiedenis van zending,  Evangelische Omroep, stichting De 
Hoop en gereformeerd Nederland  

“We moeten wel opschieten,” zegt mijn vader. “Straks ben ik dood en dan is het boek 
nog niet af.” Arm in arm schuifelen we over de besneeuwde stoep van de Vinkenstraat in 
Rotterdam Noord. Een snijdende wind slaat ons om de oren.  
“Dat kan maar zo,” zeg ik met een grijns. Ik kan me mijn vader maar moeilijk dood voor 
stellen. Daar is hij veel te levend voor.  
“Jij neemt mij niet serieus.” 
“Jawel. Maar we moeten het ook niet afraffelen.” 
Ik snap mijn vaders bezorgdheid wel. De tijd zit ons op de hielen. Het is dweilen met de 
kraan open. Mijn vader leeft onverdroten door, blijft dingen meemaken die weer nieuwe 
hoofdstukken toevoegen aan het boek van zijn leven. 

Jac. Hogeweg, een gereformeerde zendeling op klompen. Al is hij de 
tachtig inmiddels ruim gepasseerd, hij kan het nog altijd niet laten zich 
te roeren op de terreinen van kerk, staat en maatschappij. Schrijver en 
journalist Margriet Hogeweg reisde samen met haar vader door 
Nederland op zoek naar sporen uit zijn verleden. Ze las meer dan 500 
brieven die hij tussen 1956 en 1970 vanuit Nieuw-Guinea en Curaçao 
aan familie in Nederland schreef. Ze bladerde door zijn lijvige archief en 
vond krantenartikelen over de roerige jaren op het Eiland van 
Dordrecht. Want ook daar liet hij zich gelden in zowel de politieke als de 

kerkelijke arena. 'Goede Meester' vertelt het verhaal van een vader en een dochter 
samen op zoek naar een gemeenschappelijk verleden. Twee werelden die botsen, maar 
elkaar tegelijkertijd ook aantrekken.                                                                                                       
'Goede Meester' (197 pagina's, ISBN: 9789402133363) is gepubliceerd bij Brave New 
Books. Het boek is te koop bij www.bol.com/bravenewbooks en te bestellen bij de 
boekhandel. Prijs: €17,50. (De volledige auteursopbrengst gaat naar KWF-kankerbestrijding) 

Over Margriet Hogeweg                                                                                          
Margriet Hogeweg (Curaçao, 1966) is schrijfster en zelfstandig journalist. Ze werkte 12 
jaar als radioverslaggever bij verschillende landelijke omroepen, waaronder de EO, NCRV 
en VARA. Eerder publiceerde ze twee kinderboeken bij uitgeverij Lemniscaat en een kort 
verhaal bij uitgeverij Querido. Voor 'Goede Meester' volgde ze drie jaar lang haar vader 
op de voet, omdat hij vond dat er een boek over zijn leven moest komen. Zij was 
nieuwsgierig naar het waarom. Samen met haar vader ondernam ze een reis terug in de 
tijd. Ze vroeg hem het hemd van het lijf en stelde de vragen die ze altijd al had willen 
stellen. De zoektocht dwars door zijn verleden leverde verrassende, hilarische en 
ontroerende momenten op.                                                                                  
Email: margriet.hogeweg@planet.nl                                                                          
Website uitgeverij: http://www.bravenewbooks.nl/margriethogeweg                                                               
Eigen website: www.margriethogeweg.nl 


