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Bijbel en ‘beperking’. Contextuele en missiologische perspectieven is deel 4 in de Cahier-reeks
van de Nederlandse Zendingsraad, een serie reflectie en toerusting over missionaire en missiologische thema’s. Dit vierde NZR-Cahier is tot stand gekomen in samenwerking met het
Centrum voor Contextuele Bijbelinterpretatie (Protestantse Theologische Universiteit/Vrije
Universiteit). Eerder verschenen in deze Cahier-reeks: De ‘ander’ woont naast mij. Migratie –
uitdaging voor de kerken (2014), Uitzending nu. Veranderende visies in beleid en praktijk (2016),
Geroepen om leerling te zijn (2018).
De Nederlandse Zendingsraad (NZR) is het landelijk platform voor protestantse en oud-katholieke kerken en organisaties op het terrein van zending
en evangelisatie. Het platform biedt ruimte aan ontmoeting tussen vertegenwoordigers van oecumenische en evangelische stromingen, kerkelijke
zending en geloofszending, gevestigde kerken en migrantenkerken.
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‘Bijbel en beperking’:
nieuwe perspectieven op
verlossend evangelie
Het thema ‘Bijbel en beperking’ opent een hele nieuwe wereld. Bijbelteksten verschijnen in een nieuw licht, mensen worden gezien in een nieuw perspectief en allerlei aannames over interpretatie kunnen opnieuw doordacht worden. Dat is goed
nieuws voor iedereen die zich door de Bijbel wil laten inspireren.
Iets sterker aangezet: ‘Bijbel en beperking’ serieus nemen biedt een nieuwe mogelijkheid om de Bijbel Schrift te laten worden, opnieuw te ontdekken hoe deze tekst
een uitdagende en inspirerende getuige van Gods levende Woord, Christus, kan
worden – en ook hoe niet, overigens.
De bijdragen in dit NZR-Cahier komen uit binnen- en buitenland, vanuit het
perspectief van wetenschappers, uit de pastorale en theologische praktijk in Nederland en, met name, van mensen die leven met een beperking.
Wat gebeurt er zodra het thema ‘Bijbel en beperking’ op de agenda gezet wordt?
Vanuit een helikopterperspectief gezien tenminste de volgende dingen.
• Ten eerste de vraag wiens perspectief nu eigenlijk meetelt bij bijbelinterpretatie.
Is het dat van de ‘normale, gezonde’ mens of telt het perspectief van iemand die
blind, doof, mentaal beperkt of nog iets anders is net zo zeer? Kortom, het verandert het nadenken over de vraag welke mensen nu eigenlijk subject van de interpretatie zijn.
• Ten tweede, en als gevolg van het eerste, verschuift er iets wat aannames betreft:
van welke lezer, toen en nu, ga je eigenlijk uit wanneer je een tekst leest of uitlegt,
bijvoorbeeld in een preek of bijbelstudie? Welke aannames zitten daar eigenlijk
achter? Hoeveel ruimte is er voor diversiteit aan vormen van mens-zijn, met verschillende beperkingen, bijvoorbeeld?
• Ten derde werpt het serieus nemen van dit thema ook nieuw licht op bijbelteksten: welke aannames zitten daar in, bijvoorbeeld als het om genezingen gaat?
Wat is daar de kern van als je ook leven met een beperking, toen en nu, serieus
wilt nemen? Hoe is een beeld als ‘licht’ of ‘duisternis’ nu precies bedoeld: gaat
dat primair over iets dat je kunt zien of staat er iets anders op de voorgrond?
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• Ten vierde maakt aandacht voor dit thema ook bewust van beperking op zich:
waar is het, wat is het, wie is er op welke manier beperkt, zichtbaar of onzichtbaar, en welke rol mag het spelen – of niet?
Dit is een hele bundel vragen. Wat is het belang hiervan voor theologie, missie en
kerk-zijn in Nederland, en daarbuiten? Heel fundamenteel is datgene wat met een
uitspraak van Max Warren bedoeld wordt: alleen de hele wereld is groot genoeg om
het hele evangelie te begrijpen. Hij bedoelde dat met het oog op missie ‘ver weg’,
maar we kunnen het eveneens opvatten als een uitdaging om ook ‘mensen met een
beperking’ als deel van deze wereld te zien.
Dit begrijpen gaat twee kanten op: het evangelie moet zo verstaan worden dat het
verlossend is voor wie met een beperking leeft. En het moet zo verstaan worden dat
het voor mensen zonder beperking – een interessante categorie, bijna onmogelijk
– ook verlossend is. Een perspectief namelijk op mens en Bijbel dat uitgaat van het
‘normale’ van het ‘niet beperkt zijn’, zonder te vragen of dat wel terecht is.
In het beste geval leidt dit ook tot verzoening en gemeenschap op manieren die
we tot nog toe vaak niet kennen, naast simpelweg beter inzicht in bijbelteksten op
grond van een scherpere hermeneutische lens.
Dit Cahier is voortgevloeid uit de Dom Hélder Câmara-lezing 2018, een samenwerking tussen de Nederlandse Zendingsraad, Kerk in Actie en het Centrum voor Contextuele Bijbelinterpretatie (Protestantse Theologische Universiteit/Vrije Universiteit). De redactie werd grotendeels gedaan door een team van drie studenten die zich
toeleggen op contextuele bijbelinterpretatie: Kirsten van der Ham, Astrid Hamberg
en Mart Jan Luteyn, in nauwe samenwerking met ondergetekenden en eindredacteur
Marieke van der Giessen-van Velzen. Alle partners in deze samenwerking zijn we
erkentelijk voor hun bijdragen en inzet.

Gerrit Noort en Peter-Ben Smit
mei 2019
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I THEMABIJDRAGEN

1 Contextuele bijbelinterpretatie en beperking
Louise J. Lawrence

Een van de manieren waarop gemeenschappen zich kunnen
verzetten tegen machtsverhoudingen die hen marginaliseren
– of deze machtsverhoudingen nu maatschappelijk, politiek of
ideologisch zijn –, is door de Bijbel en de interpretatie ervan te
‘reconstrueren’ met betrekking tot hun eigen wereldbeelden en
ervaringen.

Een autobiografische inleiding
Contextuele bijbelinterpretatie neemt het ‘gemeenschapsbewustzijn’ van de lezers
als uitgangspunt en geeft groepen ‘buiten-gewone’1 lezers vrij spel om de teksten
vanuit hun eigen culturele perspectieven te gebruiken.
Ik heb een aantal van zulke interpretaties gefaciliteerd met mensen met lichamelijke, zintuigelijke en verstandelijke ‘beperkingen’ in het Verenigd Koninkrijk.
Zulke ontmoetingen hebben me zeer bewust gemaakt van sommige weinig kritische
manieren waarop gegevens over teksten, talen, belichaming en interpretatie vaak als
vanzelfsprekend worden aangenomen binnen de bijbelwetenschap.
In dit artikel wil ik een paar van deze ‘stemmen van ervaring’ delen, samen met
het werk van wetenschappers die zich bezighouden met het snijvlak Bijbel/beperking en die zich op verschillende manieren hebben verzet tegen aannames over
mensen met zogenaamde ‘niet-normatieve’ lichamen. Wetenschappers die deze
ervaringen in de christelijke traditie onder de aandacht hebben gebracht en hebben
hervormd.

Opkomen voor mensen met een beperking
Het bevrijden en vrijzetten van perspectieven van beperking in religie vindt zijn oorsprong in mensenrechtenbewegingen ten behoeve van mensen met een beperking in
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de jaren zeventig en tachtig, toen activisten in Noord-Amerika en Europa een campagne startten tegen een exclusieve en discriminerende status quo. The Americans
with Disabilities Act (ADA, 1990) en andere, soortgelijke juridische hervormingen
bevorderden belangrijke veranderingen in beleid en omgangsvormen ten opzichte van
mensen met een beperking in zowel de publieke ruimte als in de academie.
Net als andere gemarginaliseerde stemmen (feministisch, queer, Afro-Amerikaans, postkoloniaal, etc.) begonnen zij op te komen tegen de structuren van macht
en privileges, die hen onderdrukten. Zo ontwikkelde zich het opkomende veld
van disability studies, strategieën, pedagogische vormen en andere praktijken, om
validisme – vooroordelen en maatschappelijke denkbeelden, die mensen met (beschouwde) ‘niet-normatieve’ lichamen minder waarde toekennen – te bevragen en te
ondermijnen, waar het ook maar voorkomt in diverse maatschappelijke, politieke en
economische sferen.
In de bijbelwetenschappen en in de theologie hebben perspectieven uit de disability studies niet alleen laten zien dat beperkingen vaak op een negatieve manier
worden weggezet in joodse en christelijke teksten, tradities en interpretaties (zowel
in kerk als academie), maar ook dat ‘stemmen van beperking’ op een constructieve
manier kunnen worden ingebracht om zulke negatieve aannames te hervormen.

Definities van beperking
Disability studies is een interdisciplinair vakgebied dat de definities, categorieën,
betekenis, het karakter en de effecten van beperking onderzoekt. In dit vakgebied
wordt er vaak onderscheid gemaakt tussen ‘aantasting’, dat een biologisch tekort van
het lichaam van een individu aangeeft, en een ‘beperking’ disability, die gezien wordt
als een sociaal en cultureel geconstrueerde categorie. Binnen disability studies onderscheidt men vaak drie ‘modellen’ van beperking.
•

•

Het eerste is het medische model, dat een beperking ziet als een defect in het
functioneren van een lichaam dat een diagnose en een behandeling nodig heeft.
Dit is vaak het dominante (en dominerende) perspectief in moderne westerse
contexten (vgl. Newall 2007, 324).
Het tweede is het maatschappelijk gerichte model, dat in plaats van het eigen
lichaam de fysieke, maatschappelijke, religieuze en andere omgevingsstructuren, waarbinnen een individu zich begeeft, als discriminerend en beperkend
beschouwt. Dit model is in het bijzonder vruchtbaar gebleken in de bijbelwetenschappen en de theologie, omdat het de lezer in staat stelt om te ontdekken hoe
socio-politieke en religieuze gewoontes van een bepaalde tijd en plaats bijdragen

bijbel en ‘beperking’

7

•

tot de karakterisering en beoordeling van beperkingen in de desbetreffende tijd
en plaats (zie Avalos, Melcher en Schipper 2007).
Het derde model is het culturele of ‘minderheden’-model, dat de prioriteit geeft
aan binnenperspectieven van beperking: de ‘stemmen van ervaring’ van mensen
die als beperkt worden beschouwd, krijgen de ruimte en er wordt geprobeerd
om beperking van binnenuit te verstaan. Zo ziet de ‘Dovencultuur’ (met een
hoofdletter ‘D’) zich bijvoorbeeld als een minderheidstaalgroep (analoog aan een
etnische groep met een rijke culturele erfenis) en niet als een groep met een gehoorprobleem (doof aangeduid met een kleine ‘d’) (zie ook op blz. 46 ev. - red.).
Vanuit dit perspectief hebben pleitbezorgers van Dovencultuur meer dan eens
laten zien hoe audism (het uitgaan van de horende mens als normatief ) ingrepen
in de Dovenwereld bepaald heeft (denk aan spraakonderwijs, cochleaire implantaten, etc.). Door de nadruk te leggen op belichaming en het gepositioneerd zijn,
vindt dit model veel weerklank in bevrijdingstheologieën en contextuele bijbelinterpretaties die gemarginaliseerde of onderdrukte stemmen benadrukken om
emancipatie te bereiken.

Validisme: belangrijke dynamiek in bijbelse en theologische
interpretatie
Er zijn zeer specifieke manieren waarop ‘validisme’ en ‘normatieve vooroordelen’ –
‘onkritische vooroordelen, die niet-beperkte mensen hebben over beperkingen en
mensen die een beperking hebben’ (Yong 2011, 11) – door bepaalde dynamieken in
bijbelse en theologische interpretatie ondersteund zijn.
De priesterlijke traditie (in het Oude Testament – red.) bijvoorbeeld, construeert
het normatieve lichamelijke ideaal (namelijk dat je een offer kunt brengen) als een
vruchtbare man, besneden en, zeer belangrijk, zonder beperking:
De heer zei tegen Mozes: ‘Zeg tegen Aäron: “Als een van je nakomelingen
een gebrek heeft, mag hij niet aantreden om voedsel aan te bieden aan
zijn God. Dat geldt voor alle komende generaties. Niemand met enigerlei
gebrek mag als priester aantreden: niemand die blind is of verlamd, niemand met een misvormd gelaat of abnormaal ontwikkelde ledematen,
niemand wiens ledematen na een botbreuk vergroeid zijn, niemand met
een gebochelde of dwergachtige gestalte, niemand met staar, niemand met
zweren of uitslag, niemand met verpletterde zaadballen. Geen enkele nakomeling van de priester Aäron die een gebrek heeft, mag aantreden om
de offergaven aan de heer aan te bieden. Omdat hij een gebrek heeft mag
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hij niet aantreden om voedsel aan zijn God aan te bieden. Hij mag wel
eten van het voedsel van zijn God, zowel van de heilige als van de allerheiligste offergaven.”’ (Leviticus 21:16-22, Nieuwe Bijbelvertaling 2004,
evenals volgende citaten)
Doordat het ‘beperkte’ lichaam door zulke bevooroordeelde teksten als ‘anders’
wordt weggezet, is het regelmatig onderworpen aan beschrijvingen als ‘afwijkend’,
aan stigma en stereotypering in zowel bijbelse als theologische tradities.
Beperking is vaak gezien als een straf voor onzedelijkheid, zonde of kwaad:
Zijn leerlingen vroegen: “Rabbi, hoe komt het dat hij blind was toen hij
geboren werd? Heeft hij zelf gezondigd of zijn ouders?’’ (Johannes 9:2)
Daardoor werd beperking een gemakkelijke drager van negatieve metaforen, die
gebruikt werden om die mensen, ideologieën en geloofsovertuigingen, die tegen de
geaccepteerde maatschappelijke norm in leken te gaan, te denigreren en af te wijzen.
Zo wordt bijvoorbeeld het beeld van beperking gebruikt in iconoclastische polemiek om afgodsbeelden te ‘beperken’, die, in tegenstelling tot de uiterst ‘onbeperkte’
yhwh, ‘niet kunnen spreken’ en ‘gedragen moeten worden, omdat ze zelf geen stap
kunnen verzetten’ (Jeremia 10:5, zie Olyan 2009). Beperking heeft ook gefunctioneerd als een kleinerend symbool voor spirituele onbekwaamheid, twijfel of misleidend leiderschap. Zo worden in een polemiek joodse leiders afgewezen als ‘blinde
gidsen’ (Matteüs 15:30-31) en wie ‘niet in staat is om Gods opvatting van wijsheid’
te delen in moderne theologische teksten worden neergezet als ‘geestelijk autistisch’
(Pinsent 2013, 99-120).
Mensen met beperkingen zijn ook vanzelfsprekend beschouwd als passief en
zonder vermogen om zelfstandig te handelen: gekenmerkt, gemarginaliseerd en/of
tot zwijgen gebracht vanwege hun lichamelijke verschil (zie Lawrence 2013). Ze zijn
vanuit een christelijke levensbeschouwing ook vaak geïnfantiliseerd als ontvangers
van medelijden en genezing. Wetenschappers op het gebied van disability studies
hebben erop gewezen dat zulke benaderingen het risico lopen een ‘welwillende
onderdrukking’ (Lewis 2017) in stand te houden, onder een ‘thematiek van individualistische liefdadigheid en genezing, waarbij de maatschappelijke en politieke
behoeftes van mensen met een beperking onderbelicht blijven en men faalt om de
nadruk te leggen op politieke betrokkenheid en maatschappelijke inclusiviteit’
(Eiesland 1994, 74).
Verplicht ‘vrij van fysieke beperkingen’ zijn komt tot uitdrukking in wat Alison
Kafer ‘de verbeelding van de genezing’ (2013, 27) noemt. Men kan zich alleen een
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toekomst voorstellen waarin beperkt zijn verdwenen is, wat ook een aanname is, die
vaak gedaan wordt in bijbelse en theologische interpretaties van verhalen over genezing, het messiaanse tijdperk, eschatologie en/of de opstanding, waarin gezonde en
perfecte lichamen voorkomen zowel als legitiem als iets om naar te verlangen. Het
koninkrijk van God is als volgt:
... blinden kunnen weer zien en verlamden weer lopen, mensen met huidvraat worden gereinigd en doven kunnen weer horen, doden worden opgewekt en aan armen wordt het goede nieuws bekendgemaakt. (Matteüs 11:5)
Daarbij zijn voorstellingen van toekomstige verrezen lichamen vaak gebaseerd op
een ‘zeker onbeperkt ideaal van gezonde perfectie’ (Yong 2007, 282). Zulke dynamieken in de interpretatie hebben, kortom, vaak het bijbels en theologisch denken
verbogen met validistische ondertonen. Zoals Deborah Creamer zegt:
In de mate waarin er überhaupt over beperkingen nagedacht is, zijn
ze, historisch gezien, beschouwd als symbolen van zonde (en dus te
vermijden), uitdrukkingen van heiligheid (om te bewonderen), tekenen van Gods beperkte macht of willekeur (om over na te denken), of
belichaming van lijden (om medelijden mee te hebben). Zelden werden
mensen met een beperking primair gezien als mensen (Creamer 2006).

Theologieën en godsbeelden met een beperking
Om een bevrijdingsperspectief met een focus op de mens te creëren, hebben sommige disability-theologen doelbewust ‘een aannemelijke solidariteit tussen het zijn
van God en het zijn van mensen met een beperking’ (Tatcher 2011, 255) geschetst.
De ingrijpende belichaming die bijvoorbeeld in het beeld van de ‘gekruisigde God’
wordt geschetst, heeft een ruimte gecreëerd waar ‘kwetsbare lichamen hun spirituele
thuis vinden in het gekruisigde lichaam van Christus’ (Tatcher 2011, 255) en er ‘een
goddelijke bevestiging van de waardigheid van niet-conventionele lichamen’ (Eiesland 1994, 87) is.
Nancy Eieslands beeld van ‘the disabled God’ (1994) is hier een pakkend voorbeeld van. Christus’ gemartelde lichaam functioneert als het uitgangspunt voor
schrijnende theologische beelden, als ‘God als overlevende’ en ‘gebroken’, zoals
geïllustreerd wordt in het beschadigde, verrezen vlees, als Tomas wordt gevraagd het
aan te raken in Johannes 20. In Eieslands woorden:
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De verrezen Jezus Christus laat zijn beschadigde handen, voeten en zij
aanraken door zijn geschrokken vrienden en doorbreekt daarmee het
taboe van het fysiek vermijden van beperkingen en roept zijn volgers
op om hun connectie en gelijkheid wat betreft Christus’ fysieke beschadiging te herzien. Christus’ verminkte zij getuigt bovendien van het
bestaan van verborgen beperkingen (Eiesland 1994, 101).
Door haar ervaring met fysieke beperking en een lichaam dat ‘samengesteld is uit
metaal en plastic, zowel botten als vlees’, hervormt Eiesland normatieve begrippen
en introduceert ze transgressief ‘lichamen met botten en braces’ als een norm voor
‘belichaming’ (Eiesland 1993, 22). Ze introduceert ook een krachtig verzet tegen
theologieën, die de eigenschappen en de aard van God weergeven als uiterst bekwaam (able). In direct contrast met deze visie ziet zij God in een ‘rolstoel met blaaszuigschakelaars […] zuigend aan een rietje als middel’ om zichzelf te verplaatsen.
Zo’n beeld is volgens haar:
... niet een omnipotente, zelfvoorzienende God, maar ook geen meelijwekkende, lijdende dienaar. Op dit moment beschouw ik God als
overlevende, niet meelijdend en oprecht […] Hier was God voor mij
(Eiesland 1994, 9).
In deze hervorming wordt beperking niet gezien als een afwijkend concept dat een
genezende transformatie nodig heeft, maar is beperking inherent aan Gods eigen
zijn, identiteit en ervaring. Zo vervolgt Eiesland:
Een bevrijdende theologie […] geeft macht aan en werkt samen met
individuele personen en groepen mensen met beperkingen, die streven
naar gerechtigheid in concrete situaties, creëert nieuwe manieren om
weerstand te bieden aan theologische symbolen, die ons buitensluiten
en devalueren en eist onze verborgen geschiedenis in de aanwezigheid
van God op aarde terug (Eiesland 1994, 86).
Sommige kritische stemmen op Eieslands voorstellingen menen dat ‘leidende
denkbeelden’ van validisme nog altijd haar theologie domineren. Connecties tussen
goddelijkheid en beperking bevinden zich in tegenspoed en sterfelijkheid, in plaats
van in het lichamelijke leven (Cox 2017, 151). Bovendien riskeert een apart identiteitspolitiek beeld van God het ontstaan van andere vormen van uitsluiting (oftewel
tegen de meerderheid van gezonde lichamen).
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Deborah Creamers recente beeld van een ‘beperkte God’ (Limits God) biedt een mogelijk antwoord op deze twijfels. Ze stelt zorgvuldig dat een god met beperkingen
niet een god is, die begrepen wordt vanuit ‘beperktheid’ (limitedness) oftewel: ‘een
blinde god die niet kan zien, een dove god kan niet horen’, maar één die deelt in de
beperktheid van de menselijke conditie. Volgens Creamer spreekt dit tot een postmodern concept van cultuur waarin ‘verdeeldheid van kennis en fluïde scheidslijnen
en grenzen’ sleutelbegrippen zijn. In Creamers woorden:
Een begrip van God dat beperktheden includeert, is in overeenstemming met deze huidige begrippen van eindigheid en zelfs met ervaringen van verval en dood. (Nog belangrijker) […] dit soort hervormingen
betekenen dat beperking niet minder is dan compleet of dat diversiteit
chaotisch, riskant of gevaarlijk is (2009, 112-113).
Het idee van beperkingen accentueert, in Creamers opzicht, drie kenmerken: volharding (campagne voeren om toegang te verkrijgen), kracht (het ontwikkelen van
alternatieve strategieën) en creativiteit (het aanpassen aan beperkingen en het beantwoorden van mogelijkheden). Een ‘beperkte God’ illustreert voor Creamer dus ‘een
goddelijke voorkeur voor diversiteit’ (2009, 113) en biedt een veel democratischer
concept dan een ‘uiterst bekwame’ of ‘streng normatieve’ godheid, die grenzen van
verschil oproept en bewaakt. In haar woorden:
Een theologische overtuiging van beperktheden lijkt verantwoordelijker dan apathie en omnipotente controle en biedt een perspectief dat
kan leiden tot hoopvolle mogelijkheden van volharding, kracht, creativiteit en oprechte ontmoetingen met het zelf en de ander (2009, 113).
Dit beeld bouwt op vele manieren voort op inspiratie uit andere disability-theologieën, die de nadruk leggen op het waarderen van aspecten die fundamenteel zijn
voor alle menselijke ervaring en gemeenschap, zoals Kathy Blacks ‘afhankelijke God’
(1991; 1996), Jennie Weiss Blocks ‘toegankelijke God’ (2002) en Thomas Reynolds
‘kwetsbare God’ (2008).
Black brengt de ervaring van beperking (en afhankelijkheid) in door het scherp
aan de kaak stellen van problemen in neoliberale contexten, die productiviteit, individualisme en onafhankelijkheid vieren. Black brengt christelijke gemeenschappen
in als plekken ‘waar mensen geaccepteerd kunnen worden zoals ze zijn, als kinderen
van God, de plek waar afhankelijkheid erkend wordt en wederzijdse afhankelijkheid
gewaardeerd wordt’ (1996, 41-42). Een wederzijds afhankelijke (interdependent)
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God is daarom zowel in relatie met, als afhankelijk van alles. Black ziet toegankelijkheid (het uitdagen van alle onrechtvaardige structuren, die anderen marginaliseren
en buitensluiten) als centraal voor de identiteit en missie van Jezus en daarom als een
krachtig ‘christelijk mandaat’ (2002, 120).
Reynolds erkent menselijke kwetsbaarheid, in plaats van kracht, en relationaliteit
als antoniem van rationaliteit, als centrale kenmerken van alle menselijke ervaring
en, nog belangrijker, van Gods ervaring door het kruis: ‘een visie gegrond in thema’s
van een belichaamde relatie, kwetsbaarheid en liefde’ (2008, 18).
Kritische reflecties op het beeld van God uit het perspectief van ervaringen van
beperking, hebben ongetwijfeld belangrijke rollen te spelen. Niet alleen in het hervormen van houdingen, maar ook in het informeren van bevrijdende praktijken.
Zoals Eiesland zegt:
Nieuwe religieuze beelden, waarden en ideeën over beperking zijn essentieel wanneer we onze normale levens proberen te leven. Zonder
deze vernieuwingen zouden de barrières die mensen met beperkingen
ervaren nooit afgebroken worden, ondanks dat ze af en toe verlicht
worden (Eiesland 1998, 28).

Beperkte perspectieven bevrijden:
‘stemmen van ervaring’ en contextuele interpretaties
Een van de centrale uitgangspunten van bevrijdende perspectieven en van contextuele
bijbelinterpretatie en theologie is het altijd geven van een podium aan en het luisteren
naar ‘stemmen van ervaring’ geweest, zoals die opkomen vanuit en zich richten tot
een bepaalde gemeenschap of context. Het culturele of ‘minderheden’-model van beperking, dat probeert om van binnenuit een beeld te krijgen op complexe persoonlijke
identiteiten en rijke, gedeelde erfenissen, kan een belangrijke rol spelen bij het bevragen van validisme en het benadrukken van de waarde van de persoon op zich. In het
volgende gedeelte komen verschillende emanciperende projecten aan bod, waarin, bij
wijze van illustratie, de contextuele stemmen van ervaring rondom specifieke beperkingen (met name blindheid, doofheid en verstandelijke beperking) hoorbaar worden.
Blindheid
John Hull heeft een groot deel van zijn loopbaan gewijd aan het onthullen van de
gerichtheid op het zien, dat in veel bijbelse en theologische tradities terugkomt (Hull
2001a; 2001b), een kenmerk waar hij affiniteit mee had door het verlies van zijn
eigen gezichtsvermogen op middelbare leeftijd.
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Het vierde evangelie, met zijn standaardbeelden van licht, duisternis, gezichtsvermogen en blindheid, wordt door Hull aangewezen als bijzonder uitsluitend ten opzichte van Hulls eigen, belichaamde ervaring: ‘door de symboliek voelde ik me ongemakkelijk en realiseerde ik me al snel dat dit boek niet voor mensen als ik geschreven
was, maar voor mensen die kunnen zien. Geen ander boek van de Bijbel wordt zo
gedomineerd door het contrast tussen licht en duisternis, waarin blindheid het symbool is van duisternis’ (Hull 2001a, 50).
Hull verzet zich niet alleen tegen het kwetsende gebruik van de term ‘blind’ in
zulke teksten, maar bevraagt ook de negatieve stijlfiguren rondom het niet kunnen
zien als metafoor. Over de beschuldiging dat ze ‘blinde gidsen’ zijn, zoals de farizeeën die in Matteüs 23 krijgen en die doet vermoeden dat zij zo zeer in beslag worden
genomen door de details van het naleven van de wet, dat ze geen oog hebben voor
bredere problemen, bevraagt Hull, op grond van zijn eigen ervaring, de negativiteit
rondom het optreden van mensen die zich vanwege hun slechtziendheid of blindheid op hun onmiddellijke omgeving moeten concentreren, iets wat voor het überhaupt kunnen handelen zonder gezichtsvermogen van wezenlijk belang is.
Enigszins provocerend noemt hij Jezus de ‘ziende zaligmaker’ en biedt hij ook
een herinterpretatie van de gelijkenis over ‘de blinde die de blinde leidt’ (Matteüs
8:27-31). Hij vraagt zich daarbij af of de ziende evangelisten enige kennis hadden
van de manier waarop mensen met een gezichtsbeperking zich bewegen en hun weg
vinden. Hij stelt met kracht: ‘Ik heb zelf meerdere keren blinde mensen ergens heen
geleid en ben ook zelf geleid. We zijn nooit in greppels gevallen, van de weg gereden
of van trappen gevallen’ (Hull 2001b, 160). Bovendien keert Hull het beeld om door
te stellen dat mensen die kunnen zien lang niet altijd betrouwbare gidsen zijn (Hull
2001b, 160).
Wellicht is zijn sterkste argument nog dat er geen blinde volgelingen of discipelen
deel zijn van de vroegchristelijke beweging – allen zijn genezen en genormaliseerd.
Refererend aan Johannes 9, vervolgt hij (tegen Jezus): ‘Toen je zei dat Gods werken
geopenbaard werden in een blinde man had je het niet over zijn blindheid, maar over
het herstel van zijn gezichtsvermogen.’ De implicatie is dat Gods werken niet gezien
kunnen worden in een blind persoon, maar alleen in een blind persoon die weer kan
zien (Hull 2001b, 162).
In een positievere noot herstelt Hull bepaalde associaties in de evangelietradities
over blindheid. Het christologische beeld van Jezus als een geblinddoekte gevangene,
bespot en geslagen door hen die hem gevangennamen in de paasverhalen (Marcus
14:65; Lucas 22:63-65) duidt op een context waarin ‘jij (Jezus – red.) een partner
geworden bent in mijn wereld, één die deelt in mijn conditie, mijn blinde broeder’
(Hull 2001a,170).
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Hull speelt ook met de notie van zicht op de post-opstandingverschijning bij de Emmaüsgangers. De twee reizigers herkennen Jezus niet terwijl ze met hem wandelen
(Lucas 24:16) en op het moment dat ze hem herkennen bij het breken van het brood
verliezen ze het zicht op Jezus, omdat Hij verdwijnt (Lucas 24:31). In zo’n episode
‘werden zij blind wanneer het om jou ging, maar nu is het de blindheid van herkenning, niet langer de blindheid van het niet herkennen. Zicht is zo aanzienlijk paradoxaler geworden’ (Hull 2001b, 171).
Hulls contextuele bijbelinterpretaties dagen de normatieve aannames uit die onderdrukking en onrecht in stand hebben gehouden en geven stof tot nadenken met
betrekking tot het herinterpreteren van bijbelse tradities, metaforen en christologie
door de lens van zijn eigen, levende lichaam. Zulke perspectieven dragen bij aan het
bevorderen van meer oprechte vormen van inclusiviteit.
Doofheid
De Dovencultuur ziet groepen niet primair als lezers, maar als hervertellers die bijbelse teksten tot uitdrukking brengen in gebarentaal. Ik had het voorrecht om een
dovengroep in Bristol op deze manier twee bijbelse verhalen uit het Lucas-evangelie
te zien interpreteren: het stillen van de storm (Lucas 8:22-25) en de gelijkenis van
de verloren zoon (Lucas 15:11-23).1 Tijdens de bijeenkomst, zoals nog duidelijk zal
worden, stelden veel deelnemers zich de Dovencultuur (zie boven over D/doven
– red.) concreet voor in de bijbelse verhalen waarmee ze in aanraking kwamen en
schiepen zo eigenlijk een ‘postkoloniale’ interpretatie van deze teksten.
Vanaf het ontstaan van de groep was het belangrijk dat de groep open toegang
had tot alle materialen in British Sign Language (BSL) en dat er een passende ‘dovenruimte’ werd gecreëerd. Net als met andere culturele minderheden die geen open
toegang hebben tot de Bijbel in hun eigen taal, vroeg het introduceren van de tekst
bij de groep om complexe overwegingen. Het werd mij afgeraden om Sign Supported English (SSE) te gebruiken. Dat volgt de Engelse woordvolgorde en spelt sommige termen met de vingers, omdat het eigenlijk heel moeilijk is om dit te begrijpen
bij bijbelse verhalen: ‘SSE-vertalingen zitten vol tegenstrijdigheden, afwijkingen
en onduidelijkheden en zijn daarom meestal onbegrijpelijk en bezwaarlijk voor de
meerderheid van dove mensen’ (Lewis 2007, 115). Daarom werd voorgesteld dat
het beter zou zijn om de Engelse teksten ter beschikking te stellen (voor de groepsleden die konden lezen), en ook om een groepslid het verhaal in BSL te laten vertellen
(voor alle groepsleden, zowel lezende als niet-lezende groepsleden).
Ik leerde dat het vertellen van verhalen in BSL, de Doven-moedertaal, eigenlijk
een ontmoeting was met een collectieve orale cultuur die de groep niet primair als
‘lezers’, maar als ‘hervertellers’ beschouwde (Lees 2007, 166). West gebruikte de
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term ‘herinnerde Bijbel’ om aan te geven hoe verhalen in een gemeenschap opgevat
worden (West, in: Lees 2007, 163), tegenover letterlijke weergaves.
Dit lijkt weerklank te vinden bij de BSL-interpretaties die in mijn onderzoek naar
voren kwamen. Alle deelnemers lichtten in hun verschillende hervertellingen voor
mij overtolligheden en gaten uit in de Engelse vertalingen van de bijbelse verhalen, die
BSL, als een primair orale, visuele, ruimtelijke en performatieve taal, opvulde.2 Elke
hervertelling, zelfs wanneer die grotendeels op de Engelse tekst gebaseerd is, bevatte
verschillende toevoegingen, die het verhaal visueel invulden voor het geestesoog.
Dereks gebarende vertelling van het stillen van de storm geeft dit goed weer. Vertaald uit BSL, is het als volgt te lezen:
Jezus had gepreekt en onderwezen en wilde nu uitrusten. Hij besloot om
terug te gaan naar de andere kant van het meer, dus vroeg hij Petrus om
een gunst om hem mee te nemen met de boot over het meer. Petrus riep
zijn andere vrienden om aan de slag te gaan en ze stapten allen in de boot.
Ze hesen het zeil en staken van wal. Al snel viel Jezus in een diepe slaap,
omdat hij zo moe was. De discipelen, die hard aan het werk waren in de
boot, merkten dat hij sliep en besloten hem te laten slapen, omdat hij zo
moe was. Ze vervolgden hun zeiltocht over het meer. Een tijdje later werd
het water woelig en de boot begon te schommelen. Het weer werd slechter
en slechter tot de golven enorm waren en de kleine boot overspoeld dreigde
te worden. Intussen was Jezus nog steeds in diepe slaap (en snurkend)
achterin de boot. De discipelen wilden hem echt wakker maken, maar ze
vonden dat ze dat niet konden doen. Ze bespraken het met elkaar. Ze zeiden dat de wind zo erg was en de golven zo hoog waren dat er echt gevaar
dreigde en hij dus wakker zou moeten worden. Hoe konden ze aan dit
gevaar ontsnappen? De discipelen ruzieden over wie Jezus moest wakker
maken, omdat niemand dit wilde doen. Een zei: ‘Ik kan hem niet bereiken
– ik ben te druk met het sturen in een rechte koers.’ Een van de mannen
was te bang om Jezus aan te raken. Uiteindelijk wekte een persoon hem en
zei dat de hele bemanning bang was om te verdrinken, omdat het zo ruig
was. Jezus stond op in de boot en zei de wind en de golven rustig te worden. Het water werd onmiddellijk rustig. Alle discipelen waren compleet
verbaasd. ‘Dat is fantastisch’, zeiden ze, ‘hoe deed hij dat?’ ‘Ach ja’, zei een
ander, ‘hij is tenslotte Jezus – dat is God!’ Jezus zei tegen hen allen: ‘Waar
is jullie geloof?’ Onmiddellijk begonnen ze zichzelf te verdedigen en elkaar
de schuld te geven van hun angst. Uiteindelijk zeiden zij: ‘Hoe heeft hij dit
gedaan? Hij is echt Gods Zoon.’
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Het verstaan van de reis als een reis ‘terug’ over het meer (en niet een onbekend gebied aan de andere kant); de discipelen, die Jezus alleen laten, omdat Hij moe was;
het hijsen van het zeil; het zware werk; Jezus’ gesnurk; de discussie van de discipelen
over wie Jezus wakker zou maken; de vraag over hoe Jezus het water rustig had gekregen (tegenover Lucas’ identiteitsvraag: ‘Wie is Hij toch, dat zelfs de wind en het
water zijn bevelen gehoorzamen?’), hebben allemaal de weergave van het verhaal
visueel verrijkt en ten dele veranderd.
De gedachte dat ‘gebarentaal degene tot wie de gebaren zich richten, probeert te
betrekken in het opnieuw beleven van het verhaal, wat als het ware de verpakking
wordt, die de informatie die wordt overgedragen omhult’ (Hitching 2003, 43), lijkt
hierdoor zeker bevestigd te worden.3 De groep beeldde zichzelf in dat ze de bemanning van de boot was en zag een chaotische zee voor zich, zoals het overheidsbeleid
op Dovenonderwijs, dat letterlijk de boot van hun gemeenschap behoorlijk liet
schommelen. Een deelnemer merkte op:
‘We weten vandaag dat veel Dovenscholen gesloten worden en we
weten dat een van de redenen hiervoor is dat het te duur is voor lokale
overheden om dove kinderen naar Doveninternaten te sturen, maar de
kosten zijn niets vergeleken bij de rijkdom, die de kinderen krijgen als
ze taal en gemeenschap ervaren. We delen gemeenschappelijke ervaringen op dezelfde manier waarop God wil dat we zijn gemeenschap en
zijn liefde ervaren.’
Een ander stelde zich de reis naar de andere kant van het meer voor als een bijeenkomst van de Federation for Deaf People, samen varend naar Londen om te demonstreren voor de erkenning van BSL als een taal op zichzelf.
Hanna Lewis, een tweetalige d/Dove gebruiker van BSL en een priester in de Church
of England (die als kind Engels leerde en vervolgens in haar jonge jaren haar gehoor
verloor en daarom BSL leerde), deconstrueert in haar Deaf Liberation Theology
(2007) theologieën, kerkelijke praktijken en liturgie, die het horende perspectief als
uitgangspunt nemen (audist).
Audisme is een bevooroordeelde houding, die gehoorde en gesproken talen verkiest boven andere vormen van communicatie en betekenis, zoals performatieve en
visuele, gebarende talen. Lewis laat zien dat de geschiedenis van het buitenspel zetten van de Doven (in het bijzonder met betrekking tot hun eigen taal) analoog is aan
de politieke kolonisatie, gedefinieerd als ‘een proces van fysieke onderwerping, de
gevangenschap van een vreemde taal […] en het inrichten van educatie om koloniale
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doeleinden te ondersteunen’ (2007, 92). Protesten vanuit de horende wereld, die
pogingen gedaan hebben om de d/Doven te normaliseren door strategische aanpassingen van de horende wereld, worden gezien als potentieel gewelddadige, macht
uitoefenende en opdringerige daden.
Lewis benadrukt dat de visuele Dovencultuur door het visuele gebaar een krachtige resonantie heeft met aspecten van de christelijke traditie. ‘Teksten’ en ‘woorden’
decentraliserend, stelt zij Jezus niet als logos voor, maar als ‘gebaar van God’ en de
incarnatie als iets dat ten diepste met beeld en gebaar te maken heeft, wat zowel in
betekenis als middel meer inclusief is ten opzichte van d/Dovenculturen. In haar
woorden:
Jezus, ‘TEKEN VAN GOD’, is onze garantie dat God wil dat alle mensen, d/Doof en horend, toegang hebben tot wat Gods plan is voor de
mensheid, op welke manier mensen ook communiceren. Jezus, TEKEN
VAN GOD, verlangt ook dat wie het Goede Nieuws van Jezus Christus
aan mensen aanbiedt, dit op een manier doet die duidelijk te begrijpen
is. Wanneer we het Goede Nieuws in een ontoereikende gebarentaal of
in gemompel presenteren, zodat het bij iedereen het ene oor in- en het
andere oor uitgaat (een uitdrukkend gebaar om gebrek aan begrip aan te
geven), dan schieten we niet alleen tekort ten opzichte van d/Dove en
slechthorende mensen; we schieten tekort in het doen van Gods wil,
namelijk om met iedereen te communiceren (Lewis 2007, 151).
Ze gebruikt ook het herdefiniëren van het gezin in het vroege christendom, met
name het scheppen van fictieve verwantschap door geloof en ervaring, als een significante dimensie van de vroegchristelijke beweging, die aansluit bij de ervaring van
isolement of uitsluiting van en door horende bloedverwanten van d/Doven.
Deze identificatie met de gemeenschap in plaats van met het gezin wordt gebruikt om veel onderdrukking, die d/Dove mensen hebben ervaren, te rechtvaardigen en om het proberen te voorkomen van het ontwikkelen van een aparte gebarentaal te verklaren. Jezus, als iemand die de verplichtingen van een gezinsleven lager
acht dan de noodzaak om hem vrij te kunnen volgen, geeft een waardevol antwoord
op deze rechtvaardiging. Jezus wil dat ál zijn mensen vrij zijn van alle verwachtingen en verplichtingen die hen onderdrukken en hen verhinderen hun diepste zelf te
ontwikkelen in relatie met hem, of dit nu onderdrukking is door Israëlitische gezinswetten en verwachtingen of door een modern gezin dat hun d/Dove gezinslid van
een gesprek uitsluit (Lewis 2007, 163).
Lewis doet een aantal suggesties hoe een bevrijdende kerk vorm zou kunnen krij-
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gen vanuit een d/Dovenperspectief. Zij citeert een Dovengeloofsbelijdenis als een
integraal onderdeel van de imago Dei en identificeert een Dovenruimte, het vertellen
van verhalen en creativiteit als belangrijke onderdelen van zo’n project. Dovenruimte is een context waarin ‘Dove mensen gewaardeerd worden en hun gebruik van gebarentaal erkend wordt’ (Lewis 2007, 181). In het vertellen van verhalen, zowel uit
eigen ervaring als uit de Bijbel, gaan mensen in gesprek met ‘sterke en vastberaden
mensen, mensen die vastberaden zijn om hun eigen kerken, hun eigen verenigingen
en hun eigen ruimte op te zetten en die dove en horende mensen vandaag kunnen
inspireren’. Ze vervolgt:
Het vertellen van hedendaagse verhalen schept ruimte voor beklag,
iets wat altijd nodig is voor een onderdrukte minderheid om gevoelens
te verlichten, maar die ook leidt tot een kans op hernieuwde hoop en
hernieuwd geloof in de toekomst. Het vertellen van bijbelverhalen in
en tussen de verhalen van het verleden en de toekomst door, verweeft
de levens van dove mensen met de levens van mensen uit de Bijbel. Dat
helpt ons om Gods handelen in de wereld van vandaag te zien zoals
God in het verleden handelde (Lewis 2007, 181).
Ruimte voor creativiteit benadrukt verschillende communicatievormen die allemaal
verder gaan dan het centraal stellen van de tekst:
Een ruimte waar alle mensen aangemoedigd worden om, op welke manier ze dat kunnen, te construeren en na te denken over het geloof en
God. Dit kunnen een als theater vormgegeven gebed in de eredienst,
een collage van plaatjes uit een tijdschrift om op een psalm te reflecteren, een stapel stenen gemaakt door alle deelnemers aan een liturgie,
een BSL-verkenning van theologie en nog veel meer dingen zijn’
(Lewis 2007, 181).
Verstandelijke beperkingen
Verstandelijke beperkingen omvatten de condities die, volgens het medische model,
duiden op cognitieve beperkingen die het intellectuele en adaptieve functioneren
beïnvloeden (zie Lawrence 2018). Amos Yong en John Swinton zijn belangrijke
stemmen in disability theology, die zich richtten op respectievelijk Downsyndroom
(Yong 2007) en dementie (Swinton 2012).
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Yong schrijft vanuit de positie dat zijn broer Mark het syndroom van Down heeft.
Door zijn werk heen proberen schuingedrukte teksten aspecten van Marks ervaringen (en van zijn gezin) te vertellen als uitgangspunt voor theologische reflectie. Yong
plaatst zijn theologie in een gedachtegoed dat gemarkeerd wordt door Stanley Hauerwas en Jean Vanier (oprichter van L’Arche), die beiden voorbeelden wilden geven
van een gemeenschap en ecclesiologie – die verder reikt dan vaderlijke gastvrijheid,
wij/zij-denken in hiërarchische ordes – gekenmerkt door een alomvattende en bevrijde sociale orde. Yong ziet het belang van dogma’s over schepping, theologische
antropologie, ecclesiologie, soteriologie, eschatologie, in ‘het articuleren van een
inclusiever beeld van wat het betekent mens te zijn, een gastvrijer beeld van de kerk,
een holistischer begrip van goddelijke redding en een uitgebreider beeld van Gods
eschatologische gastvrijheid’ (2007, 292). Het theologische gedachtegoed en middel
hiervoor is, volgens Yong, een ‘pneumatologische verbeelding’, die:
een theologisch gedachtegoed verstrekt om de integriteit van verschil
en anders-zijn te bewaren, maar die niet ten koste gaat van ontmoeting
en begrip. Tenslotte waarschuwt het ons en nodigt het ons uit om te
luisteren naar de pluraliteit van gesprekken en talen in de hoop dat zelfs
door ’vreemde tongen’, de stem van de heilige Geest kan spreken en
communiceren (Yong 2007, 11-12).
In het bevragen van onderdrukkende en normatieve houdingen in soteriologie en
eschatologie, stelt Yong dat verlossing voor mensen met het Downsyndroom niet
ligt in ‘magische oplossingen voor het eenentwintigste chromosoom, maar in de
erkenning voor hun centrale rollen in zowel de gemeenschap van de heiligen als in
het goddelijke verloop van gebeurtenissen’ (2007, 282); evenals ‘de glorie en kracht
van het verrezen lichaam niet ontleend worden aan een bekwaam (able) ideaalbeeld
van perfectie’. Het wordt eerder gerealiseerd in het zien van de mens als ‘de plek waar
Gods Geest genadig werkt’ (2007, 282).
Swinton, voormalig psychiatrisch verpleger en kapelaan, kiest dementie als onderwerp van zijn theologisch project. Hij definieert dit in eerste instantie door het medische en maatschappelijke model van beperking, dat de ervaring als tekortkoming
en aftakeling ziet – ‘dementie is het product van zowel beschadigde neuronen als de
ervaring van bepaalde vormen van relaties en gemeenschap’ (2012, 107) –, maar hij
dringt er ook op aan dat verval, ontaarding en verlies niet de enige manieren zijn om
deze conditie theologisch te benaderen.
Hoewel het verliezen van iemands herinnering, voor velen het verliezen van
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zichzelf is, niet in de laatste plaats, omdat veel christelijke doctrines (ethos, moraliteit en ethiek) een denkend, autonoom, rationeel en logisch subject veronderstellen,
stelt Swinton dat niet onze zelfvoorzienigheid centraal moet staan, maar het ‘vastgehouden worden in de herinneringen van God’ wat gedeeltelijk wordt behouden
door de kerk en haar eredienst. Dementie onderstreept het nu en de aanwezigheid
van God, een ruimte waar dementerende mensen noodzakelijk ervaren dat: ‘zorg en
verzorgende relaties zijn dat wat mensen in hun mens-zijn houden, niet hun falende
capaciteit om bepaalde dingen te doen’ (2012, 140). Bovendien:
Welzijn, vrede, gezondheid – in de Schrift beschreven als shalom – hebben te maken met de aanwezigheid van een specifieke God in bepaalde
plaatsen, die met vormende bedoelingen persoonlijke relaties aangaat
met unieke personen. De aanwezigheid van zo’n God brengt vaak een
dissonantie en psychologische disharmonie in plaats van het verlichten
van angst, maar altijd met het zicht op het grotere welzijn van de mens,
begrepen in verlossende en relationele termen (Swinton 2012, 7-8).
Zulke perspectieven herwinnen zowel goddelijke ontmoetingen als goddelijke
gemeenschap met mensen met verstandelijke beperkingen. Ze hervormen ook belangrijke aannames in het leven, de praktijken en doctrines van de kerk, die hen, die
afhankelijk, hulpeloos en/of contingent lijken, hem isoleren (en in het slechtste geval uitsluiten).

Belangrijke thema’s
Zoals ik hierboven heb laten zien, vormen disability studies en disability theologies
belangrijke uitdagingen voor veel algemeen aangenomen ‘normen’ van westerse
bijbelwetenschappen en theologische tradities: het stereotyperen van beperkte
lichamen, epistemologieën van genezing, het centraal stellen van teksten, het bevoorrechten van rationaliteit et cetera. Er zijn voortdurend belangrijke kwesties wat
betreft de breedte van de representatie van deze bevrijdende perspectieven, maar
ook, verontrustend genoeg, wat betreft de vraag of zulke perspectieven (ook onbewust en onopzettelijk) bijdragen tot het opnieuw bevestigen van andere onderdrukkende en uitsluitende verhoudingen.
Ondanks belangrijke uitzonderingen (inclusief het hierboven genoemde) is er
een manier nodig waarop bijbelwetenschappen en theologie als disciplines ‘bevrijd’
moeten worden door het directer en pro-actiever includeren van beperkingen in het
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werk. Waar de American Academy of Religion (AAR) en Society of Biblical Literature (SBL) specifieke groepen hebben over dit onderwerp – SBL duidt vooral een
historisch perspectief aan met ‘Gezondheidszorg en beperking in de oudheid’ en de
AAR-afdeling ‘Religie en Beperking’ benadrukt dat het ‘toegewijd is om de zichtbaarheid, gangbaarheid en waarde van de ervaring van en omgang met beperking wanneer
zij raken aan de bestudering en de beoefening van religie te behouden’ (https://papers.aarweb.org/content/religion-and-disability-studies-unit) – blijven de gesprekken meestal gaan ‘over’ beperking in plaats van ‘met’ perspectieven van beperking.
De ‘Consultation on the Status of Persons with Disabilities in the Profession’ van
SBL in Boston (2017) was een belangrijke stap om dit te veranderen. De sprekers
spraken krachtig over hun ervaringen met chronische ziekte, pijn, beperking en het
validisme dat zij als diepgeworteld hebben ervaren in de bijbelwetenschappen en
theologie. Sommige voorstellen van sprekers bevatten heel praktische adviezen,
zoals videogidsen van de conferentieruimte, stilteruimtes met gedimd licht en gedempte akoestiek, waar nodig voorzieningen voor persoonlijke verzorging en meer
toegankelijke publicaties – samenvattingen van boeken voor langzame lezers of voor
hen die ‘lezen’ met gemengde hulpmiddelen (braille, gebaar). Alle deelnemers spraken van de noodzaak een ‘gevoel van thuishoren’ te scheppen voor mensen met een
beperking in de wetenschap en ook van de vermoeidheid om zich steeds te moeten
verantwoorden in de wetenschap, die lichamelijke (en verstandelijke) diversiteit
compleet lijkt te negeren.
Op een fundamenteler niveau is het zo dat disability studies and theologies voornamelijk ontworpen zijn door wetenschappers in Europa en Noord-Amerika in
tegenstelling tot in the global South. De levensbeschouwingen en epistemologieën
van zulke wetenschappers (en activisten) verkiezen natuurlijk bepaalde stemmen
en ervaringen boven andere. Daarin speelt mee dat de westerse wereld meer in staat
lijkt te zijn om beperking als op zichzelf staand te behandelen en niet als het snijpunt van de identiteit. Autobiografische bijdragen zijn meestal ook geschreven door
blanke auteurs en niet door anders getinte auteurs. Bovendien hebben veel disability
theorists, die het model van kolonialisme toepassen op beperking en validisme, geen
ervaring met het leven in koloniale situaties, waarin het samenspel van ras, gender,
religie, klasse, economie onvermijdelijk van invloed zijn op ervaringen.
Deze weg vervolgend, lijkt het niet langer gepast om disability studies weg te
zetten als een vorm van identiteitspolitiek die alleen relevant is met beschouwde
mentale of fysieke beperkingen. Beperking is eerder een belangrijke lens waardoor
veranderende culturele modellen van gezondheid en welzijn, en de daarmee samenhangende gevolgen voor ideeën over autonome rationaliteit en normatieve modellen
van belichaming (inclusief discours over ras, gender, etc.), kritisch worden onder-
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zocht. Die lens heeft de kracht om een sterk bevrijdend gesprek te veroorzaken dat
kritische analyses van samenhangende onderdrukkende praktijken verenigt. Kritisch maatschappelijk commentaar door activisten en wetenschappers (met of zonder beperking in welke vorm dan ook) dat normatieve vooroordelen ondermijnt, het
validisme bevraagt en zich kenmerkt door moed, respect en achting voor de ander,
zal van groot belang zijn in het bepalen van wat bevrijding op dit vlak in de toekomst
gaat inhouden.
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1	West heeft de ‘gewone lezer’ gedefinieerd als degene die aan de rand van de samenleving in het

algemeen en van het wetenschappelijke discours in het bijzonder staat. Sommigen hebben hun
ontevredenheid uitgesproken over deze term en in Wests meest recente werk wordt er ook aandacht
gegeven aan ‘buitengewone’ Afrikaanse vertegenwoordiging in sommige contextuele interpretaties
(2007, 29-47). Stephen Jennings kiest ervoor de term te behouden in zijn werk, ondanks dat hij zijn
twijfels uit over de vooroordelen die de term ‘gewone lezer’ kan oproepen. In zijn eigen woorden:
‘Hoewel de term niet zonder problemen is, niet in de laatste plaats omdat het verschillende categorieën van mensen laat samenvallen die niet per se hetzelfde zijn, en wiens interpretaties fundamenteel van elkaar kunnen verschillen, brengt het de sterke connotatie met zich mee dat iemands plek
in de samenleving van invloed is op iemands interpretatie en toepassing van alles, inclusief de Bijbel’
(Jennings 2007, 49) (vertaling red.).
2	Dit is onderdeel van een groter project ‘Texts of Land, Sea and Hope’ (ondersteund door de South
West Ministry Training Course), waarin ik bepaalde verhalen uit het Lucas-evangelie lees met verschillende groepen uit het Zuidwesten.
3	Hitching laat zien hoe de ‘benadering van het verhalen vertellen in de Schrift weerspiegeld wordt in
gebarentaal en hoe beide relaties beschrijven, houdingen en bedoelingen tot uitdrukking brengen
door een beroep te doen op visuele en ruimtelijke beelden’ (Hitching 2003, 39).
4	Lees zegt op een soortgelijke manier: ‘Het gebruik van herinnerde teksten zou ook kunnen betekenen dat deelnemers uitgenodigd worden om zich verhalen te herinneren over zintuigelijke ervaringen’ (Lees 2007, 167).
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2 Als woorden schaars zijn
Heilige tekst in een niet-talige context
Wijke Greydanus
Taal is een belangrijke drager van geloven. Door taal te gebruiken
proberen we uit te drukken wat niet in woorden te vatten is. We
lopen daarom steeds weer aan tegen de grenzen van taal en toch
blijven we zoeken naar woorden voor de Onuitsprekelijke. Als
taal zo betekenisvol is, hoe kun je in een niet-talige context de
Onuitsprekelijke ter sprake brengen? Dat is een van de vragen waar
geestelijk verzorgers die met mensen met een ernstige verstandelijke
beperking werken, zich mee bezighouden. In het voorbeeld van
een ‘huiskamerviering’1 geef ik in deze bijdrage aan hoe dat in de
praktijk mogelijk is.

Niet-talige context
Mensen met een ernstige verstandelijke beperking hebben doorgaans weinig tot
geen gesproken taal tot hun beschikking. Ze kennen geen of heel weinig woorden
waarmee ze kunnen verbaliseren wat ze denken of voelen. Om blijdschap, woede of
frustratie tot uitdrukking te brengen, gebruiken mensen met een ernstig verstandelijke beperking bijvoorbeeld soms klanken of bewegingen. De goede verstaander kan
daaraan aflezen wat iemand van binnen beweegt.
In de theorie van de ervaringsordening2 worden vier lagen onderscheiden: het
lichaamsgebonden, het associatieve, het structurerende en het vormgevende niveau.
Samen vormen ze het geheel van de ordening die in principe in het leven van ieder
mens aanwezig is.
Bij mensen met een ernstige verstandelijke beperking wordt er voornamelijk
lichaamsgebonden en associatief geordend, hetgeen wil zeggen dat alle informatie primair via het lichaam wordt ervaren.3 Van echte ordening is nog geen sprake, verbanden
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worden niet gelegd. Dit gebied van de ervaringsordening vindt plaats in het hier en nu,
met wat er op dit moment op deze plek gebeurt. Wie vooral lichaamsgebonden ordent
heeft nauwelijks bewustzijn van wat gisteren was of van wat morgen zal zijn.
Het associatieve ordenen van de concrete werkelijkheid ordent ook in het hier en
nu. Mensen met een ernstige verstandelijke beperking leggen directe en eenvoudige
verbanden. Ritualisering van het leven waarin vaste associatiereeksen, zoals opstaan,
wassen en aankleden worden afgewerkt, geven houvast en zijn belangrijk om het
leven te overzien.
In de structurerende ervaringsordening kunnen verbanden worden gelegd tussen
meerdere dingen. Hierin spelen taal en verhalen een belangrijke rol. In het vormgevende deel van de ervaringsordening staat de ontwikkeling van het zelf centraal.4
In de geloofscommunicatie met mensen met een ernstige verstandelijke beperking,
waar gesproken taal afwezig is, kom ik in eerste instantie aan de grenzen van mijn
mogelijkheden. Hoe moet ik communiceren als ik niet op cognitief niveau denkbeelden over God kan uitwisselen? Met het neoplatoonse denken waar de opgang tot
God gezien wordt als een bezigheid van verstand en intellect kom ik niet veel verder.
Wat te doen?
Ik ga te rade bij Augustinus van Hippo (354-430). Ook hij kent de beweging van
de opklimming naar God, naar de onzienlijke dingen,5 naar Gods kracht. Tegelijkertijd ziet hij daarnaast de andere beweging: God is én superior summo meo én interior
intimo meo.6 Doordat God zich in mensen heeft ingeschapen is het ‘zijn’ van alles
wat leeft een verwijzing naar God. Als dat voor elk mens geldt, geldt dat ook voor iemand met een ernstige verstandelijke beperking; ook die is beelddrager van God. Zo
spreekt de mens zonder woorden an sich van God en als elkaars gelijken en elkaars
tegenover zijn we ‘heilige tekst’ voor elkaar, die elkaar in de ontmoeting tot ‘lezen’
uitnodigen.
De relevantie van het lichaam als communicatiemiddel met God zien we bij Willem van Saint Thierry (1075/80-1148). Hij en zijn tijdgenoot en vriend Bernardus van
Clairvaux verzetten zich tegen de stap die de theologie van kloosterscholen en abdijen
naar de universiteit bracht en daarmee het gebied van het rationele weten binnenging.
Willem van Saint Thierry laat in zijn inleiding op het commentaar op Hooglied
zien hoe en waar de werkelijkheid van God in de mens oplicht. Hij onderscheidt
daarin drie niveaus: het zintuigelijke, het rationele en het spirituele. Dit zijn procesmatige termen die een ontwikkeling aanduiden die zich in een mens voltrekt.
We zijn, zegt Saint-Thierry, altijd de zintuigelijke en rationele mens in de hoop een
spiritueel mens te worden die de woorden van Paulus na kan zeggen: ‘ikzelf leef niet
meer, maar Christus leeft in mij’.7
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Gods werkelijkheid begint, volgens Saint Thierry, in navolging van Augustinus, in
het lichaam. In de geschapen natuur van een ieder is er op het niveau van lichaam en
ziel een woordeloos weten van en een existentieel verlangen naar God.8 Het lichaam
is drager van Gods werkelijkheid. Het werkelijke zelf is de natuurlijke gerichtheid op
God, die God zelf in ieder mens heeft gelegd. De materie, dat is het lichaam, is drager
van en zoekt naar de goddelijke werkelijkheid.9

De praktijk: een huiskamerviering
De huiskamerviering die ik beschrijf vindt plaats in een huis van een instelling voor
mensen met een verstandelijke beperking. In dit huis wonen mensen van middelbare
leeftijd en ouderen met een ernstige verstandelijke beperking10 samen, elk uiteraard
met een heel eigen persoonlijkheid. Deze bewoners zijn in hun leven in hoge mate
afhankelijk van anderen: begeleiders, verwanten en vrijwilligers. Omdat ze vanwege
de ernst van hun verstandelijke beperking wilsonbekwaam zijn verklaard, worden
beslissingen in hun leven voor hen genomen door wettelijk vertegenwoordigers. In
deze woning wonen twee mannen en zes vrouwen. Overdag zijn de bewoners niet
thuis, maar gaan ze naar dagbesteding.
Gedurende de hele dag worden bewoners ondersteund bij alle algemeen dagelijkse levensverrichtingen zoals uit bed komen, aan- en uitkleden, eten, drinken, in
de stoel gaan zitten en weer opstaan, bewegen, lopen, ontspanning, zinvolle activiteit (hobby, sport), lichaamswarmte regelen (bijv. kachel hoger/lager kunnen zetten,
dunne of dikke kleding uitkiezen), lichamelijke hygiëne, reizen, et cetera.
De huiskamerviering vindt eens per maand plaats aan het begin van de avond.
Bewoners hebben dan al warm gegeten en zijn door begeleiders gedoucht en klaar
voor de nacht. Als ik binnenkom staat de tv aan en de bewoners zitten op hun vaste
plek op hun eigen stoel in een kring in de woonkamer. Alle bewoners doen mee aan
de huiskamerviering. De huiskamerviering duurt niet langer dan dertig minuten. De
viering bestaat uit een aantal vaste rituele onderdelen die ik hieronder beschrijf.
De voorbereiding
Ik trek mijn jas uit, ga de kring rond en begroet iedereen. Bij sommigen is er een blijk
van herkenning, één bewoonster heft haar arm en zwaait met haar vinger, daarmee
geeft ze aan dat ze weet dat we straks muziek gaan maken. Een andere bewoner begint een lied te neuriën, teken dat hij weet wat we straks gaan zingen. Anderen zitten
stil in hun stoel en geven ter begroeting een vinger of raken mijn uitgestoken hand
heel kort aan. Een paar bewoners zijn volledig in zichzelf gekeerd en maken geen
zichtbaar contact met wat er buiten hen gebeurt.
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Vervolgens pak ik de tas uit die ik bij me heb, daarin zit alles wat ik voor de viering
nodig heb. Ik word bij het uitpakken van de tas en het klaarzetten van de spullen op
de salontafel altijd geholpen door een enthousiaste bewoner. In het midden van de
salontafel plaats ik de paaskaars. Deze huispaaskaars draagt dezelfde symbolen als de
grote paaskaars die in de Opstandingskerk, de kerk op het zorgpark ’s Heeren Loo in
Ermelo, op het liturgisch centrum staat. Rondom de huispaaskaars zet ik voor iedere
bewoner een klein theelichtje. Ik pak de grote klankschaal uit en zet die op de grond.
De Kijkbijbel leg ik op tafel en ik plaats de cd die ik straks nodig heb in de cd-speler.
De televisie zet ik uit.
Dan is er een moment waarop we samen thee en koffie drinken. Begeleiders komen in de kring zitten en we praten over de gewone dingen van de dag, over wat
er gebeurd is. Hoewel de meeste bewoners niet in staat zijn tot het voeren van een
gesprek omdat ze niet talig zijn, betrekken we hen erbij. Bewoners reageren elk op
hun eigen wijze en drinken hun thee of koffie of worden daarbij geholpen. De sfeer is
ontspannen. De voorbereiding is belangrijk. Het gebeurt in alle rust en het markeert
de overgang naar de viering. De woonkamer waar anders de televisie aanstaat wordt
‘vierkamer’, waarin we het wezen van God, ‘Liefde’ die in ons en om ons heen is,
kunnen beleven.
Als de koffie op is en de koffiekopjes door een bewoner naar de keuken terug zijn
gebracht, dimmen we het licht. Daarmee geven we ook aan dat we nu aan de viering
gaan beginnen. Het gedimde licht geeft een andere sfeer in de huiskamer, meer verstillend. Een ieder verstaat, zonder woorden, dat we nu aan iets anders gaan beginnen.
Ik ga staan en markeer het begin van de viering door de klankschaal van de grond
te pakken en aan te kondigen dat ik bij iedereen langs zal komen en het geluid van de
klankschaal zal laten horen. Het unieke geluid van de klankschaal markeert het begin
van de viering. Nergens anders in hun dagelijkse leven klinkt deze klank. Het luidt
de overgang van het alledaagse naar het Bijzondere in het alledaagse in.
Het begin
Ik ga bij alle bewoners langs, tik met de slagstok tegen de binnenkant van de klankschaal. Er is een diepe klank te horen. Terwijl de klankschaal klinkt, beweeg ik die
dichter naar een oor van de bewoner toe. We nemen de tijd om aandachtig te luisteren, net zo lang totdat de klank helemaal verdwenen is. Het is ook een teken van welkom. Zoals je bent, krachtig en kwetsbaar, ben je welkom in de ruimte van God. Die
acceptatie geldt voor ons allen, ook voor mij. De warme, diepe klank van de klankschaal resoneert in het lichaam. Daar, in de grond van onze existentie, daar is God
aanwezig. Er is geen andere ervaring dan het nu, dit moment. De bewoners reageren
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op de trilling in hun binnenste. De reacties op de klankschaal en het geluid of de trilling die daardoor worden voortgebracht is bij iedere bewoner anders. Een bewoner
wil de klankschaal zelf vasthouden, zet die op haar schoot en roert vervolgens een
tijdje met de klankstaaf in de schaal en zucht daar een paar keer bij. Op een gegeven
moment geeft ze de schaal aan mij terug. Ik zie af van het laten klinken van de schaal.
Een andere bewoner legt zijn hoofd tegen de klankschaal aan. Hij neemt niet alleen
het geluid waar, maar ervaart ook de trilling van de schaal als die tot klinken is gebracht. Ik zie tranen in zijn ogen opwellen. Iedereen reageert zo zichtbaar op zijn of
haar manier op de klankschaal.
Dan richt ik mij tot de bewoner, probeer oogcontact te maken, noem de naam
van de bewoner en heet hem of haar welkom. Het noemen van de namen van elk van
de bewoners is de bevestiging van hun bestaan. Ze zijn gekend, tot in het diepst van
hun bestaan. Daarin ervaar ik een wederkerigheid. Ook ik weet me gekend. Op dit
existentieel niveau, hoe groot onze onderlinge verschillen ook zijn, zijn we elkaars
gelijken. Psalm 139 klinkt hierin mee. Een psalm waarin het lichaam een belangrijke
rol speelt. God heeft mij in de schoot van mijn moeder geweven. Ik ben gekend tot in
mijn diepste binnenste, tot in mijn nieren. God heeft zich als het ware ingeweven in
mij. Vanaf mijn prille ontstaan ben ik in relatie gebracht door Hem die mij geschapen
heeft. God bekommert zich om mij, heeft mij lief. Die liefde verwerf ik niet door
mijn prestaties, of door op te klimmen tot God, maar God woont in mij vanaf mijn
prilste begin.
Het Licht aanwezig – de paaskaars
Op tafel staat de paaskaars. Ik ontsteek het licht en spreek daarbij de volgende woorden: ‘Het licht brandt. God is bij ons. Gods licht is in ons midden, Gods warmte is bij
ons. Wij zijn niet alleen.’ We zien elkaar in het Licht van de onvoorwaardelijke liefde
die alleen bij God is. Alles in ons wordt in dat Licht gezet, ook wat onaf is, gebroken,
verborgen.
Daarbij zingen we het lied: ‘Wij zijn niet alleen, God is bij ons.’ Het is een lied dat
de bewoners kennen uit de vieringen in de Opstandingskerk, ze zijn er vertrouwd
mee en kennen de gebaren die bij dit lied horen. Vanzelfsprekend klappen ze in hun
handen bij het refrein. Bij het tweede vers: ‘Heer, ik steek mijn hand uit naar U’, steken we ook daadwerkelijk onze hand uit en richten die naar boven. Zo laten we zien
dat we bij God willen horen. Bij het derde en laatste vers van dit lied: ‘Ook geef ik
mijn vrienden een hand’ geven we elkaar een hand en zo vormen we een kring; we
zijn met elkaar verbonden omdat we vrienden en vriendinnen van Jezus willen zijn.
Dit lied brengt altijd reactie teweeg. Iedere keer staat één van de bewoners tijdens
het eerste couplet van dit lied op en schuifelt met uitgestrekte handen naar me toe.
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Ik ga staan, neem zijn handen in mijn hand en samen ‘dansen’ we op de melodie van
dit lied. Als het vers afgelopen is, laat hij mijn handen los en gaat terug naar zijn stoel.
De muziek zet bewoners in beweging. Wat is dat? Raakt dat aan, komt dat voort
uit ‘wat mensen ten diepste beweegt’, het wezen van spiritualiteit? Mag ik hier iets
proeven van de Aanwezigheid van de Ander, van Gegenwart, een Awareness of Presence?
De lichtkring
Aan het licht van de paaskaars ontsteek ik voor iedere bewoner een klein kaarsje. Ik
kom met het brandende kaarsje voor de bewoner staan, noem zijn of haar naam en
zeg daarna de woorden: ‘Dit licht brandt voor jou, want God heeft je lief.’ Of: ‘Dit
licht ontsteek ik voor jou, want God houdt van jou.’ Of: ‘Dit licht brandt voor jou,
Gods licht in jouw leven.’ Daarna zet ik het kleine brandende lichtje bij de brandende paaskaars, totdat aan het eind van dit onderdeel van de viering alle kleine lichtjes
in een kring rondom de paaskaars staan. Vervolgens zingen we het lied: ‘Lieve Heer,
wij zien het lichtje, lieve Heer, U bent bij ons.’
De aanwezigheid van het Licht roept het licht dat in ons is wakker en brengt ons
ware zijn tevoorschijn. In deze meest innige verbondenheid met de Bron van het
zijnde leven wij. Wij weerkaatsen het licht dat in ons leeft. Roepen wij om God,
Wezer, dan horen we in de Godsnaam de echo weerklinken: wees er, we mogen tevoorschijn komen, ik mag tevoorschijn komen. Door er in onze presentie met heel
ons wezen en met alles wat in ons is te zijn, weerspiegelen we de realiteit van Wezer.
In mijn tegenover kan ik in dit moment het gelaat van de Ander ontwaren.
Het Verhaal
Dan gaat de Kijkbijbel11 open. In korte zinnen met eenvoudige woorden vertel ik een
bijbelverhaal. Door de passieve taalbeheersing van de bewoners kunnen zij korte
zinnen van niet meer dan vijf woorden begrijpen. Ter inleiding op het bijbelverhaal
probeer ik aan te sluiten bij de leefwereld van de bewoners. Als het verhaal van de
bruiloft te Kana verteld wordt, vraag ik wie van de bewoners wel eens op een bruiloft
is geweest. Begeleiders helpen dan bij het beantwoorden van de vraag en vertellen
namens de bewoner wat hij of zij heeft meegemaakt. Een andere keer neem ik een
voorwerp mee dat met het verhaal van doen heeft. Als het verhaal van het schaap dat
kwijt was verteld wordt, neem ik kleine zachte speelgoedschaapjes mee en vraag aan
de bewoners of ze het schaapje een tijd willen vasthouden. Tijdens het vertellen laat
ik dikwijls de illustraties die bij dit verhaal gemaakt zijn aan de bewoners zien. Een
enkele bewoner herkent wat er op de afbeelding staat.
Het boek met de verhalen van God en mensen is een boek dat velen van jongs af

nzr-cahiers 4

30

Als woorden schaars zijn
aan begeleidt op hun levensweg: in de kerk, op de dagbesteding, bij de bijbelclub of
in huis worden de verhalen verteld. Bewoners leven met en in de verhalen waarin
de nadruk steeds weer gelegd wordt op de nabijheid van God die ons accepteert, die
ons onvoorwaardelijk liefheeft, zoals we zijn. In die liefde leven wij, zo lezen we de
Schrift. Dat bijbelverhaal geeft betekenis aan ons leven. Het wijdt ons in het Geheim
dat in elk mens is en boven ieder mens uitstijgt.
Muziek
Dan klinkt er opnieuw muziek, deze keer geven de bewoners aan welk lied ze willen
zingen. Het verhaal van de storm op het meer kan aanleiding zijn om ‘varen, varen
over de baren’ te zingen, omdat ik flarden van de melodie van dat lied tijdens het vertellen heb opgevangen bij een bewoner. Van een aantal bewoners weet ik dat ze een
lievelingslied hebben, begeleiders weten dat van iedereen. ‘Jezus is de goede herder’
is duidelijk een van de favoriete liederen, maar ook ‘Vader Jacob, slaapt gij nog’, ‘Varen, varen over de baren’ of ‘Stille nacht, heilige nacht’. Muziek speelt een belangrijke
rol in het leven van bewoners. In de vieringen wordt in de keuze van de liederen
duidelijk de verbinding gelegd tussen hun verhaal en de muziek die hoort bij de werkelijkheid in hun leven die we ‘God’ noemen.
Afronding
We gaan naar de afronding van het viermoment, we luiden het uit. Ook nu kom
ik bij iedere bewoner met de klankschaal langs. Bij de afsluiting van de viering ben
ik niet degene die de schaal met de slagstok tot klinken brengt, maar is het, op een
enkele uitzondering na, de bewoner zelf die dat doet. We wachten tot de klank verstomd is en dan noem ik de bewoners opnieuw, zoals aan het begin, bij naam en zeg
er nu bij: ‘Fijn dat je er was.’ De overgang van het ‘bijzondere in het gewone’ naar het
‘gewone’ leven markeren we op een vergelijkbare manier als toen we aan de viering
begonnen, toen we van het ‘gewone’ naar het ‘bijzondere in het gewone’ gingen. Dit
moment is straks weer voorbij. Maar de Aanwezige blijft ongezien nabij. Het noemen van de naam is opnieuw een bevestiging van je bestaan voor God. Jouw naam is
verbonden met wie jij bent, is verbonden met de Naam: jhwh.
Bij de afronding hoort ook het uitblazen van de kleine kaarsjes. Ik pak het kleine
nog brandende kaarsje op en kom daarmee naar de bewoner toe en vraag of zij of hij
het kaarsje uit wil blazen. Wie daartoe in staat is doet het zelf, bij degenen die niet
kunnen blazen doe ik het. Met de adem ons gegeven blazen we de kleine kaarsjes uit.
God blijft in ons ademen12 als het zichtbare licht gedoofd is. Alleen de grote paaskaars brandt nu nog. Een van de bewoners wordt uitgenodigd om die uit te blazen.
Licht dat op een ander moment in deze kring weer zal branden. Dan is het viermo-
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ment voorbij. Op het niveau van het verlangen dat diep in ons allen woont, in ons
lichaam, hebben we elkaar ontmoet en in elkaar de Ander.
Het grote licht gaat weer aan in de huiskamer en de tafel wordt afgeruimd. Daarbij
word ik opnieuw spontaan geholpen door een enthousiaste bewoner: de paaskaars
rollen we in een theedoek, de kleine kaarsjes gaan in een doorzichtige plastic doos,
de cd gaat in een hoes, de Bijbel in een laptop-sleeve en de klankschaal krijgt een
‘muts’ op. Alles gaat in de grote vier-tas. De tafeldecoratie plaatsen we terug. Zo staat
alles weer op de plek, zoals voor de viering. Ik trek mijn jas aan en ga de kring nog
een keer rond en zeg iedereen gedag.

Tot slot
Mensen met een ernstige verstandelijke beperking nodigen ons op een bijzondere
manier uit om deelgenoot te worden van wat ons te boven gaat. Om de gang van het
hoofd via het hart naar het lichaam te maken en daar vervolgens op te reflecteren. De
taal van het lichaam, van rituelen en symbolen, kan helpen om communicatiemiddelen te vinden die van waarde kunnen zijn daar waar mensen, met of zonder verstandelijke beperking, geen (geloofs)taal tot hun beschikking hebben.
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1	Huiskamervieringen zijn kleinschalige vieringen op een woonlocatie voor mensen met een ernstige

verstandelijke beperking. De huiskamerviering die ik beschrijf vindt plaats op het zorgpark van
’s Heeren Loo in Ermelo, waar ik tot 1 januari 2019 als geestelijk verzorger werkzaam was.
2	Dorothea Timmers-Huygens, Meer dan luisteren. Ervaringsordening en empathisch moment in de
communicatie, Maarssen: Reed Business, 2011.
3	Ook mensen zonder verstandelijke beperking ordenen lichaamsgebonden. Wie kent niet de ervaring
van het krijgen van kippenvel, van versnelde hartslag, van een brok in de keel, tranen die opwellen, et
cetera. Het lichaam reageert op een bepaalde ervaring die we opdoen vaak nog voordat we er woorden aan kunnen geven.
4	Een voorbeeld hiervan schetst Marlies Kieft in haar boek over haar dochter Pippa, een puber met het
syndroom van Down. Pippa is bij machte haar wereld te ordenen door het gebruik van taal.
5	Aurelius Augustinus, Belijdenissen.
6	Aurelius Augustinus, Belijdenissen, III:6: ‘Tu autem eras interior intimo meo et superior summo meo’.
7	Galaten 2:20 (NBV)
8	‘Weet je, sinds ik mijn zwaar gehandicapte zoon meeneem naar de viering, besef ik pas dat ik bezig
ben hem in te wijden in een Geheim, dat hij al lang aanvoelt … en vertrouwd voor hem is.’ Uitspraak
van een ouder van een verstandelijk beperkte zoon na afloop van een viering. Bron: www.onbeperktgeloven.nl; Geloven en mensen met een beperking.
9	Bij de rationele mens wordt dit ‘weten’ tot bewustzijn, de spirituele mens wordt geheel door de
beweging van de Geest bewogen.
10	Hoewel er bij de bepaling van de mate van verstandelijke beperking altijd meerdere factoren meespelen is de vaststelling van het IQ, hoewel moeilijk meetbaar, daar altijd een onderdeel van. Bij een
IQ van 20-35 wordt doorgaans gesproken van een ernstige verstandelijke beperking. Is het IQ lager,
dan is er sprake van diepe verstandelijke beperking. Ze vallen onder de Wet Langdurige Zorg (WLZ).
De lijst met ADL-activiteiten is gebaseerd op algemeen menselijke basisbehoeften.
11	Kees de Kort, Kijkbijbel. Verhalen uit het oude en het nieuwe testament, Heerenveen: Jongbloed, 1994.
12	Vgl. Genesis 2:7, op muziek gezet door Elly en Rikkert, Adem (1973) en Taizé, Atme in uns, Heiliger
Geist (2015).
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3 D
 e Bijbel in gesprek met
‘disability studies’
Wayne Morris

‘Mensen met beperkingen’ vind je door de hele Bijbel heen.
Zij maken al tweeduizend jaar deel uit van het christelijk
gedachtegoed. Dit gedachtegoed heeft echter een radicale, nieuwe
koers ingeslagen sinds de opkomst van de ‘disability movement’
aan het einde van de twintigste eeuw. Dit artikel gaat in op
manieren waarop de Bijbel geïnterpreteerd is in het licht van de
‘disability movement’ gedurende de afgelopen veertig jaar.

Zoals ik zal laten zien zijn er drie hoofdbenaderingen opgekomen in wat we noemen
een nieuwe hermeneutiek van de Bijbel met het oog op ‘beperking’: verlossingsgerichte, historische en empirische benaderingen. Vervolgens wijs ik drie belangrijke
thema’s aan in het licht van deze ontwikkelingen: de vraag in hoeverre ‘beperking’ een
bijbelse categorie is; kwesties als zonde, straf, sociale uitsluiting en genezing; en het
ontmaskeren van bijbelse personages als ‘beperkt’. Ik begin met een overzicht van de
ontwikkeling van een nieuwe hermeneutiek van de Bijbel met het oog op beperking.

Naar een nieuwe hermeneutiek van de Bijbel met het oog op beperking
De huidige disability movement is een wereldwijde beweging die zich richt op het erkennen van mensen met beperkingen als mensen die discriminatie ervaren en wiens
rechten beschermd moeten worden. De Verenigde Naties (VN) verklaarden in 1976
‘dat het jaar 1981 het Internationale Jaar van Mensen met een Beperking zou zijn
[…] dat zich zou richten op de behoeftes van mensen met een beperking om volledig
geïntegreerd in de maatschappij te zijn’ (McCloughry & Morris 2002, 6). In 1981
werd ook de stichting Disabled Peoples’ International (DPI) in Winnipeg, Canada,
opgericht, een organisatie gerund door en voor mensen met een beperking, met de
slogan ‘Nothing about us without us’ (McCloughry & Morris 2002, 14).
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In de wetenschap kwamen nieuwe stemmen op, die de manier waarop beperking
werd begrepen veranderden. Mike Olivers begrip van het sociale model van beperking was belangrijk in het Verenigd Koninkrijk om beperking te begrijpen als een
ervaring van sociale discriminatie die aangekaart moest worden, in plaats van een
medische aandoening die genezen moest worden (Oliver 1983). In de Verenigde
Staten ontstond een benadering om beperking te begrijpen, die erg beïnvloed werd
door de Amerikaanse burgerrechtenbeweging.1
De opkomst in de jaren tachtig van een disability movement en van een wetenschappelijk veld, dat vaak disability studies wordt genoemd, was het resultaat van decennia van verandering. Al in 1948 werden mensen met een beperking opgenomen
in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de VN (Artikel 25). De
jaren tachtig brachten echter nieuwe energie en drijfkracht voor verandering, die
zouden leiden tot radicaal nieuwe denkbeelden over beperking. Tegelijkertijd is het
debat over de levens van mensen met een beperking ook niet nieuw voor christelijke
theologie of bijbelwetenschappen. Disability in the Christian Tradition van Brian
Brock en John Swinton (2011) geeft een belangrijk overzicht van de manieren waarop beperking aanwezig is geweest in het theologische discours door de eeuwen heen.
Het werk van Jean Vanier (1969) en Henri Nouwen (1979) laat ook een verschuiving
in het christelijke discours zien die begon vóór 1981. De opkomst van de disability
movement leidde echter snel tot nieuwe benaderingen voor het lezen van de Bijbel in
het licht van geleefde ervaringen van mensen met een beperking.
Amerikaanse bijbelwetenschappers beweren vaak dat de eerste belangrijke publicaties die deze nieuwe disability hermeneutics laten zien, opkwamen in het midden van de jaren negentig. Melcher signaleert bijvoorbeeld het belang van Nancy Eieslands boek, The Disabled God: Toward a Liberatory Theology of Disability (1994),
als een tekst die ‘enorm veel impact’ heeft gehad op de ontwikkeling van benaderingen in de bijbelwetenschappen met betrekking tot beperking (Melcher 2017a).
Avalos et al. wijst op het eerste ‘Religie en Disability Studies-beraad, gehouden
tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de American Academy of Religion/Society for
Biblical Literature (AAR/SBL) in Philadelphia’ in 1995, als een ‘mijlpaal’ (Avalos et
al. 2007, 3).
In de Britse context kunnen echter de eerste belangrijke publicaties in theologie,
Bijbel en beperking, die voortkwamen uit de opkomst van de disability movement,
teruggeleid worden naar een iets vroeger jaartal. John Hulls Touching the Rock: An
Experience of Blindness, voor het eerst uitgebracht in 1990, schetst een verslag van
Hulls ‘reis naar blindheid’ met uitgebreide verslagen uit zijn dagboeken, geschreven
in de jaren tachtig. In dit boek worstelt hij met het idee van zonde als vermoedelijke
oorzaak van blindheid in de Bijbel en vraagt hij zich af waarom hij niet genezen is
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en waarom God hem niet helpt om te zien. Dit boek kreeg veel bijval en mediapubliciteit en heeft de basis gelegd voor zijn latere werk over de Bijbel, In the Beginning
There Was Darkness (2001).
Face to Face: A Narrative Essay in the Theology of Suffering werd ook gepubliceerd in 1990, waarin leidend bijbelwetenschapper Frances Young worstelde met
een aantal bijbelse verhalen in het licht van haar ervaring als moeder en verzorger van
een zoon met ernstige geestelijke beperkingen. Het resultaat was een herinterpretatie van verschillende teksten, gelezen door de lens van een nieuwe hermeneutiek van
beperking. Zowel Hull als Young waren zeer invloedrijk in de ontwikkeling van het
Britse theologische en bijbelwetenschappelijke debat over leven met een beperking.
In Frankrijk en Canada waren daarnaast de verschillende werken van Jean Vanier
en Henri Nouwen zeer invloedrijk. Deze moeten niet onderschat worden in het licht
van hun vroege en blijvende invloed op debatten over beperking binnen zowel de
theologie als de bijbelwetenschappen.2 De mate waarin Nouwen en Vanier beïnvloed
worden door de disability movement of dat hun werken een alternatief representeren
voor het streven van de disability movements in Europa en de Verenigde Staten is
echter de vraag, maar dit kan niet in dit artikel besproken worden.3
In de Verenigde Staten was 2004 een andere mijlpaal, omdat de Society of Biblical Literature haar eerste ‘Biblical Scholarship and Disabilities Consultation’ hield
(Avalos et al. 2007, 3). Dit leidde in 2007 tot een publicatie van nog een belangrijke
tekst in de ontwikkeling van de betrokkenheid van de bijbelwetenschappen bij perspectieven van mensen met een beperking. De verzameling van essays, geredigeerd
door Hector Avalos, Sarah Melcher en Jeremy Schipper, met de titel This Abled Body:
Rethinking Disability Studies in Biblical Studies werd uitgegeven door de Society of
Biblical Literature. Sindsdien zijn er verschillende belangrijke bijdragen geweest aan
het denken over de Bijbel en leven met een beperking, gebruikmakend van een breed
scala aan benaderingen, inclusief de werken van Olyan (2008), Yong (2011), Moss
en Schipper (2011), Schipper (2009; 2011), Lawrence (2013; 2018), Melcher et al.
(2017), Solevåg (2018) en McKinney (2019).

Benaderingen voor Bijbel en beperking
In 2007 identificeren Avalos, Melcher en Schipper ‘drie benaderingen […] evident
in de korte geschiedenis van disability studies en bijbelwetenschappen’. Zij noemen
deze benaderingen de ‘verlossingsbenadering’, die het doel heeft ‘de bijbelse tekst te
verlossen, ondanks een negatieve visie op beperkingen’; ‘afwijzing’, wat een benadering is die beweert ‘dat de Bijbel negatieve weergaven van beperking kent, die afgewezen zouden moeten worden in de moderne maatschappij’; en een ‘historische’
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benadering, die ‘zich verbindt met historische beoordelingen van beperking in de
Bijbel en de aansluitende interpretatie’ (Avalos et al. 2007, 4-5).
Hoewel het zeker zo is dat een hermeneutiek van de Bijbel vanuit het oogpunt
van beperking de manier waarop de Bijbel historisch en sociaal ontvangen is, geproblematiseerd heeft, kan geen significante publicatie vanuit de bijbelwetenschappen
of christelijke theologie zelf echt als ‘afwijzend’ worden beschouwd.4 Avalos et al.
noemen John Hull als een voorbeeld van een afwijzende benadering (Avalos et al.
2007, 5), maar dit is een buitengewone misinterpretatie van Hull. Terwijl Hull vele
manieren benadrukt waarop de Bijbel problematisch is voor blinden, is al zijn werk
er uiteindelijk op georiënteerd de Bijbel te verlossen van deze problematische gedeelten vanuit een blind perspectief, om de tekst zinvol te maken voor blinde mensen (zie Morris 2006, 163).
Wanneer we accepteren dat een afwijzende benadering tot de Bijbel niet echt
opgekomen is in de verbinding tussen de bijbelwetenschappen en disability studies,
blijven er twee typen benaderingen over – verlossende en historische benaderingen
– wat een onjuiste tweedeling zou scheppen. Beide benaderingen beginnen, volgens
Melcher, met het beoordelen van de ‘bijbelse tekst door de lens van beperking’ (Melcher 2017b). Hull (2001; 2013) en Yong (2011) zouden allebei de problematische
teksten in de Bijbel willen adresseren, maar ook teksten willen benadrukken die
helpen om nieuwe, positievere gesprekken over beperking te creëren, oftewel het
‘verlossen’ van de Bijbel’. Beiden gebruiken echter historisch-kritische methoden
om hun benadering te ondersteunen.
Aan de andere kant representeren Schipper (2009; 2011) en Lawrence (2013;
2018) wetenschappers die werken binnen een brede historische benadering, maar
beiden dragen, opzettelijk of niet, bij aan het scheppen van alternatieve en vaak positievere verhalen over beperking. Terwijl dus gezegd kan worden dat zowel verlossende als historische benaderingen gerepresenteerd zijn in de nieuwe hermeneutiek
van de Bijbel met het oog op beperking, gebruiken de meeste wetenschappers beide
methoden, zij het in verschillende mate.
Een derde ontstane benadering voor de verbinding tussen disability studies en
de Bijbel is een aanvulling op de beide genoemde verlossende en historische benaderingen. Deze benadering is ‘empirisch’ wat betreft methodologie en betreft de
‘gewone’5 interpretaties van bijbelse teksten door mensen met een beperking. Deze
empirische benaderingen zijn doorgaans georiënteerd op zowel het ‘verlossen van de
tekst’, als ook op het ontwikkelen van een inzicht in hoe mensen die met een beperking leven de Bijbel lezen en interpreteren, door gebruik te maken van methoden uit
de contextuele bijbelinterpretatie en bevrijdingstheologie, met sociale transformatie
als doel (bijv. Lawrence 2009, 91-102; Morris 2008). Een andere vorm van empi-
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rische methoden is gebruikt door Hull (1990) en Young (1990), die autobiografie,
verhaal en dagboek gebruikten als onderdeel van hun benadering om met de Bijbel
om te gaan. Dit is, gedeeltelijk, ook een methode die Yong (2011) gebruikt. Net zoals
historische en verlossende benaderingen elkaar overlappen, zijn empirische methoden vaak beïnvloed door een andere methode.

Drie belangrijke thema’s
Tot hiertoe heb ik de historische ontwikkeling van de nieuwe hermeneutiek van de
Bijbel met het oog op beperking weergegeven en heb ik betoogd dat er drie brede
wetenschappelijke benaderingen zijn, die vaak met elkaar verweven zijn: verlossende, historische en empirische benaderingen. In het vervolg van dit artikel geef ik
drie belangrijke thema’s weer, die terugkeren in de verbinding tussen bijbelwetenschappen en beperking: 1) in hoeverre is het mogelijk om te spreken over ‘beperking’ als bijbelse categorie; 2) het problematiseren en herinterpreteren van kwesties
als zonde, straf, sociale uitsluiting en genezing in de Bijbel; 3) bijbelse personages als
beperkt ontmaskeren.
‘Beperking’ als een bijbelse categorie
In hun introductie op Disability Studies and Biblical Literature merken Moss en
Schipper enkele hobbels op bij het spreken over beperking in de Bijbel en, in het
bijzonder, het directe causale verband dat er volgens sommige disability-wetenschappers is tussen de Bijbel en huidige vormen van discriminatie. Moss en Schipper
suggereren dat sommige disability-wetenschappers te vaak aannemen dat ‘religieuze
auteurs, denkers en gelovigen van een breed scala aan religies in essentie soortgelijke
opvattingen over beperkingen weergeven, dat zou kunnen duiden op een gemeenschappelijk kader van discriminatie’ (Moss en Schipper 2011, 7-8).
Moss en Schipper maken een terechte inschatting, maar ik zou willen beweren
dat bijbelwetenschappers soms de verschillen tussen huidige denkbeelden over
beperking en ervaringen van marginalisatie en discriminatie in de oudheid onvoldoende bevragen. Het probleem waar wetenschappers mee te kampen hebben, is dat
er geen concept ‘beperking’ was in de oudheid, zoals westerse samenlevingen dit
vandaag de dag verstaan. Het woord ‘beperking’ of ‘beperkt’ komt niet één keer voor
in de Bijbel, noch is er een categorie of idee dat accuraat zo vertaald kan worden. Het
is duidelijk dat er mensen blind, doof en fysiek beperkt zijn in de Bijbel, en vergelijkingen met mensen met soortgelijke beperkingen vandaag de dag zijn aannemelijk.
In twee grote essaybundels over beperking en de Bijbel, suggereren hoofdstukken
gewijd aan bezetenheid door demonen, ‘onvruchtbaarheid’ en eunuchen echter dat
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deze ervaringen gemakkelijk zouden kunnen vallen onder een antieke categorie van
‘beperkt’ (zie Moss en Schipper 2011; Avalos et al. 2007).
Disability studies-wetenschappers als Davis (2013) en Thomson (1996) beweren
dat beperking begrepen zou moeten worden als sociaal construct. Dat betekent dat
‘beperkt’ een bijvoeglijk naamwoord is dat gebruikt wordt om mensen te beschrijven
die niet voldoen aan wat de maatschappij vaststelt als normatief en waardevol voor
hen. Als dat zo is, is het ook goed mogelijk om voor te stellen hoe in de oudheid geconstrueerd werd wat in de huidige maatschappij als ‘beperking’ bestempeld wordt,
dus inclusief ervaringen en aandoeningen die nu niet onder de definitie ‘beperkt’
vallen.
Kelley (2011) is een voorbeeld van een zorgvuldig geformuleerde reflectie op hoe
bezetenheid door demonen een antieke diagnose voor epilepsie zou kunnen zijn.
Ze merkt echter ook de beperkingen van zo’n vergelijking op en het gevaar dat in
sommige huidige kerken bij mensen met epilepsie demonen worden uitgedreven.
Fontaines bespreking van onvruchtbaarheid als een vorm van ‘fysieke beperking’
die resulteerde in sociale uitsluiting, is ook overtuigend (Fontaine 2007). Toensings
bespreking van bezetenheid door demonen als een vorm van geestelijke ziekte mist
echter voldoende kritische reflectie op de problemen van het diagnosticeren van
beschrijvingen van aandoeningen uit de oudheid door de lens van moderne medische of sociale inzichten (Toensing 2007). Hoewel de hoeveelheid literatuur over
beperking in de Bijbel in de laatste jaren is gegroeid, is er nog steeds een slag te slaan
in het ontdekken van de problemen van het in kaart brengen van huidige concepten
van ‘beperking’ in teksten, die geschreven zijn in antieke samenlevingen, met andere
wereldbeelden en referentiekaders dan de onze.
Zonde, straf, sociale uitsluiting en genezing
In de geschiedenis van de overlevering van de Bijbel is, wat beperking betreft, de
meeste aandacht uitgegaan naar mensen met beperkingen die sociale uitsluiting ervoeren, die gestraft werden als gevolg van iets dat zij verkeerd hadden gedaan of personages die wonderbaarlijk genezen werden (McCloughry & Morris 2002, 96-101).
Abrams verkent in de Hebreeuwse Bijbel de mogelijkheid dat het idee van ‘priesterlijke perfectie’ in Leviticus is ontstaan in contrast met zij die ‘ritueel onrein’ of
‘bevlekt’ waren, zodat alleen de ‘perfecte’ priester rituelen kon uitvoeren, terwijl de
‘onreinen’ en ‘bevlekten’ waren buitengesloten van zulke maatschappelijke plichten
(Abrams 1998, 16-70). In Deuteronomium 28:27-29 worden verschillende vormen
van beperking opgenoemd als een straf voor het ongehoorzaam zijn aan God. Tobit
neemt ook aan dat hij blind is vanwege zonde (Tobit 3:5).
In het Nieuwe Testament zijn er vele voorbeelden van mensen met beperkingen
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die Jezus ontmoeten en bij wie de beperking wordt weggenomen. Verschillende
keren, bijvoorbeeld in Lucas 18:42, zegt Jezus tegen de persoon die Hij geneest: ‘Uw
geloof heeft u gered’, terwijl, in Johannes 5:14 bijvoorbeeld, Jezus tegen de man die
Hij genezen heeft zegt: ‘Zondig niet meer’, wat een connectie tussen beperking en
zonde impliceert. Eiesland (1994, 117) en Young (1990, 72) merken beiden op dat
er manieren zijn waarop christenen vandaag een verband blijven leggen tussen beperking, zonde en een gebrek aan geloof.
Een groot thema in gesprekken van disability studies met de Bijbel is daarom
geweest het uitlichten van deze teksten en de manieren waarop ze geïnterpreteerd
worden. Dit geldt voor werken van bijvoorbeeld Black (1996), Abrams (1998), Hull
(2001), McCloughry and Morris (2002), Lawrence (2013) en McKinney (2019).
Hoewel gesteld wordt dat beperking een complexe term is die alleen iets betekent in
context (Moss en Schipper 2011, 7), beslaat het ook een groot aantal verschillende
aandoeningen die impact hebben op en deel zijn van mensenlevens. Sommige aandoeningen hebben een erg negatieve impact op levens en worden daarom liever verwijderd (zoals degeneratieve aandoeningen of vormen van kanker die leiden tot beperkingen). Andere worden gezien als positieve aspecten van menselijke identiteit,
zoals bijvoorbeeld is gevonden in de D/dove gemeenschap, die zichzelf meer als een
cultureel-linguïstische groep ziet dan als mensen met een beperking (Morris 2008,
16-17). Een veelvoud aan interpretaties van bijbelse verhalen over zonde, straf, sociale uitsluiting en genezing zijn ontwikkeld om de complexiteit en diversiteit van de
levens van beperkte mensen te erkennen.
Morris en McCloughry (2002, 101-109) zoeken naar manieren om de genezingsverhalen te herinterpreteren in het licht van de context van de oudheid en wat
genezing in die context betekende. Abrams (1998, 23ff ) onderzoekt teksten van
uitsluiting in de Hebreeuwse Bijbel en laat, in context, zien dat ideeën van ‘smet’ en
‘onreinheid’ niet precies hetzelfde waren als huidige ideeën over beperking. Anderen, zoals Naudé, wilden verschillende bijbelse passages benadrukken, zoals Psalm
139, die bevestigt hoe God elke persoon in de moederschoot geweven heeft en dat
dit ook moet slaan op hen die met een beperking geboren worden (zie McCloughry
en Morris 2002, 105-6). Lawrence wil de manier waarop personages met zintuiglijke beperkingen in de Bijbel historisch geïnterpreteerd zijn hervormen (Lawrence
2013). McKinney’s (2019) nieuwe werk over genezing stelt dat er nog steeds veel
gedaan moet worden om de manier te adresseren waarop de Bijbel spreekt over
beperking in relatie tot thema’s als zonde, straf, uitsluiting en genezing en dat de
complexiteit en veelvoudigheid van levens van mensen met een beperking om verschillende antwoorden zullen blijven vragen op wat de Bijbel te zeggen zou kunnen
hebben over deze thema’s.
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Beperking ‘uit de kast’ in de Bijbel
Een belangrijk aspect in recente ontwikkelingen binnen de bijbelwetenschappen
is het ‘uit de kast laten komen’ van mensen met een beperking in de Bijbel. Ik leen
dit concept van Robert McRuer, die oppert dat ‘verplichte perfecte lichamelijke gesteldheid’ vergelijkbaar is met ‘verplichte heteroseksualiteit’. Beide zijn paradigma’s
die het sociale discours historisch gedomineerd hebben en dus zowel beperking als
LHBTQ ‘weergeven als onzichtbaar’ (McRuer 2006, 2). Van veel personages in de
Bijbel, die we vandaag zouden labelen als ‘beperkt’, zijn de beperkingen onzichtbaar
gemaakt in de geschiedenis van bijbelse hermeneutiek.
Het dominante bijbelse perspectief op beperking was dat het een teken van de
zondeval is, een gevolg van zonde of iets dat ‘genezen’ is of zal worden, in deze of in
de komende wereld. Met dat LHBTQ en beperking meer zichtbaar worden, is er ook
een grotere bereidheid van mensen met een beperking om hun beperking te ‘omarmen’ en ‘uit de kast te komen’ als ‘beperkt’. Verschillende bijbelwetenschappers en
theologen volgen dit beeld, geïnspireerd door de disability movement. Zij hebben
geprobeerd om personages in de Bijbel wiens beperkingen eerder onzichtbaar zijn
gemaakt te ‘ontmaskeren’.
John Hull (2001) identificeert bijvoorbeeld een aantal hoofdpersonen uit de Hebreeuwse Bijbel, die beperkt is of wordt, maar wiens beperking historisch gezien niet
veel aandacht heeft gekregen. Het gaat om Isaak, Jakob, Simson, Eli, Achia, Sedekia
en Tobit. Anderen hebben aandacht gegeven aan het personage Mefiboseth (Schipper 2009) en aan Jakob wiens heup uit de kom is (Young 1990). Schipper bevraagt
verder het beeld van de Lijdende Dienaar in Jesaja in het licht van disability studies
(2011). Hij erkent dat bijbelwetenschap geneigd was om te focussen op de vraag of
de lijdende dienaar een historisch figuur was of een historische gemeenschap representeerde en differentieert zelf de Lijdende Dienaar van Jezus (Schipper 2011, 83).
In het Nieuwe Testament zijn hoofdpersonen met een beperking Zacharia die zijn
spraak verliest en Paulus die rept van een ‘doorn in het vlees’ (Collins 2011, 165-83)
en tijdelijk blind was (Hull 2001).
Als een van de grote thema’s in de ontmoeting tussen bijbelwetenschappen en
disability studies is dat bijbelse personages als ‘beperkt’ ‘uit de kast komen’, dan is dat
ook het geval bij een verdere ontwikkeling van dat thema, namelijk het ‘uit de kast
komen’ van Jezus als de beperkte Christus of beperkte God. Het idee van ‘the disabled God’ werd voor het eerst gebruikt door Cooper in een publicatie in 1992, maar is
bekend geworden door Eiesland in 1994 en discussies die daaruit voortvloeiden (zie
Morris 2008, 137-56). Een gedeelte van dit discours over de beperkte God is echter
meer theologisch dan bijbelwetenschappelijk geweest, hoewel bijbelse verhalen vaak
gebruikt zijn in deze discussies. Lawrence reflecteert kort op dit idee aan het einde

bijbel en ‘beperking’

41

van haar boek Sense and Stigma in the Gospels (2013, 129-31). De beperkingen van
hoofdpersonen in de Bijbel zijn zichtbaar geworden door de nieuwe hermeneutiek
van de Bijbel met het oog op beperking, maar misschien is het belangrijkste van alles geweest het interpreteren van de Bijbel om zo de manieren te laten zien waarop
God zowel naar de levens van mensen met een beperking toe komt en hen begrijpt
als positief geleefde realiteit, als ook dat God leeft, op verschillende manieren, met
beperkingen.

Conclusie
Schipper beweert dat er een ‘alomtegenwoordig gebruik van beperkingsbeeldspraak
in de Hebreeuwse Bijbel’ is, maar dat dit zich ‘niet vertaalt in de aanwezigheid van
mensen met een beperking in de Hebreeuwse Bijbel’ (Schipper 2011 ix). De recente
bijbelwetenschap en disability studies hebben echter laten zien dat personages met
een beperking de pagina’s van de Bijbel doordringen. Zij vormen niet alleen beelden
van uitsluiting, medelijden of goddelijke genezing. In plaats daarvan waren zij, met
hun beperkingen, een aantal van de meest belangrijke personen in de joods-christelijke traditie, verantwoordelijk voor het vormen van deze tradities en veelvuldig
geëerd in deze tradities. De afgelopen veertig jaar heeft de nieuwe hermeneutiek van
de Bijbel met het oog op beperking zich ontwikkeld zoals beschreven in dit artikel.
De volgende veertig jaar zullen ongetwijfeld resulteren in nieuwe benaderingen en
nieuwe opkomende thema’s, die de smalle wegen waarop bijbelse begrippen van
beperking historisch geïnterpreteerd zijn, zullen blijven transformeren.
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1	Nancy Eiesland (1994) is een voorbeeld van een academica wier perspectief op beperking gevormd

is door de burgerrechtenagenda in de Verenigde Staten.
2	De impact van hun werken is bijvoorbeeld zichtbaar in Young (1990; 1997; 2007) en Reinders

(2010).
3	Reinders (2008) geeft enkele overwegingen met betrekking tot de problemen van de sociale en

mensenrechten-modellen van beperking als benaderingen die problematisch zijn voor mensen met
ernstige verstandelijke beperkingen.
4	Moss en Schipper (2011) merken op dat sommige disability studies-wetenschappers, die werken
binnen de sociale wetenschappen, zoals Colin Barnes, de manier waarop de Bijbel gebruikt is voor
discriminatie tegen mensen met een beperking door de geschiedenis bekritiseren.
5	Het begrip ‘gewone theologie’ is uitgewerkt door Jeff Astley (2002).
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4 E
 en stem uit een dove
context
Marcel Broesterhuizen

Deze bijdrage plaatst enkele opmerkingen en kanttekeningen bij de
lezing van Louise Lawrence over ‘Contextuele bijbelinterpretatie
en beperking’, uitgesproken in een respons op de dag van de Dom
Hélder Câmara-lezing op 22 oktober 2018.

Eerst geef ik mijn eigen plaatsbepaling, daarna zal ik vier onderwerpen bespreken:
het binnenperspectief in disability studies; de onbruikbaarheid van het begrip ‘handicap’ als uitgangspunt voor theologische reflectie; John Hull’s idee van ‘handicap’
als wereldscheppende omstandigheden; de Bijbel in Gebarentaal.

Mijn eigen plaatsbepaling
Ik ben psycholoog en theoloog. Ik heb dertig jaar als psycholoog gewerkt in het voormalige Instituut voor Doven in Sint-Michielsgestel, in Nederland het laatste bolwerk
van oraal dovenonderwijs, dat is: dovenonderwijs door middel van het gesproken
en schriftelijk Nederlands en met absolute vermijding van gebarentaal. Het officiële
beleid van het Instituut was uitgesproken tégen dovencultuur en gebarentaal:
We moeten wel concluderen dat gebarentaal de doven belemmert in
hun ontwikkeling van egocentrisme naar heterocentrisme, en zo de
uitgroei naar echt christendom belemmert. Voor mij is de zuiver orale
weg, ééntaligheid in onderwijs en vrije tijd, de beste manier om de
overgrote meerderheid van de doven te humaniseren en te kerstenen.1
In deze visie is doofheid een tragische beperking. Ik kon het steeds minder eens zijn
met deze opvatting: ik genoot van het contact en de communicatie met dove kinderen en volwassenen, en ik ontdekte meer en meer dat doven normale mensen zijn
die hetzelfde kunnen als horenden, behalve horen (en zingen).
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In 2001 kreeg ik de buitenkans om titularis te worden van de leerstoel voor Pastoraat
bij doven aan de Theologische Faculteit van de Katholieke Universiteit Leuven. Vanuit
mijn leerstoel heb ik een paar keer studiedagen over dovenpastoraat georganiseerd, met
dove sprekers, dove mensen die zelf werkzaam waren in het pastoraat.2 Deze studiedagen gingen uit van het perspectief van bevrijdingstheologie en een teología indígena.3
Door mijn onderzoek en als gevolg van mijn contacten in de wereld van de dove
mensen veranderde mijn visie op doofheid radicaal: van een psychologisch zorg- en
hulpverleningsperspectief naar een cultureel perspectief op basis van contextuele
theologie. In die periode werd ik door Johan Wesemann – een dove Nederlander, die
grote verdiensten heeft als voorvechter van dovenrechten in Nederland, en voormalig directeur van het European Disability Forum – ervan overtuigd dat doven veel
meer een pastor nodig hebben dan een psycholoog. Doven hebben weliswaar meer
psychologische problemen dan horenden, maar deze problemen zijn vaak een gevolg van hun achterstandssituatie in de samenleving en een gebrek aan zingeving. Ik
zag ook in welke beroerde situatie het Katholiek Dovenpastoraat in Nederland zich
bevond en daarom besloot ik om pastor bij doven in Nederland te worden. In 2010
werd ik daartoe tot diaken in de Rooms-Katholieke Kerk gewijd.

‘doof’ en ‘Doof’
In veel publicaties van dove auteurs wordt onderscheid gemaakt tussen ‘doof’ met een
kleine letter en ‘Doof’ met een hoofdletter. Met een kleine letter d duidt ‘doof’ op de visie
van horende mensen, waarin het centrale kenmerk van dove mensen hun gehoorstoornis
is. Met een hoofdletter duidt ‘Doof’ op de emancipatorische visie van dove mensen zelf,
die zichzelf beschouwen als minderheid met een eigen taal en cultuur, gebarentaal en
dovencultuur. (Zie bijvoorbeeld ook op blz. 8 en 17-19 in dit Cahier -– red.)

‘beperking’ en ‘handicap’
Engelstalige literatuur maakt onderscheid tussen de begrippen impairment en disability.
Impairment duidt op een biologische of functionele beperking die objectief kan worden
vastgesteld, disability op de beperkende invloed die maatschappelijke reacties op het
functioneren van personen met een beperking hebben. Waar het woord ‘beperking’ de
bedoeling van Engelstalige auteurs niet weergeeft, gebruik ik in dit artikel het woord
‘handicap’ (tussen aanhalingstekens). Voor onderzoek naar het maatschappelijk en
cultureel functioneren van personen met een beperking gebruikt Engelstalige literatuur
de term disability studies. In Nederland laat men deze term doorgaans onvertaald. (Zie
ook in de overige bijdragen in dit Cahier – red.)
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Het binnenperspectief
Louise Lawrence stelt terecht dat gesprekken en discussies op het gebied van religie
en beperking wel vaak over beperkingen gaan, maar zelden worden gevoerd met personen met een beperking. Reflectie over beperking vindt meestal plaats vanuit een
‘normalistisch’ (ableist) perspectief. Dat is ongetwijfeld het grote probleem van theologische disability studies. Theologische reflectie over beperking vindt plaats vanuit
het perspectief van een buitenstaander: personen die tijdelijk ‘niet beperkt’ zijn,
temporarily able bodied (TAB),4 reflecteren over wat voor hen de meest opvallende
beperkingen zijn, namelijk verstandelijke en lichamelijke beperking. Zij denken bij
het woord ‘beperking’, net als andere buitenstaanders, meteen aan mensen met het
syndroom van Down of mensen in een rolstoel. Ook is de bijna automatische consequentie van dit buitenstaandersperspectief, dat theologische beschouwingen over
beperking gaan over de betekenis van lijden, de verzoening met beperking en verlossing, en de vraag hoe mensen met een beperking toch beeld van God kunnen zijn.
Reflecties van ‘wij’ over ‘zij’.
Naar mijn mening is theologische reflectie over beperking vruchtbaarder als zij
vanuit een binnenperspectief plaatsvindt door theologen die zelf een beperking
hebben, zoals John Hull, blind,5 Nancy Eiesland, lichamelijk gebeperkt,6 Jacqueline
Kool, lichamelijk beperkt,7 Beth Lockard, doof,8 Cyril Axelrod, doofblind,9 Peter
McDonough, doof10.
In 2003 kreeg ik de gelegenheid om samen met drie Nederlandse doven deel te
nemen aan een conferentie over dovenpastoraat en bevrijdingstheologie in Mexico
City, met prachtige bijdragen van doven uit Midden-Amerika, het Caribisch gebied
en Latijns-Amerika. Het waren inspirerende en praktische bijdragen vanuit een binnenperspectief.
Ook op het gebied van algemene dovenstudies zijn er steeds meer centra waar
onderzoekers zelf doof zijn, in Amerika (bijvoorbeeld Gallaudet University in
Washington), Finland (de Universiteit van Jyväskylä), Mexico, Brazilië, met jonge
getalenteerde onderzoekers, zoals Annelies Kusters11 en Maartje De Meulder12.
Dat betekent niet dat temporarily able bodied-theologen zich niet mogen bezighouden met theologische reflectie over beperking. Ze moeten zich echter wel
bewust zijn van hun buitenstaanderspositie en kunnen zich het best beperken tot
reflectie over hun interactie met personen met een beperking en weergeven wat
mensen met een beperking zelf met hen daarover hebben gedeeld.
Toch bestaan er ook valkuilen voor studies vanuit een binnenperspectief. Toen ik
voor het eerst In the Beginning There Was Darkness, het bekende boek van John Hull,
las, was ik heel enthousiast en werd ik nieuwsgierig naar zijn verdere werk. Zijn reflecties waren belangrijk voor mijn eigen theologisch onderzoek over doven. Echter,
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na een paar jaar las ik zijn artikel ‘The Broken Body in a Broken World’ (Gebroken
lichaam in een gebroken wereld),13 waarin hij voorstelt om het gebroken lichaam van
mensen met een beperking als primaire bron van theologische kennis te nemen. Ik
was diep teleurgesteld! Ik heb namelijk drie problemen met dat standpunt.
•

	
In de eerste plaats suggereert de term ‘gebroken’ dat lichamen van mensen
met een beperking niet compleet, niet heel zijn, en anders zouden moeten
zijn. Naar mijn overtuiging behoort functionele beperking tot de normale
geschapen werkelijkheid van het mens-zijn, daarom is het onjuist om lichamen van mensen met een beperking ‘gebroken’ te noemen.
Mijn tweede punt van kritiek is dat Hull het lichaam als uitgangspunt neemt
voor zijn theologie, de concreet doorleefde lichamelijke ervaringen van personen. Voor reflectie over doofheid is belichaming, embodiment, geen goed
uitgangspunt.
Hull maakt – mijn derde punt van kritiek – deze fundamentele fout, omdat
hij zichzelf laat misleiden door het gebruik van het woord ‘handicap’. Daardoor vergeet hij dat hij zelf blindheid, doofheid en lichamelijke beperking
wereldscheppende condities heeft genoemd die onderling totaal verschillend zijn. Daardoor wordt het begrip ‘handicap’ een containerbegrip zonder
echte inhoud.

•

	

•

	

Ik zie hier een groot verschil met de ervaringswereld zoals dove mensen die beschrijven: voor hen heeft de ervaring van doofheid weinig te maken met belichaming. Veel
doven zijn trots op hun gezonde en sterke lichaam. Lichamelijk bezig zijn in sport en
werk spelen een belangrijke en centrale rol in dovengemeenschappen. Voor doven
heeft doofheid vooral te maken met communicatie en gemeenschap. Niet belichaming, embodiment, maar communicatie en gemeenschap moeten het startpunt zijn
voor theologische reflectie over doofheid.

De onbruikbaarheid van het begrip ‘handicap’
Zoals al duidelijk wordt uit mijn kritiek op Hull, is het begrip ‘handicap’ niet bruikbaar
voor gedegen theologische reflectie. Doven voelen zich niet gehandicapt of ‘auditief
beperkt’. Veel doven kunnen niet geloven dat zij ‘kinderen van een mindere God’
zouden zijn, zoals de titel van de film Children of a Lesser God uit 1987 luidt. Ze zijn
gemaakt door een goede Schepper, en hun gebarentaal is Gods geschenk aan hen. Als
pastor bij doven dacht ik altijd dat deze overtuiging specifiek was voor doven alleen.
Op een dag echter kwam ik in contact met een blindgeboren man. Ik was verrast om
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te zien hoe zijn wereld compleet verschilde van de wereld van doven, en ook van mijn
wereld, maar ik was nog meer verrast toen hij over zijn blindheid zei dat die weliswaar
een ongemak in zijn leven was, maar niet erg genoeg om het een ‘handicap’ te noemen:
precies wat doven ook zeggen over hun doofheid. Doofheid en blindheid zijn gewoon
de feitelijke realiteit waarmee mensen in het leven zijn komen te staan.
Dat heeft vergaande consequentie voor theologische reflectie: doofheid maakt
deel uit van de geschapen werkelijkheid van het mens-zijn. Hetzelfde geldt voor
andere beperkingen. Meer dan vijftig procent van de bejaarden heeft gehoorverlies,
veel bejaarden hebben een visuele beperking: aan het eind van hun leven hebben de
meeste mensen een beperking. De helft van de mensen maakt minstens één keer in
hun leven een klinische depressie door, een op de twintig mensen heeft een ‘stoornis’ in het autismespectrum. Beperking is gewoon onderdeel van de normaliteit van
het menselijk leven.
Het gebruik van het begrip ‘handicap’ heeft daarom twee kwalijke gevolgen.
• In de eerste plaats verdeelt het begrip de mensheid in twee categorieën: mensen
die zijn zoals mensen moeten of kunnen zijn, en mensen die dat niet zijn. Mensen
worden ertoe veroordeeld om perfecter te zijn dan mensen in werkelijkheid zijn.
En mensen die niet zijn zoals mensen moeten zijn, ‘gehandicapten’, zijn anders
dan ‘wij’ en vormen één categorie die van alles met elkaar gemeen heeft. Terwijl
blinden, doven, mensen met een lichamelijke beperking, mensen met het syndroom van Down, mensen met autisme, niets meer met elkaar gemeen hebben
dan mensen in het algemeen.
Mensen met een beperking worden gezien als fundamenteel verschillend van
‘normale’ mensen. Het woord ‘handicap’ houdt personen op afstand van zogenaamd normale mensen. Een handicap is, zoals de dove auteur Brenda Brueggemann stelt, een vrouw met een stok aan de overkant van de straat, ver van mijn
eigen persoonlijke levenssfeer, maar als ik de straat oversteek en we contact met
elkaar maken, ontdekken we dat we veel gemeen hebben, en allebei in de eerste
plaats mens zijn.
Het effect van de term ‘handicap’ is dat personen worden gezien als mensen met
een ‘gebrek’, mensen die iets missen en dat ze nooit in staat zullen zijn of de kans
moeten krijgen om hetzelfde te bereiken als mensen zonder ‘gebrek’. Het begrip
‘handicap’ leidt tot een politiek van ‘invalidisering’, die voortkomt uit de diepgewortelde overtuiging dat mensen met een beperking onvolledig en minder menselijk zijn, dat hun leven minder waarde heeft, en dat een beperking een gevolg is
van zonde, erfzonde, en een straf van God.14
• Het tweede kwalijke gevolg is dat mensen met een ‘handicap’ vooral worden
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beoordeeld op wat zij niet kunnen in vergelijking met anderen. Doofheid is
alleen het onvermogen om te horen, blindheid het onvermogen om te zien,
autisme het onvermogen om te gaan met niet-geplande gebeurtenissen. De
sterke kanten van dove, blinde of autistische mensen worden niet gezien. De
dove dominee Carver stelt:
‘Veel dove christenen zijn blij met hun doofheid, omdat zij weten dat
God hen voor een speciaal doel heeft uitgekozen. God heeft hen het
vermogen gegeven om te luisteren met hun ogen en de schoonheid van
zijn schepping in een ander licht te zien. Ze kunnen misschien geen
bladeren horen ritselen in een zacht windje, maar ze kunnen wel zien
dat ze harmonieus meewiegen met de wind. Ze kunnen vogels misschien niet horen zingen, maar ze kunnen net zo gefascineerd zijn door
hun ritmisch trillen. Ze kunnen merken hoe andere mensen denken of
voelen, gewoon door hen in de ogen te zien of naar hun lichaamstaal
te kijken. Zij zien gebarentaal, een buitengewoon mooie en complexe
beeldtaal, als een geschenk van God. God wilde laten zien dat menselijke wezens, zijn ultieme schepping, tot alles in staat zijn; Hij schiep
hen zo dat als ze iets missen, ze dat gemis kunnen compenseren. God
heeft mensen het vermogen gegeven om te communiceren zonder dat
daarvoor geluid en gehoor nodig zijn.’15
Mensen hebben een aangeboren aanleg en verlangen om met anderen te communiceren, door middel van taal. En als taal langs auditieve weg niet mogelijk is, scheppen
mensen een visuele taal. De gebarentaal van doven is een bewijs van de communicatieve creativiteit waarmee God de mens heeft geschapen.
Daarom stel ik voor om niet meer van ‘handicap’ te spreken maar van ‘contingentie’.16 Contingentie betekent dat beperktheid een noodzakelijk aspect van
mens-zijn is, ieder mens op zijn of haar eigen manier, en dat sommige mensen daar
in sommige situaties meer hinder van ondervinden dan anderen. Contingentie is
een inherent aspect van de geschapen werkelijkheid van het mens-zijn. Mensen zijn
zo ook bedoeld door een goede Schepper. De Zuid-Afrikaanse doofblinde priester
Cyril Axelrod, wie het was gelukt om nog in de tijd van de apartheid een multiraciale
dovenschool op te richten, stelt dat voor hem doofheid nooit een beperking is geweest, maar dat zijn op latere leeftijd verworven blindheid dat aanvankelijk wel was,
maar later niet meer. Doofblindheid is voor hem een levensopdracht, een missie om
aan ziende en horende mensen te tonen dat doofblinden volwaardig beeld van God
zijn,17 en niet alleen maar een gebroken beeld.
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Een stem uit een dove context
John Hull stelt dat een theologie van blindheid zich moet richten op de deconstructie
van concepten als normaliteit en het vanzelfsprekende geloof van zogenaamd normale
mensen dat hun wereld de enige echte wereld is. Maar deconstructie van het concept
van normaliteit betekent ook deconstructie van het begrip ‘handicap’.
Het is heel opvallend dat, ook in niet-westerse culturen, doven zichzelf als normale mensen beschouwen. Dat moet het startpunt van theologische reflectie zijn, en
niet: horen en gehoorverlies. Eens ontmoette ik een dove vrouw die als vluchteling
naar Nederland was gekomen. Ze had altijd in haar gezin gewoond, haar doofheid
was een schande voor het gezin, ze had nooit op school gezeten, haar gebarentaal was
beperkt. Toch kon ze me vertellen dat zij een normaal mens was, die net als ieder ander een baan zou kunnen hebben en een eigen leven zou kunnen leiden. Ze vond een
baan en voor haar was dat een bron van eigenwaarde: ze was nu een mens net als ieder
ander.

‘Handicap’ als wereldscheppende conditie
In de beschrijving van Louise Lawrence van het werk van de blinde theoloog John
Hull mis ik een belangrijk element. Toen Hull blind was geworden, ontdekte hij dat
zijn wereld was veranderd. Daardoor begreep hij dat zijn blindheid een wereldscheppende conditie is. Het is precies dit punt dat zijn werk populair maakte bij dove pastors en theologen, ondanks het feit dat doofheid en blindheid radicaal verschillende
werelden zijn.
Doofheid is een heel andere wereld dan de horende wereld.18 Dit is niet alleen
een kwestie van verschil in verstaanshorizon.19 Als dat wel zo was, dan zou er één
zelfde gemeenschappelijke wereld moeten zijn waaraan dove en horende mensen op
verschillende manieren betekenis toekennen. Volgens Gadamer is echt gesprek de
weg waarlangs mensen met elkaar tot een gemeenschappelijke en verbrede verstaanshorizon komen; het is dus in wezen een verbaal proces. In het geval van de werelden
van doven en horenden gaat een dergelijke opvatting eraan voorbij dat beiden heel
verschillende talen gebruiken die hun oorsprong vinden in werelden die niet alleen
subjectief maar ook reëel van elkaar verschillen.
Er is natuurlijk ook een gemeenschappelijke wereld, maar doven en horenden
nemen deze met verschillende zintuigen waar en ondergaan die wereld op heel verschillende wijze. Zelfs de wereld waarin doven en horenden samenleven, is voor hen
daardoor niet dezelfde wereld. Het waarnemingsverschil is zo fundamenteel dat het
leidt tot heel verschillende keuzes in het leven, waardoor uiteindelijk niet alleen de
wereldbeelden van doven en horenden verschillen, maar ook hun materiële werelden.
Doven hebben hun eigen clubs, sportmanifestaties, sociale activiteiten, kunstuitin-
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gen, visuele podiumkunsten, communicatiemiddelen en in sommige landen zelfs
hun eigen kerken. 20
In deze dovenwereld is doofheid geen vloek die vermeden of voorkomen moet
worden. Waar andere voorstanders van rechten van personen met een beperking de
oorzaken van hun beperking betreuren en preventieprogramma’s steunen, zullen
organisaties van doven nooit steun verlenen aan de preventie van doofheid. Veel
dove ouders zijn blij als hun kinderen ook doof zijn, en doven uit dove families,
soms derde, vierde en zelfs vijfde generatie doven, vormen de harde kern van de
dovengemeenschap, een soort dovenadel. Binnen zo’n context is het volkomen
vreemd en absurd als de christelijke traditie doofheid een gevolg van de erfzonde
noemt en beweert dat je na de dood in het paradijs horend bent.21 Voor deze dove
mensen betekent deelname aan belangenorganisaties voor rechten van mensen met
een beperking toegeven aan de audistische opvatting dat doofheid een medische
beperking is die moet worden genezen en voorkomen.
Theologische reflectie over doofheid moet deze aspecten van de dovenwereld en
de dovencultuur serieus nemen. Voor het dovenpastoraat betekent dit dat een effectief
theologisch model zich moet baseren op bevrijdingstheologie en teología indígena. In
het verleden vond pastoraat plaats vanuit het oogpunt van liefdadigheid en zending:
zorg voor zielige doven, die meer dan andere mensen lijden onder de gevolgen van de
erfzonde, en die minder dan horenden in staat zijn om de christelijke boodschap te
begrijpen. De consequentie van die traditionele benadering van dovenpastoraat is dat
de meerderheid van de doven zich niet verbonden voelt met christelijke kerken.

De Bijbel in Gebarentaal
In haar lezing vertelt Louise Lawrence enthousiast hoe mooi en indrukwekkend dove
mensen bijbelverhalen navertelden in de Britse Gebarentaal. Zeker, dovenvertelkunst
is een prachtig en fascinerend schouwspel. Maar navertellen, hoe mooi en inspirerend
ook, is niet hetzelfde als vertalen. Het kan zelfs problematisch zijn als men navertellen
accepteert als een betrouwbare vorm om bijbelse verhalen weer te geven. Bij navertellen bestaat altijd het risico dat een verhaal wordt gecreëerd dat niet overeenkomt met
de oorspronkelijke betekenis van de tekst. In de westerse culturele en artistieke traditie
zijn beelden en voorstellingen over bijbelse verhalen ontwikkeld, die gemeengoed
van de cultuur zijn geworden en daardoor schijnbaar vanzelfsprekend zijn, maar toch
afwijken van de oorspronkelijke betekenis van de tekst. Bovendien, als men navertellen als een valide alternatief voor bijbelvertaling beschouwt, zou dat impliceren dat
een goede en exegetisch verantwoorde bijbelvertaling in gebarentaal niet mogelijk is,
bijvoorbeeld omdat gebarentaal geen volwaardige taal zou zijn.
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Een stem uit een dove context
In een toenemend aantal landen zijn projecten opgezet om de Bijbel te vertalen in
Gebarentaal. Deze projecten hebben niet als doel bijbelse verhalen na te vertellen,
maar om een goede vertaling te bieden in een mooie en vaak literaire gebarentaal. De
meeste projecten zijn moeilijk en zeer tijdrovend, omdat de grammaticale en narratieve structuur van gebarentaal sterk verschilt van gesproken talen. Bovendien kan
gebarentaal niet op schrift worden gesteld, en gaat het dus om een vertaling van tekst
naar ‘performance’. Vertalen in gebarentaal is dus net als navertellen een ‘performance’. Dat stelt heel specifieke eisen aan een dergelijke vertaling.
Nemen we als voorbeeld het Effata-verhaal in Marcus 7. In de Willibrordvertaling
wordt Marcus 7:35 vertaald als: ‘Meteen gingen zijn oren open, zijn tongriem ging los,
en hij sprak normaal.’ De ogenschijnlijk logische interpretatie van de tekst is dat het
gaat om een genezingsverhaal. Jezus verlost de dove man en verlossing betekent dat
hij nu kan horen en spreken. Echte verlossing van doven betekent dat zij niet meer
doof zijn, maar normale horende en sprekende leden van de horende maatschappij.
Zorgvuldig onderzoek van de tekst kan echter ook leiden tot heel andere interpretaties. En iemand die het verhaal navertelt als een spectaculair genezingsverhaal,
kan het risico lopen om niet de echte betekenis van de Schrift te presenteren, maar
alleen dominante culturele vooroordelen over doofheid.
In de interpretatie van het Effata-verhaal door de dove pastor Peter McDonough is
het eerste wat Jezus doet de dove man uit de menigte apart nemen, Hij haalt hem
weg uit het blikveld van de starende menigte. Een pijnlijke ervaring van veel dove
mensen is als zij de enige dove tussen horenden zijn, dat ze worden aangegaapt
zonder dat iemand echt met hen communiceert. Jezus kent en gebruikt geen gebarentaal, maar hij begrijpt wel dat de dove man daaronder lijdt. Hij bevrijdt hem van
de starende blikken van de horende mensen die alleen maar nieuwsgierig zijn en
spektakel willen zien. Jezus geeft hem empathie.22
De man is doof. Wat was doofheid in de tijd waarin het Nieuwe Testament tot stand
kwam? In de mishna’s, die zich in die tijd aan het ontwikkelen waren, was een dove,
een cheresh, een persoon zonder volledige zintuigen, en dus zonder echt inzicht.
Een dove was volledig buitenstaander in de religieuze wereld, net als een heiden en
nauwelijks meer dan een dier. Doven werden gezien als niet in staat om de Wet te
begrijpen, en religieuze handelingen door doven waren niet geldig.23
De Willibrordvertaling zegt dat de oren van de dove opengingen en hij sprak normaal.
Een Italiaans spreekwoord zegt: ‘Tradurre è tradire’ (vertalen is verraden); het staat namelijk niet zo in de grondtekst. Het Griekse woord ἀκοή (akoé) slaat op ‘luisteren naar
een boodschap’. De man sprak – ὀρθῶς (orthôs): dat betekent niet dat hij op een normale manier sprak, maar dat hij de juiste dingen zei. In de meeste bijbelvertalingen wordt
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de dove man verlost van zijn medische stoornis, maar op een diepere laag betekent het
verhaal dat de dove man Jezus’ missie begreep en zelf de boodschap ging verkondigen.
Na de discussie met de farizeeën over religieuze reinheid en het gebrek aan begrip
van de leerlingen, presenteert Marcus 7 twee provocerende voorbeelden van echte
getuigen: de Syrofenische vrouw en de dove man, beiden in religieus opzicht volkomen buitenstaanders.
Doven waren buitenstaanders in de religieuze wereld. Het Effata-verhaal gaat niet
over de genezing van meelijwekkende doven, die nu gelukkig kunnen horen en spreken als echte mensen, maar over doven die de boodschap verkondigen. Als het een
genezingsverhaal was – waarom zou de dove zo nodig moeten horen en spreken?
–, zou het een onderdrukkend verhaal zijn, maar in plaats daarvan is het een bevrijdend verhaal over buitenstaanders die de boodschap verkondigen.
Projecten voor de vertaling van de Bijbel in Gebarentaal moeten vertalingen maken
die de kijker van het verhaal niet vastpinnen op één enkele verklaring, maar wel
betrouwbaar zijn vanuit exegetisch oogpunt, gepresenteerd in levendige en mooie
gebarentaal, zonder verfraaiing met de vruchten van fantasie en verbeelding, zoals
gemakkelijk kan gebeuren bij navertellen.
Het is echter wel een feit dat voor een goede vertaling van de Bijbel in Gebarentaal
meer informatie nodig is dan standaardvertalingen in schriftelijke taal geven.
Neem bijvoorbeeld het verhaal van de barmhartige Samaritaan in Lucas 10. De man
is beroofd en ligt halfdood langs de weg. De priester komt langs, ziet hem en gaat
voorbij. In gesproken taal is het voldoende om het woord ‘zien’ te gebruiken, maar in
gebarentaal is het nodig om te laten zien hoe de priester kijkt en hoe hij voorbij loopt.
Bijbelvertalingen in geschreven taal geven die informatie niet. Vertalers in gebarentaal
gaan dan elementen aan de tekst toevoegen, zoals kijken met afschuw, met minachting of angst, toevoegingen die niet altijd trouw zijn aan de grondtekst. Daardoor kan
een vertaler zijn interpretatie opleggen aan de kijker van de vertaling in gebarentaal.
Daarom is nauwe samenwerking nodig tussen bijbelwetenschappers, exegeten, kenners van de grondtalen, gebarentaal-linguïsten, en professionele dove presentatoren die moedertaalgebruikers van gebarentaal zijn. Dat is wat gebeurt in de meeste
vertaalprojecten. Daarbij is het de taak van bijbelwetenschappers om te garanderen
dat de vertaling in gebarentaal het oorspronkelijke verhaal zo getrouw mogelijk
weergeeft. Doven hebben namelijk het hetzelfde fundamentele recht op toegang tot
bijbelse verhalen als horenden. Een goede vertaling in gebarentaal, hoe moeilijk het
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Een stem uit een dove context
vertaalproces ook is, draagt zo ook bij aan de emancipatie van de taal van doven, ook
al is navertellen door een expressieve dove presentator misschien leuker om te zien
dan een goede vertaling.
Een goed voorbeeld van een vertaalproject dat de emancipatie van doven dient, is
het LESCO-project24 in Costa Rica, dat wordt ondersteund door de bevrijdingstheoloog Elsa Tamez.25 Empowerment van de dovengemeenschap vanuit het perspectief van bevrijdingstheologie is ook een expliciet doel van dit LESCO-project.
In een proefproject is een selectie gemaakt van teksten uit het Nieuwe Testament
gemaakt, deze zijn uit de grondtaal vertaald in LESCO, en daarnaast is commentaar
op deze teksten gegeven vanuit het perspectief van de dovengemeenschap. Er is
al een dvd tot stand gekomen met vier delen van het Evangelie van Lucas, met een
inleiding over de relatie tussen de dovengemeenschap en de Bijbel.
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II REFLECTIES

‘Ik pak mijn stok en ik ga weer op pad’

5 ‘ Ik pak mijn stok en ik ga
weer op pad’
Interview met pionier Bettie Woord
Astrid Hamberg
Bettie Woord, predikant-pionier in Almere Poort, gaf als
ervaringsdeskundige – zij is slechtziend – een respons op de Dom
Hélder Câmara-lezing 2018 van Louise Lawrence over contextuele
bijbelinterpratie en beperking. In een persoonlijk gesprek vertelt ze
openhartig over haar leven en opleiding en over alle moeilijkheden
die zij onderweg het hoofd moe(s)t bieden.

Hoe lang bent u slechtziend?
‘Deze oogziekte heb ik mijn hele leven al. Toen ik vier was, zei de oogarts dat er iets
niet klopte, maar ze konden niet vinden wat het was. Mijn oog als een lui oog rechtzetten had geen enkel effect. Er stond dus een groot vraagteken op mijn medisch
dossier.
Hoeveel ik minder zag, wist ik niet. En als je dat zelf niet weet, kun je het ook niet
uitleggen. Mijn tastzin, geur en gehoor zijn zo sterk ontwikkeld in mijn kindertijd,
dat ze veel functies overnemen. Ik kan bijvoorbeeld ruiken welke winkel ik binnenstap.
Ik heb genoeg fantasie en ik denk in beelden. Het zijn wel altijd mooiere beelden
dan wat het in werkelijkheid is. Als mijn man een bruggetje over een watertje beschrijft, krijg ik een romantisch beeld in gedachten, terwijl in werkelijkheid dat
bruggetje verroest is en het water vol zwerfafval ligt.
Rond mijn twintigste kwam er een bril op de markt waarvan in de advertenties
werd gezegd dat je daarmee de ondertiteling van een film zou kunnen lezen. Tot
die tijd had ik nog geen enkel hulpmiddel gehad, dus dit leek me wel gaaf. Het viel
vies tegen, ik zag maar een kwart van het beeld en zodoende ook maar de helft van
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de ondertiteling. Ik heb gemeld dat het hulpmiddel niet werkte. Ik kreeg als reactie:
‘Maar wat dacht je dan? Er staat in je dossier dat je maar zeven procent ziet, dus dan
denk je toch niet dat je een film kunt volgen?’ Ik dacht: Hè? Zeven procent? Ik vroeg
ernaar bij mijn oogarts, die bevestigde dat het altijd al zo was geweest.
Ik heb dus nooit meer dan zeven procent gezien. Mijn hele leven was ingericht
naar wat ik zag. Ik fietste bijvoorbeeld gewoon, ook al moest ik me dan wel goed concentreren op het fietsen. Als je namelijk niet weet dat je eigenlijk 93 procent mist,
dan neem je aan dat anderen de wereld ook wel zo zullen zien.
Toen ik zwanger was van mijn eerste kind vroeg ik of mijn ziekte erfelijk was,
maar ze zeiden van niet, dus ik maakte me daar geen zorgen over. Bij het tweede kind
werd het ineens: ‘Misschien’. Toen ben ik zelf verder in de theorie en de wetenschap
gedoken, maar er is geen eenduidig antwoord op te vinden.’
Wat bent u te weten gekomen over uw ziekte?
‘Het is de ziekte van Stargardt, een zeldzame vorm van macula-degeneratie: ouderdomsblindheid. Achttien of negentien jaar was de jongste leeftijd waarop het was
geconstateerd, maar een zeldzame vorm komt ook bij jonge kinderen voor. Toen de
ziekte vaker voorkwam, heeft de wetenschap een vogelvlucht genomen. Nu doen ze
bijvoorbeeld onderzoek met stamcellen.
Mijn zicht was redelijk stabiel, maar zoals anderen een bril nodig hebben als ze
ouder worden, gaan mijn ogen ook achteruit naarmate ik ouder word. Ik zie een
dikke grijze mist, silhouetten en wat contrast.’
Hoe is uw opleidingstraject verlopen en hoe bent u uiteindelijk predikant en
pionier geworden?
‘Na de basisschool heb ik de huishoudschool gedaan, want dat deed je als meisje.
Ik wilde heel graag studeren en in mijn laatste jaar werd me beloofd dat ik door zou
mogen studeren. Die belofte is niet uitgekomen en dat vond ik verschrikkelijk. Toen
ben ik gewoon aan het werk gegaan.
Ik ben getrouwd en thuis gebleven tot de jongste van mijn kinderen vier jaar oud
was. Toen begon het te kriebelen. Ik deed vrijwilligerswerk in de kerk, maar wilde
nog steeds dolgraag studeren. Mijn man heeft geen groot inkomen, dus ik moest zelf
wat gaan verdienen om te kunnen studeren. Ik ben daarom bij iemand in de huishouding gaan werken. Helaas bleek dit zo’n fysieke inspanning te zijn dat ik ’s avonds
boven mijn boeken in slaap viel. Dat frustreerde me zo!
De mevrouw voor wie ik werkte, vertelde dat zij een Wajong-uitkering kreeg,
omdat ze iets aan haar rug had. Ik dacht dat ik ook recht op zo’n uitkering zou moeten hebben. Nadat ik mijn levensverhaal op papier had gezet (wat uiteindelijk niet
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had gehoeven), werd ik na tien minuten direct afgekeurd door het UWV. Ik had het
geld hard nodig om te studeren, maar het voelt toch wat wrang dat je binnen tien
minuten als maatschappelijk irrelevant van de kaart geveegd wordt.

‘Het voelt toch wat wrang dat je binnen
tien minuten als maatschappelijk irrelevant
van de kaart geveegd wordt.’
Daarna heb ik een beroepskeuzetest gedaan en ben ik eerst bij de LOI mavo/havo
gaan doen, om basiskennis onder de knie te krijgen. Dat duurde drie jaar; ik studeerde thuis en deed staatsexamens. Uit de beroepskeuzetest was sociale dienstverlening gekomen, dus ik ging naar een open dag van Windesheim. De voorlichter
zei dat ik het best bij mijn eigen doelgroep aan het werk kon, maar dat wilde ik niet.
Ergens in de gang zag ik een bord van theologie en levensbeschouwing. Omdat ik
altijd al werkzaam was in de kerk, ging ik er even kijken. Ik was meteen verkocht!
Het voelde als een groot, warm bad; ik nam als een grote spons alles in me op. Ik
heb alles gedaan wat ze me aanboden, met als gevolg dat ik met veel te veel punten
slaagde.
Daarna ben ik een jaar naar de universiteit in Kampen gegaan en dat botste ontzettend. Wat een ijskoude omgeving, zonder begrip voor iemand met een visuele
beperking. Elke professor moest ik het opnieuw uitleggen en elke keer moest ik
opnieuw verdedigen dat ik het niveau wel aankon. Heel frustrerend. Op de universiteit wilde ik ook alle vakken doen, maar dat kon niet zo gemakkelijk als op
het hbo. Mijn cijfers gingen ook naar beneden, maar ik haalde alles nog wel in één
keer. Ik liep op een gegeven moment een beetje vast, want ik had me redelijk over
de kop gewerkt met al mijn extra vakken en het liep ook niet zo goed tussen mijn
geestelijke zorg-professor en mij. Na dat jaar besloot ik om daar niet verder te studeren.

‘Als dit die blindheid dan moet zijn,
laat het dan maar zo!’
Er kwamen ook persoonlijke dingen tussendoor: mijn moeder kreeg agressieve
kanker en ik ging steeds minder zien. De oogarts zei dat er helemaal geen reactie
meer in het oog zat. Ik dacht, als dit die blindheid dan moet zijn, laat het dan
maar zo!
Ik heb me aangemeld bij Visio Het Loo Erf om eens te praten over wat ik verder
met mijn leven zou doen. Daar heb ik braille geleerd, want ik vond dat ik een escape
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Bettie Woord, protestants pionier in Almere Poort.
Foto: Studio Breedveld, Almere
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moest hebben voor als ik echt helemaal blind zou worden. Ik heb toetsenbordbesturing geleerd voor de computer, omdat de muis steeds waziger werd. Bij Het Loo Erf
zeiden ze dat mijn passie ligt bij het uitleggen van de Bijbel. Dat was ook zo, maar
toen moest ik niet zo veel van de kerk hebben.
Ik ben bij de opleiding Religiewetenschappen met als specialisatie Geestelijke
Verzorging in organisaties aan de Vrije Universiteit in Amsterdam gaan kijken. Dat
was een nieuwe master, zo nieuw dat de boeken nog niet eens gedrukt waren. Daardoor stonden er maar een paar vakken vast en mocht je verder zelf bepalen wat je
deed. Die eenjarige master heb ik in twee jaar gedaan, omdat ik het rustig aan wilde
doen en wilde genieten van het studeren. Mijn studiecoördinator vertelde me dat
ik weer terug naar mijn roots moest, terug de kerk in. Inmiddels was in Kampen de
studieleiding veranderd en deze mensen stonden wel open voor iemand met een
visuele beperking, dus dat was een heel andere ervaring. Mijn master aan de VU kon
geïntegreerd worden in het programma van Kampen. Ik ben weer voltijd gaan studeren toen ik ook Hebreeuws en Grieks moest leren. Peter Broers van de Hebreeuwse
vereniging heeft alles voor mij aangepast en ik had een braille-leesregel voor het
Grieks. Daarnaast moest ik wat exegesevakken aanpassen uit de bachelor en toen
ging ik door naar de predikantsmaster, samen met gemeentepredikanten en twee
anderen die net als ik kozen voor predikant-geestelijk verzorger. Ik dacht dat de kerkmuren weg zouden vallen als ik voor geestelijk verzorger koos, maar mijn stage daar
ging helaas niet geweldig …’
Wat voor stage wilde u graag doen?
‘Ik wilde dolgraag in de gevangenis stagelopen, omdat ik aan den lijve heb ervaren
hoe het is om aan de rand van de samenleving te staan en ik wilde laten zien dat het
mogelijk is om wel in de samenleving te kunnen functioneren. Tijdens het gesprek
in Den Haag zat ik tegenover drie heel zenuwachtige mannen. Ze zagen het echt niet
zitten dat ik in de gevangenis stage kwam lopen, omdat er te veel gevaar en spanning
was.
Spanning en sfeer voel ik meestal wel goed aan, zei ik. Ze vroegen me de sfeer in
de kamer te omschrijven en ik vertelde dat er drie zenuwachtige mannen zaten die
zich afvroegen hoe ze op een nette manier van mij af konden komen, omdat ze het
echt niet zagen zitten dat ik in de gevangenis stage kwam lopen. Dat was een correcte
omschrijving, en hoewel ze daar onder de indruk van waren, zeiden ze in februari
alsnog dat het niet mogelijk was.
Iemand van de sportschool vroeg waarom ik niet gewoon naar Bartiméus1 ging,
daar zou ik meteen in kunnen stromen. Dat wilde ik eigenlijk niet, maar ik moest wel
een stageplek hebben, dus ik heb toch contact met ze opgenomen. Eerst heb ik zowel
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godsdienstles als levensbeschouwing gegeven op het Voortgezet Speciaal Onderwijs.
Van september tot aan april heb ik bij Bartiméus Doorn met mensen met een meervoudige beperking gewerkt, daarna in de ouderenzorg in Bartiméus Ermelo.
Intussen werd ik gevraagd om in mijn eigen kerk een groep met belijdeniskandidaten te begeleiden, dat vond ik erg leuk. Met geestelijke zorg begeleid je toch vaak
mensen met een bepaald ziektebeeld of van een bepaalde leeftijd, daarom vond ik
dit juist zo leuk. Toen heb ik ook het laatste stukje gemeentepredikantschap gedaan,
bewust in Kampen. Daar heb ik gefocust op jeugd en wat je doet bij rouwgevallen.
In april 2014 was ik klaar en mijn kerkelijk examen had ik ook binnen. Helaas was ik
toen in Ermelo al gestopt met werken in de zorg, anders had ik toen al bevestigd kunnen worden als predikant.
Door de voorzitter van de kerkenraad werd ik gevraagd of ik voor een paar maanden het crisispastoraat zou willen overnemen. Ondertussen was ik aan het solliciteren en daarbij kwam ik telkens weer tegen hoe mensen tegen iemand met een
beperking aankijken. Ze zien eerst je beperking en niet waar je eigenlijk toe in staat
bent. Een beroepingscommissie van vijftien mensen kan ik helaas niet in een uurtje
overtuigen dat ik gewoon kan werken – hoe optimistisch ik ook ben. Ik werd om de
stomste dingen afgewezen: te enthousiast, niet enthousiast genoeg, of geen leiding
kunnen geven. Ik heb zelfs aan de ‘dominee-date’ meegedaan en daar had ik wel een
klik met een gemeente, maar dat was dan helaas maar voor veertig procent en ook nog
in Leiden, dus dat kon praktisch en financieel gezien gewoon niet.
Ondertussen heb ik mijn diensten gratis aangeboden aan gemeenteadviseurs en
de provincies. Ik wilde alles in de praktijk brengen wat ik had geleerd, maar daar kreeg
ik de kans niet voor. Iedereen vond het geweldig dat ik het aanbood, maar er was telkens geen gemeente die erom vroeg.
Als gastpredikant ging ik wel voor in gemeentes. Ik kwam onder andere in Almere
en raakte daar met iemand in gesprek van het pioniersteam. Ze zochten een stagiair
voor kerkelijk werker, omdat hun pioniers naar Indonesië gingen. Ik zei dat ik nooit
de ambitie had om als kerkelijk werker aan de slag te gaan, maar dat ik wel elke keer
voorga en dat ik dit zou willen. Met wat telefoongesprekken ben ik daar terechtgekomen en dat was een echte verademing na alle beklemmende muren van kerken, wetten en regeltjes.
Ik heb mezelf wel meer in bescherming genomen, anders sta ik net als in Ermelo
zo weer op straat, dacht ik. Ik heb gezegd dat ik er graag mee door wilde gaan en dat
vonden ze goed. Zo ben ik bij pioniersplek de Schone Poort in Almere Poort terechtgekomen. En toen dacht ik, dan krijgen we Bettie zo bevestigd. Nou, dat is dus nog
steeds niet gebeurd.’
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Hoopt u dat uw bevestiging nog zal plaatsvinden?
‘Inmiddels ben ik op een punt dat ik vind dat ze me maar moeten vragen. Vlak voor
Kerst ben ik “Prachtige Poortenaar” geworden, vanwege al het werk dat ik hier in
Almere Poort in de wijk doe. Het is ontzettend leuk dat de burgerlijke gemeente je
werk als predikant zo waardeert en ziet wat voor meerwaarde dat voor de wijk is.
Zoiets zou je dus ook verwachten van de kerk.’
Er zijn toch voorbeelden van blinde voorgangers of voorgangers met een andere
beperking?
‘Jazeker, die zijn er, en dat riep ik ook elke keer. Allemaal mannen trouwens en allemaal met emeritaat. Er is nog een jonge blinde man als geestelijk verzorger op het
Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), maar hij heeft geen kerkelijk examen
gedaan. Voor de rest ben ik de enige in protestants Nederland, en de eerste vrouw.
Een paar collega’s die nu met emeritaat zijn, hadden een vrouw die ook predikant
was. Misschien was dat makkelijker voor een gemeente, om een goedziende predikant erbij te hebben. En je had natuurlijk Jan Wit, die blind was, die ook veel voor het
Liedboek gedaan heeft. Je zou zeggen dat er een pad ligt, omdat mensen je zijn voorgegaan, maar dat is niet zo.
Ik heb een keer een gesprek bij de mobiliteitspool van de Protestantse Kerk gehad,
waarvoor ik vijf uur moest reizen. Die mevrouw zei dat ik mijn beperking voorop
zette en dat ik daardoor niet aan werk kwam. Ik sloeg dicht en heb niets meer gezegd.
Ze was wel even stil toen ik vertelde dat ik die dag vijf uur had moeten reizen om
haar te ontmoeten. Lopend richting de bus kwamen de tranen. Maar er is altijd wel
iemand die vervolgens zegt dat ik ‘zo’n lieve hond’ heb en dat herinnert me eraan dat
ik er voor de mensen ben, en niet voor zo’n stom systeem dat mensen met een beperking afserveert.’
Wat vond u van de lezing van Louise Lawrence?
‘Ik ben blij dat er eindelijk aandacht voor beperking was. Ik vond het heel mooi dat
ze de mensen zelf aan het woord liet. Het gedeelte over de dove mensen vond ik echt
krachtig, daar zat ze zelf helemaal in. Dat raakte me echt, want ik vind doofheid een heel
moeilijke beperking. Het was mooi dat de mensen zelf aan het woord gelaten werden.’
Voor de blinden citeerde zij John Hull; sprak dat u aan?
‘John Hull is op middelbare leeftijd blind geworden en ik ben het zeer oneens met
hem. Hij haalt Johannes aan, met name de vergelijkingen over licht en donker en dat
hij daar niks mee kan. Ik ben juist heel blij met Johannes, met name met Johannes 9
over de blinde man.
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De metafoor over licht en donker gebruik ik vaak. Vorig jaar zijn we op paasmorgen
van het donker en de dood, letterlijk bij de begraafplaats, naar het licht in de wijk
gelopen, naar het leven. Ik steek ook altijd kaarsen aan. Wat wil je nog meer als symboliek voor licht en warmte dan een kaars?
Ik denk dat John Hull aan de ene kant heel graag gewoon mens wil zijn, maar aan
de andere kant zet hij zijn beperking voorop en voelt hij zich geraakt doordat hij iets
niet ziet. Als Jezus een blinde man geneest, voelde ik me niet aangesproken. John
Hull zegt dat Jezus’ grootheid naar voren komt, omdat Hij blinden geneest. Ik denk
dat de grootheid van God in de mensen naar voren komt als iemand de kans krijgt
om iets voor iemand anders te doen en daar ook de ruimte voor krijgt. Ik had sinds
september geen geleidehond meer en ik moest met mijn stok lopen. Ik kan met de
stok nog wel dezelfde afstanden lopen, maar het was ontzettend wennen en ik had
ook meer hulp nodig. Elke keer als ik met mijn stok onderweg ben, komen er wildvreemde mensen op me af die mij hun hulp aanbieden. Laatst moest ik ergens zijn,
maar ik kon het zelfs met Google Maps niet vinden. Toen bood een meneer zijn hulp
aan en heeft mij op tijd bij het juiste adres afgezet. Juist doordat ik hem de ruimte
gaf om zijn verhaal te doen en mij te helpen, hadden we allebei een goed gevoel en ik
denk dus dat zó de grootheid van God te zien is.
Een collega van mij is afgestudeerd op het boek Johannes en met haar kan ik goed
daarover sparren. Zij zit elke keer weer vol verbazing. We zijn zo geneigd om de
grootheid van God in die genezing te leggen, maar misschien moeten we die grootheid zien doordat mensen hulp geven en onverwacht, zonder slag of stoot hun hulp
aanbieden.’
Dat is een andere interpretatie dan die van de doorsnee kerkganger. Heeft u meer
van zulke voorbeelden?
‘Toen ik op het hbo zat, kregen we een tekstje dat God het licht in onze ogen is. Nou,
dacht ik, dan heb ik wel een klein godje.
Ik vind dat Jezus met zijn manier van optreden laat zien hoe de maatschappij
geleefd moet worden. Dat vind ik zo bevrijdend aan het evangelie: Jezus ziet alle
mensen. Ook in die tijd was het nodig om mensen met een beperking letterlijk in
het middelpunt te zetten. Jezus preekt elke keer weer voor inclusiviteit en Hij heeft
voorbeelden zoals de blinde man nodig om dat te laten zien. Hoe had Hij de wetten
anders opnieuw kunnen uitleggen? Juist door de wetten zo laagdrempelig uit te leggen en de mensen er letterlijk bij te betrekken en ze te zien als mens, maakt dat het
nog steeds goede voorbeelden zijn. Misschien moeten we nog meer Jezus navolgen
door meer oog te hebben voor mensen die afgewezen worden en in de marge van de
samenleving staan en moeten we met meer open oren en ogen de wereld in gaan en
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juist die mensen zien. Dat lijkt me echt bevrijdend: dat je niets uit hoeft te leggen en
dat je erbij hoort.’
Hoe zagen uw ouders de relatie tussen beperking en zonde?
‘Ik kom uit een gezin met een echte gereformeerdebondsopvoeding, nog van de oude
stempel. Mijn oudste broer heeft dezelfde visuele beperking als ik. Als je twee kinderen met een beperking hebt, moet je toch aardig wat op je kerfstok hebben, anders
zou God je niet zo straffen ... Dat heeft mijn moeder heel haar leven zo gedacht en dat
heb ik met mijn studie en kennis er ook niet uit gekregen. Er staat in de Bijbel dat het
niemands schuld is en dat vind ik geweldig. Jezus zegt het gewoon zelf!
Dat er een relatie tussen beperking en zonde was, werd gewoon vanaf de kansel
gepreekt. In die kringen is dat nog steeds zo, ook als je kijkt naar wat er afgelopen
week is gebeurd (de Nashville-verklaring; dit interview werd in januari 2019 gehouden – red.). Zoiets wordt in die kerk meteen omarmd. Ik vind dat jammer, want dan
lezen ze de Bijbel toch niet goed. Maar hoeveel ik dat ook roep, de traditionele oude
kerk blijft het toch zo zien.’
Heeft u dat zelf ook wel eens zo gedacht?
‘Nee, dat is het gekke. In mijn jeugd gingen we op zondagochtend naar de kerk,
’s middags naar de zondagsschool en ’s avonds weer naar de kerk. Ik vond het erg
intiem in het kleine kerkje, het was er warm en ik kon er heerlijk wegdromen. Ik kon
daarentegen niets beginnen met een wrekende God. Ik heb daar veel moeite mee
gehad en ik kon niets met het idee van een God die beperkingen zou willen. Ik leerde
op de zondagsschool alle bijbelverhalen, maar ik betrok die nooit op mijzelf – dat zat
ook niet in die traditie.
Als twintigjarige ging ik naar de vrouwenvereniging van de gereformeerde kerk.
Ik kende de hele Bijbel uit mijn hoofd, wist waar wat stond, want ik had zo’n gedegen opvoeding gehad. Daar vroegen ze echter: wat geloof je eigenlijk zelf? Daar had
ik geen antwoord op en het zette me aan het denken. Zo ben ik in het kerkenwerk
gerold, en ik begon bij de kinderzondagsschool. Kinderen praten zo vrij over God en
Jezus, dat dit mij ook de vrijheid gaf om erover na te denken.
Henri Nouwen is mijn grote voorbeeld. Hij laat zien dat je er mag zijn, met al je
beperkingen. In die tijd is mijn geloof gaan groeien en wist ik steeds beter hoe ik God
zag. Ik zie Hem onder andere als Schepper, de transcendente, de ongrijpbare, maar
ook als God van dichtbij, in de mensen die je dagelijks ontmoet. Toen ik mijn eerste
geleidehond kreeg, dacht ik: als ik God moest omschrijven, dan loopt Hij nu op vier
pootjes naast me. Het stuk vrijheid dat ik met de geleidehond kreeg, daarvan dacht ik
dat dat God moest zijn.’
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Hoe denkt u over terminologieën als ‘beperking’ versus ‘anders-zijn’?
‘Ieder mens heeft wel een beperking. Ik heb deze beperking, en de volgende heeft
weer wat anders, ook al is dat niet altijd zichtbaar. Je hebt blinde mensen die achter
de geraniums blijven zitten en denken dat de wereld tegen hen is, maar ik denk dat
we de wereld in moeten gaan om te zien of de wereld wel echt tegen ons is. Ik pak
mijn stok en ik ga weer op pad. Ik kom van alles tegen en ik vind dat mijn leven veel
boeiender is dan dat van iemand die goed ziet.’
Is er al sprake van voldoende inclusiviteit voor mensen met een beperking?
‘Bij het Dienstencentrum van de Protestantse Kerk heb ik vaker aangegeven dat er
beleid geschreven moet worden voor mensen met een beperking, want het kan niet
zo zijn dat iemand na mij dezelfde weg opnieuw moet afleggen. Dat ik het moet
doen, dat is niet anders, maar dit gun je toch niemand?

‘Ik ben wie ik ben en dat geeft een stuk rust.
Die rust vind ik nu op de pioniersplek.’
Ze zeggen dat het niet binnen hun gezichtsveld valt. Zij zitten in hun ivoren toren
en het proces tussen predikant en gemeente bepaalt de gemeente zelf. Zo wordt het
een mooi afschuifsysteem. Ze zouden me ook een steuntje in de rug kunnen geven.
Als ik samen met een vrouw van dertig zonder visuele beperking naar voren word
geschoven, kan ik het natuurlijk wel schudden. Schuif mij dan alleen naar voren!
Als gastpredikant loop je ook behoorlijk op je tenen, omdat je hoopt dat er niks
mis zal gaan. Het is nu bevrijdend dat ik geen druk meer voel van het beroepingswerk en me niet meer zo nodig hoef te bewijzen. Ik ben wie ik ben en dat geeft een
stuk rust. Die rust vind ik nu op de pioniersplek.’

1	Bartiméüs is een expertise-organisatie die mensen met een visuele beperking ondersteunt om het

leven te leven zoals zij dat willen. Zie ook: www.bartimeus.nl/over-bartimeus.
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6 Beweging in de menigte
Inge Landman

Meer en meer ben ik op het spoor gekomen van de ‘menigte’ in de
Bijbel: de menigte die een rol speelt in zoveel verhalen, die luistert
naar wat er gezegd wordt, ziet wat er gebeurt. Deze reflectie is een
poging iets te verwoorden van wat de Dom Hélder Câmara-lezing
2018 over ‘Bijbel en beperking’ heeft betekend voor mijn denken
over en doen van theologie.

Ik start bij mijn eigen context als vertrekpunt van mijn reflectie, want dat vertrekpunt zegt veel over de dingen die mij opvielen in de bijdragen van de verschillende
sprekers. Vervolgens haak ik aan bij enkele elementen uit de lezingen die in ieder
geval in mijn eigen theologie, maar mijns inziens ook in de theologische opleidingen
en binnen de Protestantse Kerk in Nederland, meer aandacht en verdieping verdienen. Ik sta kort stil bij de beperking van het talige woord en de beperking van de
geloofsgemeenschap. In het denken over beweging binnen onze beperkte structuren
pleit ik voor meer focus op de notie van de ‘menigte’ in onze contextuele bijbelinterpretatie. Daar is beweging nodig om tot verandering te kunnen komen.

Mijn context en beperking
Ik ben opgegroeid in een dorp op de Veluwe dat zichzelf als ‘zorgdorp’ profileert,
vanwege de vele zorginstellingen voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking, of psychische problemen. Sinds anderhalf jaar woon ik hier weer.
Als kind al was ik niet anders gewend dan dat op zaterdag iedereen in het dorp te
vinden was: mensen met en zonder beperking. Dat beeld heeft veel betekend voor
mijn kijk op het leven en hoe ik denk over mensen, over kwetsbaarheid en maakbaarheid. Ik ben er dankbaar voor en koester de prachtige mengeling van onze dorpsgemeenschap. Maar tegelijk woonden (en wonen) de meeste mensen met een (zichtbare) beperking voornamelijk op de terreinen van de instellingen. En misschien nog
opvallender: twee van de instellingen hebben ook een eigen kerkgebouw en eigen
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diensten. In de zondagse kerkdienst van de gemeente waar ik lid van ben, was en is
het midden in dit zorgdorp nog altijd een gemeenschap van mensen zonder lichamelijke of verstandelijke beperking die bijeen komt rond het Woord: een vreemde
gewaarwording. Het is een gegeven waar ik nog meer bij stil sta sinds ik tweeëneenhalf jaar in Colombia heb gewoond en gewerkt, want deze periode ver van huis heeft
mij sterker bewust gemaakt van de invloed van mijn context op de manier waarop ik
denk, doe, voel, spreek en theologiseer.
Daarom begin ik deze reflectie met te vertellen over mijn context. Het is niet alleen zinvol, maar naar mijn idee zelfs noodzakelijk om te benoemen dat ik dit artikel
schrijf als jonge, westerse, hoogopgeleide, blanke vrouw. Als hoogsensitief mens in
een gerationaliseerde samenleving. Als theologe en predikante die gepassioneerd bezig is met contextueel bijbellezen. Als single in de kerk. Als mens die op dit moment
leeft zonder zichtbare lichamelijke of verstandelijke beperking.

Beperking van het woord
Wat verstaan we precies onder beperking en wie is er beperkt? Dit is een voor de
hand liggende vraag, maar toch heeft deze tijdens de Dom Hélder Câmara-lezing
nieuwe betekenis voor mij gekregen. Diep geraakt door de verschillende bijdragen,
maar ook door de onhandigheid, onkunde en blinde vlekken van mensen, van mijzelf, als het gaat om mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking in relatie tot theologie. Wat hebben bijbelverhalen, exegese, leestraditie en de kerk in het
algemeen veel kwaad gedaan en mensen uitgesloten en pijn gedaan. Er is nog altijd
veel te leren waar het gaat om inclusie en om het betrekken van het perspectief van
mensen met een beperking bij de interpretatie van bijbelverhalen.
Ik sta met beide voeten in een protestantse traditie waar het woord (letterlijk)
tot hoogste goed is verheven en daarom vond ik het uitermate boeiend dat het verheffen van het woord een van de dingen was waar veel vraagtekens bij gezet zijn in
de bijdragen van verschillende sprekers. Enerzijds in theoretisch-theologische zin
klonk er kritiek, want waarom zijn we het woord zo ontzettend gaan beperken tot
een talig iets, in een traditie waar de logos (het woord) mens werd? Anderzijds in
praktisch-theologische zin: hoe kunnen we het evangelie communiceren als dat zo
hoog verheven gesproken of geschreven woord niet toegankelijk is voor mensen met
een lichamelijke of verstandelijke beperking?
Het vergt veel vindingrijkheid en creativiteit voor klassiek opgeleide theologen
(talen, exegese, woordspelingen, ratio) om de beperking van de studie te overstijgen
en een vertaalslag te maken naar gebaren, symbolen, geuren, geluiden en sensitiviteit
om daarmee het evangelie uit te dragen. Ik bewonder degenen die de stap hebben ge-
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zet om zich daar aan te wijden. Want wat ik mij herinner vanuit de studietijd was de
intrinsieke boodschap dat het iets was wat minderwaardige status had, met name het
werken met mensen met een verstandelijke beperking. Daar kwam namelijk maar
weinig ‘echte’ theologie aan te pas. Wie is er hier nu precies beperkt?

Beperking van de geloofsgemeenschap
Ik kom terug bij de zondagse vieringen in ons dorp en het gebrek aan inclusie in de
kerkdiensten in de gemeente waar ik lid van ben. Ik merk dat het niet makkelijk is
om hier iets zinnigs over te schrijven. Ik kan benoemen dat ikzelf meer inclusie van
mensen uit de verschillende zorginstellingen zou willen in onze gemeenschap. Maar
tegelijk schrijf ik dan óver anderen, zonder te weten wat hun voorkeur is. Wellicht
projecteer ik dan met name iets van mijn eigen verlangen naar een geloofsgemeenschap waar ik me meer thuisvoel zoals ik ben. Want ook als 35+ single vrouw zonder
kinderen voelt het in deze geloofsgemeenschap met regelmaat alsof het plaatje niet
compleet wordt geacht.
Ik verwijl bij een gevoel van vervreemding en ongemakkelijkheid, maar zou niet
weten wat een beter alternatief zou zijn. Om toch wat meer insidersperspectief te
zoeken las ik een artikel van Jaqueline Kool. Zij schrijft over belonging en ze haalt een
beeld aan (van Gaby Jacobs) over de binnen- en buitencirkels waar we allemaal deel
van uitmaken en die niet statisch zijn. Die cirkels zijn overal en we nemen deel aan
vele cirkels en bewegen tussen die cirkels. Ook Jaqueline Kool geeft geen antwoord
of oplossing, maar stelt dat het nodig is om onszelf voortdurend te blijven bevragen:
‘Dus zullen we ons ook in ons denken over disability voortdurend –
kritisch en speels – de vragen moeten stellen: wie speelt mee en wie
niet? Wie bepaalt de regels van het spel en wie niet? [...] En dus ook:
wie heeft geen stem en wiens blikrichting volgen we niet?’1

Uitgedaagd
Deze vragen zijn ook de vragen die we tijdens een contextuele bijbelstudie stellen.
Aan onze eigen context, maar ook aan de bijbeltekst en bijbelse context. ‘Contextueel bijbellezen doet je naar jezelf kijken, naar onbekende vooroordelen. Het daagt de
machtige en geprivilegieerde stemmen uit’, stelt Lauwrence in haar betoog.
In hoeverre dat bij haarzelf of bijvoorbeeld bij respondent Marcel Broesterhuizen is gebeurd, heb ik helaas niet zo teruggehoord in hun verhalen, maar het was
zeker wat er met mij gebeurde tijdens de lezing en met name tijdens het verhaal
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van predikant-pionier Bettie Woord. Haar bijdrage zal ik niet gauw vergeten. Bettie
kwam op mij over als een vrouw met passie voor haar vak, iemand met een verhaal,
met een krachtige boodschap. Ze is al enkele jaren afgestudeerd theologe en beroepbaar proponent. Dat kerken haar niet zo snel zullen aannemen vanwege haar visuele
beperking kan ze zich wel voorstellen, het brengt nu eenmaal aanpassingen met zich
mee. Maar dat de landelijke Protestantse Kerk geen subsidiemogelijkheid kent die het
kerken tóch mogelijk maakt haar aan te nemen, begrijpt ze niet.
Bettie legt de vinger op de zere plek. Ze is kritisch in de richting van de organisatie, waar ik me verbonden mee weet, over het gebrek aan inclusie. Plots ben ik deel
van de ‘menigte’ en vertegenwoordigt zij die stem van een vrouw die ‘gewoon mens
wil kunnen zijn’ en die herhaalt: ‘Ik wil niet zielig, maar net zo min bijzonder gevonden worden vanwege mijn beperking. Gewoon mens wil ik zijn.’
Ze herhaalt het, minstens drie keer. Urgent, een kreet, een levensbelang dat mij
raakt. Ik word geconfronteerd met de structuren van het systeem waar ik deel van
ben, met gebrek aan inclusie. Ik word bepaald bij machtsverhoudingen die maar al
te vaak een economische component hebben, maar ook bij mijn eigen veilige comfortzone waar aan geschud wordt door iemand die daar alle recht toe heeft als mijn
collega, oud-studiegenote en zuster in geloof. Die ene mens, die gewoon méns is,
raakt mij in mijn ziel. Het brengt een mengeling teweeg van verdriet, schaamte,
boosheid, strijdlust en onmacht tegelijk. Het heeft me veranderd, méér bewust
gemaakt van mijn plek in het verhaal en meer bewust gemaakt van mijn innerlijke
beperkingen om tot verandering te komen: soms reëel, soms uit gemakzucht, soms
uit lafheid.

Contextueel bijbellezen
Ik zou graag met Bettie en andere collega’s aansluitend op een gesprek over inclusie
(belonging) in de Protestantse Kerk, eens een contextuele bijbelstudie doen over het
verhaal van Bartimeüs. Dit verhaal zoemt in mijn hoofd sinds deze lezing. Enerzijds
omdat ik door de verschillende bijdragen bepaald ben bij het enorme hiaat aan kennis en ervaringsperspectief in onze exegetische commentaren en in mijn persoonlijke vorming als theologe. Anderzijds omdat een bepaalde beweging in dit verhaal
bij mij blijft haken.
Dat heeft niet zozeer te maken met Bartimeüs of Jezus, maar met de mensen die
om hen heen staan, de ‘menigte’. De menigte, waar gemopper is; neiging tot uitsluiting in plaats van insluiting.
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‘De omstanders snauwden hem toe dat hij zijn mond moest houden …’
(Marcus 10:48, NBV)
Die omstanders zijn vooral bezig met hun eigenbelang. Ze worden in beslag genomen door hun verlangen om Jezus te zien en te horen. Zo’n bedelaar die er doorheen
schreeuwt is maar lastig. Vinden ze dat zij meer recht hebben op een ontmoeting
met Jezus dan de bedelaar? Het is een schrijnende situatie, maar tegelijk zijn vergelijkbare verhoudingen ook vandaag de dag nog volop aanwezig, bijvoorbeeld in
onze betrokken dorpskerk. Een van onze weinige kerkleden met een verstandelijke
beperking die op zondag vaak aanwezig is in de dienst, gebruikt het moment van het
stil gebed om al mompelend zijn gebed hardop uit te spreken. Net als in het verhaal
in Marcus 10 roept dit allerlei reacties op bij de andere gemeenteleden: de menigte is
verdeeld.
De reactie van Jezus in dit bijbelverhaal vind ik fascinerend. Hij loopt niet naar
Bartimeüs toe. Hij roept hem niet bij zich. Nee, Jezus zegt tegen de omstanders:
‘Roep hem’ (vers 48). Voor Jezus is het wel duidelijk waar zijn aandacht naar uitgaat,
voor Bartimeüs ook. Maar die menigte, de omstanders: zij zijn degenen die iets hebben te leren in dit verhaal. Zij moeten met hun neus op de feiten gedrukt worden en
in beweging komen.
Deze reflectie maakt dat ik meer en meer op het spoor ben gekomen van de ‘menigte’ in de Bijbel. De menigte die een rol speelt in zoveel verhalen, die luistert naar
wat er gezegd wordt, ziet wat er gebeurt. Het lijkt een groep, maar het is een menigte
die bestaat uit verschillende stemmen, overtuigingen, belangen, verlangens. Ook in
de Bijbel zien we momenten waarop stemmen zich losmaken uit die groep, omdat
iemand geraakt wordt door wat er gebeurt, of de moed heeft om vragen te stellen.

Geroepen om te bewegen
In het contextueel bijbellezen ligt van oorsprong vaak de focus op degene die onderdrukt wordt, uitgebuit, gediscrimineerd. Op de mens in de marge die gezien wordt
door Jezus. De Bijbel staat vol met verhalen die bevrijding betekenen voor mensen
en groepen mensen die zich identificeren met de ervaringen van deze gemarginaliseerde personen. Het samen lezen van die verhalen brengt transformatie in levens
van mensen in de marge in onze tijd.
Ik ben altijd wat kritisch geweest over die insteek. Met name tijdens mijn werk in
Colombia met het thema ‘verzoening’ hebben we veel gesproken over het belang van
lezen met slachtoffer én dader. Transformatie ontstaat niet alleen door empowerment van mensen in de marge; daarvoor moeten ook de machtige en geprivile-
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gieerde mensen zich daadwerkelijk laten aanspreken. Voor zo’n proces is de ‘menigte’ van cruciaal belang. Dáár vindt de verschuiving plaats, het leren en het inzicht. In
de hoop dat het zich als een olievlek uitbreidt en de structuur zodanig verandert dat
ook de beslissers, de bestuurders, mee moeten bewegen.
Zo suddert mijn denken verder. Waarbij ik eerst eens nadenk over mezelf als iemand in de menigte, zoals ik tijdens de Dom Hélder Câmara-lezing ook in de zaal zat
als iemand in de menigte, die geroepen werd om te bewegen. Bij deze alvast een klein
stapje. Wordt vervolgd.

1	Jacqueline Kool, ‘Krekels, kikkers én schildpadden. Over beperking, theologie en de zoektocht naar

inclusie’, in: Axel Liégeois (red.), Theologie en beperking, Leuvense Cahiers voor Praktische Theologie,
Antwerpen: Halewijn, 2014, 31-49, 43.
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7E
 en breuk die overbrugd
moet worden
Willemien van Berkum

In deze bijdrage reflecteren studenten theologie uit LatijnsAmerika, Afrika, Azië en Oost-Europa, die zich in Amsterdam aan
de VU/PThU in het Bridging Gaps-programma drie maanden lang
onderdompelden in de contextuele theologie, op de Dom Hélder
Câmara-lezing 2018.1

Inleiding
Aan de Amstel in Amsterdam is CtheCity2 gevestigd. Je gaat compleet verduisterde
ruimtes binnen, waar Amsterdamse situaties zijn nagebootst. Zo kun je ervaren hoe
het is om als blinde door Amsterdam te wandelen. Als bezoeker ervoer ik een paar
jaar geleden voor het eerst in mijn leven hoe lastig het is om als blinde erachter te
komen waar je de straat veilig kunt oversteken. Ik merkte hoe lastig het is als de stoep
of de weg ineens geblokkeerd is door een geparkeerde of omgevallen fiets en je niet
kunt zien hoe je verder moet. Juist op het moment dat ik ervoer hoe het is om niets
te zien, gingen mijn ogen open, zou je kunnen zeggen. Als ziend mens besef je over
het algemeen niet welke privileges je hebt en hoe weinig er rekening wordt gehouden met mensen met een handicap.
Op theologisch vlak was de Dom Hélder Câmara-lezing van Louise Lawrence op
22 oktober 2018 in Amsterdam net zo’n eyeopener. Niet eerder had ik zo systematisch nagedacht over het leven met een beperking in relatie tot de theologie. En daarin ben ik niet de enige. In deze bijdrage zal ik iets delen van de ervaringen van een
groep internationale studenten die bij deze lezing aanwezig was. Het gaat om studenten theologie uit Latijns-Amerika, Afrika, Azië en Oost-Europa, die meededen
aan het Bridging Gaps-programma van de VU/PThU in Amsterdam en zich daarmee
drie maanden lang onderdompelden in de contextuele theologie. Ook voor deze studenten was de lezing die prof. Lawrence hield, een eyeopener. Niet eerder hadden ze
vanuit theologisch perspectief nagedacht over leven met een beperking of handicap.
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Afhankelijk van liefdadigheid
De situatie waaruit deze studenten komen, ook wel the global South genoemd, is
compleet verschillend van de situatie in het Westen. In de westerse samenleving
is de idee dat mensen met een beperking dezelfde rechten hebben als anderen gemeengoed geworden. Mogelijkheden scheppen voor mensen met een beperking om
volledig mee te doen aan het sociale leven, wordt gezien als een plicht van de samenleving.
Dat dit niet overal het geval is, laten de reflectieverslagen van de Bridging Gapsstudenten zien. Zij vertellen uit ervaring dat het hebben van een handicap in hun
omgeving vaak negatief geduid wordt. Als er in hun land al hulp beschikbaar is
voor mensen met een beperking, dan wordt dat gezien als liefdadigheid en niet als
mensenrecht. Op het moment dat deelname van mensen met een beperking aan de
samenleving geen grondrecht is en geen verantwoordelijkheid van de samenleving
als geheel, komt die verantwoordelijkheid bij liefdadigheidsorganisaties of bij de
persoon met een beperking zelf te liggen.
Kamel uit Egypte beschrijft dat. Hij geeft daarbij aan dat liefdadigheid beter is dan
leven met een beperking zonder hulp van buitenaf. Ook benadrukt hij dat liefdadigheid een eerste stap kan zijn op weg naar rechtvaardigheid. Maar hij vertelt ook dat
de afhankelijkheid van liefdadigheid ervoor zorgt dat mensen met een beperking
niet volledig deel kunnen nemen aan het sociale en economische leven.
Als we bedenken dat de sociale ongelijkheid in veel landen van the global South groter is dan in bijvoorbeeld Nederland, kunnen we ons voorstellen dat de kosten van
deelname aan de maatschappij niet voor iedereen te dragen zijn. Methoden en materialen om als persoon met beperking deel te kunnen nemen aan de samenleving zijn
voorbehouden aan de rijken.
Petro uit Oekraïne is positief verbaasd over de goede gehandicaptenvoorzieningen
in Nederland. Hij geeft aan hoe anders de situatie is in Oekraïne, waar de levensomstandigheden voor mensen met een beperking zwaar zijn. De hele samenleving is
gericht op zelfrealisatie en onafhankelijkheid, waardoor mensen met een beperking
buiten de boot vallen.
Dit is een fenomeen dat niet alleen een rol speelt in Oekraïne, maar breder. Behandelingen en hulpmiddelen zijn onbetaalbaar en bij gebrek aan een sociaal stelsel zijn
mensen met een beperking volledig afhankelijk van de zorg van hun naaste familieleden. Dit wordt in stand gehouden doordat de samenleving en de wetgeving wordt
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bepaald door ‘gezonde’ mensen. Hierdoor is het voor mensen met een beperking
onmogelijk om volwaardig deel uit te maken van de maatschappij. De kloof tussen
mensen met een beperking en de rest van de maatschappij lijkt onoverbrugbaar.
Het is daarom van groot belang dat er meer aandacht komt voor deze thematiek,
juist in the global South, hoewel we ook in het Westen niet moeten denken dat we er
zijn. Nog altijd vinden er regelmatig discussies plaats in Nederland over de rechten
van mensen met een handicap. Denk aan de ophef die in 2018 ontstond toen het
kabinet een vérgaand plan ontwikkelde waarmee arbeidsgehandicapten minder dan
het minimumloon zouden gaan verdienen.3 Vanuit het idee dat er in Nederland meer
aandacht zou moeten zijn voor de moeilijkheden die het leven met een beperking
met zich meebrengt, is de KRO-NCRV een werving gestart om een ‘minister gehandicaptenzaken’ te kunnen benoemen: iemand die in het publieke debat aandacht
vraagt voor het leven met een handicap.4
Een andere reden om juist in the global South meer aandacht te vragen voor mensen met een beperking is dat er in veel gebieden gewapende conflicten zijn.
De Oekraïense Petro benadrukt dat door de conflicten het aantal mensen met een
handicap zal toenemen, waardoor nadenken over de omgang met hen noodzakelijk
is. Daarbij verwoordt hij treffend dat zorg voor mensen met een handicap geen
sluitstuk moet zijn, maar een grondprincipe in een geciviliseerde samenleving:
‘Je zou kunnen zeggen dat de behandeling van deze mensen niet alleen een maatstaf
van menselijkheid en tolerantie in een samenleving is, maar ook een maatstaf voor
het systeem. Als je echt het menselijk potentieel wilt realiseren, moet er aandacht
zijn voor wie hulp nodig hebben.’

Niet óver, maar mét
Onderzoek naar en aandacht voor een theology of disability is noodzakelijk. Maar
zolang er óver een bepaalde groep mensen gesproken wordt, ligt het gevaar op de
loer dat een theology of disability neerbuigend wordt, of geen recht doet aan het denken en voelen van de mensen om wie het gaat. De meeste bestaande artikelen over
disability van theologen zijn geschreven vanuit een buitenstaandersperspectief. De
bestaande literatuur gaat ‘over’ mensen met een beperking in plaats van ‘met’ mensen met een beperking.
Een deel van de Bridging Gaps-studenten heeft ervaring met het deel uitmaken
van een minderheidsgroep en weet hoe belangrijk het is dat de minderheidsgroep
zelf aan het woord komt.
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De Zuid-Afrikaanse Ntobeko zegt: ‘Een insidersperspectief is noodzakelijk bij
disability studies. Zwarte Zuid-Afrikanen zullen altijd zeggen: ‘Nothing about us
without us’.’
Jonán uit Guatemala vertelt hoe er in Latijns-Amerika twee termen zijn om de theologie vanuit inheemse volkeren te beschrijven. Als de indigenous-gemeenschappen
zelf theologie ontwikkelen, wordt dat indigenous theology genoemd. Als mensen
van buiten de indigenous-gemeenschappen een theologie voor hen ontwikkelen,
wordt dat een indigenist theology genoemd. Het is volgens Jonán een belangrijk
onderscheid, omdat een buitenstaander de realiteit nooit compleet hetzelfde kan
ervaren als een insider.
‘Het zou een hele andere ervaring zijn om hen zelf te horen, in plaats van dat ze
vertegenwoordigd worden’, zegt de Braziliaanse Angelica.

Stigma en uitsluiting
Veel van de Bridging Gaps-studenten hebben ervaring met bevrijdingstheologie. In
hun omgeving zien ze de inzet voor feministische theologie, een zwarte theologie
of een indigenous-theologie. De lezing van prof. Lawrence laat zien dat ook de groep
mensen met een beperking een eigen theologie nodig heeft. Hoe zou zo’n theology of
disability er dan uit kunnen zien?
Dat begint allereerst met het je bewust zijn van ableism. Deze door prof. Lawrence geïntroduceerde term duidt op de vooroordelen en sociale houdingen die de
mensen met een niet-normatief lichaam devalueren in sociaal, politiek en economisch opzicht. De term ableism plaatst de omgang met mensen met een beperking
op gelijke voet met bijvoorbeeld racisme, waar sommige studenten persoonlijke
ervaring mee hebben. Te vaak worden mensen met een beperking niet als volwaardige mensen gezien, ook in theologisch opzicht. Mensen met een handicap worden
achtergesteld en hebben bevrijding nodig uit de structuren en de percepties die hen
beknellen.
Ester uit Indonesië schrijft het volgende: ‘In plaats van liefdevolle omarming te
geven, zijn mensen geneigd de familie te veroordelen met termen als zonde, straf,
Gods woede et cetera.. Veel mensen leven met dit oordeel, dit stigma, dit stereotype. Het christendom is geneigd om het beeld van God te reserveren voor hen die
een perfect lichaam hebben. We bewaren God voor de ‘normale mensen’.’
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Gehandicapten vallen niet alleen buiten de boot vanwege praktische problemen,
maar ook omdat de beeldvorming rondom handicap en ziekte zorgt voor uitsluiting.
Zo vertelt Ntobeko dat het in de Methodistenkerk in Zuid-Afrika niet mogelijk is
om als gehandicapte een leiderschapsfunctie te bekleden. Dit werkt stigmatiserend
voor mensen. Ntobeko benadrukt het belang van een theologie waarin ruimte is
voor mensen met een beperking en ook het belang van een kerk waar mensen volledig mee kunnen doen.
Een theologie van beperking zou bijvoorbeeld kunnen benadrukken dat God in
Jezus naar de wereld kwam ‘om het koninkrijk van God te preken, niet voor de perfecten, maar voor hen die zorg nodig hadden, dat is, voor ons allemaal’ (uit het verslag van Kostyantyn uit Oekraïne).

Beeld van God
Een tweede aanknopingspunt voor een theology of disability zou het spreken over de
mens als beeld van God zijn. Heeft de gehandicapte mens daar dan ook een plek in?
Zijn zij slechts product van de zondeval, het gebroken beeld van God, of reflecteren
ook zij met hun handicap iets van wie God is? Steeds vaker krijgt kwetsbaarheid een
plek in de theologie. Denk bijvoorbeeld aan de theologie van Christa Anbeek.5
De Braziliaanse studente Angelica geeft niet alleen een plek aan kwetsbaarheid van
mensen, maar gaat verder en spreekt over de kwetsbaarheid van God. Zij benadrukt
hoe ook mensen met een handicap Gods beeld zijn. Niet maar voor een deel, maar
volledig. ‘Bedenk dat elk mens het beeld en de gelijkenis van God is. Een God die
queer, gehandicapt en gemarginaliseerd is en die aan den lijve de pijn van uitsluiting
heeft meegemaakt.’
Zelf moet ik in aansluiting hierbij ook denken aan het beeld van de opgestane Christus, bij wie de wonden nog steeds zichtbaar zijn. In een gesprek vertrouwde een mevrouw me toe dat ze gelooft dat ze in de hemel nog steeds gehandicapt zal zijn. ‘Mijn
identiteit is gevormd door mijn handicap. Zonder die handicap was ik niet geworden
wie ik nu ben’, zei ze.
Opnieuw brengt dit de vraag naar de waarde van het leven boven. Als Christus’
verheerlijkte lichaam nog de tekenen van de martelingen vertoont, zal ons lichaam
dan ook niet nog tekenen van ons leven vertonen? Ik moet denken aan het boek Raak
de wonden aan van Tomáš Halík. Hij neemt zijn insteek bij het bijbelse verhaal van
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Tomas, die niet kan geloven dat Jezus echt is opgestaan. Hij ziet dat verhaal als een
opening om het christelijk geloof te doordenken vanuit de metafoor van de verwonding. Christus komt naar ons toe en hij verbergt zijn wonden niet.6
De Oekraïense Kostyantyn kiest ervoor om in te steken bij het feit dat het menselijk
leven in het algemeen vol beperking is en dat onze eigen beperkingen ruimte geven
aan God. Handicaps zijn onderdeel van de menselijke realiteit. Iedereen heeft beperkingen, klein of groot. Juist op het punt van beperking kan God zichtbaar worden.
Een beperking maakt de afhankelijkheid van God zichtbaar.
Pauline uit Indonesië voegt nog een element toe. Een theology of disability kan ook
duidelijk maken dat handicap een sociale constructie is. Degene die genezing nodig
heeft, is niet de gehandicapte, maar de samenleving, zodat men de gehandicapte
als volwaardig persoon kan accepteren. Een theology of disability kan helpen om het
normatief verstaan te veranderen en meer compassie te ontwikkelen. Een theologie
van compassie zou automatisch meer recht doen aan mensen met een beperking.
Wanneer de Bijbel wordt gelezen vanuit het perspectief van het leven met een beperking, verandert dat de accenten die in de theologie gelegd worden. Het verandert
het perspectief op de tekst en het verandert het perspectief op het leven. Het helpt
bij het creëren van een onvoorwaardelijke en volwaardige plek voor mensen met een
beperking. En het helpt bij het ontdekken van het mysterie van God. Oneindig in
Zijn liefde, krachtig in Zijn kwetsbaarheid.

1	Alle citaten in deze bijdrage komen uit reflectieverslagen die Bridging Gaps-studenten hebben

geschreven naar aanleiding van de Dom Hélder Câmara-lezing die prof. Louise Lawrence in Amsterdam hield op 22 oktober 2018. De weergegeven uitspraken zijn oorspronkelijk in het Engels gedaan
en heb ik naar het Nederlands vertaald.
2	cthecity.nl. Ernaast is een gelegenheid waar je in het donker kunt eten, Ctaste (ctaste.nl).
3	Zie bijv. https://www.nrc.nl/nieuws/2018/03/19/werkgever-wil-zijn-gehandicapte-personeelnormaal-behandelen-a1596279
4	Op 24 mei 2019 is voor de eerste keer de ‘minister van gehandicaptenzaken’ verkozen. Zie ook
KRO-NCRV zoeken minister van gehandicaptenzaken. 24 mei 2019 verkiezingen. https://kro-ncrv.
nl/ministervangehandicaptenzaken, geraadpleegd op 4-3-2019.
5	Met name in het boek De berg van de ziel: een persoonlijk essay over kwetsbaar leven (Utrecht: Ten
Have, 2013) van Christa Anbeek en Ada de Jong, is er volop aandacht voor de oncontroleerbaarheid
en de kwetsbaarheid van het leven.
6
Tomáš Halík, Raak de wonden aan, Utrecht: KokBoekencentrum, 2018.
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Het verhaal van een Colombiaanse
vluchteling in Nederland
E. Alexander V. Morea-van Berkum
De Dom Hélder Câmara-lezing 2018 combineerde op meesterlijke
wijze wetenschappelijk onderzoek en politieke betrokkenheid als
theologische taak. Het programma was erop gericht de menselijke
ervaring van beperking te positioneren als een veelbelovende
ruimte voor theologische reflectie, en daarmee als een ruimte
voor menselijke waardigheid. Dit artikel draagt daaraan bij door
een plek te schetsen waar goddelijke openbaring en menselijk
drama elkaar raken: het waargebeurde verhaal van de 31-jarige
Colombiaanse vluchteling Daniel Esteban Alvarez.

Trauma: een mannenlichaam als oorlogsbuit
Een van de sterkste beelden van het christendom is dat van een man die aan een kruis
hangt. De evangeliën bieden een kwellend portret van de ontmoedigende pijn van
een stervende Palestijnse maatschappelijk leider. Het is een beeld dat in tweeduizend
jaar verschillende interpretaties heeft gezien; men ziet er de militaire verschrikking
van het Romeinse Rijk en de geleidelijke marteling door de gerechtelijke elite van het
Joodse Sanhedrin.
Een jonge man van rond de dertig wordt beschuldigd van de misdaad van activisme, in combinatie met de zonde van godslastering. Hij wordt tot schrikwekkend
voorbeeld gesteld voor zijn volgelingen. Zoals Peter-Ben Smit het noemt: het mislukte Romeinse ritueel van haat.1 Want het mannelijk lichaam van de Zoon van God
werd de plaats waar duidelijk werd wat het leven van een man waard is in tijden van
oorlog: alles en niets op hetzelfde moment.
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Dezelfde indruk hadden de inwoners van Cauca (Colombia) toen ze het verminkte
en gemartelde lichaam van de gemeenschapspsycholoog vonden bij een van de huizen van de maatschappelijke leiders van de stad Las Delicias. Deze gemeenschap is
getroffen door de meest wrede moordpartijen door de Colombiaanse staat en zijn
nationale leger, maar ook door paramilitaire groepen en gewapende guerrillastrijders.2 Recent toonde een door de Nederlandse regering gefinancierd rapport aan dat
het departement van Cauca de meeste moorden op maatschappelijk leiders in Colombia heeft gezien.3
De desbetreffende psycholoog is de jonge man Daniel Esteban Alvarez. In het
kader van zijn studie aan een prestigieuze Colombiaanse universiteit vergezelde hij
de bevolking van de Nasa-stam4 zes jaar lang. De Nasa-stam heeft hem opgenomen
als actief lid van hun gemeenschap en hij werd een Nasa-burger.5 In zijn werk leerde
Daniel de strijd van de Nasa-stam voor een waardig bestaan kennen en hun missie om hun rivieren en bergen te beschermen. Door middel van speltherapie, een
vernieuwende aanpak, hielp hij de kinderen in het gebied om hun oorlogstrauma’s
te verwerken. Hij hielp de kinderen een nieuw sociaal netwerk te creëren, waarin
geweld geen plek heeft. Het is moeilijk voor te stellen dat deze aanpak een ‘grote
misdaad’ is, die hem bijna zijn leven kostte. Militaire groepen kunnen deze vorm van
geweldloos verzet niet vergeven.
Een zesjarige jongen en zijn ouders verwelkomden Daniel zoals gewoonlijk: met een
glas sap, zittend op het terras van hun huis. De vader van de jongen is net als Daniel
een van de maatschappelijke leiders van de Nasa-stam. Rond elf uur ’s ochtends
werd een militaire granaat van de berghelling naar het huis6 gegooid. De ontploffing
nam de linkerkant van Daniels lichaam weg en het kleine kind verloor een van zijn
longen. Vanaf dit moment zijn alle herinneringen vluchtig voor Daniel. Dit moment
noem ik dan ook het moment waarop het lichaam van een maatschappelijke leider
het slachtoffer is van een gruweldaad, van een misdaad tegen de mensheid. Dit was
een moment van kruisiging.
Het verband tussen wat de evangelisten over het leven van Jezus en zijn discipelen
schrijven en wat er in het leven van Daniel gebeurt, is niet alleen inspirerend, maar
het daagt me ook uit om aan hun zijde te gaan staan en de zware lasten van deze
vorm van kruisiging met hen te dragen. Het daagt uit tot discipelschap. Ik kan niet
negeren wat de evangelisten zeggen en wat ik vandaag nog steeds zie bij gemeenschappen en groepen die hun hoop op de stem van hun leiders vestigen. Zij transformeren de omstandigheden van overheersing en onderdrukking waaraan ze onderworpen zijn. Ik onderschrijf wat James McClendon zei over wat de theologische taak
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zou moeten zijn: het geleefde leven van de mensen beïnvloeden, en daaruit de gelijkenissen ontdekken (hij gaf de voorkeur aan het woord ‘beeld’) die Jezus vandaag
zou vertellen als Hij bij ons zou zijn.7
Het trauma, als een moment van breuk en als een plaats van goddelijke manifestatie, is niets nieuws in de theologie. Wat echter een uitdaging zou kunnen zijn, is het
trauma te ontdoen van zijn wetenschappelijke en medische omhulsel en het trauma
binnen zijn mythische betekenis opnieuw te ontdekken.
Met andere woorden, als we in staat zijn om Jezus te volgen door de weg van de
getraumatiseerde mensen, en van daaruit de betekenis en de praktijk van sociale
macht opnieuw ontdekken, dan weet ik zeker dat we onze prediking opnieuw vorm
zullen geven. Met andere woorden, als we in staat zijn om ons discipelschap en onze
theologie opnieuw vorm te geven buiten de bubbel van de able-bodied, waar God
perfect is, en we het dis-abled-bodied verhaal brengen, waarin God leert mens te zijn,
misschien zal dan het licht van genade onze kerken de toekomst van de missie in
deze wereld laten zien.8

Prothese: een kunstmatig lichaam als metafoor van de opstanding
In september 2016 arriveerde Daniel in het vluchtelingenkamp in Ter Apel in Groningen met zijn nog steeds open wonden. Hij arriveerde in het gezelschap van zijn vrouw,
Marysol Henao, die mijn klasgenote was aan de Universidad del Valle toen we filosofie
studeerden. Daar moest Daniel leren leven zonder been, zonder arm, zonder zijn ogen
en zonder goed te kunnen horen. Inmiddels kon hij praten zonder angst voor de geweldplegers, maar ook zonder zichzelf te kunnen zien of horen. Dat voelde ongetwijfeld als een straf, na al die jaren waarin hij vertrouwde op zijn stem en mobiliteit voor
de dialoog met zijn gemeenschap. In Nederland begaf hij zich in een vreemde sociale
omgeving, waar zelfs zijn moedertaal en al zijn wijsheid op een dramatische manier in
ballingschap verkeerden. Nu was hij aan bed gekluisterd, niet in staat zich te verplaatsen, niet in staat deel te nemen aan de Nederlandse context, terwijl hij een huis deelde
met tientallen mensen, net zoals hij met hartverscheurende oorlogsverhalen.
De afgelopen twee jaar heeft Daniel de best mogelijke zorg gekregen. Zijn herstel
is wetenschappelijk gedocumenteerd en zo heeft Daniel bijgedragen aan de Nederlandse samenleving. Parallel aan het integratieproces in de Nederlandse samenleving loopt het integratieproces met zijn eigen lichaam. Een nieuw lichaam, dat
voor vijftig procent bestaat uit protheses, wetenschappelijke artefacten die zijn ontworpen om de onderdelen van zijn lichaam te vervangen en te kunnen horen, zien,
lopen en aanraken.
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Het kunstmatige leven dat nu deel uitmaakt van Daniels ervaring verdient een erkende theologische ruimte. Iets levenloos wordt gebruikt om te bewegen, te voelen
en maakt de levendige verbinding met anderen mogelijk. Een prothese is een wonder, het wordt de redding van een oorlogsslachtoffer en stelt hem in staat weer een
actieve ander te zijn.
In het evangelie wordt de gezonde gemeenschap, die geen arts nodig heeft, bewogen om haar solidariteit en gastvrije omhelzing uit te breiden naar diegenen die
pijn lijden. Voor deze uitbreiding kunnen we geen plastic prothesen gebruiken, maar
hebben we een spirituele prothese nodig. Een prothese die een nieuwe sociale moraal laat bloeien, gebaseerd op de dynamiek van genade, van de transformatie naar de
diversiteit van manieren van zijn, liefhebben, weten, bouwen en tegengaan.
Hier zie ik niet langer het kruis, maar het lege graf. In de gezichten van de Nederlanders die Daniel op straat zien lopen, zie ik de gezichten van degenen die de opgestane Jezus vonden. Ik zie in elk litteken van Daniel de onuitwisbare en onherstelbare
sporen van een gruweldaad. Ik zie in de prothese de oproep van Jezus om angst te
verlaten en met moed uit te gaan om vrede te prediken in de naam van de liefde.
Daniels verhaal maakt deel uit van vierhonderddertig moorden op maatschappelijk
leiders in de periode van 2016 tot begin 2019. Dit is een humanitaire ramp.
De Nederlandse premier Mark Rutte zag met eigen ogen de angst waarmee leiders
in deze gebieden werken, toen hij een van de dorpen die het zwaarst door het geweld
werden getroffen, bezocht. Dit bracht hem ertoe een bijeenkomst te organiseren in
de Nederlandse ambassade in Bogotá voor organisaties voor maatschappelijk leiderschap.
Onlangs hebben ook de Verenigde Naties, Amnesty International, de Europese
Unie en zelfs het Internationaal Strafhof de aandacht gevestigd op dit soort moordaanslagen als wreedheden en misdaden tegen de mensheid, mede gezien de blijvende aard ervan en de onherstelbare schade die het toebrengt aan het culturele erfgoed
van de naties.

Trauma en prothese in overgangsrechtspraak
De volgelingen van Jezus mogen de opstanding ervaren als getuigen. Ons is een
opstanding beloofd voor degenen die de moed hebben om te erkennen dat Gods redding voor de mensheid gebeurt in overeenstemming met allen die moesten sterven
zonder de hoop op gerechtigheid. Want juist voor hen ging de Zoon van God naar
dezelfde sloppenwijken van de dood, om het vonnis van schande te vernietigen van
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allen die in hun leven voor gerechtigheid hebben gevochten en wreedheden hebben
ondergaan.
In die zin is overgangsrechtspraak de nauwkeurigste uitdrukking van rechtvaardigheid voor landen met een langdurige periode van intern conflict, oorlogsmisdaden, misdaden tegen de mensheid en misdaden van agressie. Het erkent dat het
gebruikelijke recht en de normale rechtspraktijk in deze landen niet kan omgaan met
de complexiteit van het sociale trauma en zijn effecten. De traditionele normen van
de rechtspraak, met straf en isolatie van daders, is niet effectief gebleken in het ontmantelen van complexe structuren van criminaliteit.
Volgens Hanna Arendt kan elk deel van de wettigheid en het goede leven van
een sociale groep worden gebruikt om de lange en dodelijke gevolgen voor een
hele machine van gruweldaden te verbeteren, zoals het geval was in Duitsland.
Het logische gevolg is dat het hele land moet worden gestraft.9 Maar Arendt introduceert dan verzoening als het nieuwe paradigma van rechtvaardigheid, waarmee
een compleet nieuwe waarheid (misschien noemt zij het liever ‘kennis’) wordt
gebouwd.
Een pioniersplek in Amsterdam verbond zich aan de zaak van Daniel en zal hem
met een brandende kaars door de straten van Den Haag begeleiden naar het Internationaal Strafhof, waar hij aanklager Fatou Bensouda zal vragen om een dossier
voor hem en de andere vierhonderddertig maatschappelijke leiders te openen. Zij
overleefden deze genocide, die plaatsvindt in een van de rijkste en meest diverse, en
tegelijk onrechtvaardige en repressieve landen ter wereld niet.
‘Opstaan uit de dood’ is een uitdrukking die compatibel is met ‘opstaan voor de
doden’ en dat is een enorm veeleisende slogan in de context van terreur, oorlog en
gruweldaden. Wie de moed heeft om de wereld te vertellen hoe de doden naar Hades
zijn gekomen, en vervolgens aan te geven dat er een manier is om daaruit verlost te
worden, in de persoon van Jezus, is nodig voor de wereld. Het is de Palestijnse maatschappelijke leider Jezus van Nazareth die aangaf dat alleen verzoening met de doden
de weg is naar eeuwig leven, het overvloedige leven van de mensheid.
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1	Peter-Ben Smit, ‘Crucifiction? The Reimagination of Crucifixion as Failed Imperial Ritual in Philip-

pians 2:5-11’, Biblical Theology Bulletin 46/1, 2016, 12-24.
2	Zie dit artikel van Scot Wilson: https://www.washingtonpost.com/archive/poli-

tics/2001/04/21/colombian-massacre-large-brutal/0ea61a75-0e54-4c47-89a0f1e139597f3f/?noredirect=on&utm_term=.715299fb6251
3	Zie dit rapport: http://www.coljuristas.org/nuestro_quehacer/item.php?id=173&fbclid=IwAR3N
6qLyVjEwHfadqOz_j8RAK5xq9_Swd6btUHEnsU3PMjpKJAGXiJpUqOs
4	
Nasa is een inheems woord dat ‘mensen uit het water’ betekent. Zij zijn een van de oudste beschavingen die geworteld zijn in het zuidwesten van Colombia en traditioneel richten ze zich op (beeldhouw)kunst en de bewerking van stoffen en goud.
5	Het is belangrijk om te zeggen dat het Colombiaanse Constitutionele Hof direct na de inheemse
rebelliegroepen die in 1990 een vredesproces met de regering voerden, verklaarde dat dit volk op
hun eigen grondgebied soevereine autoriteiten zijn; de UNESCO heeft deze gemeenschappen ook
in bescherming voor menselijk erfgoed.
6	Het eerdergenoemde rapport meldt dat meer dan vijfenzeventig procent van deze misdaden tegen
maatschappelijke leiders werden begaan in het huis waar zij met hun families wonen.
7	James McCendon, Biography as Theology: How Life Stories Can Remake Today’s Theology, Oregon:
Wipf and Stock Publishers, 2002.
8	Zie ook A. van de Beek, Een lichtkring om het kruis. Scheppingsleer in christologisch perspectief, Zoetermeer: Meinema, 2014.
9	Hanna Arendt, Essays in Understanding 1930-1954: Formation, Exile and Totalitarism, New York:
Random House, 1994.

nzr-cahiers 4

84

Missiologie en beperking – een verkenning

9M
 issiologie en beperking
– een verkenning
Eleonora Hof en Gerrit Noort

Theologie vanuit het perspectief van een beperking confronteert
ons met de bredere vraag naar de belichaming van de theologie: als
mensen met een lichaam geloven we, zijn we kerk en beoefenen we
theologie. Welke ‘lichamen’ doen mee en hoe waarderen we die?
Dit artikel biedt een voorzet om de vakgebieden van missiologie en
‘disability studies’ met elkaar in gesprek te brengen.

Inleiding
De aanleiding voor dit artikel is de Dom Hélder Câmara-lezing 2018 van Louise J.
Lawrence getiteld: ‘Contextuele bijbelinterpretatie en beperking’ (zie hoofdstuk
1 – red.). Voor het vakgebied van de missiologie is dit onderwerp belangrijk, omdat
disability studies enerzijds een handreiking bieden om de erfenis van de medische
zending te evalueren. Ook methodologisch is er verwantschap tussen de disciplines,
omdat ze beiden op zoek zijn naar het centraal stellen van de ervaringen van mensen
die buiten de bestaande norm vallen: waar postkoloniale missiologie de dominante
positie van westerse theologie en missie ter discussie stelt, focust disability-theologie zich op het op de voorgrond plaatsen van de theologische ervaringen van mensen
met niet-normatieve lichamen.
Theologie vanuit het perspectief van een beperking confronteert ons daarom met
de bredere vraag naar de belichaming van de theologie: als mensen met een lichaam
geloven we, zijn we kerk en beoefenen we theologie. Disability-theologie vraagt dan
specifiek naar welke lichamen mee mogen doen en hoe deze lichamen gewaardeerd
worden. Zij deelt dus veel overtuigingen met feministische theologie of black theology: ook hier gaat het om een emancipatorische beweging van onderaf, waarbij gemarginaliseerde groepen hun rechtmatige plaats in kerk en theologie opeisen.
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In dit artikel doen we een eerste aanzet om de kruisbestuiving tussen deze twee
disciplines verder uit te werken. In het eerste deel laten we zien waar de thematische
raakvlakken te vinden zijn. Het tweede deel focust zich op de geschiedenis van de
medische zending, omdat wij verwachten dat juist daar lessen te leren zijn over een
nieuwe manier van denken over gezondheid en beperking.

Postkoloniale missiologie
Postkoloniale missiologie reflecteert op het gebruikte taalveld in missie en zending
en onderzoekt welke veronderstellingen daarin meeklinken. Wat bedoelen we bijvoorbeeld precies als we het hebben over pionieren, over het planten van kerken of
over een ‘outreach’? Postkoloniale analyse legt bloot hoe taalgebruik niet neutraal is,
maar juist veel laat doorschemeren van achterliggende waardepatronen.
Postkoloniale theorie is ook kritisch over het onderverdelen van de wereld in
‘wij’ en ‘zij’. Ze stelt fundamentele vragen bij alle soorten van binair denken in elkaar
uitsluitende categorieën: zo problematiseert zij bijvoorbeeld ook de scheiding tussen
Westen en niet-Westen, of tussen migrantenchristendom en ‘autochtoon’ christendom. Het belang van disability-theorie is ook dat zij niet meegaat in een binaire verdeling van de wereld in ziek of gezond, met of zonder beperking. Zij ziet beperking
juist als een complex amalgaam van lichamelijke en sociale factoren.
Thomas Reynolds heeft in zijn boek Vulnerable Communion de consequenties
van disability-theorie verwerkt om een nieuwe impuls te geven aan het daadwerkelijk inclusief kerk-zijn. Hij stelt daarom kritische vragen aan het medische model van
denken over beperking, omdat het uitgaat van een tekort, van een gebrek, van een
afwijking van de norm. Maar dit normatieve denken heeft als consequentie dat mensen met een beperking altijd afwijken van de norm, en dat beperking daardoor altijd
in termen van gebrek en tekort wordt afgeschilderd.
Reynolds zoekt daarom naar een ander model dat niet uitgaat van een negatieve
benadering, maar wil de positieve waarde benadrukken van relationaliteit en kwetsbaarheid.1 Niet de lichamelijke (on)mogelijkheden van het medische model staan
centraal, maar juist verbondenheid en openheid. Dat betekent dat disability-theorie
een belangrijke bijdrage levert aan de theologische antropologie en daarbij tegelijkertijd ook bepaalde elementen van onze huidige cultuur bekritiseert. Onafhankelijkheid en zelfstandigheid zijn in onze cultuur belangrijke waarden, maar zijn juist vaak
niet te bereiken voor mensen met een beperking. Een combinatie van een medisch
model dat denkt in termen van afwijking van de norm en een cultureel verhaal waarin zelfstandigheid centraal staat, isoleert juist mensen met een beperking.
Deze inzichten vanuit disability-theologie helpen om postkoloniale missiologie
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een stap verder te brengen en ook de vraag naar beperking mee te nemen in de analyse van hoe machtsverhoudingen een rol gespeeld hebben in missie in het verleden
en nu nog kunnen spelen. De betekenis voor missietheologie is dan ten diepste het
volgende: participatie in de missio Dei is niet afhankelijk van iemands lichamelijke of
geestelijke mogelijkheden of beperkingen, maar participatie in Gods missie is gefundeerd in de relatie van elke christen met God zelf.2 Juist vanuit dit kwetsbare openstellen voor de doorwerking van Gods liefde in ons leven, kunnen wij ons openstellen voor de ander.
Deze holistische benadering van participatie in de missie van God zelf laat geen
ruimte voor een hiërarchisch model van missie, waarin missie gedacht wordt vanuit het centrum naar de marge. Met andere woorden, evenzeer als missie niet meer
gedacht wordt vanuit het Westen naar de rest, of vanuit de economisch welvarende
gebieden naar armere gebieden, zien we missie ook niet meer in de richting van gezonde mensen naar zieke mensen of van mensen zonder beperking naar mensen met
een beperking. In een holistisch verstaan van missie gaat het dan niet alleen om de
beweging van overal naar overal, maar ook ‘van iedereen naar iedereen’. Het is dus
een participatief model. Uiteindelijk is dit een van de belangrijkste inzichten die
disability-theologie ons kan bieden voor de missiologie.

De vraag naar genezing
Tegelijkertijd confronteert dit model van Lawrence en Reynolds ons met een ingewikkeld cluster van vragen, namelijk de vragen rondom genezing. Is genezing een
positieve uitkomst om naar te streven, of bevestigt dit streven eerder het dominante
medische en validistische3 model? In het theologische ontwerp van Lawrence en
Reynolds is weinig ruimte voor de mogelijkheid van genezing en ook de genezingswonderen van Jezus, zoals deze beschreven zijn in de evangeliën, krijgen weinig aandacht. De vraag naar genezing beperkt zich niet tot het hier en nu, maar heeft ook consequenties voor onze verbeelding en verwachting van het eschaton. Lawrence wijst
erop dat in de verwachting van het opstandingslichaam de nadruk ligt op volkomen
lichamen zonder beperking en dat de verbeeldingskracht hiertoe vaak beperkt blijft.
De bezorgdheid van Lawrence en andere denkers is terecht en te waarderen, omdat een sociaal model (in plaats van een medisch model) de vinger op de zere plek
legt: maatschappelijke structuren van uitsluiting dragen significant bij aan het zelfverstaan van mensen met een beperking en vormen een belangrijke bron van vermijdbaar lijden in het leven. Dit zelfverstaan ontstaat dus niet in een vacuüm, maar
culturele krachten spelen hierbij een rol, evenals normatieve theologische waarden.
Met andere woorden: hoe iemand betekenis geeft aan zijn of haar beperking,
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wordt mede bepaald door het bredere maatschappelijke en levensbeschouwelijke
krachtenveld. Een analyse van wat beperking betekent, neemt dan ook deze bredere
sociologische dimensie mee. Iemand kan bijvoorbeeld zijn of haar ziekte voornamelijk interpreteren als een geestelijke strijd (autobiografisch-theologische dimensie),
terwijl op een sociaal-maatschappelijk niveau juist uitsluitingsmechanismes een
rol spelen waardoor hij of zij niet volwaardig kan functioneren in de maatschappij
(sociaal-maatschappelijke dimensie).
De input van Lawrence geeft een significante impuls voor de exegese: wat betekent het bijvoorbeeld om bepaalde bijbelgedeelten over blindheid te lezen als je zelf
blind bent? Vielen de schrijvers van deze en andere genezingsverhalen in de valkuil
van validisme of mogen we deze bijbelgedeelten lezen als indicatie voor de ambiguïteit van het leven met een beperking? Wij pleiten ervoor om de vraag naar de mogelijkheid en de wenselijkheid van genezing open te houden, vanwege de volgende
drie factoren en daaraan gekoppelde vragen:
1. De Bijbel ruimt een prominente plaats in voor genezingsverhalen (belang bijbels
getuigenis). Op welke manier kunnen we betekenis toekennen aan de genezingswonderen van Jezus zonder de geleefde ervaring van mensen met een beperking
te marginaliseren?
2. In het wereldchristendom ruimen diverse stromingen zowel in praktijk als theologie een belangrijke plek in voor genezing (belang interculturele theologische
dialoog). Hoe kunnen we in een kritische dialoog met de Pinksterbeweging en
African Instituted Churches het accent op genezing als de zichtbare doorbraak van
het Koninkrijk van God op aarde serieus nemen en tegelijkertijd de geleefde ervaring van mensen met een beperking inbrengen in het gesprek?
3. Van mensen met een beperking of chronische ziekte verlangt een deel naar genezing
en opheffing van de beperking (belang uiteenlopende geleefde ervaring). Hoe verhoudt het verlangen naar herstel (nu of in het eschaton) zich enerzijds tot de ervaring
dat het reële lijden een uitvloeisel en gevolg is van leven met ziekte en beperking, en
anderzijds tot de erkenning dat mensen met een beperking volwaardig zijn?
Juist in het licht van de diversiteit binnen het bijbels getuigenis zelf, binnen het wereldwijde christendom en binnen de geleefde ervaring van concrete mensen, is het
van belang om een fundamentele openheid te bewaren ten opzichte van de diverse
betekenissen van het leven met een beperking.

Medische missie – verleden en toekomst
In relatie tot theorie en praktijk van missionair werk is de vraag welke handvatten
disability studies ons bieden voor de evaluatie van de geschiedenis van medische
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missie. En helpt deze discipline ons om nieuwe aanzetten te vinden voor het reflecteren op de huidige en toekomstige praktijk? In het hiernavolgende pogen we om de
bovenstaande overwegingen met betrekking tot disability studies te verbinden aan
medische zending. Daarbij plaatsen we wel twee prealabele kanttekeningen.
Ten eerste is dit artikel niet bedoeld als een evaluatie van de geschiedenis van
medische zending in het licht van disability studies. Een goede evaluatie zou immers
uitvoerig onderzoek vergen naar visie van de medische zending op mensen met een
beperking en tot welke missionaire praktijken dat leidde.
Ten tweede kan er legitieme discussie zijn over de vraag of het terecht is de medische zending langs de meetlat van disability studies te leggen. De zorg voor mensen
met een fysieke of mentale beperking stond daarin immers niet centraal. Het ging om
het medische handelen dat gericht was op het herstel van fysieke gezondheid en dat
zich uitte in het opzetten van behandelingscentra, zoals ziekenhuizen, leprozerieën,
mobiele klinieken en verslavingszorg.4 Tot aan de Tweede Wereldoorlog was daarbij
circa 26% van de zendingsorganisaties betrokken.5 Pas later, toen in de jaren zestig een
breder gedefinieerde visie op gezondheidszorg ontstond, verschoof de aandacht naar
primary health care en sociaal-maatschappelijke dimensies van gezondheid. In die
context ontstond er ruimere aandacht voor mensen met een beperking.
Dat neemt echter niet weg dat we met enige terughoudendheid wel tot enkele
observaties kunnen komen ten aanzien van in oecumenisch-missionair werk gangbare ideeën over healing en heelheid. We gaan daartoe eerst na wat betrokkenen bij
het Ecumenical Disabilities Advocates Network (en voorlopers daarvan) schreven
over kerk en disability en verbinden dat tot slot aan het hoofdthema van de wereldzendingsconferentie van de Wereldraad van Kerken te Athene (2005).

Medische zending en ambiguïteit
De Canadese Lynda Katsuno, van 1984-1991 werkzaam als de eerste consultant van
de Wereldraad van Kerken voor disability, legde het accent op het ambigue karakter van het leven met een beperking. Zij deed dat door erop te wijzen dat disability,
mondiaal gezien, niet alleen het gevolg is van een aangeboren genetische bepaaldheid, maar dat het leven met een beperking vooral het gevolg is van eenzijdige voeding, voedselschaarste, gewapend geweld, marteling, trauma’s en schending van
mensenrechten. Het gaat daarbij dus om beperkingen die grotendeels pas op latere
leeftijd door invloed van buitenaf ontstonden.6
Katsuno onderstreept het belang van inclusie, maar lijkt minder vragen te stellen bij de wens te kunnen leven zonder beperking. Zelf levend met een beperking
lijkt zij er geen moeite mee te hebben om disability te beschrijven in termen van een
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tekort, vooral omdat ze beperking in een internationale context primair duidt als het
gevolg van geweld, ondervoeding en nauwelijks of niet beschikbare voorzieningen.
Daarmee onderstreept ze het ambigue karakter van het leven met een beperking: wie
immers ervaren heeft hoe het eigen lichaam te gronde werd gericht door geweld, zal
gemis en verlies ervaren.
Een tweede overweging met betrekking tot ambiguïteit hangt samen met
Katsuno’s observatie dat verreweg de meeste mensen met een beperking wonen op
het zuidelijk halfrond. Zeer weinigen van hen hebben toegang tot voorzieningen
die mensen met een beperking de mogelijkheid tot volwaardige participatie in de
samenleving bieden. Mensen met een beperking worden soms uit het zicht gehouden, zelfs letterlijk opgesloten, uit overwegingen van schaamte of uit onvermogen
om randvoorwaarden voor een volwaardig leven te scheppen. Dat is anders in ons
continent. Zo is het Nederlandse beleid gericht op participatie van mensen met een
beperking in de samenleving.
De geleefde ervaring is tot op zekere hoogte contextueel bepaald. Dit betekent
dat de geleefde ervaring van mensen (de hierboven genoemde factor 3) door de
diversiteit van context ook aanmerkelijk kan verschillen. Niet alleen zou de een graag
zonder beperking willen leven terwijl de ander dat niet nodig acht, maar ook kan de
sociaal-maatschappelijke dimensie uiteenlopen van aanvaarding tot uitsluiting, van
aanwezige voorzieningen tot het ontbreken (of ontoegankelijkheid) daarvan. Een
relatief hoge mate van uitsluiting heeft een uitwerking op de wens om zonder beperking te kunnen leven en op het verlangen naar genezing. Het zich in westerse landen
sterk ontwikkelende accent op de wens om niet uit te gaan van een tekort maar van
volwaardigheid en heelheid, zal missiologisch dan ook in gesprek gebracht moeten
worden met geleefde ervaringen in andere delen van de wereld.

Ecumenical Disabilities Advocates Network: EDAN
Na het vertrek van Katsuno in 1991 stelde de Wereldraad van Kerken voor de tweede en vooralsnog laatste keer een consultant for differently-abled aan. De Zuid-Koreaanse Ye Ja Lee was in deze functie vanwege ontbrekende financiële middelen slechts
werkzaam van 1994-1996. De Wereldraad besloot daarom tijdens de assemblé te
Harare (1998) tot de oprichting van het Ecumenical Disabilities Advocates Network (EDAN).7 In de verklaring ‘A Church of All and for All – An interim statement’
(2003) benadrukt dit netwerk de ambiguïteit van het leven met een beperking.
Leven als een kostbaar, kwetsbaar mens met een beperking is een leven voor Gods
aangezicht als geliefd kind van God. Maar het betekent anderzijds ook deel hebben aan
de menselijke conditie van gebrokenheid, pijn en daadwerkelijk, lichamelijk lijden.
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In de verklaring verwoordt EDAN dit als volgt:
‘Disability is a human condition and, as such, it is ambiguous. To be human is to live a life that is marked both by the God-given good of creation and the brokenness that is a part of human life. We experience both
sides of human life with disabilities. To interpret disability from one of
these perspectives is to deny the ambiguity of life and to create an artificial ontological split in the heart of our understanding of disability.’8
We pleiten ervoor om deze ambiguïteit vast te houden in de interpretatie van het
leven met een beperking. EDAN zelf ziet dit als noodzaak:
‘We have to let different and conflicting interpretations beside each
other and let them challenge and correct each other. We should not try
to create a synthesis that removes the conflict between the different
interpretations.’9
Steeds weer ontstaan in de samenleving nieuwe visies op het leven met een beperking, evenals nieuwe theologische modellen die in kerk en oecumene opkomen.
Postkoloniale theorie leert ons om hierbij dicht bij het zelfverstaan van de betreffende persoon of groepen te blijven en dit zelfverstaan prioriteit te geven. Ruimte
houden voor de ambiguïteit kan daadwerkelijk ruimte bieden aan personen die leven
met een beperking. Ervaringen van lichamelijke pijn enerzijds en geestelijke groei
anderzijds kunnen bijvoorbeeld naast elkaar blijven staan en hoeven niet tegen elkaar uitgespeeld te worden.
EDAN’s interimverklaring van 2003 wijdde de belangwekkende paragrafen
33-39 aan de verhouding van disability en healing. Het netwerk noemt deze relatie
zowel ambivalent als ook ambigue. Voor mensen met een beperking is healing iets
betrekkelijks, en tentatiefs.
‘Healing can bring joy and relief. It can also bring pain, frustration, and
serious theological questions’.10
De verklaring plaatst healing in het kader van de heilsgeschiedenis: de genezingsverhalen zijn in bredere zin te verstaan als tekenen van hoe God verlossend handelt.
God heeft acceptatie en inclusie op het oog:
‘of each in a community of interdependence where each supports and
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builds up the other, and where each lives life to the full according to
their circumstances and to the glory of God’.11

Wat betekent dit voor medische zending?
De missiologische centraliteit en relevantie van het thema healing zou in 2005 tot
uitdrukking komen tijdens de WCC-wereldzendingsconferentie te Athene. Samuel
Kabue, voorzitter van EDAN en levend met een visuele beperking, relateerde tijdens
de conferentie disability aan het participeren in healing communities en werkte de
inhoud van de verklaring uit 2003 missiologisch uit.12
Ook hij onderstreept, evenals Katsuno, dat we ons in het accepteren van het
leven met een beperking goed moeten realiseren dat sommigen sinds hun geboorte
een beperking hebben, terwijl dat voor anderen pas later het geval was. ‘Beperking’
heeft daarom volgens hem voor de betrokkenen verschillende betekenissen. Hij
waarschuwt ervoor in missionair werk healing te beschouwen als een middel dat
een bestaand probleem uitwist: healing is geen geneesmiddel tegen een besmettelijk
virus, geen medicijn dat deugdzaam lijden bevordert of dat leidt tot een groter geloof
in God. Met name neemt hij afstand van evangelisatiemethoden die genezing van
ziekte en disability beschouwen als essentieel vertoon van Gods kracht.
Evenzeer waarschuwt hij voor de vooronderstelling dat iemand met een beperking naar de kerk komt, omdat deze – sterker dan mensen zonder een beperking
– zou beseffen dat hij geestelijke zegen in zijn strijd nodig heeft. Met groot gemak
somt hij uit persoonlijke ervaring op wat dergelijke evangelisatorische en paternalistische accenten voor hemzelf betekenden en hoe destructief deze zijn, zowel voor de
mens met een beperking als ook voor het missionaire werk als zodanig.
Kabue pleit met name voor missionaire en theologische inzet op inclusiviteit
en empowerment. Dat pleidooi is niet nieuw, maar hij roept de zending terug tot de
kern. Zo prent hij missiologen en missionair werkers in dat Jezus in zijn bediening
niet zozeer wonderen werkte, maar dat hij herstel bracht: de zieken en mensen met
een beperking verschafte hij opnieuw toegang tot de gemeenschap en daarmee tot
de samenleving. In de ruim vijfentwintig gedeelten in de evangeliën die betrekking
hebben op ziekte en beperking, stelt hij, worden begrippen als ‘onrein’ en ‘uitgestoten’ door de perspectiefwisseling van healing geframed als ‘vrijheid’ en herstel van
relaties. In dat perspectief heeft iedereen, mensen met of zonder een beperking, iets
bij te dragen aan kerk en samenleving.
Het is deze lijn die ook tot uitdrukking komt in Together Towards Life, de invloedrijke zendingsverklaring van de Wereldraad van Kerken uit 2013. De paragrafen 5054 daarvan gaan in op ‘mission as healing and wholeness’. Paragraaf 50 begint met
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het verwoorden van de overtuiging dat ‘actions towards healing and wholenes of
life’ een belangrijke uitdrukkingsvorm van zending zijn. Daarbij wijzen de schrijvers
niet alleen op de belangrijke plaats van genezing in de bediening van Jezus, maar ook
op de oproep in het evangelie van Matteüs dat healing in het werk van Jezus’ volgelingen evenzeer een plek dient te hebben (Matteüs 10:1) én tot slot op het gegeven
dat Paulus genezing een gave van de Geest noemt (1 Korintiërs 12:9).
In missionair werk gaat het om ‘life-nurturing mission’, stelt de verklaring. Dat
heeft niet alleen betrekking op pastorale zorg en profetisch verzet tegen de oorzaken
van lijden, maar ook op professionele gezondheidszorg.13 Maar Together Towards
Life valt echter niet in de valkuil van een eenzijdig medische definitie van healing.
Het gaat om heelheid van de mens en om het leven in harmonie met God, de mens
en de schepping.
Deze missionaire visie op heelheid leidt tot een scherpe afwijzing van discriminatie op grond van ziekte of beperking (disability). Zo noemt de verklaring aanvaarding van de ander een belangrijk teken van de doorbraak van het Koninkrijk en het
wijst vervolgens het beschouwen van een beperking als tekort resoluut af:
‘Healing is more about the restoration of wholeness than about correcting something perceived as defective.’
Een fixatie op genezing als ‘opheffing van het tekort’ is heilloos.14 In relatie tot medische zending constateert de verklaring met name dat het missionaire streven naar
gezondheid in het kader dient te staan van ‘access to quality health care’. Healing
moet breed worden gedefinieerd, namelijk als medische zorg én empowerment, als
counseling én viering.
Ook in Together Towards Life komt de ambiguïteit van het leven met een beperking naar voren, maar het accent verschuift naar de disability van álle mensen. De
christelijke gemeenschap wordt daarom omschreven als een ‘community of imperfect people’, een gemeenschap die deel is van een schepping in barensweeën en die in
haar onvolkomenheid uitziet naar gerechtigheid, bevrijding en heelheid. Christelijke
zending kan niet zonder die ambiguïteit, zonder die dubbele gerichtheid op besef
van imperfectie enerzijds en vernieuwend herstel anderzijds.
Disability studies stellen op dit punt, dat wil zeggen de ambiguïteit, wezenlijke vragen aan missiologie en zending. In het verleden heeft medische zending wellicht te
vaak gekozen voor een probleemoplossend ‘medisch model’. Maar daarmee vellen
we hier geen oordeel, want medisch zendingspersoneel zag zich in Afrika, Azië en
Latijns-Amerika geconfronteerd met de enorme impact van verwoestende ziekten
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en een vaak uiterst gebrekkige toegang tot medische hulp. Probleemoplossend
medisch handelen was simpelweg nodig.
De vraag is echter of kerk en zending in onze tijd voldoende serieus nemen dat
mensen met een beperking geen recht gedaan wordt wanneer we in ons missionair
werk het accent leggen op hun ‘tekort’ en voorbijgaan aan wat zij als mens bijdragen.
De theologische vraag is hoe we in missionair werk zo kunnen spreken over hoop en
herstel, dat dit niet leidt tot nieuwe vormen van uitsluiting en lijden.
De uitdaging is om te komen tot een bredere invulling van missionair werk, als
sociaal-theologisch model, dat oproept om deel te worden van Gods gemeenschap
én om Jezus te volgen in de verwachting dat de komst van Gods rijk mens en kosmos
tot ‘volheid van het leven’ (Johannes 10:10) brengt. Op dit punt zullen we in de
missionair-oecumenische reflectie over het leven met een beperking vervolgstappen
moeten zetten.
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De Bijbel en ‘beperking’ serieus nemen biedt
de kans om opnieuw te ontdekken hoe de
Schrift een uitdagende en inspirerende getuige van Gods levende Woord, Christus, kan
worden, in de zin van verlossend evangelie.
Wiens perspectief telt er eigenlijk mee bij
bijbelinterpretatie: dat van de ‘normale,
gezonde’ mens, of dat van iemand die blind,
doof, mentaal beperkt of anders is net zo
zeer?
Welke aannames spelen een rol, bijvoorbeeld
als het om genezingen gaat? Aandacht voor
dit thema maakt ook bewust van beperking
op zich: waar en wat is het, wie is er op welke
manier beperkt, zichtbaar of onzichtbaar?
Wat is het belang hiervan voor theologie,
missie en kerk-zijn in Nederland, en daarbuiten?

Dit NZR-Cahier Bijbel en ‘beperking’. Contextuele en missiologische perspectieven is
voortgevloeid uit de Dom Hélder Câmaralezing 2018, een samenwerking tussen de
Nederlandse Zendingsraad, Kerk in Actie en
het Centrum voor Contextuele Bijbelinterpretatie (PThU/VU).
De bijdragen komen uit binnen- en buitenland, vanuit het perspectief van wetenschappers, uit de pastorale en theologische praktijk
in Nederland en, met name, van mensen die
leven met een beperking.
Bijbel en ‘beperking’ is de vierde uitgave in de
serie reflectie en toerusting over missionaire
en missiologische thema’s, die de Nederlandse Zendingsraad uitbrengt onder de titel
NZR-Cahiers.

