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‘Vergeten gebied’ 
Ooit was het gebied dat we nu aanduiden als Centraal-Azië, een belangrijke 
en bloeiende regio. Het lag aan de Zijderoute en werd daardoor rijk, wat nog 
te zien is in steden als Samarkand en Buchara in Oezbekistan. Het was een ge-

bied waarin mensen met verschillende 
godsdiensten en uit allerlei stammen 
door elkaar woonden. Langzaamaan 
raakte het gebied echter in de verge-
telheid, het werd gekoloniseerd door 
Rusland en vervolgens ingelijfd bij de 
Sovjet-Unie. 

Christenen hadden en hebben het 
moeilijk in Centraal-Azië, zowel 
vanwege de politiek als vanwege de 
islam. Vervolging en onderdrukking 
zijn aan de orde van de dag. Maar als 
je hen ontmoet, is dat niet waar ze 
over praten. Hoewel het uiteraard 
moeilijk is, hoort het voor hen bij het 
leven van een christen. Waar ze wel 
over praten is over wat hun het meest 
na aan het hart ligt: ‘Hoe kunnen we 

Christus preken, in woord en in daad, in onze regio, waar zoveel mensen 
Hem nog niet kennen?’

In deze TussenRuimte willen we graag iets laten zien van wat er gebeurt in 
Centraal-Azië. Christenen daar gaven aan dat ze blij zijn met deze aandacht 
voor hen, omdat ook zij leden zijn van de wereldwijde kerk.
In overleg met de auteurs gebruiken we om veiligheidsredenen in enkele ar-
tikelen alleen pseudoniemen en noemen we ook niet altijd het land waar het 
om gaat.

— Foka van de Beek, hoofdredacteur van TussenRuimte

‘Vergeten gebied’ Centraal-Azië

Imposante islamitische architectuur 

aan het Registanplein in de Oezbeekse 

stad Samarkand
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Lang voordat de islam wortel schoot in 
Centraal-Azië vond het christelijke geloof 
zijn weg in het gebied. Er zijn duidelijke 
aanwijzingen dat het nestoriaanse chris-
tendom zich langs de Zijderoute wist te 
verspreiden (zie kader op bladzijde 7). Ook 
andere groepen en christelijke bewegingen, 
inclusief het manicheïsme1, trokken naar 
Centraal-Azië. In Kirgizië, in de ruïnes van 
de oude steden Navekat en Balasagoen, von-
den Russische archeologen in 1886 voorwer-
pen die de verbreiding van het christelijk 
geloof onder de Turkse volken in de zesde 
en zevende eeuw bevestigden.
Met de verovering door Timoer Lenk2 is de 
kerk in Centraal-Azië nagenoeg verwoest. 
Pas met de komst van Russische immi-
granten, aan het einde van de negentiende 
eeuw, keerde het christendom terug. Niet 
alleen verspreidde de Russisch-Orthodoxe 
Kerk zich op deze manier in Centraal-Azië, 
ook kwamen er evangelische groepen. 
De geschiedenis van de evangelische be-
weging in deze regio kan in drie perioden 
verdeeld worden: het ontstaan van deze 

beweging tijdens het Russische Tsarenrijk 
(1882-1917), de evangelische beweging in 
de Sovjet-tijd (1917-1991) en de beweging in 
de periode na het Sovjet-regime (1991 tot 
heden).

Ontstaan van de evangelische bewe-
ging in Centraal-Azië (1882-1917)

Het evangelisch christendom werd ge-
bracht door Russisch-Duitse pioniers, men-
nonieten en piëtisten, die zich in december 
1880 in Tasjkent (Oezbekistan) en in febru-
ari 1884 in de vallei van de Talas (Kirgizië) 
vestigden. De mennonieten bouwden hun 
nederzettingen en leefden daar afgezon-
derd. Na verloop van tijd werden zij bezocht 
door de Engelse zendeling  Edmund Hamer 
Broadbent die zendingswerk onder de lo-
kale bevolking probeerde te organiseren. De 
leiding van de mennonieten ontmoette hem 
met de volgende woorden: 

‘Natuurlijk zijn onze kinderen en jonge 
mensen vertrouwd met het Kirgizisch. 
Ze zijn onder hen, de Kirgiziërs, geboren 

REPORTAGE |  Rus lan Zagidul in

Evangelisch christendom in  
Centraal-Azië

Historisch gezien geeft het evangelisch christendom in Centraal-
Azië een heel palet van één en dezelfde kleur te zien. Aandacht 
voor de geografische en etnische variatie zowel als de verschil-
len in denominatie is geboden. Overeenkomsten zijn er geluk-
kig ook. Dit artikel schetst in vogelvlucht de evangelische  
beweging in landen langs de vroegere Zijderoute.
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en gaan elke dag met hen om. Maar onze 
kinderen zijn niet geschikt voor de zen-
ding, en daarbij hebben wij zelf hen thuis 
nodig.’

Hoe de immigranten zich afzijdig hielden 
van de politiek en de overheid kan ook 
afgeleid worden uit het feit dat iemand 
als Herman Jantzen (1866-1959) geëxcom-
municeerd werd toen hij bosbouwer werd, 
omdat dat een baan in overheidsdienst be-
trof. Toen hij die dienst verliet kon hij weer 
terugkeren in de kerk.3

In 1910, vijfentwintig jaar nadat de menno-
nieten zich in Turkestan4 gevestigd hadden, 
begonnen zij het evangelie onder de lokale 
bevolking te verkondigen. Op kosten van 
de mennonitische kerken werd een klein 
ziekenhuis gebouwd. Alle leden van de 
medische staf waren mennoniet en spraken 
met de patiënten over Christus. Deze onder-
neming toont het holistische karakter aan 
van het werk van de mennonieten.

In diezelfde tijd (1907 tot 1910) was er in de 
Kirgizische hoofdstad Bisjkek een kleine 
groep gelovigen bestaande uit baptisten, 
‘Molokans’5 en evangelische christenen. De 
meesten van hen waren Russische immi-
granten uit Orenburg, 1500 kilometer ten 
zuidoosten van Moskou. In 1916 waren zij 
honderd in getal. Deze christenen in de val-
lei van de Chui kwamen onder druk te staan 
van de Orthodoxe Kerk, omdat zij etnisch 

Russisch of Oekraïens waren. De officiële 
kerk beschouwde hen als sektarisch en ket-
ters. De evangelische beweging in Kirgizië 
bleek een religieuze apolitieke minderheid 
te blijven. En hoewel er Kirgiezen waren 
die zich van de islam tot het christendom 
bekeerden, bleef de beweging hoofdzakelijk 
bestaan uit Russische Duitsers (in Talas) en 
Slaven (in de vallei van de Chui).
De evangelische gemeenschap heeft in de 
pogingen het evangelie onder lokale be-
woners te verspreiden moeite gedaan het 
geloof te contextualiseren: door Kirgizisch 
te leren, zich aan de gebruiken aan te pas-
sen, en zich te verdiepen in de Koran. Er zijn 
aanwijzingen dat zij zo in dialoog traden 
met de moslims.

Tijdens de Sovjet-overheersing 
(1917-1991)

Aanvankelijk richtte de atheïstische pro-
paganda van de Sovjet-staat zich tegen de 
staatskerk, de Russisch Orthodoxe Kerk. 
Evangelischen en moslims genoten een 
betrekkelijke vrijheid. Moslims uit Turke-
stan richten hun eigen Moslim Communis-
tische Partij op. Zij hielden kantoor onder 
het dak van de lokale overheid. In februari 
1923 werd er een decreet uitgevaardigd 
om de bourgeoisie uit te roeien. Op een 
geheime lijst van verdoemden stonden ook 
de hoofden van kerken en religieuze ge-
meenschappen. Tussen 1917 en 1923 werd er 
actief geëvangeliseerd en werden er nieuwe 
kerken gesticht. Dit gebeurde vooral onder 
immigranten. Algemene vervolging van 
evangelische christenen in Centraal-Azië 
begon in 1930 en de onderdrukking van 
gelovigen duurde tot de late jaren tachtig. 

‘Vergeten gebied’ Centraal-Azië

Moeite gedaan om 
het geloof in Kirgizië
te contextualiseren
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Een korte periode van verlichting vond 
plaats in 1944-1945, de tijd waarin een 
tweede front geopend werd in de Tweede 
Wereldoorlog.
De atheïstische propaganda in de jaren ze-
ventig leidde niet tot het gewenste succes. 
Er groeide een geestelijke honger onder 
de mensen. De lokale bevolking van Kirgi-
zië en Oezbekistan woonde voornamelijk 
in het zuiden en onder hen groeide een 
nieuwe interesse in de islam. De nakome-
lingen van Europese volkeren woonden 
vooral in het noorden en onder hen groeide 
interesse in het evangelische christelijk 
geloof. Deze moslim- en christenminder-
heden hadden geen contact met elkaar en 
pogingen van evangelische christenen om 
hun geloof uit te dragen onder de lokale 
Kirgiezen waren een uitzondering. Een 
van de successen in zendingswerk was het 
werk van Andrew Peters. In het nog niet 
zo lang geleden verschenen boek The Time 
of Grace for Kyrgyzstan beschrijft hij zijn 
ervaringen. Hoewel dit boek vooral over 
persoonlijke herinneringen schrijft, is ook 
de ervaring van een dialoog tussen evange-
lische christenen en Kirgizische moslims 
in de stad Narin daarin opgenomen.
In de tijd van de Sovjets waren moslims en 
evangelische christenen vooral gericht op 
overleven in een atheïstisch land. In deze 
omstandigheid waarin alle religieuze groe-
pen zich bevonden bleek de dialoog tussen 
godsdiensten bijzonder moeilijk te zijn. 
Daarbij kwam dat men niet de noodzaak zag 
in dialoog te zijn omdat religie een privé 
aangelegenheid was en de momenten waar-
op dit wel gebeurde tussen evangelische en 
orthodoxe christenen waren zeldzaam.

Na de Sovjet-tijd (vanaf 1991)
In de laatste twee decennia is de houding 
ten opzichte van het religieuze leven 
veranderd. Toen Kirgizië, Kazachstan, 
Oezbekistan, Tadzjikistan en Turkmeni-
stan onafhankelijk werden in 1991 werd 
godsdienst een persoonlijke keuze. Zaken 
samenhangend met de identiteit van het 
individu stonden ineens hoog op de agenda. 
Men nam initiatieven om een bestaande 
evangelische gemeenschap te bezoeken en 
ook de nieuwe groepen die gevormd wer-
den door zendelingen van elders (vooral uit 
Duitsland, de Verenigde Staten van Ame-
rika en Korea). De nieuwe bezoekers hadden 
verschillende achtergronden: orthodox, 
atheïstisch of islamitisch. De evangelische 
kerken kwamen ook voor de vragen wat be-
treft identiteit te staan en dit speelde zich af 
in de lokale kerken en verenigingen.
Na 2000 werd Centraal-Azië de plek waar 
verschillende geopolitieke projecten wer-
den uitgevoerd. De religie heeft alles met de 
implementatie van deze projecten te ma-
ken. De religieuze vrijheid van individuen 
werd hierdoor een politieke en sociale zaak. 
De overheden trokken de touwtjes aan en 
begonnen de verspreiding van religieuze 
groepen en organisaties te reguleren. 
Het is belangrijk te noteren dat het proces 
van beperking van de religieuze vrijheden 
zich in de verscheidene landen verschillend 
voltrekt. In Oezbekistan en Turkmenistan 
waren en zijn die beperkingen het heftigst. 
Vanaf 2008 werd het ook in Kirgizië en 
Tadzjikistan moeilijk en vanaf 2010 in Ka-
zachstan. Evangelische christenen werden 
hierdoor gedwongen opnieuw na te denken 
over kerk-zijn en zending bedrijven. De 
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uitkomst hiervan is dat er een beweging op 
gang is gekomen van huisgemeenschappen 
en eenvoudige kerken en dit vooral onder 
lokale evangelische christenen. 

Hoe de omslag van vrijheid naar on-
vrijheid tot stand kwam

De godsdienstige situatie in de tijd na en in 
contrast met de Sovjet-periode kan wel ver-
geleken worden met een religieuze markt. 
De overheden stemden in met westerse 
waarden betreffende privacy en de vrije 
markt. Iedere burger werd een ‘klant’ en had 
het recht te kiezen wat zij of hij wilde eten, 
dragen en geloven. De lokale kerken en bui-
tenlandse protestantse zendingen hadden 

hierin een voorsprong omdat zij dit idee 
makkelijk konden plaatsen. De evangelische 
kerken hielpen de gedachte te verspreiden 
dat geloven een persoonlijke keuze is van 
ieder individu. In die periode, in een korte 
tijd, veranderde het religieuze landschap in 
die landen zo, dat men over een kerstening 
van het noorden en islamisering van het 
zuiden begon te spreken. Daarbij steeg het 
aantal protestantse christenen uit boven het 
aantal orthodoxe gelovigen. 
Religieuze vrijheid had het, naar analogie 
met de vrije markt, autochtone etnische 
groepen mogelijk gemaakt om het protes-
tantse en evangelische christelijke geloof 
aan te nemen. In de tijd van de Sovjets 

Evangelische christendom in Centraal-Azië

De Nestoriaanse kerk

Als men spreekt over het oudste christendom in Centraal-Azië, duidt men dat vaak aan als 

nestoriaans. Deze term dekt echter de lading niet geheel. De christenen daar behoorden tot 

de ‘Kerk van het Oosten’. Deze kerk is in de eerste eeuwen na Christus ontstaan; men ziet 

zelf de apostel Thomas als degene die door zijn zendingswerk de kerk gesticht heeft (zie  

TussenRuimte 2011 | 3 'Erfgenamen van Thomas'). De kerk breidde zich zeer uit in oostelijke 

richting, zoals Perzië en India. Later ontstonden ook gemeenschappen in delen van Centraal-

Azië. De naam ‘Nestoriaanse kerk’ dankt men aan het feit dat men de kerk geassocieerd 

heeft met de leer van Nestorius, die in 431 op het Concilie van Efeze veroordeeld werd. 

Nestorius zag Maria niet als de draagster van God (theotokos), maar alleen als de moeder van 

het ‘menselijke deel’ van Christus. Hij legde nadruk op het onderscheid tussen Christus’ god-

delijke en menselijke natuur. De discussie over de twee naturen in Christus was een belangrijk 

thema in de kerk in die eeuwen, aangezien men aan de ene kant bang was om Christus als 

‘mens-god’ beschouwen, en aan de andere kant dat men een van de naturen te veel zou be-

nadrukken ten opzichte van de andere. De Kerk van het Oosten accepteerde de veroordeling 

van Nestorius niet, daarom werd deze kerk door het Westen al gauw als ‘Nestoriaanse kerk’ 

bestempeld. Hierdoor ontstond er ook een scheuring tussen deze kerk en de kerk in het Wes-

ten. De Kerk van het Oosten bleef zichzelf echter zien als deel van de ‘algemene, apostolische 

kerk’. In de loop der eeuwen bleek ook vaak dat deze kerk wat betreft de kwesties rond de 

naturen van Christus theologisch weinig verschilde van de westerse traditie. 

Foka van de Beek
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waren er maar weinig lokale evangelische 
christenen, maar in het jaar 2000 bleek de 
aanwas significant te zijn, met name onder 
Kirgiezen en Kazachen (de schatting loopt 
uiteen van 10.000 tot 100.000). Dit leidde 
tot religieuze conflicten binnen gemeen-
schappen en vooral rondom begrafenissen 
op het platteland. Religie werd steeds meer 
gezien als een integraal onderdeel van et-
niciteit. Dat kon betekenen dat wel of niet 
een godsdienst aanhangen een keuze leek te 
zijn ten faveure van een bepaalde etnische 
cultuur. Niet verwonderlijk is, dat de lokale 
bevolking diegenen onder hen die het pro-
testantse geloof aanhingen als verraders 
beschouwde. Onder zulke omstandigheden 
ontstonden discussies over zieltjes winnen 
en traditionele en niet-traditionele religieu-
ze praktijken. De pogingen in de media om 
de samenleving te verdelen in orthodoxe 
christenen en Hanafi-moslims6, stuitten op 
tegenstand van de samenleving zelf.
Wie niet behoren tot de orthodoxe gelo-
vigen of tot de Hanafi-moslims worden 
beschouwd als ‘niet-traditioneel’ of sekta-
risch; dit geldt ook voor evangelische gelo-
vigen. Zij zullen als minderheid rekening 
moeten houden met de religieuze meer-
derheid. Het kan echter een verschuiving 
worden van de ‘religieuze markt’ naar de 
‘etnische identiteit’ als deel van de politieke 
issues. Dit is een consequentie van de bewe-
ging van de politieke elite die, in navolging 
van wat er gebeurt in China en Rusland, 
het idee omhelst van een eigen nationale 
democratie, een andere dan de westerse de-
mocratie. Evangelische christenen die zich 
zo verwant voelen aan de gedachte van een 
persoonlijke keuze waar het de godsdienst 

betreft, zullen de dialoog aan moeten gaan 
met de religieuze meerderheid, inclusief 
met de Hanafi-islam en zijn daardoor mid-
den in politieke issues beland.

Conclusies
Historisch gezien geeft het evangelisch 
christendom in Centraal-Azië een heel palet 
van een en dezelfde kleur te zien. Wil je met 
een evangelische gemeente in Centraal-Azië 
werken, dan kun je ze echt niet allemaal 
over één kam scheren. Aandacht voor de 
geografische en etnische kenmerken en het 
verschil in denominatie is noodzakelijk. 
Niettemin hebben de verschillende evan-
gelische richtingen een aantal kenmerken 
gemeenschappelijk, waarmee we dit histo-
rische overzicht van de evangelische bewe-
ging in Centraal-Azië besluiten.

Paternalistische aanpak
De meeste kerken in Centraal-Azië zijn 
klein en een deel van een moederkerk over-
zee, of ze zijn een onderdeel van een evan-
gelische vereniging of associatie in het land. 
De meeste initiatieven worden van bovenaf 
gestuurd. Als een lokale kerk zulke initiatie-
ven niet vindt passen bij wie zij zijn of niet 
gepast vinden, dan scheidt zo’n kerk zich 
makkelijk af om zich in een volgend stadi-
um te verbinden met een andere vereniging.  
Soms is zo’n verbintenis oppervlakkig: een 
verbonden zijn onder een paraplu zonder 
duidelijke onderbouwing op theologisch of 
missiologisch gebied. Dat geeft ook aan hoe 
belangrijk theologische vorming van kerk-
leiders zou moeten zijn. De dreiging van 
vervolging stimuleert de leiders een offi-
ciële opleiding te volgen en dat zou nieuwe 
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kansen kunnen scheppen voor theologische 
vorming in de regio.

Weinig theologische vorming
Tijdens de Sovjet-periode kregen de evange-
lische christenen geen kans om theologisch 
opgeleid te worden. Na die tijd werden er 
veel mogelijkheden geboden. Er werden se-
minaries geopend, theologische instituten 

en bijbelscholen, maar het probleem is dat 
er geen overeenstemming is wat betreft de 
kwaliteit en de inhoud van onderwijs. De 

Euro-Aziatische Accreditatie Associatie 
(EAAA) die met theologische instituten 
in de voormalige Sovjet-Unie werkt heeft 
slechts één geaccrediteerd lid, het Bible 
Institute in Almaty, het vroegere Alma Ata 
en hoofdstad van Kazachstan. Er wordt ook 
succesvol samengewerkt met instituten 
buiten Centraal-Azië, zoals Training Chris-
tians for Mission (TCM) International. 

Gemarginaliseerde en zelfs lijdende kerk
Nu de Centraal-Aziatische evangelische 
kerken onder de dreiging van vervolging 
en lijden leven, leert de kerk wat compassie 
is. De kerken kunnen als minderheidsgroe-
pering van hun medeleven blijk geven in 
de omgang met lokale gemarginaliseerde 

Evangelisch christendom in Centraal-Azië

Landschap in Kirgizië

Onder de dreiging 
van vervolging 

groeit de compassie
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groepen. Veel evangelische kerken hebben 
verantwoordelijkheid op zich genomen op 
sociaal gebied en niet omdat het nieuwe 
leden aan zou trekken. Zij groeien in hun 
maatschappelijke verantwoordelijkheid 
voor hun eigen land en samenleving. Het 
helpt om de ‘holistic mission’ gestalte te 
geven.

Noten
1  In de tweede helft van de derde eeuw sticht-

te Mani (216-276) in het oude Perzië een 

religie, een syncretistisch religieus dualisme.
2  Timoer Lenk of Tamarlane (1320?-1405), 

een Turks-Mongoolse veroveraar, stichter van 

een rijk in Perzië en Centraal-Azië.
3  Herman Jantzen was een boer, ambtenaar 

en zendeling onder stammen in Centraal-

Azië en stelde zich voor als ‘slechts een ge-

tuige van Christus’. http://gameo.org/index.

php?title=Jantzen, Hermann (1866-1959)
4  Turkestan: zo werd Centraal-Azië genoemd 

ten tijde van het Russische tsarenrijk en ook 

in de eerste tien jaar van Sovjet-Rusland. De 

naam is afgeleid van de taalgroep van lokale 

Turkse volken. Het huidige Turkmenistan is 

slechts een van de landen van deze regio.
5  Molokans, Russisch voor ‘melkdrinkers’, 

leden van verschillende christelijke sektes, 

oosterse christenen. Hun traditie, speciaal 

het drinken van melk tijdens het vasten, 

kwam niet overeen met de gebruiken van de 

Russisch-Orthodoxe Kerk.
6  Hanafi: een van de vier scholen van jurispru-

dentie onder soennieten.
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‘VERGETEN GEBIED’ CENTRAAL-AZIË

Kazachstan 16.000.000 inwoners

moslims 70 procent

Russisch-orthodoxen 23,9 procent

andere christenen 2,3 procent

joden klein aantal

Kirgizië 5.000.000 inwoners

moslims 80-86 procent

Russisch-orthodoxen 17 procent

andere christenen klein aantal

Turkmenistan 5.000.000 inwoners

moslims 89-93 procent

Russisch-orthodoxen 9 procent

andere christenen klein aantal

Tadzjikistan 8.000.000 inwoners

moslims > 90 procent (volgens som-

migen 98 procent)

christenen 3 procent

boeddhisten aantal niet bekend

Oezbekistan 29.000.000 inwoners

moslims 90-96 procent

Russisch-orthodoxen 5 procent

andere christenen aantal niet bekend

joden 5000-11.000 (in 1989 

waren er nog 95.000)

GELOOF IN CENTRAAL-AZIË 
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De genoemde landen liggen in het gebied 
tussen Rusland, China, Turkije, Pakistan, 
Afghanistan en Iran. Deze ligging had en 
heeft grote invloed op de geschiedenis, 
politiek en religie in het gebied. Vanuit het 
zuiden is in de loop der eeuwen de islam 
binnengebracht, vanuit het noorden (tsa-
ristisch Rusland en later de Sovjet-Unie) is 
geprobeerd het gebied te koloniseren. De 
Oeigoeren in China zijn verwant aan andere 
volken in Centraal-Azië.
De bevolking in deze regio heeft eeuwen-
lang als nomaden geleefd, pas in latere tijd 
is men zich gaan settelen. De geschiedenis, 
de volken, de religies en tradities zijn daar-
door zeer veelkleurig. Het merendeel van de 
bevolking spreekt een taal die tot de Turkse 
taalgroep behoort, maar het Tadzjieks is 
een Indo-Europese taal. 
De grote meerderheid van de bevolking is 
moslim, al zijn er ook christenen en kleine 
groepen joden, boeddhisten en anderen. In 
de vroege Middeleeuwen hebben ‘nestori-
aanse’ christenen hier zending bedreven. 
De christelijke gemeenschappen die toen 
ontstonden zijn later echter grotendeels 

verdwenen door de zich uitbreidende islam. 
De kerken die er nu zijn, zijn veelal pas later 
ontstaan (zie het voorgaande artikel ‘Evan-
gelische christenen in Centraal-Azië’).
Mogelijk zijn groepen joden al in de laatste 
eeuwen voor het begin van onze jaartel-
ling naar het gebied verhuisd. Op bepaalde 
plekken in bijvoorbeeld Oezbekistan waren 
omvangrijke joodse gemeenschappen. Na 
de val van de Sovjet-Unie zijn velen van 
hen echter weggetrokken naar Israël of het 
Westen. 

Russische invloedssfeer
In 751, tijdens de strijd in het dal van de rivier 
de Talas, vestigden de islamitische Abbasi-
den hun heerschappij voor de volgende vier 
eeuwen. China en Tibet werden daar versla-
gen. Later overweldigden de Mongolen onder 
leiding van Dzjengis Khan en Timoer Lenk 
het hart van Azië, terwijl de Turkse Seltsjoe-
ken zich door dit gebied heen een weg naar 
Anatolië veroverden. Het gebied werd niet 
alleen bevolkt door talrijke nomadenstam-
men, maar ook vestigden zich hier Hindoe-
handelaren en Perzische handswerklieden. 

ACHTERGROND

Veelkleurige geschiedenis en  
bevolking

Er bestaan verschillende definities van Centraal-Azië. Over het alge-
meen worden de landen Kazachstan, Kirgizië, Oezbekistan, Tadzjiki-
stan en Turkmenistan bedoeld, waarbij ook de gebieden er net om-
heen gerekend kunnen worden, aangezien deze voor een groot 
deel dezelfde geschiedenis en cultuur hebben.
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Vanaf de zeventiende eeuw is Rusland 
begonnen het gebied binnen zijn invloeds-
sfeer te krijgen. Daardoor wonen er nu 
ook veel Russen in het gebied, van wie de 
meesten Russisch-orthodox zijn. Aan het 
einde van de negentiende eeuw waren al 
deze landen grotendeels gekoloniseerd door 
Rusland en werden vervolgens deel van de 
Sovjet-Unie. Het Russisch werd de voertaal 
en dat is nog steeds de gemeenschappelijke 
taal voor de mensen uit de verschillende 
volken en landen daar, zoals het Engels dat 
voor ons is.
Het was Stalin die de grenzen trok die nu 
bepalen of iemand Oezbeek, Turkmeen, 
Kazach, Tadzjiek of Kirgies is. Hij bracht 
grote groepen mensen om, transmigreerde 
Russen naar de ‘stans’, deporteerde Korea-
nen en Wolga-Duitsers naar die streken en 
zette tal van andere volksverhuizingen in 
gang. Daardoor zijn de huidige landen et-
nisch zeer gevarieerd; zo heeft bijvoorbeeld 
Kirgizië meer dan tachtig verschillende 
bevolkingsgroepen. Ook wilde Stalin dat 
nomaden agrariërs zouden worden. Door al 

deze zaken veranderden de maatschappe-
lijke structuren en sociale cohesie enorm. 
In deze regio werden ook de atoomproeven 
uitgevoerd waaraan grote aantallen mensen 
blootgesteld werden. 
De ontmanteling van de voormalige USSR 
betekende onafhankelijkheid voor de ‘stans’ 
en het einde van het communisme. Een 
nieuwe identiteit voor de bewoners van 
Centraal-Aziatische landen lag in het ver-
schiet: een terugkeer naar het islamitisch 
verleden. Maar zo ongecompliceerd veran-
deren mensen niet in eigenheid.

Ook al lijkt Centraal-Azië soms een ‘verge-
ten’ gebied, door zijn ligging tussen allerlei 
grootmachten én het feit dat het rijk is aan 
olie, gas, mineralen en andere rijkdommen, 
blijft het voor velen aantrekkelijk om ‘stan-
waards’ te gaan. Iets wat voor de bevolking, 
zoals de geschiedenis leert, niet altijd pret-
tig is …

Foka van de Beek en Piet Both

‘De woestijn zal bloeien’

Karakalpakië is een deel van Oezbekistan, maar het grootste deel van de bevolking behoort 

tot de Karakalpakken of Kazachen. Het gebied ligt bij het Aralmeer, waar zich al tientallen 

jaren een ecologische ramp bezig is te voltrekken. Door ingrijpen in de natuur ten tijde van 

het communisme is het water van rivieren verlegd en droogt het meer langzaam maar zeker 

uit. Van deze bron voor voldoende eten en welvaart is weinig meer over; zoutmeertjes en 

woestijn zijn er voor in de plaats gekomen. Daarnaast is er sprake van enorme vervuiling. Wie 

weg kon, is vertrokken. Degenen die achtergebleven zijn, zijn vaak arm en hebben (een groot 

risico op) gezondheidsproblemen. Maar ook hier zijn christenen, die ondanks deze ellende en 

vervolging, vol geloof en motivatie aanwezig zijn. Ze prediken niet alleen het Evangelie, maar 

proberen ook hun steentje bij te dragen aan de verbetering van de leefomstandigheden. Ge-

dreven door de hoop in Christus, dat ‘de woestijn zal bloeien’ (Jesaja 35).  
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ONDERZOEK |  Wi lma Wolswinkel

Vrijheid van godsdienst in  
Kazachstan en Kirgizië 
Wat is er in vijf jaar tijd veranderd? 

Het is dit jaar precies vijf jaar geleden dat ik mijn masterscriptie 
voor de opleiding Oost-Europese studies (UvA) afrondde. Centrale 
vraag was hoe de veranderingen in godsdienstvrijheid het werk 
van westerse protestantse zendingsorganisaties in Kazachstan en 
Kirgizië hadden beïnvloed. Nu, vijf jaar later, vraag ik me af: zijn 
de beperkingen toegenomen of kunnen we nieuwe openingen 
waarnemen? 

Centraal-Azië heeft een slechte naam als 
het gaat om godsdienstvrijheid. Dit wordt 
bevestigd door rapporten van onder meer 
de US Commission on International Religious 
Freedom (USCIRF) en Open Doors. In het 
laatste rapport van de USCIRF (mei 2015), 
dat een analyse van 33 landen bevat waar 
godsdienstvrijheid het meest onder druk 
staat, werden de vijf ‘stans’ elk afzonderlijk 
beschreven.
Dit jaar staan vier van de vijf Centraal-
Aziatische republieken op de Open Doors 
World Watch List: Oezbekistan bezet de 
15e plek, gevolgd door Turkmenistan op 
plaats 20, Kazachstan op plaats 42 en  
Tadzjikistan op de 45e plek. Hoewel Kirgi-
zië dit jaar ontbreekt, wil dat niet zeggen 
dat christenen daar geen beperkingen in 
de uitoefening van hun geloof ervaren. Zo 
stond Kirgizië vijf jaar geleden nog op de 
49e plek.1

De jaren negentig: van relatieve 
openheid naar controle

Deze ranking staat in scherp contrast met 
de periode direct na de onafhankelijkheid 
in 1991, toen de Centraal-Aziatische repu-
blieken vooruitstrevende wetten aannamen 
om de vrijheid van godsdienst te garande-
ren. Het was relatief gemakkelijk om je als 
religieuze organisatie te registreren en vele 
buitenlandse zendelingen vonden hun weg 
naar de regio. De kerken in Centraal-Azië 
maakten in deze periode een ongekende 
groei door.
Echter, in navolging van Rusland dat in 
1997 een meer beperkende religiewet aan-
nam, begonnen de ‘stan-landen’ ook hun 
religiewetgeving aan te passen. De nieuwe 
houding ten aanzien van religie vertoonde 
opvallende overeenkomsten met het oude 
Sovjet-regime. Zo werd door elke Centraal-
Aziatische regering het Comité voor Religi-
euze Zaken (een erfenis uit de Sovjet-tijd) 
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nieuw leven ingeblazen; een overheids-
instantie die controle uitoefent op alle 
religieuze activiteiten (van Soefi’s tot Hare 
Krishna) in het land. Het grootste probleem 
zit hem in de verplichte registratie van reli-
gieuze groeperingen en het verbod op onge-
registreerde religieuze activiteiten. 

Kirgizië: eis van minimaal tweehon-
derd leden 

Kirgizië werd lange tijd beschouwd als het 
meest tolerante en liberale land in de re-
gio. Het tij keerde echter in 2009 toen een 
nieuwe religiewet werd aangenomen die de 
godsdienstvrijheid aanzienlijk beperkte. 
De grootste kritiek ontstond over de zware 
registratievoorwaarden voor religieuze 

organisaties, inclusief een ledenaantal bij 
oprichting van tweehonderd volwassen 
Kirgizische burgers. Deze tweehonderd 
leden moeten Kirgizisch staatsburger zijn 
en daarnaast hun volledige naam, geboor-
tedatum, adres, beroep en paspoortnum-
mer opgeven. Voor veel kleine protestantse 
kerken een onmogelijke opgave. Zelfs als 
een gemeente tweehonderd leden heeft, is 
het nog maar de vraag of iedereen bereid is 
als zodanig te boek te staan bij de overheid. 
Veel kerkelijke gemeenten slaagden er niet 
in zich te registreren.
In 2012 werden de eerste amendementen 
op de religiewet aangenomen. Deze gingen 
specifiek over de censuur op religieuze 
literatuur. Verspreiding van religieuze li-

Moskee op het platteland van Kirgizië
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teratuur in openbare gebouwen, op straat, 
in parken, opvangtehuizen, scholen en 
hogeronderwijsinstellingen is verboden. 
Op dit moment wordt er door protestantse 
kerken weinig gepubliceerd. Ook worden 
er weinig publicaties geïmporteerd vanuit 
het buitenland. Drukkerijen en uitgeverijen 
zijn vaak huiverig een dergelijke opdracht 
aan te nemen, omdat ze van overheids-
functionarissen te horen hebben gekregen 
geen religieuze materialen te printen. In de 
praktijk blijkt echter dat deze nieuwe regels 
niet voor grotere moeilijkheden hebben 
gezorgd. Handhaving van de wet heeft niet 
de hoogste prioriteit voor de Kirgizische 
overheid, die met grotere problemen te 
maken heeft (hoge werkloosheid, etnische 
onrusten etc.).2

Begin 2014 gaf de regering aan de controle 
op religieuze organisaties te willen verster-
ken. In een conceptversie van de plannen 
staat dat meer macht zal worden gegeven 
aan de Staatscommissie voor Religieuze 
Zaken. Ook wil men het minimumaantal 
leden verhogen van 200 naar 500 en de ver-
spreiding van religieuze literatuur en het 
werk van buitenlandse zendelingen verder 
beperken. Tot op heden is deze wet nog niet 
in het parlement besproken.

Kazachstan: twee gezichten
In Kazachstan werd in oktober 2011 een ge-
lijksoortige wet aangenomen, al golden hier 
weer andere criteria voor het minimum-
aantal leden (50 voor een lokale registratie, 
500 voor een regionale registratie en 5000 
voor een landelijke registratie). Lokale en 
regionale organisaties mogen alleen activi-
teiten ontplooien in het geografische gebied 

waar ze zijn geregistreerd. De landelijke 
registratie is tot op heden alleen weggelegd 
voor de Muslim Board (Hanafi-school) en de 
Russisch-Orthodoxe Kerk, uitgerekend de 
twee organisaties waarvan de ‘historische 
rol’ apart word erkend in de preambule van 
de religiewet. 
Tot oktober 2012 kregen religieuze organisa-
ties de tijd zich te herregistreren. ‘Een bu-
reaucratische nachtmerrie’, in de woorden 
van de Lutherse bisschop Yuri Novgorodov.3 

Dit leidde tot een grote daling in het aantal 
geregistreerde religieuze groepen, zowel 
aan islamitische als aan protestantse zijde. 
Tijdens het registratieproces werd door lo-
kale autoriteiten druk uitgeoefend op indi-
viduele leden om niet te tekenen. Zo werden 
14 van de 61 oprichters van de protestantse 
Grace Church in Karaturyk, met name Kaza-
chen en Oeigoeren, door ambtenaren op-
gebeld of bezocht om hen te waarschuwen 
voor de gevaren van de ‘sektarische’ Grace 
Church.4 Van de 1500 kerken slaagden 400 
erin zich (opnieuw) te registreren. De rest 
opereert nu ondergronds, veelal als huis-
kerken. Velen hebben de afgelopen jaren te 
maken gehad met hoge geldboetes voor het 
organiseren van ‘illegale’ religieuze activi-
teiten. 
Andere veelvoorkomende schendingen van 
de nieuwe religiewet, zijn het verspreiden 
van religieuze literatuur zonder vergunning 
en het praten over religie (evangeliseren) 
zonder registratie als evangelist of zende-
ling. Wat betreft de religieuze literatuur is 
er veel onduidelijkheid. Volgens de wet mo-
gen materialen met een religieuze inhoud 
en objecten met een religieuze betekenis 
(zoals iconen) alleen worden verspreid in 
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Vrijheid van godsdienst in Kazachstan en Kirgizië 

geregistreerde gebedshuizen, goedgekeurde 
religieuze onderwijsinstellingen en door de 
lokale overheid aangewezen boekwinkels. 
Elke titel (geïmporteerd of niet) moet eerst 
worden goedgekeurd door het Staatsbureau 
voor Religieuze Zaken in een zogenaamde 
‘expertanalyse’. Tot op heden ontbreekt een 
duidelijke lijst met boeken die goedgekeurd 
dan wel afgekeurd zijn.5 

Het is daarom des te opvallender dat Ka-
zachstan zich naar de buitenwereld pro-
fileert als een natie van interreligieuze 
dialoog en tolerantie. Zo organiseerde 
Kazachstan afgelopen juni voor de vijfde 
keer op rij het Congress of Leaders of World 
and Traditional Religions. Dit congres wordt 
sinds 2003 door Kazachstan georganiseerd 
om de dialoog tussen politieke en religieuze 
leiders te bevorderen. Maar volgens een 
medewerker van het Staatsbureau voor Reli-
gieuze Zaken zijn deze ontmoetingen vooral 
‘voor buitenlanders’ bedoeld. De interne 
praktijk komt hier niet aan bod.6

Veel (internationale) aandacht kreeg twee 
jaar geleden de zaak van de gepensioneerde 
presbyteriaanse voorganger Bakhytzhan 

Kashkumbayev in Astana. Op 17 februari 
2014 kreeg hij een voorwaardelijke gevan-
genisstraf opgelegd van vier jaar voor het 
vermeend psychologisch beschadigen van 
een gemeentelid, hoewel de vrouw zelf 
aangaf dat hij ‘volkomen onschuldig’ was. 
Tijdens zijn voorarrest werd hij een maand 
lang onderzocht in een psychiatrisch zie-
kenhuis. Kerkleden moesten bloedmon-
sters afgeven aan de politie om te kijken 
of er ‘hallucinerende’ middelen werden 
gebruikt tijdens het avondmaal. Lokale 
media deden volop mee in de beschuldi-
gingen. Waarnemers zien het proces als 
symbolisch voor de scherpe neergang in 
het respect voor godsdienstvrijheid in Ka-
zachstan.7

Druk vanuit de lokale gemeenschap
De seculiere regeringen in de hoofdsteden 
maken zich doorgaans weinig druk om het 
procentueel kleine aantal Kirgiezen of Ka-
zachen dat christen wordt. Zij zeggen het 
meerderheidsstandpunt in de samenleving 
te volgen. Of zoals een Kazachse voorganger 
het verwoordde: ‘Ons grootste probleem is 

Waar begraven?

In gesprekken met christenen uit Centraal-Azië komt regelmatig naar voren dat ze tegen pro-

blemen aanlopen bij begrafenissen. Dit is een thema dat hen erg bezighoudt. Omdat zij chris-

ten zijn en geen moslim, wordt hun op veel plaatsen geweigerd hun overledenen te begra-

ven. Ook al hebben de Centraal-Aziatische landen over het algemeen een niet-religieuze rege-

ring, in de meeste dorpen hebben de islamitische oudsten het voor het zeggen. Dat blijkt niet 

alleen bij begrafenissen, maar ook bij bijvoorbeeld activiteiten die christenen willen organise-

ren. Zo kan het gebeuren dat de burgemeester toestemming voor een bepaalde activiteit 

geeft, maar dat die toch niet door kan gaan omdat de oudsten het tegenhouden.

Foka van de Beek
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de vervolging door de eigen familie.’8 De 
voormalige voorzitter van de Staatscom-
missie voor Religieuze Zaken in Kirgizië 
reageerde als volgt op de kritiek: 

‘Westerse zendelingen komen hier en 
willen alleen maar praten over rechten, 
rechten, rechten! Voor hen is het gemak-
kelijk. Na een paar jaar vertrekken ze 
weer, maar ze hebben geen idee welke 
bende ze hier achterlaten.’ 

De bekering van een dorpsgenoot leidt vaak 
tot veel onrust in de lokale gemeenschap. 
De sociale verhoudingen komen immers 
onder druk te staan. Als christen kun je niet 
langer meedoen met de lokale tradities en 
gebruiken. Je komt buiten de groep te staan. 
Dit ligt vooral gevoelig bij begrafenissen. 
Zo was er een christelijke familie die kort na 
elkaar twee oma’s moest begraven. In beide 
gevallen schakelde de lokale imam een 
groep jongemannen in om de begrafenis-
ceremonie te verhinderen. De familie was 
genoodzaakt uit te wijken naar andere dor-
pen in de omgeving, maar telkens werden 
ze geconfronteerd met dezelfde weerstand.9 

De ‘positieve’ gevolgen
Hoewel de buitenwereld Centraal-Azië ziet 
als een regio met ernstige beperkingen in de 
godsdienstvrijheid, is dit niet het eerste wat 
je hoort als je met lokale kerkleiders praat. 
Niet dat het er volgens hen niet is, maar 
meer omdat ze het als een gegeven zien. Het 
lijden hoort er in het leven van een christen 
bij. Liever leggen ze de nadruk op wat God 
aan het doen is in de regio, hoe mensen 
worden gewonnen voor Gods Koninkrijk, en 

hoe er zelfs zendelingen uit Centraal-Azië 
worden uitgezonden naar landen als India, 
Afghanistan en Rusland. Er is in de Centraal-
Aziatische kerken een groeiende passie 
zichtbaar voor zending en men ziet daarin 
een duidelijke rol voor zichzelf. 
Anneta Vyssotskaia spreekt over een sterker 
wordend ‘identiteitsgevoel’ en een groeiend 
‘ownership’ onder Centraal-Aziatische ge-
lovigen. De grote groei in huiskerken heeft 
hieraan zeker bijgedragen. Lokale leiders 
staan op en kerken worden steeds minder 
afhankelijk van buitenlandse zendelingen. 
Dit resulteert in een verdergaande contextu-
alisatie binnen de kerken, met lokale vormen 
van aanbidding en ontmoeting.10

Een Kazachse voorganger vertelde dat mede 
door de nieuwe religiewet er betere relaties 
zijn ontstaan tussen de diverse kerkgenoot-
schappen. Er is meer eenheid. Zo wordt er 
nu een Kazachse Evangelische Alliantie op-
gericht. Dit helpt de kerken om gezamenlijk 
op te komen voor hun rechten. In een aantal 
gevallen maken kleine gemeenten gebruik 
van de gebouwen van geregistreerde kerken 
om zo toch zondagse samenkomsten te 
kunnen houden. Dit bevordert het onder-
ling contact.

Conclusie
Vergeleken met 2010 zijn op papier de 
overheidsbeperkingen voor kerken in 
Kazachstan en Kirgizië toegenomen. Het 
aantal geregistreerde kerken in beide 
landen is drastisch afgenomen. Politieke 
onrust en instabiliteit zorgen er echter 
voor dat de regeringen met meer pran-
gende vragen bezig zijn dan ongeregi-
streerde kleine protestantse gemeenschap-
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Vrijheid van godsdienst in Kazachstan en Kirgizië 

pen.11 Dit laat onverlet dat op lokaal niveau 
kerken soms te maken krijgen met felle 
tegenstand, in de vorm van politie-invallen, 
geldboetes en gevangenisstraffen. 
Een groot verschil met 2010 is dat nu steeds 
beter zichtbaar wordt wat de gevolgen hier-
van zijn voor de ontwikkeling van de kerk in 
Centraal-Azië. De nieuwe religiewetgeving 
heeft ervoor gezorgd dat er meer samenwer-
king is ontstaan tussen kerkgenootschap-
pen. De urgentie leeft veel sterker dat men 
elkaar nodig heeft. Kerkleiders beseffen 
ook dat de situatie elders (en vaak niet eens 
zo ver van huis) vaak veel benauwender is. 
Daarom maken ze gebruik van de moge-
lijkheden die ze nu nog hebben, ook als het 
gaat om zending. Wat dat betreft zijn de 
Kazachse en Kirgizische zendelingen mis-
schien wel beter toegerust voor hun taak 
dan hun westerse collega’s. Het zou dus 
interessant zijn om over vijf jaar opnieuw 
terug te blikken.
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10, Turkmenistan op nr. 15, Tadzjikistan op 

nr. 32 en Kirgizië op nr. 49. Kirgizië was in 

2010 nieuw op de lijst door het aannemen 

van de nieuwe religiewet in 2009. Kazach-

stan ontbrak dat jaar op de lijst.
2  Mushfig Bayram en John Kinahan, ‘Kyr-

gyzstan: Religious Freedom Survey’, Forum 

18 News Service, 4 november 2014.
3  Brian C. Stiller (ed.), Evangelicals around the 

world: a global handbook for the 21st cen-

tury, Nashville, 2015, 324.
4  Mushfig Bayram en John Kinahan, ‘Kazakh-

stan: Religious Freedom Survey’, Forum 18 

News Service, maart 2014.
5  Ibidem.
6  Ibidem.
7  ‘Annual report’, U.S. Commission on Inter-

national Religious Freedom, 2015, 162.
8  Stiller, Evangelicals around the world, 319.
9  Anneta Vyssotskaia, ‘Is the Silk Road still 

open?’, in: Hans Aage Gravaas (ed.), Free-

dom of Belief & Christian Mission, 316.
10  Ibidem, 318.
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— Wilma Wolswinkel woonde een jaar in 

Kazachstan om Russisch te studeren en werkt 

sinds eind 2011 bij de Gereformeerde Zen-

dingsbond, waar ze onder andere betrokken is 

bij het leiderschaps- en discipelschapsprogram-

ma (TEE) voor lokale kerken in Centraal-Azië. 

Dorpskinderen in het zuiden van Kirgizië



20 TussenRuimte 2015 | 4

TR  MENSEN IN BEELD |  Kazachstan



21‘Vergeten gebied’ Centraal-Azië



22 TussenRuimte 2015 | 4

TR  MENSEN IN BEELD |  Oezbekistan



23‘Vergeten gebied’ Centraal-Azië

De belangrijkste les van 
negen jaar Kazachstan
 

Negen jaar leefde ik in ‘het verloren hart van Azië’. Zo noemt Colin Thubron, 
schrijver van meeslepende reisboeken, Centraal-Azië. Verloren in de zin van groot, 
mysterieus, vergeten, onbekend bij velen (ondanks het spel Risk, wielerploeg Astana 
en Borat ...), maar ook verloren in de zin van vervuild, verdeeld, stukgemaakt door 
grenzeloze Sovjet-experimenten op sociaal, agrarisch en technisch gebied. ‘Je vergooit 
je leven door dáár naartoe te gaan’, zei mijn lerares Russisch in Den Haag voor mijn 
vertrek. 
Op 9 maart 2000 landde ik in mijn nieuwe woonplaats Almaty, de voormalige 
hoofdstad van Kazachstan. Ik dook diep in de cultuur en ontdekte hoezeer ik er van 
verschilde en hoe weinig ik er van begreep. Ik beleefde dat vooral in de vriendschap 
met Boris, een Oezbeek. 
Ik liet me in mijn onbegripsmomenten vaak inspireren door een uitspraak van de 
Kroatische theoloog Miroslav Volf in zijn boek Exclusion and Embrace: ‘Durf te 
leven met een “not-understandable other”.’ De acceptatie van het anders-zijn van 
de cultuur, het anders-zijn van Boris schiep telkens weer de ruimte om dwars door 
alles wat ik niet begreep heen, enorm van het land, de kerk en mensen zoals Boris te 
houden. 
Afgezien van het leven in Kazachstan leerde ook de Japanse theoloog Kosuke Koyama 
me in die tijd nog een stap verder te gaan. Koyama daagde me in zijn boek No handle 
on the cross uit te durven leven met een ‘not-understandable God’. Hij leerde me dat 
in de acceptatie van God als de totaal Andere een geweldige ruimte ontstaat om Hem 
lief te hebben. 
Sinds zes jaar woon ik in het Groene Hart, in de Randstad. Elke dag app ik met Boris, 
nog steeds zo anders dan ik, maar een van mijn beste vrienden. Dagelijks bid ik tot 
God, zo anders dan ik, die zulke vreemde wegen gaat in de wereld, in mijn leven, ... 
maar aan Wie ik door de jaren heen toch zo verknocht ben geraakt. 

— Pieter Versloot werkte van 2000 tot 2009 als zendingspredikant uitgezonden 

door de Gereformeerde Zendingsbond voor de samenwerkende Protestantse Kerken 

van Kazachstan. 

GASTCOLUMN |  Pieter  Vers loot
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In een land waar tot voor kort bruidsroof 
heel normaal was, is ook op de bruiloft goed 
zichtbaar wat de plaats van de vrouw is. Bij 
bruidsroof wordt een meisje als het ware 
gekidnapt door een jongen en gedwongen 
om zijn vrouw te worden. Verzet hiertegen 
van het meisje of haar ouders kwam tien 
jaar geleden nog nauwelijks voor. Nu komt 
bruidsroof in de steden veel minder voor, al 
is het op het platteland nog steeds een geac-
cepteerde manier van een huwelijk sluiten. 
Maar ook wanneer jongen en meisje een hu-
welijk van tevoren overeenkomen, kan het 
gebeuren dat het meisje op de dag van haar 
huwelijk afscheid neemt van haar familie 
en alleen naar het huis van haar aanstaande 
man gaat, waar het feest gevierd wordt zon-
der dat iemand van haar familie of vrienden 
aanwezig is. De ouders van de jongen laten 
uitnodigingen uitgaan met de mededeling 
dat ze een kellin (schoondochter) ‘binnenge-
haald’ hebben. Deze schoondochter wordt al 
tijdens de bruiloft ingezet in de keuken, ter-
wijl de schoonouders zich met de gasten on-
derhouden. Belangrijk is het om te weten of 
je toekomstige vrouw een goede huisvrouw 

zal zijn, die van aanpakken weet. Het is niet 
zo moeilijk om daarachter te komen; een 
lange verkeringsperiode om haar werkelijk te 
leren kennen is daarom niet belangrijk. 

Meisjes worden door hun moeder ‘opgeleid’ 
tot goede huisvrouwen, voorbereid op hun 
toekomstige taak als kellin. Dit betekent 
vaak dat meisjes van 12 jaar al in staat zijn 
een heel huishouden te runnen. Ze trouwen 
meestal niet voor ze van school komen (tus-
sen de 16 en 18 jaar), maar de moeders profi-
teren zo zelf van de jaren dat de dochters al 
heel zelfstandig in het huishouden werken 
tot ze naar hun echtgenoot en zijn familie 
vertrekken. De verantwoordelijkheid die 
meisjes al jong leren dragen blijkt ook op 
school en in hun eventuele latere werkkring 
goed van pas te komen. 

Huishouden én een baan
Vanwege het verantwoordelijkheidsbesef 
presteren meisjes over het algemeen beter 
dan jongens op school. Veel meisjes probe-
ren zo goed te scoren dat ze na hun school-
tijd door kunnen stromen naar de univer-

PORTRET |  Mar ianne van den Berg

Vrouwen in Centraal-Azië

‘Sujuntju! Wij hebben een zoon!’ Het telefoontje van een van mijn 
lokale vrienden kondigt de geboorte aan van de langverwachte 
zoon, na drie dochters. De zoon, die mensen nodig hebben voor de 
verzorging van hun oude dag. Dochters geef je weg aan de familie 
van hun toekomstige man, je zonen blijven van jou. Het verschil in 
waardering van mannen en vrouwen is van begin af aan groot in 
Centraal-Azië.
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siteit. Dit geeft hun later de mogelijkheid 
om naast hun huishouden ook een betaalde 
baan te hebben. Het zorgt er voor dat er veel 
vrouwen zijn die ook als ze getrouwd zijn 
een betaalde baan hebben. In een land waar 
veel werkloosheid is, wordt een betaalde 
baan erg gewaardeerd. De rolverdeling van 

man en vrouw is behoorlijk traditioneel. 
Ook als een vrouw een betaalde baan heeft 
en de man werkloos is, betekent het toch 
dat de vrouw verantwoordelijk is voor het 
grootste deel van het huishouden, dat voor-
al op het platteland heel arbeidsintensief is. 
De kellins op het platteland hebben niet 

Bruidsroof

Op verzoek van Bakit regelen zijn ouders plotseling een bruiloft voor hem. Het heeft haast. 

Hij heeft een vriendin, zegt hij, en is bang dat ze door iemand anders gestolen zal worden. 

Bij aankomst verzet het meisje zich heftig tegen Bakit en zijn vrienden die haar naar het huis 

slepen. Er blijkt sprake te zijn van bruidsroof, het verhaal over de verkering blijkt gelogen te 

zijn. Die avond krijgen de ouders van Aigul het eerste deel van de bruidsschat met daarbij 

een brief met Aiguls naam eronder waarin staat dat ze wil blijven. De brief is echter door 

een tante van Bakit geschreven en niet door Aigul zelf.

De volgende dag komt de vriend van Aigul op bezoek. Hij is net als alle mannen uitgenodigd 

op het feest. De sfeer is gespannen. Na een emotioneel gesprek met Aigul, vertrekt hij alleen. 

Wat kan hij uitrichten tegen ongeveer dertig mannen? Kort daarna komt de imam en wordt 

het huwelijk gesloten. De daaropvolgende nacht wordt Aigul geacht met Bakit te slapen. 

Aigul verzet zich heftig, maar uiteindelijk wordt de deur achter hen beiden gesloten. Het ge-

vecht gaat nog een hele tijd door. De volgende morgen wordt bloed op het laken gevonden 

en de familie van Bakit gaat opnieuw naar haar ouders om een volgend deel van de bruids-

schat te brengen. Ze kunnen meedelen dat hun dochter nog maagd was. Aiguls ouders zijn 

blij met wat ze voor hun dochter krijgen en vieren feest met hun buren. Aigul kan die dag 

beginnen met haar huishoudelijke taak. De bruiloft gaat door en zij mag de enorme vaat 

doen. ‘s Avonds verzet ze zich er weer heftig tegen als ze geacht wordt met Bakit te slapen. 

Uiteindelijk stemt de familie toe en mag ze bij de vrouwen en kinderen slapen. 

De volgende morgen deelt Aigul huilend mee dat ze vertrekt. Ze kan niet met Bakit leven. 

De ouders van Bakit besluiten haar naar haar ouders te brengen in de hoop dat die haar zul-

len vermanen en terugsturen. In eerste instantie doen de ouders dit ook. Ze wijzen haar 

erop welke schande ze over hen brengt. Maar als Aigul dreigt zelfmoord te zullen plegen, 

gaat haar vader als eerste overstag.

Enkele weken later is Aigul terug op de universiteit waar ze studeert. Ze is niet meer het 

vrolijke meisje dat ze was. De leerkrachten hebben haar tijdens de les openlijk bekritiseerd.  

Haar vriend heeft haar ook in de steek gelaten; zijn ouders verlangen van hem dat hij met 

een maagd trouwt en niet met een gescheiden vrouw ...  



26

TR

TussenRuimte 2015 | 4

zelden het gevoel dat ze de slaaf van de fa-
milie zijn. De man zal slechts die dingen in 
het huishouden doen die noodzakelijk zijn 
tijdens de afwezigheid van zijn vrouw. Dit 
zorgt ervoor dat de kinderen al heel vroeg ta-
ken in het huishouden over moeten nemen, 
ook zonen bij de afwezigheid van dochters. 

Dochters in één dorp
Op het platteland, waar de bevolking in 
een dorp verdeeld is over verschillende 
stammen, ben je niet alleen kellin van een 
familie, maar zelfs van de hele stam. Vooral 
bij begrafenissen, maar ook bij andere 
aangelegenheden waar veel gasten worden 
verwacht, kunnen leden van een stam een 
beroep doen op de kellins van de stam. 
In de dorpen kun je dan ook twee ‘soor-
ten’ vrouwen tegen komen, met of zonder 
hoofddoek. Een vrouw met een hoofddoek 
is een kellin van het dorp, de vrouwen zon-
der hoofddoeken zijn over het algemeen de 
‘dochters’ van het dorp. De dochters worden 
met meer respect behandeld dan de kel-
lins. Vooral jonge kellins staan onderaan de 
maatschappelijke ladder in een familie en 
in een dorp. De oudere kellins, die jaren ge-
werkt hebben aan de opbouw van hun gezin 
en van de maatschappij, stijgen in aanzien. 
Vooral als een kellin zelf een kellin heeft, 
die haar bevrijdt van het arbeidsintensieve 
huishoudelijke werk of als ze een maat-
schappelijke functie vervult buitenshuis, 
stijgt haar positie behoorlijk.

Jongste zonen blijven
De jongste zonen blijven wonen in het 
dorp; zij verlaten het huis van hun ouders 
niet. Integendeel, ze zorgen voor hun 

ouders als die ouder worden en erven het 
huis en het land dat van hun ouders is. 
Als de ouders van deze jongens een goede 
gezondheid genieten, betekent dit vaak 
dat ze de beslissingen met betrekking tot 
het familiebedrijfje blijven nemen tot ze 
dit niet meer aan kunnen. Het gebeurt dan 
niet zelden dat deze jongste zonen voor 
hun veertigste vrijwel geen verantwoor-
delijkheid krijgen te dragen. Ze hebben 
slechts een uitvoerende taak. 
Voor de buitenwereld is de man degene 
die de leiding heeft, maar in werkelijkheid 
heeft de vrouw vaak de leiding, ook al van-
wege haar vele verantwoordelijkheden. De 
vrouw is behoorlijk overbelast, zeker als ze 
ook een functie buitenshuis vervult. Veel 
mannen voelen aan dat hun positie mini-
maal is in het gezin en zien ook niet zozeer 
mogelijkheden om die te vergroten. Dit lijdt 
vaak tot alcoholisme en huiselijk geweld.

Baas in het gezin 

In veel families wordt de man als hoofd 

van het gezin gezien, maar als je leert hoe 

de gezinnen functioneren zie je dat het 

meestal de vrouw is die de leiding heeft. 

Veel vrouwen weten hun beslissingen zo 

te ‘verpakken’ dat het voor de buitenwe-

reld lijkt alsof hun mannen de beslissingen 

nemen. Dit wordt niet zelden zo gedaan 

om gezichtsverlies van de man te voorko-

men en zo de vrede in huis te bewaren. 

Vrouwen zijn ook verantwoordelijk voor 

de opvoeding van de kinderen. Gaat 

daarbij iets mis, dan is het de schuld van 

de moeder en de vader blijft buiten schot. 
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Beter af in de stad
Mannen die met hun gezin van het plat-
teland naar de stad zijn vertrokken, heb-
ben meer mogelijkheden om zelf geld te 
verdienen voor hun gezin. De vrouwen 
zullen ook proberen bij te dragen aan het 
gezinsinkomen. Doordat deze gezinnen 
meer in een sociaal geïsoleerde positie ver-

keren – de familiekring leeft niet meer om 
de hoek – worden deze vrouwen minder 
geacht voor allerlei gelegenheden te ko-
men helpen in het huishouden van andere 
familieleden. Ook is het huishouden in 
een stad veel minder arbeidsintensief door 
betere voorzieningen en er zijn geen werk-
zaamheden die verband houden met het 

Jazgul

Jazgul is voor de tweede keer gescheiden. Ze heeft twee kinderen van haar eerste man en 

twee van haar tweede man. Haar tweede man, een alcoholist, sloeg haar altijd als hij dronken 

was. Ze is er twee tanden door kwijt en heeft een keer in het ziekenhuis gelegen: haar man 

schopte haar in haar buik toen ze zwanger was van haar jongste zoon, waardoor de bevalling 

vroegtijdig op gang kwam. 

Omdat haar tweede man niet voor de kinderen van een ander wilde zorgen, woonden haar 

oudste kinderen noodgedwongen bij haar eigen vader en stiefmoeder. Maar die zorgden niet 

echt voor hen. 

Nu woont Jazgul samen met haar kinderen in een huis dat tijdelijk leeg staat. Ze hoeft er 

geen huur voor te betalen. Dat is de reden dat ze toch in het dorp van haar man is blijven 

wonen. 

Ze heeft het moeilijk. Ze kan de eindjes maar net aan elkaar knopen. Een morgen in de week 

werkt ze en verder leeft ze van kinderbijslag. De schoonzussen, vrouwen van de broers van 

haar man, brengen haar af en toe wat extra’s. Ze weten dat de scheiding niet de schuld is van 

Jazgul. De vrouwen van de vrienden van haar man zeggen ook allemaal dat haar man de 

schuldige is. Zelfs de dorpsraad van wijze mannen gaf haar gelijk. 

Dat ze alleen is komen te staan is voor Jazgul het moeilijkst. Voor feesten en begrafenissen 

wordt ze niet uitgenodigd. Ook al geven alle vrienden haar gelijk, hier in het dorp was het zijn 

vriendenkring en zij kunnen een dorpsgenoot niet laten vallen. Sociale relaties in een dorp 

lopen nu eenmaal via de man. Haar familie ziet ze ook niet. Die vermijden Jazgul, uit vrees dat 

zij een beroep op hen zal doen waar zij niet op in kunnen gaan. 

Wanneer de huisbaas zegt dat hij het huis terug wil, neemt Jazgul het besluit om terug te 

gaan naar haar man. Ze heeft geen energie om opnieuw op zoek te gaan naar een goedkoop 

huis. Ze kiest voor een leven met voldoende eten en een dak boven haar hoofd. Ze kiest voor 

een dronken, gewelddadige echtgenoot in plaats van armoede en sociaal isolement. Ook al 

betekent dat dat haar oudste kinderen moeten terugkeren naar een huis waar ze als huisslaven 

dienen in ruil voor wat eten, waar ze elke vorm van liefde of positieve aandacht ontberen.

Vrouwen in Centraal-Azië
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boerenbedrijf (melken, in de tuin werken). 
Mannen in de steden zijn meer dan die op 
het platteland op hun gezin betrokken. 
Dat werkt positief uit voor de positie van 
de vrouw. 

Zwanger en gescheiden
Het aantal echtscheidingen is schrikba-
rend hoog. Veel huwelijken worden pas 
gelegaliseerd als de vrouw een aantal 
maanden zwanger is, zodat het kind dat 
ze verwacht op naam van haar echtgenoot 
gezet kan worden. Tot die tijd is het vooral 
de familie van de man die het legaliseren 
tegenhoudt. De huwelijken worden in eer-
ste instantie slechts in aanwezigheid van 
de imam gesloten. Als de vrouw dan tegen-
valt of niet zwanger raakt, kan ze zonder 
problemen weggestuurd worden. Veel 
huwelijken stranden dan ook al na enkele 
maanden. 
Soms is een vrouw al wel zwanger als ze 
weggestuurd wordt; ze kan dan nergens 
aanspraak op maken. Zo’n zwangerschap 
eindigt vaak in een abortus. Of het kind 
wordt na de geboorte opgevoed door de 
ouders van de vrouw. Niet zelden gebruiken 
de grootouders zulke kinderen als ze wat 
ouder zijn als goedkope arbeidskrachten. 
De vrouw gaat vaak werken in Rusland of 
in de hoofdstad en houdt het kind ‘achter 
de hand’ voor het geval ze zelf niet opnieuw 
trouwt of verder geen kinderen krijgt. 
Trouwt de vrouw wel opnieuw, dan komt 
het maar sporadisch voor dat een kind uit 
een vorig huwelijk een plaats krijgt in het 
nieuw gevormde gezin.

Façade
Iemand die hier korte tijd op bezoek is, ziet 
veel vrouwen studeren of banen hebben 
op redelijk goede posities. Wie hier echter 
langer woont en de levensverhalen van veel 
mensen leert kennen, beseft dat er achter 
deze keurige façade een heel andere wereld 
schuilgaat. 

— Marianne van den Berg werkt onder vrou-

wen in Centraal-Azië. Om veiligheidsredenen 

verschijnt dit artikel onder pseudoniem.
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WAS GETEKEND |  Wi l leke Brouwer
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De vele gezichten van de islam in Kirgizië 
 
Het religieuze landschap in Kirgizië, ingeklemd tussen Kazach-
stan en China, is heel divers. Christendom en islam wedijveren 
met elkaar om hun bestaansrecht te verdedigen door te wijzen 
op de lange geschiedenis die ze allebei in de regio hebben. Vol-
gens de grondwet is Kirgizië een seculier land waarin vrijheid 
van godsdienst is gegarandeerd en waar iedere burger het recht 
heeft om iets of om niets te geloven. Tegelijkertijd wordt Kirgizië 
door zowel burgers als anderen beschouwd als een moslimland. 
Volgens schattingen is tachtig tot negentig procent van de be-
volking namelijk moslim. 

ANTITHESE |  Rus lan Zagidul in

Kirgizië als ‘afgebakend’ gebied bestaat pas 
sinds 1924. Als we het hebben over de isla-
misering van het land, praten we eigenlijk 
over de islamisering van heel Centraal-Azië. 
In tegenstelling tot de islamisering van de 
Arabische staten, was de verspreiding van 
de islam in Centraal-Azië een langzaam en 
gecompliceerd proces. 
Halverwege de tiende eeuw werd Centraal-
Azië islamitisch. Daarvoor vormden de 
Kazachse en Kirgizische steppen een thuis 
voor verschillende religies gepraktiseerd 
door de lokale stammen, zoals sjamanisme, 
zoroastrisme, manicheïsme, boeddhisme en 
andere inmiddels verloren gegane religies. 
De arabisering van de regio zette in met de 
komst van Kuteibaibn Muslim (668-715). 
Door de militaire campagnes die onder zijn 
heerschappij plaatsvonden kon de islam 
zich verder in Centraal-Azië verspreiden. 
Toch beïnvloedde de overwinning van de 

Arabieren in de Talas-vallei in het huidige 
noordwest-Kirgizië maar in beperkte mate 
de inheemse religieuze gebruiken. Hoewel 
sommige Kirgiezen de islam omarmden, 
bleven de oude religieuze praktijken tot ver 
in de twintigste eeuw een belangrijke rol 
spelen onder de Kirgizische stammen. De 
meest invloedrijke hiervan, die nog steeds 
gepraktiseerd wordt in noord-Kirgizië, is de 
cultus rond de oppergod Tengri. Aan deze 
cultus zijn verschillende praktijken zoals 
voorouderverering en sjamanisme verbon-
den. Kirgizische christenen gebruiken een 
afgeleide van het woord Tengri als naam 
voor God. 

Drie tijdvakken
De ontwikkeling van de islam in Centraal-
Azië is te beschrijven in drie verschillende 
tijdvakken. Het eerste tijdvak, ‘islam als 
overwinnaar’, loopt van de achtste tot de 
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negentiende eeuw, een tijds-
spanne waarin de introductie, 
consolidatie en verinnerlij-
king van de religie plaats-
vond. De tweede periode, 
tot het midden van de jaren 
tachtig in de twintigste eeuw, 
kan getypeerd worden als ‘de 
geketende islam’ onder het 
strenge tsaristische regime en 
het communistische regime. 
De laatste periode loopt tot op 
vandaag, een tijdvak waarin 
de islam herleeft als een reli-
gieuze maar ook sociaal-po-
litieke macht in de regio.1 Na 
een korte bespreking van de 
eerste twee perioden belicht 
dit artikel de hedendaagse 
periode die na de val van het 
communisme in het gebied 
een duidelijke opleving van 
de islam laat zien.

Islam als overwinnaar 
Helaas hadden de nomadenstammen in de 
Centraal-Aziatische regio geen geschreven 
taal in de achtste eeuw. Voor een recon-
structie van de geschiedenis van de islam 
zijn we dan ook afhankelijk van Chinese en 
Arabische bronnen en van archeologische 
vondsten. Er is daardoor veel onduidelijk 
over het exacte moment waarop Centraal-
Azië zich moslim ging noemen. Onder ge-
leerden is de consensus, dat gedurende de 
regeerperiode van het Karachaniden-kanaat 
(840-1211), een Turkse dynastie, de bevol-
king langzaam overging tot de islam. Maar 
islam was zeker niet de enige religieuze 

praktijk in het gebied, en was lange tijd 
voornamelijk politiek van belang en niet 
zo zeer van cultureel of spiritueel belang. 
Gedurende de Mongoolse overheersing in 
de dertiende eeuw was de bevolking zeker 
niet trouw aan de islam. Zelfs de moslim- 
historicus Ali Zade, die een imposant boek 
schreef over de verspreiding van de islam, 
erkent dat: ‘Mongolen en Turken van deze 
regio praktiseerden geen gemeenschap-
pelijke religie.’2 Ze praktiseerden verschil-
lende cultussen en christenen, boeddhisten 
en moslims waren veruit in de minderheid. 
De verspreiding van de islam in de veer-
tiende eeuw verliep moeizaam. Het omar-
men van de islam betekende dat je seden-

Leerlingen van een Oezbeekse school in Osj beelden Kirgizische 

tradities uit, maart 2009. 
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tair moest gaan leven. De islam werd door 
de nomadische stammen dan ook gezien 
als de religie van de stad en niet voor hen 
van belang. Dit was mede het gevolg van 
de economische conflicten tussen de 
nomadische en sedentaire bevolking. In 
de vijftiende eeuw liep de moslim Yunus 
Khan nog steeds tegen dezelfde problemen 
aan. Hij wist dat zonder een verandering 
in levensstijl de bevolking nooit moslim 
zou worden. Al zijn pogingen waren te-
vergeefs, want het stadse leven bleek voor 
de Mongolen gelijk aan een leven in een 
gevangenis.   

De geketende islam
In de negentiende eeuw bestaat de islam 
nog steeds als een gemengde religie, waar-
in veel elementen van de traditionele reli-
gies van de Centraal-Aziatische bevolking 
naar voren komt. De Kazachse historicus 
Chokan Valikhanov (1835-1865) schrijft 
daar over: ‘… Islamitische gedachten van 
kuisheid zijn onbekend bij deze mensen. 
Ze noemen zichzelf moslims maar weten 
niet wie Mohammed was. Hun trouwe-
rijen en begrafenissen worden uitgevoerd 
volgens de sjamanistische traditie, maar 
er worden wel islamitische gebeden aan 
toegevoegd. Ik kan bevestigen dat er in het 
hele land niemand is die kan lezen.’3 De 
islam in de Centraal-Aziatische regio van 
voor de Russische verovering, diende voor-
namelijk als een ideologisch instrument 
voor islamitische veroveraars. Verbinding 
zoeken met sommige islamitische normen 
en waarden was daardoor alleen een teken 
van loyaliteit aan de veroveraar en niet aan 
een religieuze overtuiging. In de tweede 

helft van de negentiende eeuw werden 
verschillende stammen Russisch staats-
burger. Rusland kon de gebieden makkelijk 
veroveren doordat de heersers in de gebie-
den ernstig verzwakt waren. Aan het begin 
van de twintigste eeuw vestigden meer dan 
twintigduizend Russische families zich in 
de regio en namen hun religieuze overtui-
gingen met zich mee. Dit is het begin van 
de Orthodoxe kerk in de regio, maar dat 
was ook het begin van enkele evangelisch 
getinte groepen. De houding van de Russi-
sche autoriteiten ten opzichte van de islam 
was tot 1898 een houding van tolerantie en 
respect; hun focus lag in eerste instantie 
op de russificatie van de bevolking. Deze 
houding veranderde na de bevrijdingsop-
stand onder leiding van Madali Dukchi 
ishan Sabirov in 1898. Vanaf dat moment 
ontstond er een constante strijd met de 
autoriteiten, eerst met de tsaar en later 
met het Sovjet-regime. In beide gevallen 
was het een gevecht voor nationale vrijheid 
waarin islam een belangrijke ideologische 
rol speelde. De Sovjet-autoriteiten stonden 
in eerste instantie onverschillig tegen-
over de religieuze overtuigingen van de 
bevolking en probeerden hun sympathie 
te winnen door te focussen op de klassen-
ongelijkheid, waarbij ze zelfs de islam in 
de regio promootten. Dit resulteerde er in 
dat de vrijdag als officiële vrije dag werd 
ingevoerd. Maar deze situatie duurde niet 
lang. Het atheïsme werd steeds meer ge-
promoot. Gedurende deze periode tot laat 
in de jaren tachtig stond de islam, net als 
elke andere religie, onder constante druk 
van het regime. 
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De vele gezichten van de islam in Kirgizië 

Verschillende gezichten 
Als reactie op een nieuwe golf anti-religie-
propaganda van de Sovjets vond er in 1970 
een islamitisch revival plaats in de Ferga-
navallei (de Fergana is een rivier die door 
Tadzjikistan, Oezbekistan en Kirgizië loopt). 
Dit revival was de wegbereider voor de ont-
wikkeling van de islam als religieuze praktijk 
en de ontwikkeling van de individuele ziens-
wijzen onder de bevolking in het zuiden van 
Kirgizië. Toen de Sovjet-Unie aan het einde 
van de jaren tachtig religieuze vrijheid af-
kondigde, verspreidde de islam zich als reli-
gieus wereldbeeld verder door het hele land. 
De ware reden, echter, van de omarming 
van de islam in Kirgizië is gelegen in een 
krachtiger motief: na de onafhankelijkheid, 
aan het begin van de jaren negentig was het 
land op zoek naar expressies van een eigen 

nationale identiteit, die niet gelieerd kon-
den worden aan ideeën van het oude Sovjet-
regime. Na de verrassende onafhankelijk-
heid, zagen de Kirgiezen zich geplaatst voor 
de enorme uitdaging om deze eigen iden-
titeit vorm te geven. De islam heeft daarbij 
een belangrijke rol gespeeld. De vrijheid en 
de ideologische en financiële hulp van mos-
limlanden, droegen sterk bij aan de snelle 
verspreiding van de islam. De overheid on-
dersteunde het idee van een nationale ideo-
logie op basis van de islamitische waarden. 
Hoewel de soennitische islam volgens 
de Hanafi-rechtsschool (een van de vier 
erkende soennitische islamitische rechts-
scholen) de officiële godsdienst van Kirgizië 
is, is het religieuze leven van moslims veel 
complexer. Dit vindt zijn oorzaak in twee 
dingen. Zoals eerder vermeld is de islam in 

Moskee in Tokmok, in het noorden van Kirgizië
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het land niet homogeen. Sinds de tijd van 
Kokand-kanaat heeft de islam in het zuiden 
van Kirgizië een grotere invloed gehad dan 
in het noorden. ‘In het huidige Kirgizië 
heeft de traditionele islam zich verschil-
lende pre-islamitische religieuze praktijken 
eigen gemaakt’, aldus Farideh Heyat.4 
De typisch Kirgizische islam domineert niet 
alleen omdat die dichter bij de cultuur en 
de mensen staat, maar ook omdat het een 
vertrouwenwekkende manier van genezing 
aanbiedt aan de mensen. Heyat zegt in het-
zelfde artikel dat armoede, en dan vooral 
het gebrek aan medische zorg, ertoe leidt 
dat mensen hun heil zoeken bij islamitische 
genezers. Elke Kirgizische stam heeft zijn 
eigen voorouders die ze vereren. Hierdoor 
geeft elke stam een eigen invulling aan de 
islam. Om deze reden verschillen de islami-
tische tradities in de Talasregio van die in 
Osj en Issyk-Kul. 
De tweede reden is, dat na het verkrijgen 
van religieuze vrijheid, er zendelingen 
kwamen van verschillende islamitische 
stromingen uit verschillende landen. Deze 
diversiteit is nu goed waar te nemen in het 
land waar verschillende moslimstromingen 
aanwezig zijn, zoals de Ahmadiyya, sjiieten 
en salafisten. 
Echter, in de loop der tijd werd het steeds 
moeilijker om een pro-islamitische ideolo-
gie te creëren die het land kon verenigen. 
Het resultaat daarvan was dat de regering 
aan het einde van de jaren negentig de in-
vloed van islamitische ideologieën wilde 
uitbannen. In plaats daarvan wilde pre-
sident Askar Akaev de cultus van Manas 
tot samenbindende ideologie van het land 
uitroepen. Manas is een epische held uit 

een gelijknamig Kirgizisch heldenepos, van 
voor 1500. Aan de andere kant zijn er ook 
moslims die het kalifaat willen uitroepen 
in het land. Dit wordt vooral gepropageerd 
door de politieke partij Hizb-ut-Tahrir, 
welke op dit moment verboden is. 
Vandaag de dag vormt de islam in Kirgizië 
een verdeelde en heterogene groep, waarvan 
de activiteiten op het geopolitieke, cross-
culturele en individuele vlak een evenzo 
diverse afspiegeling zijn.

Noten
1  Shirin Akiner, ‘Islam, the State and Ethnicity 

in Central Asia in Historical Perspective’, in: 
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2  M.P. Vyatkin, M.P. Gryaznov, B.D. Jamger-

chinov (eds.), Istoriya Kirgizskoy SSR [The 

History of Kyrgiys SSR], Vol. 1, Frunze: Kyr-
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3  Chokan Valikhanov and Mikhail Venykov, 
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4  Farideh Heyat, Re-Islamisation in Kyrgyzstan: 
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Loslaten!
 

‘Panta rhei’, aldus Heraclites. Alles is in beweging. Niets blijft hetzelfde. Daarom 
kun je niet twee keer in dezelfde rivier stappen. Het is steeds weer vers water dat je 
tegemoet stroomt. Voor sommigen is dat heel bedreigend: alles lijkt op losse schroeven 
te komen staan. Voor anderen is het juist spannend en uitdagend. 
Onze wereld is in de afgelopen zeventig jaar meer veranderd dan in de zevenhonderd 
jaar daarvoor, en al die veranderingen gaan de kerk in Nederland niet voorbij. Alles 
lijkt in beweging. We proberen dat te vangen in woorden als post-christendom, post-
christelijk, post-modern, maar tegelijkertijd geven die ook onze verlegenheid weer. We 
kunnen blijkbaar wel benoemen waar we vandaan komen, maar waar het naartoe 
gaat is lastig. 
Het is allemaal typerend voor de ‘ondertussenheid’, zegt de Trendrede 2015: een tijd 
waarin oude antwoorden op nieuwe vragen niet meer voldoen en nieuwe antwoorden 
nog niet voorhanden zijn. Iedereen is bezig die te zoeken. 
We zitten midden in de woestijn. Zoals het volk Israël: bevrijd uit Egypte en op weg 
naar het Beloofde Land. Iedere dag is een avontuur en je ziet hoe het volk worstelt om 
te vertrouwen op de Heer die voor hen uit gaat. Ze klagen voortdurend en verlangen 
steeds weer nostalgisch terug naar de ‘vleespotten’ van Egypte. Uiteindelijk moet er 
zelfs een hele generatie overheen gaan voordat ze er klaar voor zijn om het nieuwe 
land binnen te gaan.
Maar wat is dan het houvast? Filosoof Evert-Jan Ouweneel gaf tijdens het laatste 
MissieNederland-congres hierop als antwoord: Jezus Christus, de Weg, de Waarheid 
en het Leven. Geen concept, maar een Persoon, die voor ons uitgaat de wereld door. 
De grote vraag is: durven wij de controle van instituten en tradities op te geven? 
Durven we nieuwe wegen te gaan en te pionieren? Ik zie het in grote steden: nieuwe 
generaties gemeentestichters die er radicaal voor gaan en die in geestelijke woestijnen 
oasen van hoop en gerechtigheid zien ontstaan. Ik zie het in het verlangen van mensen 
om er te zijn voor anderen: vluchtelingen en mensen in de schuldhulpverlening.

Panta rhei! Geweldig! 

— Jan Wessels, MissieNederland 

COLUMN |  Jan Wessels
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Waarom?
Nurbeks verhaal staat niet op zichzelf. De 
afgelopen jaren hebben miljoenen Centraal-
Aziaten hun land verlaten om geld te ver-
dienen voor hun families en hopelijk zo een 
beter leven op te bouwen. Het grootste deel 
van deze exodus wordt geleverd door de 
zelfstandige ex-Sovjet-republieken Oezbe-
kistan en Tadzjikistan die zo’n 15-25 procent 
van hun bevolking naar Rusland zagen 
vertrekken. Ook Kirgizië levert een groot 
aandeel, terwijl vanuit Turkmenistan en 
Kazachstan minder mensen de grote sprong 
naar het koude noorden hebben gewaagd.
De hoofdreden van hun vertrek is de lang-
durige economische malaise die sinds het 
uiteenvallen van de Sovjet-Unie in 1991 in 
de nieuwbakken republieken heerst. De 
schaarse goede banen worden vaak ingeno-

men door vrienden en familie van anderen 
die die posities al eerder hadden verworven. 
Met name de omvangrijke plattelandsbevol-
king slaagt er daardoor niet in om hogerop 
te komen en trekt massaal naar Rusland, 
een land dat de ouderen nog kennen uit de 
Sovjet-tijd, toen Moskou ook hun hoofdstad 
was. Mede daardoor konden de meesten 
zich tot voor kort zonder visum, paspoort 
of al te veel papieren probleemloos vestigen 
in de Russische steden.

Wat doen ze?
De populairste steden in Europees Rusland 
zijn Moskou en Sint-Petersburg, in Siberië 
is dat Novosibirsk en in het booming Verre 
Oosten is Vladivostok in toenemende mate 
een trekpleister. De Russische economie 
snakt naar goedkope arbeidskrachten. 

REPORTAGE |  Marcel  Zuiddi jk en Peter Kle in

Rusland en zijn ‘Gastarbeiter’ 

Nurbek, 22 jaar, nam vorig jaar de trein naar Moskou. In zijn eigen 
dorpje in de Oezbeekse Ferganavallei was geen werk, behalve het 
hoeden van kuddes schapen die zich tegoed doen aan het droge 
gras, of het helpen van zijn ouders in hun moestuin met tomaten, 
druiven, granaatappels en aubergines. Hij had nog even zijn geluk 
beproeft in de dichtstbijgelegen grote stad, Margilan, maar ook 
daar kon hij geen betaald werk vinden
Bijna alle jongens en mannen onder de 50 jaar oud en ook enkele 
vrouwen uit zijn dorp waren al vertrokken – sommigen naar de 
hoofdstad Tasjkent, anderen naar Kazachstan, maar de overgrote 
meerderheid toch naar Rusland. Omdat drie van zijn neven in Mos-
kou waren neergestreken, besloot Nurbek zijn geluk te beproeven 
en de lange treinreis naar de bruisende metropool te wagen.
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Daarbij komt dat Rusland kampt met be-
volkingskrimp en een vrouwenoverschot, 
mede veroorzaakt door alcoholisme en 
slechte leefomstandigheden. Poetin noem-
de eens “gebrek aan liefde” het grootste 
probleem van Rusland en de regering is 
ermee begonnen om 10.000 dollar premie 
per kind te schenken. Centraal-Aziaten zijn 
onmisbaar geworden in de economie en 
doen soortgelijk werk als waarvoor Marok-
kanen en Turken in de zestiger jaren naar 
Nederland kwamen: ze maken de metrosta-
tions schoon, vegen de straten, zijn kinder-
meisje, bikken (typisch Russisch!) ijspegels 
van torenflats af voordat die spontaan val-
len en iemand verwonden en werken (mas-
saal) in de bouw. Zo zijn de sportfaciliteiten 
in Sotsji tot stand gekomen door een leger 
Oezbeekse arbeidsmigranten.

Hoe kijken de Russen naar hen?
Hun aanwezigheid is dus onmisbaar voor 
de economie, maar wordt door grote groe-
pen Russen niet op prijs gesteld. Met name 
de jeugd heeft vaak grote moeite met de 
toestroom van ‘Gastarbeiter’, zoals het aan 
het Duits ontleende Russische woord voor 
arbeidsmigranten luidt. Centraal-Aziaten 
worden vaak gezien als onhygiënisch, on-
gecultiveerd, potentieel moorddadig en 
ontsierend voor het straatbeeld.
Extreemrechtse jongelui gaan regelmatig 
de straten door, op zoek naar Aziatische 
gezichten, om hen lastig te vallen of erger 
en ook de politie laat deze gastarbeiders 
die vaak niet al hun papieren op orde heb-
ben niet ongemoeid. Tegelijkertijd zijn er 
Russische vrouwen die een relatie met een 
Tadzjiekse of Oezbeekse man wel zien zitten 

en menig arbeidsmigrant heeft inmiddels 
een tweede gezin in Rusland – met of zon-
der medeweten van de eerste echtgenote.
Er zijn allerlei verklaringen voor de voor-
oordelen en moeite die Russen hebben. 
Er is een historische reden – de eeuwen-
lange overheersing van Moskou door de 
Tataren, de Gouden Horde, een Aziatisch 
volk dat sterk verwant is aan de Oezbeken 
en Kirgiezen, wier juk pas in de zestiende 
eeuw werd afgeworpen. Een voor de hand 
liggender verklaring wordt gevormd door 
de enorme aantallen migranten en de 
demografische ontwikkelingen. In 2013 
werd geschat dat er in Moskou alleen 
al minimaal 800.000 Oezbeken waren, 
volgens anderen echter 1,5 tot 2 miljoen. 
Toen een van de schrijvers van dit artikel 
Moskou bezocht, kon hij zich gemakke-
lijk in het Oezbeeks redden – op elke hoek 
van de straat hingen wel wat Centraal-
Aziatische jongelui rond.  De angst van 
veel Russen dat de moslims getalsmatig 
de overhand krijgen, is dus zeker niet on-
gegrond. Bij extrapolatie van de huidige 
ontwikkeling is dit een feit in het jaar 
2050. Hierbij moet worden opgemerkt 
dat er ook miljoenen Russische moslims 
zijn (zoals Tataren, Basjkieren, Tsjetsje-
nen, Dagestani’s) en veel migranten uit 
de Kaukasische republieken. 

Wat zijn hun problemen?
Voor veel migranten zoals Nurbek blijft 
de droom een droom en valt het niet mee 
het gestelde doel van werk en inkomen te 
bereiken. De stroom migranten is zo groot, 
dat duizenden jongeren werkeloos op straat 
rondhangen, en als de bijbelse dagloner, 
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Oezbeekse jongemannen in Moskou

wachten tot ze een dag ingehuurd worden 
voor allerhande klusjes.
Naast werkloosheid is huisvesting een 
enorm probleem. Vooral Moskou is bomvol 
geraakt en in korte tijd van 10 naar 15 mil-
joen inwoners gegroeid. De huren zijn hoog 
en veel verhuurders willen geen Centraal-
Aziaten in hun flat. Eigenaren die dat wel 
toestaan, doen dit vaak illegaal en betalen 
per politiecontrole een min of meer bekend 
staand bedrag. Huurprijs en afkoopsom 
moeten natuurlijk door de huurders wor-
den opgebracht en meestal telt een twee-
kamerflat dan ook tien tot twaalf bedden 
die strak tegen elkaar aan staan. Een van de 
auteurs trof in een flat negen mannen en 
een echtpaar met een dochtertje aan.
Zoals genoemd zijn discriminatie en geweld 
ook een probleem waar men veel mee te 
maken krijgt. Te pas en te onpas worden de 
papieren door de politie gecontroleerd. In 
sommige weken durven Centraal-Aziaten 
nauwelijks over straat te gaan, bijvoorbeeld 
na de moord door een Azerbeidzjaan op een 
Rus op een markt in het zuiden van Mos-

kou. Centraal-Aziaten worden er op aange-
zien dat ze potentieel gewelddadig zijn en 
Russische vrouwen lastig vallen. Dergelijke 
incidenten vinden zeker plaats, maar er zijn 
geen aanwijzingen dat de Gastarbeiter zich 
buitensporig aan dergelijke delicten schul-
dig zouden maken.
Wel is de eenzaamheid van de mannen, ver 
weg bij hun gezinnen, een probleem. De 
meesten hebben niet genoeg geld om meer 
dan eenmaal per een of twee jaar naar huis 
terug te keren. Meestal is dat voor Oudjaar 
of voor het Suikerfeest. Op het platteland in 
Centraal-Azië groeit daardoor een hele ge-
neratie jongeren op zonder vader.

Positie Russische kerk
De Russische kerk, die traditioneel ver-
vlochten is met de overheid, heeft lange tijd 
de moslimvolkeren op afstand  gehouden. 
Toch is er langzaam een kentering zichtbaar 
zodat meer kerken hun deuren openstellen 
voor Centraal-Aziaten –  allereerst de evan-
gelische (baptisten- en pinksterkerken), 
maar zelfs ook een enkele Russisch-ortho-
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doxe kerk. Dit ‘openstellen’ gaat soms heel 
actief waarbij kerken zelfs zo ver gaan dat ze 
speciale samenkomsten organiseren in een 
vorm die goed aansluit bij de cultuur van 
de gasten. In zo’n samenkomst wordt dan 
bijvoorbeeld gebeden in het Oezbeeks, ge-
zongen in het Tadzjieks en gepreekt in het 
Russisch en is er na afloop een maaltijd.
Ook de kerken in Centraal-Azië hebben aan-
dacht voor de arbeidsmigranten. Er is zorg 
om broeders en zusters die om economi-
sche redenen naar Rusland trekken en daar 
vaak behoorlijk geïsoleerd raken, zonder 
veel contact met andere gelovigen en tege-
lijkertijd zien Centraal-Aziatische gelovigen 

mogelijkheden om juist in Rusland het 
goede nieuws door te geven.
Meer dan in hun eigen thuisland staan 
Centraal-Aziaten ervoor open om kennis te 
nemen van het evangelie van Jezus, maar 
de Russische cultuur – ook de christelijke 
– kan hierbij een hindernis vormen. Een 
oplossing vinden veel Centraal-Aziatische 
Jezus-gelovigen door zich te organiseren in 
kleine huiskamersamenkomsten, waarbij 
ze zoveel mogelijk van hun eigen culturele 
identiteit trachten te bewaren. Ze noemen 
zich veel liever ‘Masihiy’ (islamitische uit-
drukking voor Messias-gelovige) dan ‘Khris-
tyan’ (Russisch voor ‘christen’).

Oezbeekse vrouwen in Moskou

Rusland en zijn ‘Gastarbeiter’
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Heden en toekomst
Met de economische recessie is er de afgelo-
pen maanden een sterke kentering gekomen 
in het beleid van de Russische overheid naar 
de Gastarbeiter. Konden ze voorheen zonder 
al te veel bureaucratie komen, nu moeten ze 
aan grote financiële en formele verplichtin-
gen voldoen. Ook is de vraag naar goedkope 
arbeiders ingezakt met als gevolg dat veel 
arbeidsmigranten terugkeren naar hun 
thuisland.

Andere gedesillusioneerden waren en zijn 
een gemakkelijke prooi voor de mensen-
wervers van Islamitische Staat (IS), die in 
Rusland actief Oezbeken en Tadzjieken 
rekruteren voor de strijd in Syrië en Irak. Ze 
zijn gewild omdat ze vaak hoger opgeleid 
zijn dan de Arabieren, kunnen lezen en 
schrijven en vaak goede IT-vaardigheden 
hebben. In het ‘kalifaat’ worden ze dikwijls 
ingezet voor pr-doeleinden, zoals het ver-
vaardigen van youtube-video’s of het maken 
van websites. Velen zijn hier ook al omgeko-
men door het geweld en net als het Westen 
vrezen de overheden in Centraal-Azië voor 
de terugkeer van geradicaliseerde moslims.

Unieke kansen
In de Russische steden liggen unieke kan-
sen om Centraal-Aziatische mensen te 
bereiken met het evangelie; er is bijna hon-
derd procent vrijheid voor het leggen van 
vruchtbare contacten en het organiseren 
van samenkomsten waar Centraal-Aziaten 
uitgenodigd worden. Een grote uitdaging 
is het brengen van het evangelie en het 
ondersteunen van Centraal-Aziatische ge-
lovigen op een manier die cultureel gezien 
aanvaardbaar is voor de doelgroep. De deur 
staat dus open, maar niemand kan zeggen 
voor hoe lang.

* Om veiligheidsredenen zijn de namen van de 

personen in dit artikel gefingeerd.

— Marcel Zuiddijk en Peter Klein (pseudonie-

men) zijn werkzaam bij Stichting People Inter-

national. www.peopleintl.org

De deur staat 
open, maar voor 

hoe lang?

http://www.peopleintl.org
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Overleven ‘by the grace of God’

Tal van christelijke organisaties zijn betrokken bij de ‘stans’. 
Men zoekt wegen om christenen ter plaatse te ondersteunen 
in hun geloof, bij hun vieringen en in hun betrokkenheid op 
de wereld. Tegelijkertijd roept de aanwezigheid van buiten-
landse christenen vragen op. TussenRuimte sprak Pete en 
Sonia*, ieder met een eigen verhaal. 

INTERVIEW |  Piet  Both

Genoeg te doen
Er is genoeg te doen in het Oosten, zeggen 
Pete en Sonia. Er zijn altijd mogelijkheden, 
en er zijn nog veel universiteiten waar hun 
internationale organisatie, waarvoor ze 
naast het werk van Pete actief zijn, nog niet 
bij betrokken is. 
‘Je moet wel een flexibele instelling heb-
ben, creatief zijn, over frustraties heen 
kunnen stappen en bereid zijn tegenval-
lers te accepteren. Het kan moeilijk zijn 
om aan een visum en een werkvergunning 
te komen. Ook moet je aantonen dat je iets 
te bieden hebt wat lokale mensen niet in 
huis hebben.’ 

‘Laat jullie geringe 
ambities los en kom 
naar het Oosten ...’1

Er zijn kansen aan universiteiten en in de 
zakenwereld. Ook is er vraag naar onder-
wijs in de Engelse taal, vanwege de grote 
belangstelling in het Oosten voor het Wes-
ten.

Op elkaar aangewezen
Gemakkelijk was het leven niet in de kleine 
stad waarin zij woonden, ver van Tasjkent, 
de hoofdstad van Oezbekistan. Na hun ver-

Pete studeerde civiele techniek in Cam-

bridge en was betrokken bij een gebeds-

groep en lid van een kerkelijke gemeente. 

‘Tijdens een van de gebedsbijeenkomsten 

vertelde iemand iets over zending in Cen-

traal-Azië. Ik raakte gefascineerd!’

Na zijn afstuderen werkte hij twee jaar als 

vrijwilliger in Kirgizië. Hij studeerde er een 

jaar Russisch en Kirgizisch, werkte met een 

organisatie aan gemeenschapsontwikkeling 

en trok op met studenten. Na die twee jaar 

in Kirgizië ging hij in Engeland voor een in-

genieursbureau werken. ‘Toen het bedrijf 

iemand zocht voor Oezbekistan, werkte 

mijn ervaring als vrijwilliger en mijn kennis 

van de Russische taal in mijn voordeel.’

‘Ik raakte gefascineerd!’
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lof zullen zij niet terugkeren naar Oezbeki-
stan. Ze zijn er duidelijk over: ze hebben het 
overleefd ‘by the grace of God’. 
‘We hadden elkaar, ons gezin, een drukke 
baan voor Pete. En verder kon het er heel stil 
zijn, zonder bezoekers, vrienden en kerk. 
We haalden preken van het internet, zongen 
samen, speelden bijbeldrama met onze kin-
deren en zochten soms andere christenen 
op in de hoofdstad.’

Weinig christenen
Daar waar zij woonden spreken maar wei-
nig mensen Russisch. Vijftien jaar geleden 
werkte er een Koreaanse voorganger en in die 
tijd werden veel mensen christen. Men ont-
moette elkaar op een vaste plek. Maar toen 
het de gelovigen moeilijk gemaakt werd, viel 
de geloofsgemeenschap uit elkaar en velen 
gaven hun geloof op. ‘Er zijn nu nog twee 

zussen die samen met hun vader het geloof 
vast hebben kunnen houden.’ Naast het con-
tact dat Pete en Sonia met hen hadden, vindt 
dat gezin alleen gebedspartners in elkaar. 
Wel hebben zij contact met een predikant, 
maar die komt slechts af en toe naar hun 
stad. Rond hoogtijdagen zoeken zij mede-
gelovigen op in een andere stad. 

Geestelijke honger
Pete heeft voor het ingenieursbedrijf ge-
werkt in ontwikkelingsprojecten die gefi-
nancierd werden door de Wereldbank. In 
dienst van het bedrijf en onder collega’s 
moest Pete voorzichtig zijn met waar hij 
over sprak. Sonia had het druk met de kin-
deren en het huishouden. Voor allebei bleef 
er weinig tijd over voor andere zaken. 
‘Als we hier met meer mensen waren geweest 
en meer tijd hadden gehad, hadden we zo-

Kinderen voor het Hazrat Imam Complex in Tasjkent, Oezbekistan
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veel meer kunnen doen!’ Er is een geestelijke 
honger, zegt Sonia. ‘Men wil wel bijbelstudie 
doen, maar dat gaat ook gepaard met angst. 
De Bijbel ligt in hun huizen niet in het zicht.’ 
Sonia heeft met drie vrouwen bijbelstudie 
gedaan, één op één. ‘Je krijgt hier vooral con-
tact met anderen via vrienden en daar hielp 
de baan van Pete dan weer bij. Je kon makke-
lijk in contact komen met veel mensen, maar 
de diepte ingaan lukte maar met enkelen.’ 

Geen eigen bijeenkomsten
Christenen in Oezbekistan zijn voortdurend 
bang in problemen te komen. De politie 
houdt iedereen in de gaten. Het is de staat die 
bijeenkomsten organiseert, burgers en lokale 
organisaties worden geacht dit niet te doen. 
Wanneer christenen of moslims toch eigen 
bijeenkomsten beleggen, wacht hun een 
ondervraging op een politiebureau. Er staan 
boetes op en het brengt geheid moeilijkhe-
den met zich mee op het werk en op straat. 
Het land mag zich dan wel een democratie 
willen noemen, in werkelijkheid gaat het 

er dictatoriaal aan toe. Tegen vermeende 
tegenstanders van het bewind wordt gena-
deloos opgetreden. De druk op gelovigen 
varieert van district tot district en de mate 
hangt af van gezagsdragers en de etnici-
teit van de bevolking. Het is voor etnische 
Oezbeken bijvoorbeeld moeilijker om hun 
onderlinge bijeenkomsten te vieren dan 
voor gelovigen met een andere achtergrond, 
zoals Russen, Wolga-Duitsers of Koreanen. 

In verschillende plaatsen staan kerken of-
ficieel geregistreerd. Er is een netwerk 
van kerken, maar het is Pete en Sonia niet 
duidelijk hoe dit functioneert. En er gaan 
geruchten dat sommige kerkleiders met de 
staat samenwerken. 

Toenemende druk
De druk op gelovigen lijkt toe te nemen, 
moslims niet uitgezonderd. Vrijwel iedere 
Oezbeek zal zichzelf moslim noemen, maar 
hun leven wordt minder door hun geloof be-
paald dan in veel andere landen. Toch is het 
moeilijk dit los te laten. De vrees voor extre-
misme onder hen bepaalt de houding van de 
overheid in grote mate. Onmiddelijk na het 
opbreken van de Sovjet-Unie was er meer 
vrijheid. Oezbekistan slaagt erin een belang-
rijke partner van het Westen te zijn, vooral 
op militair gebied. Vooral na 11 september 
2001 hoedt het Westen zich ervoor moeilijk 
te doen naar Oezbeekse leiders op het gebied 
van democratie en mensenrechten.

Naar Kazachstan
‘Toen ik na mijn ingenieursstudie als vrij-
williger in Kirgizië ging werken, was de 
kerkelijke thuisgemeente waar ik als stu-
dent bij betrokken was, verrast over hoe ik 
‘verdween’ uit hun midden. Later, toen ze 
meer over en van mij hoorden, is de geloofs-
gemeenschap voor mij gaan bidden.’ 
Ook toen Pete en Sonia samen in Oezbe-
kistan gingen wonen en werken, bleef de 
thuiskerk hen met gebed ondersteunen. 
Door Pete’s baan als ingenieur was het 
gezin verzekerd van inkomen. Uitzen-
ding en financiële ondersteuning was 
toen niet nodig. 

Overleven ‘by the grace of God’

‘Met meer mensen 
hadden we zoveel 

meer kunnen doen’
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Nu Pete en Sonia in gesprek zijn met een 
organisatie die lokaal werkt in Kazachstan, 
denkt hun thuiskerk wel na over uitzen-
ding, in een vorm waarmee hun kerk ver-
trouwd is. Het gaat om een organisatie die 
lokaal geregistreerd staat met doelen op 
sociaal gebied. Er zijn studenten bij betrok-
ken die actief zijn in sociale projecten en de 
naam ervan drukt iets uit van ‘wegen vin-
den naar elkaar’.

Tijdens hun verlof werken Pete en Sonia 
niet alleen aan de relatie met de uitzenden-
de organisatie en hun kerk. Zij onderzoe-
ken ook hoe Pete een werkvergunning kan 
krijgen. ‘Met mijn ervaring in ontwikke-
lingsprojecten, hoop en bid ik dat ik daarin 
zal slagen. Ik zal leiding gaan geven aan de 
organisatie, intensief met mensen omgaan, 
medewerkers begeleiden, verantwoordelijk 
zijn voor visie, planning en uitvoering. Heel 
ander werk dan bij het ingenieursbureau; ik 
zal het tekenen en rekenen ook wel missen.’

Voorzichtig
Dankzij de olie is er in Kazachstan minder 
armoede dan in Oezbekistan, en meer vrij-
heid. Men staat ook meer open voor het 
Westen. Toch, weten Pete en Sonia, moet je 
ook hier voorzichtig zijn. Godsdienstvrij-
heid verschilt per regio. Slechts vijftig pro-
cent van de bevolking behoort tot de Kaza-
chen. De andere vijftig procent zijn Russen, 
Oekraïners, Krim-Tataren, Polen, Koreanen, 
Duitsers, Joden en vertegenwoordigers van 
werkelijk elk volk in Centraal-Azië. Er zijn 
talrijke geloofsgemeenschappen, maar 
vooral voor de niet-Kazachen. In het zuiden, 
waar meer Kazachen wonen, bestaat meer 
vrijheid voor de islam dan voor het chris-
tendom. Kazachse studenten tonen niet erg 
veel belangstelling voor religie. 

‘Verloren hart’
Hoewel ook in Kazachstan lang niet ieder-
een welvarend is, geloven mensen dat voor-
spoed binnen hun bereik ligt. Er zijn wel 
grote emotionele noden. In het noorden, 
waar nog steeds veel Russen wonen, verlo-
ren Russische mannen na 1991 hun baan. 

Sonia groeide op in India. Haar ouders 

waren uitgezonden als leraar en brachten 

haar naar een school in India met internaat. 

Haar beste vriendinnen kwamen uit Rus-

land. ‘Die totaal andere wereld waarover 

mijn vriendinnen vertelden intrigeerde mij.’ 

De ouders van haar vriendinnen hadden 

hen naar die school gestuurd om maar weg 

te zijn uit Rusland. 

‘Terug in Engeland studeerde ik Russisch en 

Duits. Ik wilde als kind al zendeling worden 

en probeerde na mijn afstuderen op ver-

schillende manieren naar een voormalig 

USSR-land te gaan. Dat bleek niet zo mak-

kelijk te zijn. Totdat ik Pete tegenkwam, die 

mij vertelde dat de organisatie waar hij bij 

betrokken was mensen zocht.’

Tijdens haar studie had ze een jaar in Ka-

zachstan doorgebracht, waar ze les gaf in 

Engels. Ze studeerde er Russisch en taalwe-

tenschappen, en ook zocht zij contact met 

studenten.

‘Die totaal andere  
wereld intrigeerde mij’



45‘Vergeten gebied’ Centraal-Azië

Overleven ‘by the grace of God’

De banen werden aan Kazachen gegeven. 
Vaders en grootvaders raakten uit het zicht, 
vertrokken, lieten hun gezin in de steek of 
gaven hun geld uit aan alcohol. Russische 
vrouwen waren betrokken bij het onderwijs 
en velen van hen behielden hun baan. Het 
percentage echtscheidingen ligt erg hoog. 
Kinderen worden opgevoed door moeders. 
Onder de etnische Kazachen komt veel min-
der echtscheiding voor. Onderlinge relaties 
worden bij hen beïnvloed door de schaam-
tecultuur. Hoewel overspel aan de orde van 
de dag is, blijven echtparen over het alge-
meen bij elkaar. 

De ouders van Kazachse studenten nu 
groeiden op onder het communisme en 
vestigden hun hoop op het socialisme. Nu, 
na de onafhankelijkheid, groeien hun kin-
deren op met een heel magere islamitische 
identiteit. Met de titel van een volgens Pete 
heel goed boek over de regio, typeert hij de 
huidige situatie: Het verloren hart van Azië 
(Colin Thubron). Daarmee is haarscherp de 
verwarring weergegeven waarin men verder 
moet leven en een toekomst moet zien te 

vinden in een snel veranderende wereld na 
de ineenstorting van de Sovjet-Unie.
Vol goede moed gaan Pete en Sonia weer 
naar Centraal-Azië. Er ligt een wereld open 
voor hen die oostwaarts willen gaan. De 
baan nodigt en Sonia gaat weer taalstudie 
doen. Ze zullen zich aansluiten bij een kerk 
en vertrouwen erop dat het niet zo eenzaam 
zal zijn als in Oezbekistan, dat er geen pre-
ken van het internet gehaald hoeven te wor-
den en dat bijbeldrama met meer volwas-
senen en kinderen dan met alleen hun eigen 
David en John gespeeld kan worden!

Noot
1  Uitspraak van zendeling Francis Xavier 

(1506-1552): ‘Tell the students to give up 

their small ambitions and come eastward to 

preach the gospel of Christ.’

* Omwille van de veiligheid van lokale kerken 

en christenen als ook buitenlanders zijn namen 

in dit artikel gewijzigd of niet genoemd. 

— Piet Both werkte tot voor kort voor Leprazen-

ding en was eerder als arts uitgezonden. Hij is 

redactielid van TussenRuimte.

Pete en Sonia zijn inmiddels zes jaar getrouwd. Ze hebben twee zoontjes, David (2) en John 

(4) en samen hebben ze bijna vijf jaar in Oezbekistan gewoond. Dat viel niet helemaal mee. 

Maar Centraal-Azië laat hen niet los. De kleine John, momenteel samen met zijn ouders en 

broertje met verlof in Engeland, verlangt alweer terug. Je hoeft dus kennelijk niet nog student 

te zijn om ‘iets’ met een ‘stan’ (= land) te hebben. Het gezin bereidt zich voor op een nieuwe 

periode in Centraal-Azië, ditmaal in Kazachstan.

‘Er ligt een wereld 
open voor hen die 

oostwaarts willen gaan’
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PERSPECTIEF |  Anneta Vyssotskaia

Na het opheffen van de Sovjet-Unie op 26 december 1991 werden de vijftien 
Sovjet-republieken onafhankelijke staten. Sommige van deze landen bleven 
nauw met Rusland verbonden. Andere landen zochten een meer onafhanke-
lijke koers en in enkele gevallen leidde dit tot politieke en militaire conflicten. 
De landen ontwikkelen zich op een eigen manier en onafhankelijk van elkaar. 
Toch zijn er nog veel verbanden en overeenkomsten, dankzij hun gezamenlij-
ke historische en culturele achtergrond. De Russische taal blijft in tal van za-
ken de internationale taal voor de gehele regio van de voormalige Sovjet-Unie.

Geestelijke armoede
Zeventig jaar communisme in de Sovjet-Unie is desastreus geweest voor het 
geestelijk leven van de bevolking. De verbeten strijd tegen religie resulteerde 
in de verwoesting van tempels, kerken, moskeeën, synagogen en andere plaat-
sen voor godsdienstige samenkomsten in de gehele Sovjet-Unie. Net als mil-
joenen andere ‘vijanden van de staat’ werden religieuze leiders gearresteerd en 
geëxecuteerd of weggestopt in gevangenissen en werkkampen. Velen crepeer-
den ten gevolge van ondervoeding, uitputting, ondraaglijke omstandigheden 
en tal van ziekten. 
Slechts een klein aantal kerken, orthodox en protestant, konden onder toe-
zicht van Sovjet-autoriteiten hun diensten blijven vieren. Van een onbekend 
aantal ondergrondse kerken zochten de leden elkaar op in het duister, in de 

Een nieuwe generatie kerkelijk 
werkers
De kracht van Theological Education by Extension  
in voormalige Sovjet-landen

Vijfentwintig jaar na het neerhalen van het IJzeren Gordijn 
zijn de veranderingen op geestelijk gebied in de vroegere  
Sovjet-landen enorm. Hoewel na een korte, vruchtbare perio-
de van opwekking en godsdienstvrijheid de meeste landen 
opnieuw te maken hebben met een scala aan beperkende 
maatregelen, is er grote behoefte aan vorming en toerusting. 
Voor de opbouw van lokale kerken blijkt theologisch onder-
wijs op afstand een goed instrument.
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huizen van gelovigen, in bossen en andere afgelegen plekken. Over het evan-
gelie spreken met anderen, het drukken, verspreiden of zelfs maar in huis 
hebben van religieuze literatuur en de Bijbel, was streng verboden en werd 
beschouwd als een misdaad. 
Zo zijn enkele generaties opgegroeid, in geestelijke armoede en zonder kennis 
van het Woord van God. Atheïsme werd aan de bevolking opgelegd gedurende 
alle jaren van scholing. De Tien Geboden, door God gegeven, waren vervangen 
door de twaalf regels van ‘de morele codex van de bouwers van het commu-
nisme’, waarvan de eerste regel luidt: ‘Toewijding aan de zaak van het com-
munisme’.

Opwekking
Tegen het einde van het communistische tijdperk was de meerderheid van de 
bevolking ernstig teleurgesteld geraakt in de partij, de leiders en de ideologie 
van het communisme. Er groeide een diep geestelijk verlangen en dat had een 
opwekking tot gevolg in het gehele gebied van de Sovjet-Unie. 
Christenzendelingen uit tal van landen en van verschillende geloofsrichtin-
gen vonden er een open deur voor het Evangelie. Zeventig jaar lang had deze 
deur hermetisch dicht gezeten. Miljoenen mensen in de Sovjet-landen open-
den hun hart voor Jezus en de bestaande kerken werden overspoeld door het 
grote aantal nieuwe gelovigen. Er werden ook veel nieuwe kerken gesticht, 
vaak in de vorm van huisgemeenten. God voorzag op dat moment in nieuwe 
kerkleiders en kerkstichters, mensen die voorheen atheïst waren geweest. 
Deze godsdienstvrijheid in de vroege jaren negentig van de vorige eeuw duur-
de maar kort, maar was heel vruchtbaar. 

Opnieuw beknot
Al snel werd echter de geestelijke vrijheid beknot. In hun zoektocht naar het 
versterken en consolideren van hun natie, zochten de overheden in religie de 
vervanging van de communistische ideologie. Het idee de van oudsher tradi-

Bijbelvertalingen

Voor nog lang niet alle talen in de Centraal-Aziatische regio is er een complete Bijbel beschik-

baar. Er zijn meerdere projecten, waarin lokale mensen met steun van organisaties elders wer-

ken aan vertalingen. Door het gebrek aan godsdienstvrijheid in veel gebieden moet dit vaak 

met grote omzichtigheid gebeuren. Voor sommige talen is de Bijbel al wel beschikbaar en 

werkt men bijvoorbeeld aan studiemateriaal en apps. 

Foka van de Beek



50

TR

TussenRuimte 2015 | 4

tionele godsdiensten te gebruiken 
als bindend element om eenheid 
in de natie te bevorderen, was erg 
verleidelijk. Rusland, Oekraïne, Wit-
Rusland, Georgië en Armenië be-
schouwden het christendom als een 
traditionele religie. Voor de landen 
in Centraal-Azië, Azerbeidzjan en 
bepaalde gebieden in Rusland, was 
dat de islam. 
De overheden begonnen de tradi-
tionele religies te ondersteunen en 
andere tegen te werken. Vooral zendelingen uit het buitenland en ‘niet-tradi-
tionele’ religies werden tegengewerkt. In Rusland bijvoorbeeld betekende dit 
dat de Orthodoxe Kerk werd gesteund en het vormen van protestantse kerken 
tegengegaan werd. 
In een aantal landen werd de wet gewijzigd, zodat er beperkingen opgelegd 
konden worden op het spreken over geloofszaken, op kinder- en jeugdwerk, 
geestelijke literatuur en geestelijk onderwijs aan kerkleden. Dit leidde tot een 
beperkte religieuze vrijheid en in sommige landen tot vervolging van kerklei-
ders en individuele gelovigen.

Behoefte aan theologisch onderwijs
Ondanks alle restricties nam het aantal nieuwe christenen in de voormalige 
Sovjet-Unie snel toe en men bleef het evangelie verspreiden. Waar lange tijd 
de naam van God niet genoemd kon worden en waar voor zijn Woord geen 
plaats was, komt nu een menigte mensen regelmatig in diensten samen. Deze 
christenen sturen ook zendelingen naar andere landen en de liefde van God 
wordt zichtbaar voor niet-gelovigen in verscheidene sociale projecten.
De kerken hebben een grote behoefte aan kwalitatief goed christelijk onder-
wijsmateriaal om alle kerkleden toe te rusten en te trainen om juiste kennis 
van het Woord van God te verwerven. Zo kunnen zij hun kerk en samenleving 
dienen met de geestelijke en praktische gaven die God hun gegeven heeft. 
Niet alle zendelingen die in het begin van de jaren negentig tijdens de opwek-
king naar de voormalige Sovjet-Unie kwamen, waren theologisch goed on-
derlegd. Bovendien was er een tekort aan goede christelijke lectuur. De keuze 
om christelijk onderwijsmateriaal wel of niet te vertalen, te publiceren en te 
distribueren werd vaak bepaald door wat kerken of organisaties in het buiten-
land zich konden veroorloven. Er werden veel bijbelscholen opgezet door zen-

Bijbelstudie in Oezbekistan
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Een nieuwe generatie kerkelijk werkers

delingen, maar de kwaliteit van het onderwijs was vaak gebrekkig. De cursus 
voor kerkelijk werkers duurde vaak maar een paar maanden. Zo groeide er een 
generatie van kerkleiders op met flinke hiaten in hun theologische scholing 
en gebrekkige kennis van de belangrijkste leerstellingen, hetgeen leidde tot 
ongebalanceerd en onjuist onderwijs in de kerk.

(Te) duur
Deze problemen behoren nu voornamelijk tot het verleden. Tegenwoordig zijn 
er goede christelijke onderwijsinstellingen in de verschillende landen van de 
voormalige Sovjet-Unie, die geleid worden door lokale kerkelijk leiders. Maar 
ook deze instellingen en hun gebalanceerde programma’s kunnen niet in alle 
behoeften van de lokale kerken voorzien. Deze vorm van onderwijs is vaak erg 
duur, individuele kerken en gelovigen kunnen dit vaak niet bekostigen. Het 
zijn voornamelijk volwassenen die voor dit onderwijs in aanmerking komen, 
mensen met een baan en met een familie en die actief zijn in kerkelijk werk, die 
zich niet aan een voltijdse studie kunnen toewijden. Zodoende loopt het aantal 
studenten elk jaar terug. Daarentegen neemt het aantal studenten die voor ver-
schillende korte cursussen via correspondentie kiezen toe. Er is een groeiende 
behoefte aan theologisch onderwijs op niveau, dat toegankelijk zou moeten zijn 
voor alle kerkleden. Daardoor zal niet alleen de individuele gelovige kennis kun-
nen vergroten, maar ook de eenheid van de gehele kerk is ermee gediend.  

Opbouw en toerusting: TEE 
Voor de opbouw en training voor de lokale kerken is Theological Education by 
Extension (TEE, Gedecentraliseerd Theologisch Onderwijs) een goed instru-
ment gebleken. TEE werd voor het eerst in de jaren zestig gebruikt in Latijns-
Amerika met de bedoeling niet-geschoolde kerkleiders op het platteland theo-
logisch op te leiden. Deze vorm van onderwijs werd populair en had zoveel 
succes, dat het al snel in andere delen van de wereld gebruikt werd. 
Bij TEE gaat het om materialen voor zelfstudie, een wekelijks groepsgesprek 
samen met een daarvoor getrainde begeleider, en praktische opdrachten ge-
richt op het persoonlijk leven en de taak in de kerk. Deze drie componenten 
dragen samen bij tot een actieve geestelijke groei van gelovigen en tot een 
groeiend verlangen betrokken te zijn in het werk van God. 
Waren kerkleden vroeger vaak passieve ontvangers, dit programma helpt hen 
geestelijk te ontwaken, wat leidt tot veranderingen in het leven van de hele 
gemeente. 
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Nieuwe start
Het waren buitenlandse zendelingen die in de jaren negentig TEE introduceer-
den in de voormalige Sovjet-landen. Er werd met name geprobeerd om bestaan-
de SEAN-cursussen (Study by Extension for All Nations, www.seaninternational.
com) naar lokale talen te vertalen en in de lokale kerken te introduceren. Aan 
deze pogingen kwam een einde toen de religieuze vrijheden ingeperkt werden 
en veel zendelingen de regio moesten verlaten. De nationale kerkleiders waren 
toen nog niet in staat dit werk voort te zetten. De toenemende beperkingen 
maakten het destijds voor hen ook moeilijk leiding te geven aan de kerk. 
Dit werk werd begin 2000 opnieuw opgestart door lokale leiders, als eerste in 
Rusland en spoedig daarna in verschillende andere Centraal-Aziatische landen. 
Tussen 2004 en 2014 vertaalde het nationale TEE-team ORTA (Open Russische 
Theologische Academie) bijna alle SEAN-cursussen in het Russisch. Ook voorzag 
dat team in de training van cursusleiders voor kerken van verschillende denomi-
naties van Vladivostok in het verre oosten tot aan Karelia aan de Finse grens. 

Theologisch onderwijs in Oezbekistan

Vooral Oezbekistan heeft de religieuze vrijheden sterk ingeperkt. Veel kerken 

en christelijke organisaties verloren daar hun geregistreerde status en men 

ontmoet elkaar nu in huizen, veelal in de beschutting van het donker. Sommi-

gen kerken en organisaties zijn er beter af gekomen en kunnen bijeenkomen 

in gebouwen van geregistreerde kerken, waar verschillende groepen op ver-

schillende tijden diensten kunnen organiseren. 

Vooral het platteland lijdt onder de opgelegde beperkingen. Politie-invallen en 

bekeuringen vanwege het bezit van christelijke literatuur komen regelmatig voor. 

Ten gevolge van deze onderdrukking kunnen slechts weinig christenen stude-

ren aan het enige, in Oezbekistan geregistreerde en door de overheid gecon-

troleerde seminarie. Daarom ook is er zo’n grote behoefte aan gedecentrali-

seerd theologisch onderwijs. 

De kerken willen heel graag gebruik maken van Theological Education by Exten-

sion voor de opbouw van gelovigen en de training van leiders. TEE is vertaald in 

het Oezbeeks en in het Karakalpaks (zie voor Karakalpakië het kader op bladzij-

de 13 van deze TussenRuimte – redactie). Het aantal kerken dat gebruikmaakt 

van TEE groeit, maar het is en blijft gevaarlijk om christelijk studiemateriaal in 

huis te hebben. Het nationale TEE-team zoekt wegen om te voorkomen dat stu-

denten hoge boetes moeten betalen en probeert veiliger manieren om te stude-

ren uit, door gebruik te maken van digitale en audiomethodes. 

http://www.seaninternational.com
http://www.seaninternational.com
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Een nieuwe generatie kerkelijk werkers

In 2006 werd een nationaal TEE-team gevormd in Kirgizië en voor de vertaling 
naar het Kirgizisch gebruikte men de Russische versie. Dit werk raakte bekend 
bij kerkleiders in andere Centraal-Aziatische landen en TEE werd geleidelijk 
aan breder geïntroduceerd. 
In 2012 ontvingen de verschillende nationale TEE-teams een toerusting in de 
verschillende aspecten van dit werk tijdens een conferentie die gericht was op 
het leggen van een goede basis voor het TEE-werk. In 2013 werd een werkbij-
eenkomst georganiseerd voor vertalers. In 2014 was er opnieuw een ontmoe-
ting en werd de ontwikkeling van TEE in de verschillende landen besproken. 
Er wordt steeds beter samengewerkt tussen de Centraal-Aziatische teams en 
het Russische team en men bezoekt elkaar over en weer in de verschillende 
landen. In Azerbeidzjan is men ook met TEE begonnen, en in landen als Wit-
Rusland, Oekraïne, Moldavië en Georgië en in de kerken in de diaspora groeit 
de belangstelling ervoor.

Conclusies
De veranderingen op geestelijk gebied in de vroegere Sovjet-landen van de 
laatste vijfentwintig jaar zijn enorm, tot eer van God. Het IJzeren Gordijn werd 
neergehaald en de deur naar de Sovjet-landen opende zich wijd voor tal van 
vrijheden inclusief de vrijheid van geloof. Het leven van miljoenen mensen 
werd veranderd door het evangelie van Jezus Christus. Ondanks de toenemen-
de beperkingen wat betreft religieuze vrijheid en ondanks de vervolgingen in 
enkele landen, blijft de nieuwe generatie kerken groeien en draagt vrucht in 
de gehele regio. 
Veel nieuwe gelovigen zijn eerste-generatie-christenen. Zij hebben behoefte 
aan goed onderwijs over de bijbelse leerstellingen om toegerust te worden 
voor het werk van de kerk. Theological Education by Extension voorziet in deze 
behoefte en is een beproefd middel voor de vervolgde kerk, die het ook econo-
misch zwaar te verduren heeft. TEE wordt goed ontvangen door de kerken in 
de voormalige Sovjet-landen. Het staat nu onder leiding van nationale kerklei-
ders die uitstekend op de hoogte zijn wat betreft de behoeften van de kerk in 
hun thuislanden.

           * Vertaald uit het Engels door Piet Both

— Anneta Vyssotskaia maakt zich sterk om het thema godsdienstvrijheid op de 

kaart te zetten in landen uit de voormalige Sovjet-Unie. Zij is adviseur van het TEE-

programma (Theological Education by Extension) voor Centraal-Azië.
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‘Wat zij doen is ongelofe-
lijk’, zo werd op een vluch-
telingenberaad gesproken 
over Italiaanse protestantse 
en katholieke kerken over 
de hulp die deze kerken 
bieden aan vluchtelingen. 
Het beraad vond plaats op 7 
september en was op korte 
termijn georganiseerd door 
MissieNederland, NZR, de 
Raad van Kerken en Prisma. 
In plaats van de verwachte 
vijftien kwamen er een 
kleine zestig vertegenwoor-
digers van organisaties op 
deze bijeenkomst af, die 
draaide om de vraag: ‘Wat 
zien we gebeuren, wat is 
er nodig en hoe kunnen we 
ons aan elkaar verbinden?’
Tal van organisaties ga-
ven een kort verslag over 
hulpverlening aan de bui-
tengrenzen van Europa, de 
situatie in Nederland en 
contact met de politiek.
Er wordt al met lokale or-

ganisaties samengewerkt; 
opgeroepen werd dat nog 
meer te doen. De kerken in 
Hongarije willen helpen en 
vrijwilligers zijn aan de slag 
gegaan. Het spanningsveld 
tussen kerk en overheid in 
Hongarije werd benoemd. 
Organisaties die actief 
zijn in het Midden-Oosten 
kunnen niet zomaar de 
noodhulpgelden in Europa 
besteden. Het doorgaan met 
opvang in de regio, waar-
toe Nederland oproept, is 
bemoeilijkt omdat de steun 
daarvoor is gehalveerd (in 
Libanon). Er werd herin-
nerd aan het feit dat het 
probleem van bootvluchte-
lingen al jaren op de agenda 
staat en iemand zei dat de 
toestroom in Europa een 
betrekkelijk klein probleem 
is tegen de achtergrond van 
het feit dat de wereld zestig 
miljoen vluchtelingen telt. 
De kerken in Nederland en 

de achterban van de aan-
wezige organisties werden 
aangemoedigd zich te be-
kommeren om migranten 
en vooral aan de vluchteling 
als mens te denken en niet 
als getal. Vanuit deze unieke 
vergadering van organi-
saties kunnen initiatieven 
ontstaan in samenwerken, 
en in contact met politici. 
‘We kunnen ze laten horen 
dat we beschikbaar zijn, 
overheidsinspanningen wil-
len steunen, maar ook dat 
we “een paar politieke punt-
jes op de i willen zetten”.’ 
Een brief aan de overheid is 
inmiddels verstuurd en or-
ganisaties zijn op verschil-
lende manieren met elkaar 
in gesprek en aan de slag 
gegaan. Het netwerk van de 
verschillende organisaties 
is ingeschakeld om meer 
partnerorganisaties te vin-
den.  — Piet Both

‘Wat zij doen is ongelofelijk’ – Vluchtelingenberaad

Het heilige is nog niet verdwenen ... 

IMPRESSIES |  samenstel l ing:  P iet  Both

Op allerlei manieren lijkt 
in de moderne tijd het hei-
lige te zijn afgeschaft. Het 
mysterie is vervangen door 
techniek en wetenschap. Is 

het heilige dus verdwenen? 
De Oud-Katholieke Kerk 
denkt daar een jaar lang 
over na in de zogenaamde 
‘Denken in de Driehoek’-

serie. De eerste avond heeft 
inmiddels plaatsgevonden.
De openingsvoordracht 
kwam van emeritus profes-
sor Jan Visser. Hij toonde 
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afbeeldingen van de voor-
malige Martinuskerk in het 
centrum van Utrecht. Ver-
bouwd tot appartementen-
complex beeldt het gebouw 
precies uit dat we in een 
seculiere tijd leven (Charles 
Taylor), en dat de wereld 
onttoverd is (Max Weber). 
Toch stelde Visser: ‘het hei-
lige is nog niet verdwenen’ 
(onder deze titel publi-
ceerde hij zijn lezing in het 
Nederlands Dagblad). Hij ver-
wees naar een ervaring van 
Vaclav Havel, opgetekend 
door Charles Taylor: 

‘In de gevangenis, zit-
tend op een stapel 
roestig ijzer tuurde hij 
naar de kroon van een 
statige boom die zich 

in waardige rust uit-
strekte over alle hekken, 
grendels, wachttorens. 
Daarbij overviel hem een 
moeilijk te beschrijven 
gewaarwording alsof hij 
opgetild werd boven zijn 
huidige toestand in een 
tijdloos moment waarin 
al het goede wat hij ooit 
had beleefd ineens aan-
wezig was.’ 

Volgens Visser is dit soort 
ervaringen niet het pri-
vilege van enkelen, maar 
ons allen gegeven. Wat te 
denken, bijvoorbeeld, van 
de troost en verbondenheid 
die velen beleefden bij het 
rituele overbrengen van de 
stoffelijke overschotten van 
de MH17-slachtoffers? 

Vissers verhaal werd gevolgd 
door een respons van Jos 
Moons, jezuïet en promo-
vendus theologie. Hij vulde 
Vissers verhaal aan met een 
theologisch perspectief op 
het heilige, en wees op de 
twee centrale mysteries van 
het geloof: incarnatie en in-
woning. Betekenen die niet 
dat het heilige – de Heilige 
– zich radicaal inlaat op het 
gewone? Moeten we in ver-
band met de christelijke God 
niet spreken over ‘ongewone 
gewoonheid’ (Herwi Rik-
hof )? Bij dat geloof past een 
spiritualiteit van het zoeken 
en vinden van een religieuze 
diepte in de gewone dagda-
gelijkse ervaringen. — Jos 

Moons sj, Tilburg School of 

Catholic Theology 

Studiedag ‘Jezus volgen en bekendmaken’

De opleiding Missionair 
Werk (één van de driejarige 
deeltijdopleidingen van 
het Evangelisch College) 
organiseerde op 31 oktober 
een studiedag over ‘Jezus 
volgen en bekendmaken – 
de integrale missie van de 
kerk in de wereld’. Spreker 
was Evert van de Poll, hoog-
leraar godsdienstweten-
schap en missiologie aan de 

Evangelische Theologische 
Faculteit in Leuven.
In zijn eerste lezing zette Van 
de Poll uiteen hoe de visie op 
zending zich door de eeuwen 
heen heeft ontwikkeld tot 
een meer integrale visie: de 
kerk participeert in het werk 
van God (missio Dei), dat niet 
alleen de communicatie 
van het evangelie inhoudt, 
maar ook dienstbaarheid, 

zorg en strijd voor gerech-
tigheid. De tweede lezing 
draaide om de bijbelse basis 
voor zending. Ten slotte 
formuleerde Van de Poll vier 
missionaire mandaten: (1) 
het scheppingsmandaat: 
denken en handelen naar 
het beeld van God, in het 
Nieuwe Testament vervuld 
en nader gespecificeerd in 
het discipelmandaat: de 
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navolging van Christus; (2) 
het gemeentemandaat: de 
opbouw van een geloofs-
gemeenschap die herkend 
wordt door de wereld; (3) het 
sociale mandaat, de dienst 
aan de naaste en de samen-

leving; en (4) het evangelisa-
tiemandaat: de verspreiding 
van het Goede Nieuws aan 
iedereen en overal. 
Tijdens deze studiedag werd 
eveneens de nieuwe stu-
diemodule ‘Evangelistiek’ 

gepresenteerd. Evert van de 
Poll schreef deze en Laura 
Dijkhuizen (docent en coör-
dinator opleiding Missionair 
Werk) voerde de redactie 
ervan. — Metta Wierenga

Landelijk Missionair Festival

Op zaterdag 7 november 
vond in het Landelijk 
Dienstencentrum van de 
Protestantse Kerk in Ne-
derland het Landelijk Mis-
sionair Festival plaats met 
het thema ‘Durf te vragen’. 
Hoofdspreker was Lucy 
Moore van ‘Messy Church’ 
uit Engeland, in Nederland 
bekend als ‘Kliederkerk’. 
Het verlangen van ’Messy 
Church’ is om nieuwe vor-
men van kerk-zijn te laten 
ontstaan waar gezinnen 
(jong en oud door elkaar 
heen) op creatieve wijze 
ontdekken wat geloven in 
God en het volgen van Jezus 
Christus kan betekenen. 
Moore benadrukte dat de 
levens van veel mensen 
‘messy’ zijn: huwelijks-
problemen, werkloosheid, 
armoede, problemen met 
de kinderen. Vaak proberen 

we dat in de kerk te verbloe-
men achter keurige kapsels 
en nette kerkbanken, maar 
daar prikken mensen van 
buiten de kerk doorheen. Zij 
weten wel beter … En was 
Jezus’ dood en zelfs zijn op-
standing in wezen ook niet 
‘messy’? Hij stierf een gru-
welijke kruisdood en zijn 
opstanding werd voor het 
eerst bekendgemaakt door 
vrouwen … 
Zelf bezocht ik de work-
shop van Marleen Blootens, 
dominee van de Eltheto-ge-
meente in de multiculturele 
Indische Buurt in Amster-
dam. De Protestantse Kerk 
Amsterdam had visie voor 
deze wijk en investeerde 
in een miljoenenverbou-
wing van het wijkgebouw. 
Marleen liet zien hoe de ge-
meente vanuit dit gebouw 
gastvrij aanwezig wil zijn 

in de wijk, inclusief maan-
delijkse rommelmarkt, 
speelochtenden en zondag-
se samenkomsten. 
Ook in een multiculturele 
wijk, maar dan in de Rot-
terdamse wijk Spangen, 
is missionair werker Nico 
van Splunter (IZB) actief. 
Hij heeft geen eigen ge-
bouw, maar is in staat door 
zijn vele contacten met 
‘wijkpartners’ (scholen, 
wijkagent, FC Sparta) op-
timaal gebruik te maken 
van de voorzieningen in de 
wijk. Bijzonder was dat hij 
de schooldirectrice van de 
openbare basisschool had 
meegenomen. Belangrijkste 
les van beide workshops 
was: probeer niks zelf als 
kerk te doen, maar zoek 
partners met wie je samen 
iets voor de wijk kunt bete-
kenen. — Wilma Wolswinkel
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KUNST & CULTUUR 

Film

 Constructors,  
een herkenbaar verhaal

Een goede film maakt wat los bij de kijker. Voor mij begint een goede film 
eigenlijk pas écht bij de aftiteling. Want op een goede film volgt een gesprek. 
Ik organiseer graag gesprekken over films. En dat niet alleen, ik vind het 
ook leuk om over film te schrijven. Voortaan zal ik dat op deze plek in Tus-

senRuimte mogen doen. Ik geef 
u kijktips mee voor de wondere 
wereld van film en u krijgt er gratis 
gesprekstips bij. 

Vorige nazomer organiseerde ik een 
gesprek bij een film uit het ‘verge-
ten gebied’ waarover het in dit tijd-
schrift gaat. Deze film, Constructors 
van regisseur Adilkhan Yerzhanov 
uit 2013, is op diverse filmfestivals 
vertoond en aangeprezen als het 
uithangbord van de vitaliteit van 
de Kazachstaanse cinema. Helaas 

niet verkrijgbaar op dvd, maar desondanks een bespreking waard. 
Twee ouderloze tienerbroers en hun jonge zusje raken in de problemen als ze 
vanwege een huurachterstand uit hun flatje worden gezet. Noodgedwongen 
trekken ze naar het platteland, waar de familie nog een lapje grond heeft. Ze 
slaan er hun kamp op. Maar dan meldt een ambtenaar zich. Als er niet bin-
nen afzienbare tijd een fundament ligt voor een huis, eigent de staat zich de 
grond toe. Het vervolg laat zich raden. Het drietal krijgt de één na de andere 
absurdistische eis te horen. Reden: de staat ziet er liever een mooi villawijk 
gebouwd worden.
De film beklijfde, mede dankzij de prachtige maar soms ook beklemmende 
zwart-wit beelden. We spraken na afloop over de vraag: wát als je voortdurend 
geconfronteerd wordt met wat er allemaal niet kan in de samenleving waar-
van je deel uitmaakt? Voor velen, waarschijnlijk ook onder u, helaas maar al te 
herkenbaar. — Joël Friso, hoofdredacteur Het Filmgesprek
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Boeken

Glenn Miles en Christa Foster Crawford 
(red.), Stopping the Traffick: A christian 
response to sexual exploitation and 
trafficking, Regnum Studies in Mission, 
Oxford: Regnum Books International, 
2014, 473 bladzijden, £ 19,19

Stopping the Traffick is 
geschreven door meer 
dan veertig christenen 
die op verschillende 
plekken in de wereld 
betrokken zijn bij 
projecten tegen men-
senhandel of werken 
onder prostituees 

(zowel vrouwen als mannen, kinderen, 
transgenders). Vanuit verschillende oog-
punten wordt het thema behandeld. Ruim 
aandacht wordt besteed aan bijbelse noties 

met een soms verrassende exegese van 
bekende teksten. 
Het boek stuurt erop aan om kerk en in-
dividuele gelovigen te betrekken bij dit 
thema. Daarnaast bevat het boek verhalen 
en voorbeelden uit de praktijk. Veel van die 
praktijkvoorbeelden komen uit Amerika en 
Azië, maar de ervaringen en emoties van 
slachtoffers en wat je als hulpverlener of 
kerk kunt doen zijn universeel. 
Diverse auteurs lijken een evangelische 
achtergrond te hebben. Enkele hoofd-
stukken over hoe je als christen bepaalde 
dingen moet beoordelen (bijvoorbeeld 
homoseksualiteit) zullen voor mensen met 
een andere kerkelijke achtergrond daarom 
minder relevant zijn. Maar welke opvatting 
men ook heeft, bij alle auteurs valt de liefde 
voor de mensen in de prostitutie en de zorg 
voor hen op. Ze voelen zich geroepen om te 
helpen, zonder mensen te veroordelen. Dat 
willen ze ook graag doorgeven aan anderen, 

ips van de edactie 

Boeken
•  Bruno De Cordier, Een geschiedenis van Centraal-Azië. Het onbeloofde land, Leuven: 

Acco, 2012

De auteur geeft uitgebreide en zeer gedetailleerde informatie over vier belangrijke periodes 

uit de geschiedenis van Centraal-Azië.

•  Werner Ende, Udo Steinbach (Hrsg.), Der Islam in der Gegenwart. Entwicklung und Aus-

breitung, Kultur und Religion, Staat, Politik und Recht, München: Verlag C.H. Beck, 5e her-

ziene druk, 2005

Een zeer uitgebreid werk over de islam, met op blz. 277-305 een hoofdstuk over de islam in 

Rusland, de Kaukasus en Centraal-Azië.

•  Hugh Pope, Zonen van de veroveraars. De herrijzenis van de Turkische volken, Amsterdam: 

Atlas Publishing, 2006

Geschiedenis en cultuur van Turkse volkeren.
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juist ook aan christenen voor wie dit thema 
ver van hun bed is, die niet weten waar ze 
zouden moeten beginnen met helpen of die 
de leefwijze van de prostituees bij voorbaat 
veroordelen. 
Ik kan dit boek van harte aanbevelen. Be-
halve dat het veel gedegen informatie bevat 
en een zeer uitgebreide literatuurlijst, zet 
het je als christen aan het denken over wat 
jij of jouw gemeente zou kunnen betekenen 
voor al die slachtoffers van mensenhandel. 
— Foka van de Beek

Frans Wijsen, Christianity and Other  
Cultures: Introduction to Mission Studies,
Berlijn: LIT Verlag, 2015, 266 bladzijden,  
b 29,90

Frans Wijsen is sinds 
2000 verbonden aan de 
Universiteit Nijmegen 
als missiewetenschap-
per. Ter gelegenheid van 
zijn derde lustrum is 
een compilatiebundel 
uitgekomen met een 
aantal artikelen van zijn 

hand als antwoord op de vraag hóe missie-
wetenschappen uitgevoerd kan worden. 
Het introductiehoofdstuk biedt een over-
zicht van de pelgrimstocht die Wijsen 
heeft afgelegd en geeft weer waar hij zijn 
opvattingen veranderd heeft. Kern van 
Wijsens benadering is dat hij het christen-
dom ‘áls cultuur’ ziet, en dat daarom niet 
gesproken moet worden over ‘christen-
dom én culturen’. Ten gevolge daarvan 
verstaat hij missie als cross-culturele 

christelijke communicatie (17). Deze com-
municatie bevat zowel het gesprek tussen 
christenen en andersgelovigen als wel het 
oecumenische gesprek binnen het wereld-
wijde christendom. Het missiologische 
vakgebied hoort voor hem thuis binnen 
de praktische theologie. Wijsen maakt 
daarom gebruik van de ‘practical-theologi-
cal spiral’ om problemen op het spoor te 
komen binnen missiepraktijken. Hoewel 
Wijsen een praktisch-theologische inslag 
heeft, heeft hij zich nooit thuis gevoeld 
bij een puur empirische missiologie, maar 
blijft hij de verbinding zoeken met de 
theologie. 
De overige artikelen uit de bundel zoomen 
in op de vraag naar syncretisme en incultu-
ratie in het christendom in Afrika. Al sinds 
zijn dissertatie is Wijsen nauw betrokken 
bij dit continent, en de diverse studies 
geven daarom een fascinerende dwarsdoor-
snede van deze thematiek. 
Elk hoofdstuk eindigt met studievragen 
voor studenten. De uitgebreide bibliogra-
fie telt maar liefst 52 publicaties van de 
hand van Wijsen. Het is de verdienste van 
deze uitgave dat een aantal artikelen die 
in lastig toegankelijke bundels zijn opge-
nomen, nu toegankelijk zijn gemaakt voor 
studenten. Maar de lezer die verwacht een 
volledig nieuwe introductie op de missie-
wetenschap te vinden, treft hier net te wei-
nig van haar of zijn gading aan. De intro-
ductie zou er bij gebaat zijn als een aantal 
thema’s in een latere uitgave dieper uitge-
werkt zouden worden. Nu lijkt de ruimte te 
ontbreken om een volledige argumentatie 
achter de geponeerde aannames te geven. 
— Eleonora Hof
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Simon Chan, Grassroots Asian Theology. 
Thinking the faith from the ground up, 
Westmont, USA: IVP Academic, 2014, 216 
bladzijden, $ 14,20

Simon Chan geeft een 
verrassende kijk op de 
theologie van Azië. Ten 
eerste is hij bijzonder 
kritisch op wat vaak als 
‘Aziatische theologie’ 
wordt gerepresenteerd, 
die hij ervaart als een 
zeer selectieve en be-

perkte weergave van thema’s en theolo-
gen. Als tegenhanger van deze ‘Aziatische 

theologie’ die de auteur als elitair wegzet, 
is hij er voorstander van de ‘ecclesial expe-
rience’ (de daadwerkelijke theologie van de 
plaatselijke kerken, de theologie vanuit 
de kerkbanken) een bepalende rol te ge-
ven. Hij wil veel eerder aanknopen bij het 
‘volksgeloof ’ in plaats van bij de ‘hoge’ 
vorm van religie. De theologie van de ge-
meente, als gemeenschap van heiligen, is 
voor hem van zwaarwegend belang. Hij is 
van mening dat de christelijke theologie 
daarom ook aan moet sluiten bij en ant-
woorden moet geven op vragen die opko-
men vanuit het ‘volksgeloof ’, omdat dit 
de eerste en vaak diepst gewortelde laag is 
van de mensen in Azië.

ips van de edactie 

Boeken
•  Jolien Glashouwer, “The More Things Change, the More They Stay the Same?” Religion and 

Authority in Rural Kazakhstan [z.j., z.p.]

Een sociologisch onderzoek naar religie en autoriteitsstructuur op het platteland van Kazach-

stan, waarbij ook de huidige situatie vergeleken wordt met die ten tijde van de Sovjet-Unie.

•  Marie-Carin von Gumppenberg, Udo Steinbach (Hrsg.), Zentralasien. Geschichte, Politik, 

Wirtschaft. Ein Lexikon, München: Verlag C.H. Beck, 2004

Onderwerpen op alfabet met betrekking tot de vijf Centraal-Aziatische landen en Afghani-

stan, variërend van het Aralmeer tot godsdienst en van mensenrechten tot migratie.

•  Dilip Hiro, Inside Central Asia. A political and cultural history of Uzbekistan, Turkmenistan, 

Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkey, and Iran, New York/London: Overlook Duck-

worth, 2011

Uitgebreide informatie over elk van de genoemde landen.

•  Linda Otter, In Centraal-Azië. Een reis langs tradities en godsdiensten, Amsterdam: Atlas-

Contact, 2009

De journaliste Otter reisde zes maanden door Kirgizië, Oezbekistan en Tadzjikistan. In dit boek 

doet ze daar verslag van, waarbij ze vooral aandacht schenkt aan de positie van vrouwen.

•  Walter W. Sawatsky, Peter F. Penner (ed.), Mission in the Former Soviet Union, Neufeld 

Verlag Schwarzenfeld, Germany, 2005

Missiologische uitgave.
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ips van de edactie 

Boeken
•  Colin Thubron, Het verloren hart van Azië, Olympus, 2007

Reisverslag van de schrijver door deze landen, dat diep ingaat op allerlei aspecten van het 

leven daar. 

•  Marona van den Heuvel, Bentleys in de steppe. Een portret van het moderne Kazachstan, 

Amsterdam: Fosfor, 2013

De auteur woonde vier jaar als freelancer in Kazachstan. In dit boek gaat ze op zoek naar het 

echte Kazachstan en bezoekt elke uithoek van het land: van de hypermoderne hoofdstad 

Astana tot de nomaden op de steppe.

•  Christopher Robbins, Apples are from Kazakhstan. The land that disappeared, Amsterdam: 

Atlas, 2008

Een reisverslag door Kazachstan, waarbij de Britse schrijver op humoristische wijze zijn ont-

moetingen met verschillende mensen beschrijft, met aandacht voor de geschiedenis en de 

hedendaagse politiek van het land.
•  Robert Rosenberg, This is not civilization, Mariner Books, 2005

Deze roman, geschreven door een voormalig Peace Corps-vrijwilliger, speelt zich voorname-

lijk af in het post-Sovjet Kirgizië. Centrale thema: wat mag het goed doen in de wereld je 

kosten?

Zijn kritiek op de bekende Aziatische theo-
logen past in de lijn van de charismatische 
traditie waarin hij staat. Ondanks dat is dit 
boek verre van anti-intellectueel. Als theo-
loog, geworteld in de pinksterbeweging, 
weet hij verrassende verbindingen te leggen 
met vele theologische tradities in de breedte 
van de kerk. Steeds is hij in gesprek met de 
oecumene en weet zo ruimte te vinden om 
vruchtbaar met de vragen die de context 
van Azië oproept om te gaan.
Hoewel de titels van de hoofdstukken zeer 
klassiek zijn (‘God in Asian Contexts’, ‘Huma-
nity and Sin’, ‘Christ and Salvation’, ‘The Holy 

Spirit and Spirituality’, ‘The Church’), is zijn 
behandeling ervan verfrissend en kritisch. 
Een breed spectrum van Aziatische theologen 
en Aziatische vragen komen aan de orde. 
Wanneer Chan spreekt over specifieke Azi-
atische vragen weet hij het meest te boeien. 
Zijn benadering van familie, voorouder-
verering, genezing, de onzichtbare wereld, 
vraagt naar meer. Mijn interesse was gewekt. 
Als een kennismaking met de theologie van 
Azië is dit een intrigerend boek. Het laat een 
stem horen die nog niet zo vaak gehoord en 
gerespecteerd wordt: de stem van de ‘ecclesial 
experience’. — Karsten van Staveren
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Agenda

15 januari
Oecumenelezing

De Oecumenelezing op vrijdag van 15 janu-
ari van 15.00-18.00 uur in de Geertekerk te 
Utrecht wordt dit keer verzorgd door prof. 
dr. Christa Anbeek, onder meer bekend 
van het boek Aan de heidenen overgeleverd. 
Thema van de lezing is ‘Religie als levens-
kunst’. Aansluitend vindt de nieuwjaars-
receptie plaats. Geertekerkhof 23, 3511 XC 
Utrecht; € 10, studenten gratis. Opgave 
voor 8 januari: rvk@raadvankerken.nl 

17-24 januari
Week van gebed

‘Het woord is aan jou’ is het thema voor de 
Week van Gebed voor de eenheid van chris-
tenen, die van 17 tot en met 24 januari over 
de hele wereld wordt gehouden. Kerken en 
groepen van christenen kunnen plaatselijk 
meedoen met het initiatief. Het materiaal 
van de Week van Gebed komt dit keer uit 
Letland en heeft als uitgangspunt de tekst 
‘Geroepen om de machtige daden van de 
Heer te verkondigen’ uit 1 Petrus 2:9. Petrus 
heeft die woorden ooit uitgesproken in 
de nog jonge gemeente in Rome. De tekst 
nodigt uit om verder na te denken over de 
manier waarop christenen het evangelie 
uitdragen naar mensen om hen heen.

t/m 31 januari
‘Jan Hus en de Reformatie’

Het Comenius Museum in Naarden be-
steedt met twee gelijktijdige tentoonstel-
lingen aandacht aan Hus’ eerste aanzet tot 
de Reformatie. ‘Het Woord en de Waarheid’ 
schetst de ontwikkeling van de beweging 
van Jan Hus tot de kerk van Comenius. ‘Jan 
Hus in 1415 en 600 jaar later’ gaat in op Hus’ 
opvattingen, levensloop en belang voor de 
Tsjechische cultuur.  
www.comeniusmuseum.nl

29 januari-22 april
Leergang Kerkelijke inburgering

De Nederlandse rooms-katholieke kerk 
speelde een grote rol in de wereldwijde 
verspreiding van het katholicisme. In 1950 
waren er ongeveer tienduizend Nederlandse 
missionarissen werkzaam in missielanden. 
Sinds 1990 is er sprake van een ‘omgekeerde 
missie’. Religieuze instituten zenden nage-
noeg geen Nederlandse missionarissen meer 
uit maar ontvangen buitenlandse missiona-
rissen in Nederland. Hoe heeft dit kunnen 
gebeuren? En welke situatie treffen buiten-
landse missionarissen in Nederland aan?
Deze en andere vragen staan centraal in 
deze leergang die beoogt buitenlandse 
missionarissen bekend te maken met de 
geschiedenis en actuele situatie van religie, 
kerk en missie in Nederland. 29 januari 
tot 22 april om de twee weken, van 11.00 
tot 15.00 uur. Radboud Universiteit, Eras-
musplein 1, 6525 HT Nijmegen 125 euro (in-
clusief lunch). Aanmelden vóór 4 januari: 
nim@nim.ru.nl of per post: Postbus 9103, 
6500 HD Nijmegen. www.ru.nl/nim/

mailto:rvk@raadvankerken.nl
mailto:nim@nim.ru.nl
http://www.ru.nl/nim/
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3 februari
 LoopbaanAdviesdag voor  
Missionaire Pioniers (LAMP) 

Aan de hand van vragenlijsten, persoon-
lijke gesprekken en opdrachten helpen 
objectieve (ervarings)deskundigen mensen 
die als ‘missionair pionier’ (bijvoorbeeld 
als gemeentestichter) aan de slag willen 
(of gemeenten die iemand willen aanstel-
len) om te beoordelen of zij over de juiste 
competenties beschikken. Organisatie: Mis-
sieNederland, Christelijke Hogeschool Ede, 
Vrije Universiteit Amsterdam. Woensdag 
3 februari, Ichthuskerk, Amersfoort. Aan-
melden: martin@missienederland.nl;  
www.missienederland.nl/lamp

 t/m 6 februari
‘De Heer is mijn herder’ 

Tentoonstelling in Museum Sjoel Elburg 
gewijd aan de verbeelding van de psalmen 
in het werk van Henk Pietersma, Jip Wijn-
gaarden en Ria van Oosten.  
www.sjoelelburg.nl

11 februari
Informatieavond Xplore Interserve

Geïnteresseerd in zending en benieuwd 
naar het werk van Interserve? Of oriënteren 
op een uitzending naar het buitenland? Op 

11 februari is er een informatieavond Xplore 
Interserve van 19.30 tot 21.45 uur. Aan-
melden: arthur.debruin@interserve.nl of 
(0343) 74 54 00; Hoofdstraat 55, Driebergen-
Rijsenburg.

     29 februari-4 maart
Stilteretraite 

Individueel begeleide retraites voor zen-
dings- en ontwikkelingswerkers. Lengte zelf 
te bepalen; tussen 29 februari en 4 maart; 
De Hooge Berkt te Bergeijk. Organisatie: 
Interserve Nederland. Aanmelden: annieke.
vandijk@interserve.nl; www.interserve.nl 

Alef – Bijbelblad voor kinderen
Nieuw blad voor kinderen van 7 t/m 12 jaar. 
Alef, de eerste letter van het Hebreeuwse 
alfabet, is in dit kindermagazine een figuur-
tje met lef dat samen met de kinderen gaat 
schatgraven in de wereld van de Bijbel:  
weetjes, puzzels en proefjes. Tien nummers 
per jaar voor € 15.  
www.bijbelgenootschap.nl

mailto:martin@missienederland.nl
mailto:Arthur.deBruin@interserve.nl
mailto:annieke.vandijk@interserve.nl
mailto:annieke.vandijk@interserve.nl
http://www.bijbelgenootschap.nl
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De grenzen van Europa

Sinds de komst van grote aantallen vluchtelingen is de discussie over de gren-
zen van Europa, de Europese cultuur en de (on)mogelijkheden van opvang van 
mensen met een zo andere achtergrond weer heftig opgelaaid. Ook christenen 
doen hier aan mee en blijken lang niet altijd op één lijn te zitten. 

In de komende TussenRuimte willen we aandacht schenken aan die ‘grenzen 
van Europa’, in letterlijke en figuurlijke zin. We kijken naar visies op geloof, 
cultuur en gastvrijheid en we laten mensen aan het woord die hier in hun 
werk of leven concreet mee te maken hebben. 

TussenRuimte 2016 | 2 (juni) belicht ‘Zending en duurzaamheid’.
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HUGH P. KEMP

Wereldreligies in 
kort bestek 
De religies hebben gedurende de wereldge-
schiedenis een stempel gedrukt op volken 
en samenlevingen, hun politieke keuzes, hun 
kunst en sociale structuren. Daarom is het 
belangrijk om op de hoogte te zijn van wat 
mensen geloven en waarom. Anders kun je 
de wereld niet begrijpen. In Wereldreligies in 
kort bestek worden de belangrijkste thema’s 
van de grote religies uitgelegd en toegelicht. 
De full colour illustraties, kaartjes en over-
zichten zorgen voor een snel en compleet 
beeld van de betreffende religie. 

€ 14,99 paperback | 128 blz. 

ANTON WESSELS

’t Is een 
vreemdeling zeker
Gastvriendschap tussen joden, 
christenen en moslims

In ’t Is een vreemdeling zeker gaat 
oud-hoogleraar Godsdienstwetenschap 
Anton Wessels op zoek naar overeenkom-
sten in Jodendom, Christendom en Islam. 
Vaak wordt door aanhangers van de drie 
religies vreemd en soms zelfs vijandig naar 
elkaar gekeken. Maar als men elkaars taal 
werkelijk leert verstaan, komt er oog voor 
wat verbindt. 

€ 18,99 paperback | 288 blz. 
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Eenentwintig mensen – allen in de laatste fase van hun leven – 
blikken terug. Ze zijn jong en oud, meest gewone Nederlanders 
maar enkele bekende, zoals René Gude en Laura Maaskant.

Mensen die gaan sterven, kijken anders naar het leven. Ze stellen zich-
zelf andere vragen. Wat eerst belangrijk leek, doet er nu minder toe. 
In Terugkijken vertellen zij hun verhaal. De korte verhalen, foto’s 
zonder opsmuk en de sobere opmaak nodigen de lezers uit om stil 
te staan bij hun eigen leven.

Verkrijgbaar bij 
de betere (online) 

boekhandel

TERUGKIJKEN

Waarom ik mijn vrienden niet opeet; Pleidooi voor 
dier, mens en aarde | Matthieu Ricard

€ 24,99 | paperback met flappen

Terugkijken; Verhalen over leven | Cecile Vossen & Ringel Goslinga
€ 29,99 | gebonden met zwart-wit foto’s 

Boeddhistische monnik en wetenschapper Matthieu 
Ricard houdt vurig pleidooi om ethiek ten aanzien van 

mensen naar dieren uit te breiden.

WAAROM IK MIJN 
VRIENDEN NIET OPEET

‘Ricard maakt korte metten met het argument dat we ons eerst om mensen 
moeten bekommeren, voor we ons druk gaan maken over dieren.’ 

– Luc Ferry

Altruïsme; De kracht van compassie 
Matthieu Ricard | € 29,99 | paperback

ALTRUÏSME
‘Ongetwijfeld het diepgravendste en breedste 
boek ooit geschreven over het altruïsme.’ 
– De Morgen
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