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Navolgen, vereren, aanbidden
‘Vereer naast mij geen andere goden’ (Exodus 20, 3). Dat woord staat absoluut
centraal in jodendom en christendom. Ook voor de islam is shirk – anderen
op gelijke hoogte met God stellen – het tegenovergestelde van geloof. Toch
kennen jodendom, christendom en islam alle drie lichtende voorbeelden
– helden of heiligen – die in grote eer
gehouden worden. De apostel Paulus
roept de ontvangers van zijn brieven
zelfs verschillende keren op zijn imitators te worden (bijvoorbeeld 1 Korintiërs 1, 11).
Navolgen, vereren, aanbidden. Het is
het zoeken naar manifestaties van de
Heilige in het leven van mensen
Heldenplein, Boedapest
zoals u en ik. De menselijke behoefte
zich op te trekken aan wie heiliger,
voorbeeldiger leefden enerzijds, de eer en glorie van de ene Schepper van
hemel en aarde anderzijds. Dat spanningsveld wordt overal in de wereldkerk
gevoeld. Alle bijdragen in deze aflevering van TussenRuimte bewegen zich dan
ook daarbinnen.
Graag maak ik van dit redactioneel gebruik om de vertrekkende voorzitter
van de redactie van TussenRuimte te danken. Dineke Spee was de afgelopen
vier jaargangen de stille, kundige kracht achter de schermen. Dankzij haar
toegewijde inzet is TussenRuimte een frisse, hedendaagse stem geworden voor
wie zich wil verdiepen in vragen van interculturele theologie, interreligieuze
ontmoeting, zending en werelddiaconaat. Dineke Spee richt zich nu op haar
werk als predikant in Utrecht-Overvecht, een plek waar deze vragen volop
spelen. In dit nummer van TussenRuimte vindt u nog een boekbespreking van
haar hand.

— Wilbert van Saane, hoofdredacteur
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Adriaa n van Klink en

De heilige Joachim als mannelijk
ideaal in Zambia
In hun hemelsblauwe uniform zijn de leden van de katholieke
mannenorganisatie Saint Joachim een opvallende verschijning. Ik
kwam hen tegen toen ik onderzoek deed in een katholieke parochie in Lusaka, Zambia. Aangezien mijn onderzoek zich richtte op
veranderingen in beelden van mannelijkheid en man-vrouwrelaties in christelijke kerken, vormden zij een intrigerende casus. Hun
organisatie ziet de heilige Joachim namelijk als ‘het rolmodel voor
elke katholieke echtgenoot en vader’. Toen ik me erin verdiepte,
ging er voor mij – protestant die ik ben – een wereld open.
Een apocrief evangelie
Over de figuur van Joachim is, historisch
gezien, nauwelijks iets bekend. Volgens het
apocriefe Proto-evangelie van Jakobus (tweede
eeuw) waren Joachim en Anna de ouders
van Maria en dus de grootouders van Jezus.
Op hoge leeftijd zijn ze nog kinderloos. Op
een gegeven moment gaat Joachim, ten
einde raad, de woestijn in om veertig dagen
en nachten te vasten en te bidden. Dan verschijnt er een engel aan Anna, en later ook
aan Joachim, die de geboorte van een meisje aankondigt. Joachim en Anna verenigen
zich en krijgen een meisje. Wanneer het
meisje drie jaar is, brengen ze het naar de
tempel (net zoals eens Samuël). Dit verhaal
wordt met een paar pennenstreken verteld.
De rest van het evangelie beschrijft de
vrome jeugd van Maria.
Naarmate de cultus rondom Maria zich ontwikkelt, worden ook haar ouders voorwerp
van devotie. Er worden kerken aan hen gewijd en gedenkdagen ingesteld. Overigens
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liep Anna hierin voorop en is zij tot op de
dag van vandaag veel populairder dan Joachim. Een katholieke encyclopedie verklaart de groeiende cultus rondom Anna en
Joachim vanuit de nauwe relatie tot de populaire figuur van de maagd Maria, maar
merkt ook op dat ‘christelijke getrouwde
stellen in de ouders van Maria een model
voor het huwelijkse leven vinden, zoals dat

Voor huwelijkse zaken
blijken Anna en Joachim
een gemakkelijk rolmodel
niet te vinden is bij Jozef en Maria.’1 Oftewel: juist als het om huwelijkse zaken gaat,
blijken Anna en Joachim gemakkelijker als
rolmodel te gebruiken dan Jozef en Maria.
In Zambia is er inderdaad, naast de mannenorganisatie Saint Joachim, ook een
vrouwenorganisatie, Saint Anna genaamd.
De twee organisaties werken samen, juist

Leden van Saint Joachim in Mumbwa, Zambia,

de waardigheid van het gezin hoog in het
vaandel heeft.
De organisatie heeft afdelingen in lokale
parochies. In de parochie waar ik onderzoek deed, telde de groep ongeveer veertig
leden. Eens per maand hebben zij een officiële bijeenkomst, waar ze allerlei kwesties
in hun persoonlijk, huwelijks- en gezins-

in hun hemelsblauwe kostuum

op het gebied van het bevorderen van het
huwelijk.

Al met al
kost Joachim-lid zijn
veel tijd en inzet

Mannenorganisatie Saint Joachim
Saint Joachim Catholic Men’s Organization,
zoals de officiële naam luidt, is een van de
lekenbewegingen binnen het aartsbisdom
Lusaka. Leden vertelden dat de organisatie
uit Zimbabwe afkomstig zou zijn en via migranten in de jaren negentig van de vorige
eeuw naar Zambia zou zijn gekomen. Het
bisdom was juist in die periode op zoek
naar manieren om mannen ‘te evangeliseren’; dat wil zeggen: hen meer bij de kerk
te betrekken, hun geloof te versterken en
hun de morele waarden van de kerk in te
prenten. De kerk was bezorgd over het feit
dat het vooral vrouwen zijn die de mis bezoeken en die parochies draaiende houden.
Ook tonen de Zambiaanse bisschoppen zich
in hun pastorale brieven telkens bezorgd
over onrecht jegens vrouwen, verspreiding
van hiv/aids en problemen in huwelijk en
gezin. Het bisdom was dus blij met de oprichting van deze mannenorganisatie, die,
volgens de constitutie, streeft naar ‘het bevorderen van eenheid, spirituele groei en
huwelijksgeluk onder haar leden’ en die
liefdadigheid, kerkelijke betrokkenheid en

leven met elkaar delen, en waar ook kerkelijke en maatschappelijke zaken besproken
worden. Vrijwel elke zondag na de mis ontmoeten ze elkaar informeel. Door de week
en op zaterdag zijn ze betrokken bij activiteiten in de parochie, en ze verlenen ook allerlei hand- en spandiensten in de kerk. Al
met al kost Joachim-lid zijn veel tijd en
inzet. Dit is een bewuste strategie, zo legde
iemand uit, want op deze manier is er geen
tijd meer over voor de ‘wereldse zaken’
waarmee andere mannen zich zouden vermaken. De organisatie stelt ook hoge morele eisen aan haar leden en hanteert een
strikte tuchtprocedure. Het doel is, zoals de
priester van de parochie het uitdrukte, het
vormen van een elite van katholieke mannen die op hun beurt als voorbeeld voor andere mannen fungeren.

Model van mannelijkheid
De keuze voor Joachim als patroonheilige is
enerzijds verrassend: hij is nooit heel populair geweest in de katholieke traditie, en
voor zover ik weet, zijn er geen vergelijk-
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bare organisaties die hem als rolmodel naar
voren brengen. Anderzijds is Joachim een
van de weinige heiligen die getrouwd
waren, en de kerk zocht juist naar een rolmodel voor mannen op het gebied van huwelijk en gezin. Bovendien geeft het feit dat
er zo weinig over hem bekend is, alle ruimte om een verhaal te creëren. Zo wordt de

Joachim
is een van de weinige heiligen
die getrouwd waren
heilige Joachim, een onbekende figuur uit
een apocrief evangelie, ineens een inspiratiebron voor Zambiaanse katholieke mannen in de eenentwintigste eeuw. Het interessante daarbij is dat de betekenis van Joachim op allerlei manieren geactualiseerd
wordt en verbonden wordt met concrete
kwesties die nu spelen.
Volgens de constitutie van de organisatie is
Joachim een model van liefde, trouw, gehoorzaamheid, vroomheid, toewijding, genegenheid, goedheid en openheid binnen
het huwelijk. Hierin is hij het rolmodel
voor elke katholieke echtgenoot en vader.
De leden benadrukken onder meer dat Joachim trouw bleef aan zijn vrouw, ook al was
hun huwelijk kinderloos. Ze verwijzen hierbij
naar hun eigen context, waar kinderloosheid vaak een reden is voor scheiding. Ook
wijzen ze op de realiteit van hiv/aids, waartegen huwelijkse trouw volgens de katholieke leer het enige preventiemiddel is. De
leden zien de relatie tussen Joachim en
Anna ook als een correctie op de gangbare
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Icoon van de heilige Joachim, Maria en Anna

man-vrouwrelaties in Zambia, die vaak gekenmerkt zouden worden door mannelijke
dominantie. De man is weliswaar het hoofd
van het gezin, zeggen ze, maar Joachim laat

De heilige Joachim als mannelijk ideaal in Zambia

zou actief betrokken zijn geweest op zijn
gezin, en de huiselijke vroomheid hebben
bevorderd. Op een regionale bijeenkomst
van de organisatie sprak een priester over
de rol van de man als vader in zijn gezin.
Volgens hem zouden veel mannen de namen van voetballers beter kennen dan die
van hun kinderen en kleinkinderen, en

Behalve als ideale echtgenoot
wordt Joachim ook gezien
als echte gezinsman
daarbij wees hij op Joachim als voorbeeld
van hoe het wel moet.

zien hoe je hieraan invulling moet geven: in
liefde en in dienstbaarheid.
Behalve als ideale echtgenoot wordt Joachim ook gezien als echte gezinsman. Hij

Iemand vertelde me dat in Zambia mannen
de maaltijd traditioneel apart van hun gezin gebruiken. Maar volgens hem ligt dit in
de gezinnen van Joachim-leden anders: ‘Wij
eten samen, we bidden samen, en op deze
manier brengen we ons gezin bij elkaar.’
Een ander lid vertelde over een verandering
in zijn eigen leven: ‘Sinds ik lid ben van Joachim neem ik verantwoordelijkheid voor
mijn gezin. Vroeger wist mijn vrouw nooit
zeker of ik wel heel mijn salaris thuisbracht, omdat ik vaak geld achterhield om
te gaan drinken. Maar nu heeft ze weer vertrouwen in me.’
Een ander aspect dat vaak benadrukt wordt,
is de waarde van gebed in het gezin. Een
populaire slogan luidt: ‘A family that prays
together, stays together’, oftewel: samen bidden creëert eenheid in het gezin. Hoewel
het Proto-evangelie van Jakobus nergens
vermeldt dat Joachim samen eet of bidt met
zijn gezin, of geld in huis brengt, beschou-
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wen de Joachim-leden hem hierin als een
voorbeeld.
Als laatste wordt Joachim gezien als het rolmodel voor een spiritueel leven waarin persoonlijk gebed centraal staat. Anna raakte
immers zwanger van Maria – zo herinnerde
iemand mij aan het apocriefe verhaal – na
het intense gebed en het vasten van Joachim. In de constitutie wordt gebed een
‘wapen ter bescherming tegen verleiding’
genoemd. Inderdaad legde iemand mij uit
dat hij, wanneer hij geconfronteerd wordt
met zijn vleselijke zwakheden, een kruisteken maakt, bidt en vervolgens de duivel
beveelt hem te verlaten. De spiritualiteit
van de Joachim-leden wordt symbolisch
zichtbaar in hun uniform. Het lichtblauw is
de hemelse kleur die verwijst naar de
maagd Maria. De witte blouse is de kleur
van licht en reinheid. De zwarte riem en de
zwarte schoenen symboliseren de zonde,
die nu is vastgebonden (riem) en waarop
gestampt wordt (schoenen). Het uniform
staat voor de levensoriëntatie die de leden
dienen te hebben: niet langer gaat hun hart
uit naar wereldse zaken, maar naar een
leven volgens hogere morele waarden.

teerd en toegepast in het licht van problemen van vandaag en krijgen zo gestalte
in mensenlevens. Het toont de kracht aan
van heiligenfiguren, en breder de kracht
van religieuze tradities om zich telkens te
vernieuwen en relevant te worden in concrete maatschappelijke situaties.

Noten
1

J.P. Asselin, ‘Anne and Joachim, SS’, in:
New Catholic Encyclopedia (tweede editie),
Detroit: Thomson and Gale, 2003, volume
1, 469.

2

J. Duyndam, ‘Hermeneutics of imitation. A
philosophical approach to sainthood and
exemplariness’, in: M. Poorthuis en
J. Schwartz (redactie), Saints and Role Models in Judaism and Christianity, Leiden:
Brill, 2004, 7-24.

Een uitgebreide versie van dit artikel verscheen
als ‘St Joachim as an ideal of Catholic manhood in times of AIDS’ in het tijdschrift CrossCurrents, jaargang 61, nummer 4 (2011), 467479.

— Adriaan van Klinken promoveerde in 2011

Conclusie

aan de Universiteit Utrecht en is momenteel

De casus van de mannenorganisatie Saint
Joachim in Zambia laat zien hoe een heilige
van eeuwen geleden ineens weer betekenis
kan krijgen voor het heden. In filosofische
termen uitgedrukt is er binnen deze organisatie sprake van een creatief hermeneutisch
proces van imitatie.2 De morele en spirituele waarden die gesymboliseerd worden
door een heilige uit een totaal andere tijd en
context, worden in dit proces geïnterpre-
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onderzoeker voor religie en gender aan de
School of Oriental and African Studies van de
Universiteit van Londen.
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F rank va n Gerven

Over heiligheid gesproken
Met een zekere regelmaat worden er nieuwe heiligverklaringen
aangekondigd. De vorige paus, Johannes Paulus II, heeft een
enorm aantal mensen zalig en heilig verklaard, vrijwel altijd in
eigen persoon. De huidige bisschop van Rome, Benedictus XVI, is
een stuk zuiniger en delegeert meestal een kardinaal. Wat wil
men bereiken met al die heiligverklaringen? Leidt het enorme
aantal er niet toe dat de betekenis van heiligheid afneemt?
Het is interessant te zien wie er in de loop
van de christelijke geschiedenis heilig genoemd zijn. Maar eerst ga ik op zoek naar
een goede definitie: wie is heilig? Misschien
kan ik beter de vraag stellen: hoe wordt een
mens heilig? Want heilig is toch God alleen?

God alleen is heilig
Heiligheid, dat onvervreemdbare kenmerk
van God, kan volgens het christelijk geloof
worden gedeeld met zijn schepping. God
raakt het aardse aan, en door die geraaktheid wordt het aardse ‘heilvol’; dat is, ook
etymologisch: ‘vervuld van geluk’, ‘heilig’.
De mens aan wie dit gebeurt, wordt geroepen tot een leven met en voor God.
Een oproep tot deze godsdienstig-zedelijke
heiligheid vinden we in de Bijbel terug: ‘Ik
ben de Heer, jullie God. Jullie moeten heilig
zijn. Wees heilig, want Ik ben heilig’ (Leviticus 11, 44). En ook het evangelie zegt: ‘Wees
dus volmaakt, zoals jullie hemelse Vader
volmaakt is’ (Matteüs 5, 48).
Ferdinand de Grijs geeft in zijn artikel ‘Heiligen, wat zijn dat eigenlijk?’ een goede
definitie: ‘Een heilige kan misschien het

best omschreven worden als een mens van
wie achteraf pas goed aan de christengemeenschap is gebleken dat het God is gelukt iemand geheel voor zich te winnen.
Men kan ook zeggen: een heilige is iemand
aan wie het gelukt is zichzelf helemaal op
God te richten. De kern van de zaak bij de
heiligen is een gelukte godsrelatie.’ 1
Het gaat er dus om dat je een relatie aangaat met God. Als mensen opmerken dat
die relatie tussen een mens en God gelukt
is, groeit er bewondering en dankbaarheid.
‘Dat is het begin van de heiligenverering.’ 2

De kern van de zaak
bij heiligen
is een gelukte godsrelatie
Bloedgetuigen …
De eerste mensen die binnen het christendom als heiligen werden gemarkeerd,
waren de martelaren uit de vroege kerk. Zij
waren martyres, getuigen, bloedgetuigen zo
u wilt. Op hun graven kwamen de christenen samen om te bidden, hen te gedenken
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en Christus zelf te gedenken. We hebben
nog een hoop acta martyrum, waarin secuur
werd genoteerd hoe de marteldood plaatsvond, waar en wanneer, met de reden van
de marteling: het getuigenis van het evangelie. De christenen vierden de sterfdag van
de martelaar, het moment dat hij of zij verenigd werd met Christus.
We gebruiken tot op de dag van vandaag de
uitdrukking ‘tot de eer der altaren verheven
worden’. Deze zegswijze heeft zijn letterlijke achtergrond in het omhoog halen, de elevatio van de lichamen of de resten daarvan
van de martelaren. Ze werden opgegraven
en onder een altaar gelegd waaromheen de
gemeente samenkwam.
Op 27 oktober 2011 werd de in 1929 begraven
‘heilige deken van Sittard’, Louis Tijssen,
opgegraven in het kader van zijn zaligverklaringsproces. Wetenschappers onderzochten zijn resten om er zeker van te zijn
dat het echt om de ‘kandidaat-zalige’ ging.
Tijssen werd niet teruggelegd in zijn graf,
maar overgebracht naar de Sint-Petruskerk
in het centrum van Sittard, opdat de gelovigen meer gelegenheid zouden hebben om
bij dit graf te bidden dan er was op de begraafplaats. Dit is een vorm van hedendaagse elevatio, gevolgd door een translatio.
De translatio of overbrenging kwam zeer
veel voor in het begin van de negende eeuw,
toen Rome in diep verval was geraakt. Vooral paus Paschalis I (817-824) heeft heel wat
gebeente van martelaren van de randen van
de stad naar de basilieken overgebracht,
opdat zij daar vereerd konden worden. Dat
is waarschijnlijk ook het begin van de verspreiding van relieken. Kleinere delen van
het gebeente werden verspreid, opdat ook
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elders verering kon plaatsvinden.
Ook dat gebeurt nu nog, zoals bij de zaligverklaring van – de inmiddels heilige –
pater Damiaan De Veuster. In 1936 vond
men het nodig zijn stoffelijke resten in Molokai op te graven en over te brengen naar
het klooster van de Paters der heilige Harten in Leuven om het daar opnieuw te begraven. De bevolking van Hawaï vroeg bij
gelegenheid van zijn zaligverklaring in
Brussel op 4 juni 1995 of er een relikwie van
de melaatsenpater teruggebracht kon worden naar zijn originele graf. Tenslotte was
het vooral hun held! Men heeft toen de resten van zijn rechterhand uit het graf in
Leuven overgebracht naar Molokai.

Andere heiligen
Nadat Constantijn de kerkvrede bracht,
kwamen er naast de martelaren ook andere
heiligen. Mensen die wel gemarteld, maar
niet ter dood gebracht waren, worden confessor of belijder genoemd, iemand die in situaties van vervolging het evangelie belijdt.3 Met de kerkvrede van Constantijn
verandert ook de kijk op heiligen. Ook mensen die niet zozeer de overwinning op de
dood als wel de overwinning op de boze wereld representeren, ontvangen hoge achting: asceten en monniken, godgewijde
maagden en iets later ook bisschoppen.
Hun levens worden beschreven in de zogeheten vitae, levensgeschiedenissen, waarin
heel precies – en vaak in een nu gezwollen
aandoende stijl – de heiligheid van de persoon uit de doeken wordt gedaan.
Het wordt steeds belangrijker dat er goed
gekeken wordt of de persoon in kwestie wel
echt zo heilig is. Het is algemeen bekend

De melaatsenkolonie van de later heilig verklaarde pater Damiaan De Veuster in Molokai

dat ‘het volk’ flinke druk probeert uit te
oefenen op de hogere instanties om te bereiken dat ook hun favoriet tot ‘de eer der
altaren’ wordt verheven. Dat gebeurde toen,
dat gebeurt ook nu. In een artikel over heiligen en relikwieën beschrijft Hubertus Lutterbach op prachtige wijze de hysterische
taferelen rondom de dood van paus Johannes Paulus II. Het volk schreeuwt: ‘Santo subito!’, meteen heilig!4 Een pleidooi voor een
snelle procedure voor de man die een record vestigde op het gebied van zalig- en
heiligverklaringen.
Dat de heiligverklaring bij de paus ligt, is
niet altijd zo geweest. Pas in de twaalfde
eeuw gebruiken pausen het recht, niet in de
laatste plaats om hun eigen invloed te vergroten. Voordien werden mensen buiten
Rome door het volk en hun eigen geestelij-

ken heilig verklaard. Vandaag de dag verricht het bisdom een vooronderzoek; daarna draagt het de procedure over aan de instellingen van de Heilige Stoel. Maar hoewel de procedure tot in de puntjes omschreven is, weet iedereen dat er pressie en
beïnvloeding plaatsvinden.

Waarom de ene wel?
Zo verliep het al heel lang slepende zaligverklaringsproces van pater Damiaan plots
een stuk vlotter nadat Moeder Teresa van
Calcutta de paus aansprak op het feit dat
mensen eigentijdse voorbeelden moeten
hebben. Ze noemde toen de naam van Damiaan. Toch moest er gewacht worden op
het noodzakelijke wonder dat op zijn voorspraak geschied is. Dat duurde en duurde,
zodat er aan Rome voorgesteld werd Dami-
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De wel heel snel heilig verklaarde stichter van de Opus Dei-beweging Josemaria Escrivá de Balaguer

aan als martelaar te erkennen; dan is er
geen wonder nodig. Maar helaas, de leprabacil is geen mens, en je wordt alleen martelaar door toedoen van een mens.
Een duidelijk geval van het aanwenden van
invloed (en geld?) blijkt uit de abnormaal
snelle zaligverklaring van de stichter van de
beweging Opus Dei, Josemaria Escrivá de
Balaguer.
De laatste jaren zijn opvallend veel stichters
en stichteressen van religieuze congregaties
zalig of heilig verklaard. Ook opvallend zijn
de mensen die tegelijkertijd, als groep, als
zodanig worden uitgeroepen. Denk aan
groepen slachtoffers van de Spaanse burgeroorlog. Het zou iets te maken kunnen
hebben met de periode: archieven gaan nu
pas open, en men heeft wat afstand kunnen
nemen van de gebeurtenissen. Maar het is
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toch ook een mooie troef of goede reclame
als je een zalige stichteres hebt of een heilige in de streek waar je woont.
Politiek en kerkpolitiek spelen een rol in
wie er wel en wie er niet aan de beurt komt.
Zo kun je je afvragen waarom bisschop
Oscar Romero nog altijd niet zalig of heilig
verklaard is. Er zijn genoeg argumenten die
voor hem pleiten: hij is een martelaar, hij
verkondigde het evangelie op authentieke
wijze, zijn graf wordt door duizenden bezocht, zijn faam ging en gaat rond over de
hele wereld. Heeft het soms iets te maken
met zijn voorkeursoptie voor de armen?
Leunde hij te dicht tegen de Latijns-Amerikaanse bevrijdingstheologie? Wil men zo
iemand niet tot voorbeeld stellen? Of ligt
het bij de huidige machthebbers van El Salvador niet lekker?

Over heiligheid gesproken

Heiligen vandaag
Gelukkig is de heiligenkalender de laatste
jaren steeds veelkleuriger geworden. Waren
het vroeger bijna uitsluitend Europeanen,
nu herkennen we ook in Afrika, LatijnsAmerika en zelfs Australië heilige mensen.
En gelukkig zijn het ook niet alleen meer
vrome kloosterzusters, geleerde paters of
zoete kwezels. Nee, vandaag de dag ook jongeren, ongeletterden, soldaten en ambtenaren, vaders en moeders.
‘Heiligen zijn mensen met een gelukte
godsrelatie’, was de definitie die ik bij De
Grijs vond. ‘Heiligen zijn mensen door wie
het licht heen straalt’, was de uitleg van een
kind toen het gebrandschilderde ramen in
een kerk zag. Heiligen zijn getuigen van het
ware, het goede en het schone, zeiden grote
theologen. En Hans Urs von Balthasar moet
ergens geschreven hebben: ‘De kerk is alleen geloofwaardig in haar heiligen.’ In een
tijd waarin de geloofwaardigheid inderdaad
te wensen overlaat, moeten wij echte heiligheid laten zien. Zonder uitzondering laten
heilige mensen iets van het ware, het goede
en het schone zien. Aangeraakt als ze zijn
door God zelf, die bij uitstek het ware, het
goede en het schone is. Kardinaal Danneels
richtte zich tijdens het buitengewoon consistorie van 2001 tot zijn medebroeders kardinalen met een interventie waarin hij
onder meer het volgende zei: ‘In een tijd
waarin mensen besluiteloos staan tegenover het ware, en onmachtig zijn om het
goede te doen, blijft het schone onweerstaanbaar, zelfs voor hen die met achterdocht naar de kerk kijken. Het schone ontwapent en heeft geen woorden nodig.’5
Is het een wonder dat Sint-Franciscus een

van de meest populaire heiligen is? Hij wist
te wijzen op het ware, hij stimuleerde het
goede te doen en hij genoot van het schone
en kwam heel dicht bij God te staan. Zelfs
mensen die niets met het christendom hebben, zien in hem een heilige. Heiligen bereiken veel, ook in onze tijd.
Heiligen zijn mensen om wie God moet
glimlachen!

Noten
1

F.J.A. de Grijs, ‘Heiligen, wat zijn dat eigenlijk?’, in: R.E.V. Stuip en C. Vellekoop (redactie), Andere structuren, andere heiligen
(Utrechtse bijdragen tot de Medievistiek II),
Utrecht, 1983, 19-20.

2

Idem, 20.

3

Idem, 15.

4

H. Lutterbach: ‘Von den Heiligen und Reliquien zu den Plastinaten – und wieder
zurück?’, in: Arnold Angenendt, Die Gegenwart von Heiligen und Reliquien, Münster: Aschendorf, 2010, 18-22.

5

Godfried kardinaal Danneels, geciteerd in:
Christopher Ruddy, ‘Heroism, Hospitality,
and Holiness’, in: Logos. A Journal of Catholic Thought and Culture, Winter 2004,
Volume 7:1, 57 (eigen vertaling).

— Frank van Gerven ss.cc. studeerde aan de
UTP-Heerlen en was jarenlang betrokken bij het
Damiaancentrum in Leuven. Sinds drie jaar is
hij als diaken werkzaam in Oudenbosch en omgeving.
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He nrië tte Nieuwenhuis

Like a moviestar

‘You are like a moviestar, everybody loves you.’ Sinds ik op Sumatra woon, weet
ik een beetje hoe het voelt om een ‘ster’ te zijn. Of ik nu in de supermarkt ben, in de
kerk of op straat: ik word nagestaard. Bijna nergens kan ik onopgemerkt rondlopen.
‘Miss, mag ik met u op de foto?’ ‘Bu (mevrouw), waar komt u vandaan?’ In Indonesië ben ik een attractie. De ene keer vind ik de aandacht grappig, bijvoorbeeld wanneer een klein ventje me met open mond aangaapt terwijl ik Indonesisch praat met
mijn niet-rollende r. De andere keer doe ik alsof ik al die blikken niet zie, want soms
is het vermoeiend niet meer anoniem te zijn. Volgens een van mijn collega’s ben ik net
een filmster, en houdt iedereen van me.
In Nederland ging er al een goed gerucht uit van de kerk op Sumatra (GKSBS) waarnaar ik uitgezonden zou worden, en ik begin al een beetje te begrijpen waarom. Mijn
collega’s op het synodekantoor hebben een grote ‘contextgevoeligheid’. Zo vragen ze
mij geregeld of ik me senang voel, omdat ik in Nederland waarschijnlijk anders gewend ben. Gezien de geschiedenis van de GKSBS is dit niet vreemd. Deze kerk bestaat
voornamelijk uit Javanen die in de jaren zeventig getransmigreerd zijn vanuit Java
naar Sumatra in de hoop op een beter leven. Deze geschiedenis maakt de context van
de GKSBS kleurrijk en ingewikkeld tegelijk, vanwege de aanwezigheid van verschillende religies, culturen en etniciteiten. De GKSBS heeft zich tot taak gesteld deze soms
ook (niet in eerste instantie in religieus opzicht) conflictrijke samenleving te dienen.
Terwijl veel kerken in Indonesië naar binnen gericht zijn, en vooral ‘behept’ met de
zondagse eredienst, wil de GKSBS een ‘gezamenlijk thuis’ creëren voor iedereen: moslim, christen, hindoe, Javaan, Batak of Lampungees. Dat doet ze onder meer door boeren bij te staan die te kampen hebben met landconflicten met grote bedrijven. Door te
doen aan (diaconale) transformatie in plaats van liefdadigheid. Volgens mij zijn mijn
collega’s de echte sterren van Sumatra. Ik begin steeds meer van hen te houden.

— Henriëtte Nieuwenhuis is predikant en is, in dienst van Kerk in Actie, werkzaam
als diaconaal toerustingswerker op het synodekantoor van de GKSBS, de christelijke
kerk van Zuid-Sumatra, in Indonesië.
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l

P eter Jan M argry

Zingeving zoeken bij idolen
De vergruizing van kerkelijke instituties en kaders heeft duidelijk
gemaakt hoezeer in de afgelopen decennia mensen hun religieuze gevoelens en hun zingeving ook in andere contexten zijn gaan
zoeken. In situaties waarin vroeger steun werd gezocht bij een
heilige, kan nu iets of iemand met ‘sterrenstatus’ gaan fungeren
als een praktische steun die je naar believen kunt in- en oproepen.

De omgewaaide kastanjeboom achter het
Anne Frank Huis was voor velen een soort
secundaire biologische levenslijn met de
persoon Anne Frank. Het feit dat Anne in
de schoonheid van de boom hoop en troost
vond en daarover een opmerking in haar
dagboek schreef, maakte hem een tijdlang
tot ’s werelds beroemdste boom.
De elk jaar rijker bloeiende kastanje was
een metafoor voor het leven zelf en de hernieuwing van het leven en kreeg zo tegelijkertijd een diepere betekenis in het licht
van het slachtofferschap van Anne Frank.
Bepalend voor de publieke perceptie van
die boom is dat hij een levende ‘ooggetuige’
was van het achterhuis en het daarmee verbonden verhaal.
Dat een dergelijk symbool van hoop en vernieuwing zou afsterven, bleek daarom voor
velen onaanvaardbaar. Enerzijds omdat de
boom volgens deskundigen nog niet aan
zijn einde zou zijn, maar vooral vanwege de

universaliteit van dit levenssymbool, waaraan gemakkelijk een persoonlijke invulling
kan worden verbonden. De interactieve
website Anne Frank Tree speelt daarop in en
biedt de mogelijkheid virtueel een eigen
kastanjeblad met persoonlijke boodschap
in de boom te hangen. Voor velen leefde
Anne namelijk in zekere zin nog voort in
dat levende organisme, al was het slechts
via haar blik op de boom en de daaruit
voortvloeiende zinnen in haar dagboek.

Heilige roof
De voorgenomen kap van de zieke boom
leidde in eerste instantie tot een succesvolle
rechtszaak, gevolgd door een rijk reddingsrepertoire: van bodemsanering, het steken
van knoflooktenen tussen de wortels, stamoperaties, tomografische audioanalyses tot
aan een compleet boomharnas met tuigage
toe. De apotheose was een shintoïstisch reinigingsritueel, dat de verbroken eenheid
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trokkenen het niet laten komen. Ruim tevoren waren kastanjes op kweek gezet teneinde er boompjes uit te laten groeien. De
bevruchte zaailingen vond men bij nader
inzien, zoals het betekenisvol werd geformuleerd, ‘niet honderd procent Anne
Frank’. Daarop besloot men direct uit de
boomtakken zelf afkomstige stekjes op te
kweken. Eén daarvan werd op de plek van
de oude boom teruggeplant om de essentieel geachte continuïteit in stand te houden.

Troost en hoop

De Anne Frank-boom

tussen mens en natuur moest herstellen en
de kwelling van het verleden die nog op de
boom zou drukken, moest opheffen.
Het werd een rituele reddingsdans met een
mondiaal karakter, waarbij het object in
toenemende mate werd gefetisjeerd en gesacraliseerd. Sinds het omwaaien was de
boom object van furta sacra, heilige roof.
Mede via eBay ontstond er een grote vraag
naar geauthentiseerde takjes en kastanjes.
Kritische geesten roepen dan dat het gewoon een boom blijft en dat daar niks magisch aan is. Dat moge feitelijk zo zijn, in
de praktijk geven mensen zelf er wel zulke
betekenissen aan.
Dat het leven van deze boom eindig zou
zijn, was evident, maar zover wilden de be-
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Terwijl de laatste oogst kastanjes de status
van reliek genieten, krijgt Anne Frank ook
de typering heilige mee. Een ogenschijnlijk
weinig toepasselijke classificatie, temeer
daar het begrip heilige, zeker binnen de Nederlandse samenleving, een nadrukkelijke
connotatie heeft met de normatieve kwalificatie die de rooms-katholieke kerk aan
uitverkoren en geschikt bevonden personen
verbindt.
Vanuit een meer antropologisch perspectief

Anne en haar dagboek
kunnen mensen
troost, steun en hoop geven
bekeken is het echter niet vreemd, omdat
Anne en haar dagboek in analogie ook aan
mensen troost, steun en hoop kunnen
geven. De idee van wat religie en zingeving
voor mensen kunnen betekenen, blijkt dus
in het geheel niet beperkt tot wat traditioneel tot het kerkelijke domein wordt gerekend. Juist de vergruizing van de kerkelij-

Zingeving zoeken bij idolen

Het graf van Jim Morrison op de begraafplaats Père Lachaise in Parijs

ke instituties en kaders heeft nog duidelijker gemaakt hoezeer in de afgelopen decennia mensen hun religieuze gevoelens en
hun zingeving ook in andere – ogenschijnlijk
strikt seculiere – contexten zijn gaan zoeken.

Graf van Jim Morrison
Om een ander voorbeeld te geven. Sinds
jaren oefent het eenvoudige graf van zanger
Jim Morrison (1943-1971) van de Amerikaanse rockband The Doors aantrekkingskracht
uit op mensen over de hele wereld. Zij komen voornamelijk vanwege zijn sterrendom, maar velen zijn ook gefascineerd door
zijn charisma in samenhang met zijn ongebonden levensstijl en zijn veelal existen-

tieel getoonzette songteksten en gedichten.
Vooral nadat in 1991 een succesvolle speelfilm over Morrison uitkwam, en Morrison
onderdeel werd van een medialiseringsproces, nam de belangstelling voor zijn persoon sterk toe. Omdat de film Morrison nadrukkelijk sjamanistische kwaliteiten toedicht, groeide ook zijn betekenis als
iemand met bovennatuurlijke krachten, als
een healer. Het charisma dat hij uitstraalt,
maakt dat ‘hij is als een spiegel; eenieder
kan zich duidelijk in hem herkennen’. Dat is
de populaire vertaling van wat binnen de
wetenschap wel subjectivering wordt genoemd. Elke fan creëert zich, in dit geval,
een eigen Jim Morrison en geeft daaraan
zelf betekenis.
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Deze diversiteit weerspiegelt zich ook bij
zijn graf, waar verschillende bezoekerscircuits tezamen komen. Het overgrote deel
van de bezoekers komt er vanwege zijn muziek of waardeert de plek om zijn toeristische of cultuurhistorische waarde, maar
voor menigeen is Morrison juist een basale
inspiratiebron voor hun persoonlijk leven
en fungeert hij als een intermediair tussen
het dagelijkse leven, het spirituele en een
transcendente dimensie. In dat opzicht zoeken en vinden zij heil en steun bij zijn graf.
Morrison krijgt er impliciet een religieuze
betekenis toegekend, ook al benoemen ze
dat zelf niet als zodanig, laat staan dat ze
hem een heilige zullen noemen. Het begrip
heilige is immers gekoppeld aan een kerkelijke kwalificatie.

Rolmodellen
De historicus Willem Frijhoff acht de uitoefening van deugden essentieel voor heiligheid. Hij vindt het daarom niet correct
populaire personen, idolen, uit het publieke leven tot heiligen te bestempelen. Die
zouden namelijk geen deugden representeren. De vraag is echter of vandaag de dag
die strikte deugdzaamheid nodig is om die
status te bereiken. Mensen spiegelen zich
graag aan succes en aan de bijbehorende
rolmodellen, waaraan ze zich kunnen vasthouden of waardoor ze zich laten inspireren. Deze idolen en helden zijn succesvol
en worden, vooral via de media, bewonderd
en vereerd in de samenleving. Als het erom
gaat of ze zin, betekenis of steun kunnen
bieden, blijkt deugdzaamheid niet uit te
maken. Jim Morrison is immers ook een
symbool van ondeugd.
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Het is daarom beter te spreken van kwaliteiten. De waarden die aan een idool worden toegekend, zijn immers zowel aan
plaats en tijd gebonden als per groep of individu verschillend. Kortom, in de westerse
cultuur is universele sacraliteit in toenemende mate naar een individueel toegekende betekenis van personen verschoven.
We hoeven ze geen heiligen te noemen,
maar ze vervullen wel vergelijkbare functies.

X-factor
Ook het klassieke icoon van de held is verleden tijd: de dappere, onverschrokken persoon die zich, al dan niet ten koste van lijf
en leden, heeft ingezet voor de goede zaak.
Bij heldendom – beter: sterrendom – gaat
het om georganiseerde bekendheid, gevierdheid en succes, waarbij gevaren zijn
geëlimineerd, en deugden geenszins hoeven te worden beoefend; dat zijn nu onze
idolen.
Idolen worden echter, vanuit de historie bezien, niet als iets waarachtigs gezien, maar

De moderne mens
heeft liever idolen
dan heiligen
veeleer als iets negatiefs. Het begrip idool
verwijst ironisch genoeg immers in de kern
naar een afgod of afgoderij, dus juist niet
naar ‘god’. Deze semantische verschuiving
geeft mooi aan hoezeer de norm ‘god’, de
heilige of het goede, in de moderne tijd is
verdreven door idolen en sterren. Televisieprogramma’s als Idols en X-factor verwijzen

Zingeving zoeken bij idolen

daarnaar; men zoekt er immers naar iets
ondefinieerbaars, naar een kwaliteit die zou
moeten leiden tot sterrendom. Die x-factor
is in de regel deels persoonlijk aanwezig en
deels gecreëerd door de media.
Een idool of held bestaat evenwel alleen indien deze daadwerkelijk als zodanig wordt
beleefd en toegeëigend. Ook al worden idolen gecreëerd, verheerlijkt en vereerd, het
zegt natuurlijk nog niets over eventuele sacrale of transcendente kwaliteiten die zo’n
persoon als ‘heilige’ zou bezitten. Daarvoor
is bepalend of er naast een x-factor – zeg
maar: de mengeling van charisma en talent – ook een r-factor aanwezig is, een religieuze dimensie. Beide elementen vindt
men vaak in één persoon verenigd, aangezien er geen strikte scheiding tussen seculier en religieus bestaat. Het religieuze is
overigens vaak niet gemakkelijk waarneembaar of benoembaar.

Oproepbaar
De moderne mens heeft liever idolen dan
heiligen. Er is weinig behoefte meer aan
kerkelijke heiligen, aan normatieve ideaaltypen die nauwelijks aansluiten bij het moderne, geseculariseerde leven van mensen.
Zij die onbekommerd leven in de moderne
verzorgingsstaat, prefereren in het dagelijks leven in de regel idolen.
In de eerste plaats is er de brede consumptieve kant van idolen: vermaak, rolmodelling
of identificatie. Maar daarnaast kunnen
idolen een andere functie toegekend krijgen. Wanneer zich persoonlijke problemen
voordoen, kan er op basis van identificatie
met een specifiek idool een betekenisvollere functie ontstaan. Dat kan zich op ver-

schillende wijze uiten: als morele steun bij
een basale behoefte aan meditatieve stilte,
via het zoeken naar zingeving tot aan het
direct inroepen van bovennatuurlijke
steun.
Simpel gesteld: hoe onbekommerder het
bestaan, des te seculierder iemand zijn idolen construeert; hoe bezorgder het leven,
des te sterker hun religieuze betekenis kan
worden ingevuld. In nood kan er dus een
functieomslag plaatsvinden, en kan het
idool de rol van noodhelper gaan vervullen.
Kortom, als we kijken naar het gedrag van
mensen, bestaan er strikt genomen geen
seculiere heiligen: er zijn namelijk idolen,
sterren en helden met hun uiteenlopende
gebruikelijke betekenissen, hun toegekend
door personen en sociale groepen. In situaties waarin vroeger steun werd gezocht bij
bijvoorbeeld een heilige, kan echter het
idool ook gaan fungeren als een praktische
steun die je naar believen kunt in- en oproepen. Dat geldt voor de onzekere jonge
puber die de figuur Harry Potter met zijn
toverstaf inzet voor zelfvertrouwen en bescherming, voor de verslaafde adolescent
die de hulp van Jim Morrison inroept als ervaringsdeskundige, voor de Nederlanders
die Pim Fortuyn na zijn dood inriepen om
Nederland en henzelf te blijven gidsen en
beschermen, maar ook voor getraumatiseerden die steun vinden in de levenskracht
van Anne Frank en haar kastanje.

— Dr. Peter Jan Margry is senior onderzoeker
bij de afdeling Nederlandse Etnologie van het
Meertens Instituut (Koninklijke Nederlandse
Akademie van Wetenschappen) te Amsterdam.
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W ilbe rt van S aa ne

De goddelijke profeet
Simon Kimbangu
Veel opwekkingsbewegingen in Afrika zijn begonnen met het
optreden van een charismatische profeet. Nog steeds vormen de
volgelingen van Simon Kimbangu de grootste African Instituted
Church (AIC). Wie was hij, en welke plaats heeft hij in het geloofsleven van zijn volgelingen?
Het sociaaleconomische klimaat waarin
Simon Kimbangu optrad, was volop in beweging.1 Congo – aanvankelijk de letterlijke
en figuurlijke vrijstaat van koning Leopold II – was in 1908 een Belgische kolonie
geworden. De wantoestanden onder Leopold hadden deze stap onvermijdelijk gemaakt. De Belgische staat nam zijn nieuwe
taak uiterst serieus. Het koloniale bestuur
werd nu plaatselijk voelbaar. De industrialisering nam een hoge vlucht. De steden
groeiden snel. De werk- en leefomstandigheden van de Congolezen gingen er echter
niet op vooruit. Het zware werk in mijnen
en fabrieken, de monetarisering en ophefOnze papa’s (…) jullie eten met ons.
Jullie gaan met ons mee.
Jullie slapen net als wij.
Jullie hebben geprobeerd je te verbergen.
Maar vandaag hebben wij jullie ontdekt.
Jullie zijn de god van ons heil.
Onze redding ligt in jullie.
Woorden uit een lied in het Kikongo waarin
Simon Kimbangu en zijn zoons vereerd
worden.2
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fing van de ruilhandel, de invoering van belastingen: het waren allemaal maatregelen
die veel weerstand opriepen.
De Belgische overheid zag de missie in die
tijd als bondgenoot. Missionering en kolonisering moesten hand in hand gaan. Hoewel de meerderheid van de missionaire arbeid door katholieken werd verricht, en
dezen ook een voorkeursbehandeling
kregen, was protestantse zending ook toegestaan. De Baptist Missionary Society (BMS)
was al sinds 1878 actief in het huidige
Congo.

Sterke persoonlijkheid
In de regio Mbanza-Ngugu, waar Simon
Kimbangu (in 1887 of 1889) werd geboren en
opgroeide, hadden de baptisten een kerk en
een school. Kimbangu zelf gaf een tijdlang
les op deze school. In 1915 werd hij samen
met zijn vrouw Mwilu Marie in de rivier de
Tombe gedoopt, en werd hun huwelijk in
de baptistenkerk bevestigd. Kimbangu
werkte ook enige tijd als evangelist/catechist voor de baptisten. Een van de zendelingen beschreef hem als ‘bovengemiddeld
intelligent, een sterke persoonlijkheid en
een man met een goede bijbelkennis’.3

Het pelgrimsoord Nkamba

In 1918 ontving hij zijn eerste visioen:
Christus riep hem om voor zijn kudde te
zorgen omdat andere dienaars ontrouw
waren. Simon achtte zichzelf onvoldoende
voorbereid op deze taak. Hoewel de visioenen bleven komen, ging hij, als de profeet
Jona, de andere kant uit: naar de grote stad
Kinshasa, waar hij als arbeider ging wer-

Het dorp Nkamba
werd een nieuw Jeruzalem,
een pelgrimsoord
ken, onder meer in een olieraffinaderij. De
stem van Christus liet hem echter ook daar
niet los. Voortdurend hoorde hij de opdracht terug te keren naar zijn geboortedorp Nkamba. Toen hij dat een jaar later
daadwerkelijk deed, ontdekte hij dat de
baptisten inmiddels een andere evangelist
hadden aangesteld.

Predikend en genezend
Een keerpunt was bereikt. Op 6 april 1921
was Kimbangu op weg naar de markt en
liep hij door een dorp in de buurt. Daar
werd hij een huis als het ware binnengetrokken. Hij vond een jonge vrouw die erg
ziek was. Hij legde haar de handen op en
genas haar, ook al had zij daar niet om gevraagd. Kimbangisten beschouwen deze
dag als de stichtingsdatum van hun kerk.
Na het eerste wonder volgden er al snel
meer. Een van de verhalen gaat zelfs over de
verrijzenis van een meisje dat al enkele
dagen dood was.
Kimbangu was naast genezer ook prediker.
Van zijn boodschap zijn fragmenten overgeleverd waaruit blijkt dat hij zich keerde
tegen het gebruik van fetisj-beelden en
tegen polygamie en dronkenschap. Hij riep
de mensen op zich te bekeren en in Christus te geloven. Bij zijn afscheid zou hij zijn
volgelingen opgeroepen hebben de Bijbel te
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lezen, omdat dit boek de oplossingen biedt
voor alle menselijke problemen. Verder
heeft hij met een boodschap van gehoorzaamheid aan de overheden en vergelding
van kwaad met goed de basis gelegd voor
het pacifistische karakter van het kimbangisme. Hij geloofde wel dat de tijd van het
kolonialisme bijna voorbij was. ‘De blanken
worden de zwarten, en de zwarten worden
de blanken’, is een profetische uitspraak die
duidt op de omkering van de machtsverhoudingen. (Later, tijdens zijn proces in
1921, vertelde hij overigens dat hij hiermee
niet letterlijk bedoelde dat alle blanken uit
Congo moesten worden verjaagd.)
Het nieuws over de nieuwe profeet verspreidde zich als een lopend vuurtje en de
massa’s kwamen in beweging. Mensen
stroomden naar Nkamba, hopend op genezing. Sommigen brachten zelfs lichamen
van pas overleden geliefden naar Kimbangu
toe. Het dorp werd een nieuw Jeruzalem,
een pelgrimsoord.

Vervolging en groei
Al enkele weken na Kimbangu’s eerste wonder kwam de Belgische districtscommissaris4 naar Nkamba om poolshoogte te
nemen. Kimbangu – staf in de hand –
kwam hem met enkele getrouwen tegemoet. De groep sprak in tongen, en de
commissaris slaagde er niet in een gesprek
met hen te voeren. Na een kort verblijf in
Nkamba concludeerde hij dat Kimbangu en
de zijnen buiten zinnen waren, en dat de
collectieve vervoering psychosomatische
effecten had. Enkele dagen later riep hij katholieke en protestantse geestelijken samen
voor een overleg. De katholieke geestelijken
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riepen op tot hard optreden, maar de protestanten maanden tot voorzichtigheid en
suggereerden dat de beweging toch ook
goede kanten had.
De Belgische overheid koos een harde lijn
tegen Kimbangu en zijn volgelingen, volgens Van Reybrouck een van de grootste
fouten van het bewind in deze periode,
omdat het op den duur de opkomst van veel
radicalere groepen in de hand werkte.5 Een
troep soldaten werd naar Nkamba gestuurd.
Er ontstond een schermutseling. Kimbangu
ontsnapte ternauwernood. Nog drie maanden predikte en genas hij in het geheim in
de omliggende dorpen, waarna hij naar
Nkamba terugkeerde en zichzelf overgaf.
Zijn proces en veroordeling vonden plaats
in oktober 1921. Uit het woordelijke verslag
van de rechtszaak doemt een beeld op van
een onschuldige die zich rustig en waardig
verdedigde, maar wiens doodvonnis al vaststond voordat het proces begonnen was.
Kimbangu benadrukte dat hij zichzelf niet
als redder had gemanifesteerd, maar alleen
Christus wilde prediken en in de kracht van

Hij had slechts Christus willen
prediken en in zijn kracht
genezingen verricht
Christus genezingen had verricht.
Op aandringen van de Britse BMS verleende
koning Albert clementie; hij wijzigde de
doodstraf in levenslang. Kimbangu bracht
de rest van zijn leven door als een eenzame
maar voorbeeldige gevangene in het toenmalige Elisabethville, ver van zijn geboorte-

dorp. Hij stierf in 1951. Zijn stoffelijke resten werden door een van zijn zoons teruggebracht naar Nkamba. Over zijn graf is een
mausoleum gebouwd.
Had Kimbangu zoals Christus onschuldig
geleden, ook de vroege kimbangisten
moesten het als de vroege christenen ontgelden. Zijn volgelingen hebben hun stichter niet voor niets met Simon van Cyrene
vergeleken, die het kruis van Christus
droeg.6 De koloniale overheid was vastbesloten de nieuwe beweging de kop in te
drukken en deporteerde duizenden getrouwen naar alle hoeken van het land. De
onderdrukking stopte de stormachtige
groei van de beweging echter niet. Jarenlang was het een clandestiene denominatie
met eigen scholen en kapellen, geleid door
Kimbangu’s vrouw Mwilu Marie. Liederen
die ontstonden tijdens de eerste vervolgingen in de jaren twintig, getuigen van vurig
geloof en verlangen naar godsdienstvrijheid.

Institutionalisering
Pas in 1959, zes maanden voor de Congolese
onafhankelijkheid, erkende de Belgische
overheid het kimbangisme als legitieme
godsdienstige richting. De ‘Kerk van Jezus
Christus op aarde door zijn bijzondere afgezant Simon Kimbangu’ (EJCSK), telt inmiddels, verspreid over de twee Congo’s,
meer dan vijf miljoen leden.7 In Nederland
en België zijn er enkele honderden kimbangisten, met afdelingen van de kerk in Brussel, Antwerpen, Luik, Rotterdam en
Utrecht.
Het leiderschap van het kerkgenootschap
werd overgenomen door een van de zoons,

De kleinzoon en huidige leider Simon Kimbangu Kiangani

Joseph Diangienda Kuntima. Hij maakte de
EJCSK in 1969 lid van de Wereldraad van
Kerken. Dit gebeurde na intensieve besprekingen en mede op basis van een theologische verklaring.8 Na zijn dood in 1992
werd zijn oudere broer Solomon Dialungana Kiangani de chef spirituel. Deze overleed
in 2001. De overgebleven broer, Charles
Kisolokele Lukelo, die geen geestelijke
functie binnen het kimbangisme bekleedde, stierf een jaar later. De zoon van de oudste broer, en dus de kleinzoon van de stichter, Simon Kimbangu Kiangani, is sinds
2001 de geestelijk leider van de EJCSK.

Dubbele Triniteit
In de eenentwintigste eeuw lijkt de verering
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van Simon Kimbangu een hogere vlucht te
nemen. Er is een mondelinge traditie ontstaan waarin Kimbangu en zijn zonen als
personen van de Drie-eenheid worden aangeduid.9 Het gaat hier om een soort populaire verdubbeling van de Triniteit, waarin
de geestelijke voorouders present en prominent zijn. Zo duidt de huidige chef spirituel
zijn grootvader aan als de ‘trouwe opvolger
van Christus’10, die diens nog onvoltooide
werk kwam voltooien.
Reeds langer aanwezig theologisch materiaal wordt hiermee geradicaliseerd. Traditioneel legt het kimbangisme een nauwe relatie tussen de heilige Geest als derde persoon van de Drie-eenheid en papa Simon
Kimbangu. Niet alleen Christus, maar ook
de heilige Geest heeft volgens de kimbangistische theologie bovendien een lichamelijk bestaan, ook al is dit lichaam geestelijk
en onzichtbaar.11 De recente koerswijziging
lijkt echter te impliceren dat Simon Kimbangu voor kimbangisten de belichaming
van de heilige Geest is.12
Hoewel de EJCSK nog steeds erkend lid is,
volgt zij hiermee een koers die binnen de
Wereldraad van Kerken en de All Africa
Council of Churches grote vragen oproept.
Ook intern zijn er protesten te vernemen.
De hoofdstroom van de EJCSK lijkt zich
echter te kunnen vinden in een sterke gerichtheid op de persoon van Simon Kimbangu. De goddelijke profeet is voor kimbangisten een levende realiteit, die verschijnt aan gelovigen en die incarneert in
hun huidige leider.
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Naar een oecumenische getuigenkalender?
Heiligenverering ligt bij protestanten gevoelig, maar je kunt niet
zeggen dat ze niets van heiligen moeten hebben. Ook zij weten
zich – om met Paulus te spreken – ‘omringd door een menigte
geloofsgetuigen’.

In het protestantse Liedboek voor de Kerken
(1973) is een hymne uit de Engelse kerk opgenomen: ‘Voor alle heiligen in de heerlijkheid
/ die U beleden in hun aardse strijd …’ In het
Dienstboek van de Protestantse Kerk in Nederland (1998) staan twee ‘litanieën met alle
heiligen’; ze omvatten reeksen namen, van
bijbelse personen via gestalten uit de vroege kerk tot aan ‘kerkleraren’ als Luther en
Calvijn. Dat Dienstboek ruimt ook plaats in
voor Allerheiligen (1 november).1
En in de Utrechtse Domkerk, eveneens protestants, bevindt zich een gedachteniskapel, waarin op een wand de namen prijken
van ‘officiële’ heiligen als Franciscus en
Clara van Assisi naast die van protestantse
geloofsgetuigen als Albert Schweitzer en
Dietrich Bonhoeffer.
Je kunt dus niet zeggen dat protestanten
niets van heiligen moeten hebben. Maar
heiligenverering ligt gevoelig. Bepaalde
vormen ervan wijzen zij af. Misstanden,

juist op dit punt, waren mede aanleiding
tot de Reformatie.

Veel bijgeloof
In de loop van de middeleeuwen had in de
christelijke wereld de verering van heiligen
een steeds grotere plaats gekregen. In de
eerste eeuwen was het begonnen met het
hier en daar jaarlijks gedenken van geloofsgetuigen, martelaren, op de dag waarop
hun aardse leven was geëindigd, en zij in de
hemel opgenomen waren. Dat was in de
loop van de tijd uitgegroeid tot een praktijk
van verering van talloze heiligen, die heel
het leven doortrok.
De eerste heiligen waren voorbeelden geweest van standvastigheid in het geloof, in
wier spoor men trachtte te gaan; indachtig
de woorden uit Hebreeën 13: ‘Houdt uw
voorgangers in ere …, let op het einde van
hun wandel en volgt hun geloof na.’
Later waren de heiligen steeds meer tot
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hemelse helpers geworden, die men in allerlei situaties aanriep. Vanuit de gedachte
dat zij de strijd tegen het kwaad, die zij bij
leven glorieus hadden gevoerd, voortzetten
nu ze in de hemel waren, vertrouwde men
op hun bescherming en hulp. Geen stad of
dorp, geen beroepsgroep of gilde, geen categorie van mensen in nood, of een heilige

Luther: ‘Alleen Christus
moet als middelaar
te hulp geroepen worden’
was er de schutspatroon van.
Tegen het einde van de middeleeuwen was
het alsof de verering van al die heiligen, de
viering van hun feestdagen met processies
en ceremoniën, het vieren van de grote
christelijke feesten, zoals Kerstmis en
Pasen, had verdrongen. Bovendien ging die
verering gepaard met veel bijgeloof. Dat
was althans het oordeel van de zestiendeeeuwse reformatoren.

Navolgen
Maarten Luther was er helder over: het is
goed grote voorgangers te gedenken en na
te volgen, maar het aanroepen of zelfs aanbidden van gestorvenen is een bijgelovig
bedrijf. Het knielen voor prachtige houders
met resten, relieken, van heiligen kan niet
in de plaats komen van het, in waarachtige
boetvaardigheid, knielen voor God.
‘Hoewel de engelen in de hemel voor ons
bidden’, schreef Luther in 1537, ‘en ook de
heiligen op aarde of misschien ook in de
hemel, volgt daaruit niet dat wij de engelen
en de heiligen aanbidden, voor hen vasten,
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vrij nemen, missen houden, offeren, kerken
stichten, (…) hen houden voor helpers in
nood (…). Want dat is afgoderij; zulke eer
komt alleen God toe.’
Luthers rechterhand, Philipp Melanchton,
had eerder, in de Augsburgse Confessie (1530),
het protestantse standpunt zo verwoord:
‘Het gedenken van heiligen (kan) ertoe dienen hun geloof na te volgen, en de goede
werken die zij (…) deden. (…) Maar de heilige Schrift leert niet dat heiligen aangeroepen moeten worden, of dat om hulp van
heiligen gesmeekt moet worden, omdat de
heilige Schrift ons alleen Christus als middelaar (…) voorhoudt. Hij moet te hulp geroepen worden.’
Voor Luther en de zijnen golden dus de heiligen, althans een aantal van hen, nog altijd
als belangrijke voorbeelden, niet méér,
maar ook niet minder. Luther schafte de
heiligenkalender niet helemaal af. Hij handhaafde in het bijzonder een aantal dagen
die teruggingen op bijbelse gegevens. Twee
daarvan kregen, door lutherse invloed, een
plek in het al genoemde Dienstboek van de
Protestantse Kerk in Nederland: 24 juni, de
geboortedag van Johannes de Doper, SintJan, en 29 september, de dag van de aartsengel Michaël, die volgens Openbaring 12
eens, in een laatste strijd, de draak zal verslaan die Gods schepping bedreigt.

Geen ‘santenkraam’
Calvijn was radicaler dan Luther. En het gereformeerde protestantisme volgde zijn
spoor. Heel de roomse ‘santenkraam’ moest
worden afgeschaft. Met een beroep op het
beeldverbod (Exodus 20, 4) keerde men zich
fel tegen de devotie rondom heiligenbeel-

Wijzerplaat met medaillons die de maanden voorstellen en waarop in de buitenste cirkel voor iedere dag de heilige wordt aangeduid; onderdeel van het astronomisch uurwerk van Praag

den en relieken, wat in ons land uitliep op
de Beeldenstorm in 1566.
Maar met het idee van een heiligenkalender
werd al even fel afgerekend. Het reserveren
van heilige tijden om die te wijden aan
mensen, hoe voorbeeldig ook, achtte men
uit den boze. Er was immers, zo men die
term al wilde gebruiken, maar één heilige
tijd: de zondag, de dag waarop Christus’
evangelie, en dat alleen, gepreekt moest
worden. In gereformeerde kring was de afkeer van heiligenverering dus het sterkst.

Voorbeeldfiguren
Toch kende men ook daar al spoedig navolgenswaardige voorbeeldfiguren uit eigen
kring. Van de zeventiende-eeuwse predikanten Theodorus à Brakel en Jodocus van

Lodenstein bijvoorbeeld werden de stichtelijke werken door vele generaties verslonden. Men las ook graag de verhalen over
hun toegewijde leven. En vooral verslagen
over het sterfbed van zulke protestantse
heiligen waren populair, vanwege het diepe
geloof dat daaruit sprak. Zo zijn protestanten zeker niet onbekend met het verschijnsel geloofsgetuigen, heiligen.
Doopsgezinden hebben hun Martelaersspiegel, een zeventiende-eeuwse bundeling van
getuigenissen die de herinnering levend
houden aan de velen die in de voorafgaande
eeuw om hun dopers belijden de marteldood vonden; in heel wat gezinnen kreeg
dat boek een vaste plaats naast de Bijbel.2
En ook de remonstranten hadden hun heiligen: in een overzicht van oude vaderlandse
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relieken staan opmerkelijk veel objecten die
herinneren aan de eerste generatie remonstranten en hun sympathisanten: Wtenbogaert, Episcopius, Hugo de Groot.3
Het in ere houden van grote voorgangers is
dus geen puur katholieke aangelegenheid.
Dan heb ik de anglicaanse traditie nog niet
eens genoemd, die hier het midden houdt

Grote voorgangers in ere houden
is geen puur katholieke
aangelegenheid
tussen katholiek en protestants. De anglicaanse kerk kent immers een uitgebreide
lijst van holy days van heiligen, grote geloofsgetuigen, en onderscheidt daarbij, net
als de rooms-katholieke kerk, vier categorieën: hoogfeesten, feesten, kleinere feesten
en gedachtenissen (commemorations). Maar
op één punt kiest men voor de protestantse
benadering: het gaat nooit om aanroeping,
laat staan aanbidding, van die heiligen en
geloofshelden, maar om het vasthouden
van de herinnering aan hen.

Liever ‘getuige’
Over het principe dat het zinvol is zo’n lijst
van voorbeeldige voorgangers te hebben, en
een kalender van dagen waarop men hen
gedenkt en eert, zou er wel eens tussen
christenen van verschillende tradities meer
overeenstemming kunnen zijn dan soms
lijkt. Ook in protestantse geloofsgemeenschappen die zich eeuwenlang verre hielden van zoiets als een getuigenkalender,
zien we er weer aanzetten toe. Ik noemde al
de wand in de Domkerk, met namen van in-
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Franciscus van Assisi, monument in Megen

spirerende gestalten uit de breedte van de
christelijke traditie, en de litanieën in het
Dienstboek van de protestantse kerk. Meer
uitgewerkt zijn er ontwerpen voor een
oecumenische getuigenkalender, bijvoorbeeld te vinden in het handboek De weg van
de liturgie4 en op internet5.
Bewust schrijf ik ‘getuigenkalender’ en niet
‘heiligenkalender’. Immers, de benaming
heilige moge in het Nieuwe Testament heel
ruim zijn gebruikt (alle leden van de christelijke gemeente zijn, zegt Paulus, ‘geroepen heiligen te zijn’), later kreeg zij een zeer

Naar een oecumenische getuigenkalender?

specifieke betekenis. Daarom is zij volgens
de rooms-katholieke leer, strikt genomen,
maar op een beperkt aantal mensen van
toepassing. Heiligen, zegt de catechismus,
zijn personen over wie door de kerk is afgekondigd dat zij ‘op heldhaftige wijze de
deugden hebben beoefend en geleefd hebben in trouw aan Gods genade’.6 Waren zij
tijdens hun leven al innig met Christus verbonden, nu, in hun hemelse staat, zijn zij
dat nog meer en hebben zij via Christus
toegang tot God. Vandaar dat er op hun
voorspraak van Godswege wonderen kunnen gebeuren. Ja, wil men een persoon heilig laten verklaren, dan moet uit wonderen
die volgden op het aanroepen van hem of
haar, zijn gebleken dat hij of zij kan bemiddelen tussen de mensen en God.
Aldus de katholieke opvatting. Daar zullen
protestanten niet gauw in meegaan. Zij leggen, zoals gezegd, de nadruk meer op gedachtenis dan op aanroeping, meer op het
voorbeeld dan op de voorspraak. Daarom
ligt de ruimere term ‘getuige’ protestanten
beter dan ‘heilige’, en spreken zij eerder van
een ‘getuigenkalender’ dan van een ‘heiligenkalender’.

Oecumenische getuigenkalender?
Kan een oecumenische getuigenkalender
een brug zijn tussen katholiek en protestant7? Zeker lijkt dat zo’n kalender, wat de
katholieke kerk betreft, niet in de plaats
kan komen van de geldende heiligenkalender. Daarvoor ontbreken belangrijke, voor
die kerk wezenlijke, elementen van heiligheid. Of alle van protestantse kant voorgestelde getuigen kunnen gelden als hemelse
helpers, door wier bemiddeling wonderen

geschied(d)en, is bijvoorbeeld de vraag.
Maar een oecumenische getuigenkalender
kan voor katholieken zeker een aanvulling
betekenen op de bestaande lijst van heiligen. Hij maakt hen er extra van bewust dat
er ook buiten de eigen kerk authentiek geloof was en is. Ook daar waren inspirerende
gelovigen wier namen, levensverhalen en
werken we niet mogen vergeten.
Zo’n getuigenkalender kan aan de andere
kant protestanten leren met een zekere discipline de grote gestalten uit de brede
christelijke traditie te gedenken. Dat kan
hun geloof versterken: ‘wij zijn niet de eersten die pogen het geloof vast te houden en
door te geven; er is ons door de eeuwen
heen een stoet van getuigen voorgegaan.
We staan in dat pogen niet alleen: een ‘wolk
van getuigen (Hebreeën 12, 1) omringt ons’.
Een lastig punt is natuurlijk wie zo’n getuigenkalender moet opstellen en vaststellen.
Er is vooralsnog geen instantie die dat met
algemeen erkend gezag kan doen. Ook de
‘actuele oecumenische getuigenkalender’
die de Raad van Kerken in Nederland op

Vrome bricolage,
maar daarom niet minder
inspirerend
zijn website heeft staan, heeft geen officiële
status. Ontwerpen die de ronde doen, zijn
meestal het werk van enkelingen die zich
laten inspireren door de bestaande lijsten
van heiligen en holy days en daaraan hun
eigen suggesties toevoegen. Vrome bricolage dus, maar daarom op haar beurt niet
minder inspirerend.
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Ook kunstenaars

Noten

Grofweg zijn de getuigen die in die ontwerpen zijn opgenomen, in drie categorieën in
te delen.
Allereerst klinken er bijbelse namen, van
aartsvaders, profeten, evangelisten, martelaren. Met het gedenken van hen volgt men
het spoor van Hebreeën 11 (die opsomming
van wie vanouds ‘om hun geloof werden geprezen’; vers 1).
Vervolgens bevatten de ontwerp-kalenders
een selectie uit de bestaande officiële heiligenkalenders (in het bijzonder de roomskatholieke en anglicaanse): namen van
grote kerkvaders en spirituele voorgangers,
van mystici en weldoeners, zoals Athanasius en Augustinus, Franciscus en Clara, Johannes van het Kruis en Teresa van Avila,
Martinus van Tours en Elisabeth van Oostenrijk …
Daaraan toegevoegd zijn, als derde categorie, namen van andersoortige getuigen. Een
zekere willekeurigheid is daarbij ‘even onmiskenbaar als onontkoombaar’ (Schuman8). Natuurlijk vallen de namen van
theologische leidslieden als Luther en Calvijn, Menno, Arminius en de Wesleys, van
moderne martelaren als Bonhoeffer en Martin Luther King, van rechtvaardigen als
Booth en Schweitzer. Maar daarnaast vindt
men in de ontwerpen vaak namen van kunstenaars als Bach, Bruckner, Michelangelo,
Rembrandt en Dostojewski. Waren ook zij
niet waarachtige getuigen van God en
Christus? Lieten zij ons niet, ieder op eigen
wijze, wonderen na?
Zo’n brede getuigenkalender kan katholieken en protestanten inspireren. Zo’n kalender kan een brug zijn die tradities verbindt.
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Jürgen M ette pe nningen

Oude geloofstaal

Tijdens een lezing sprak ik over de noodzaak van hertaling van de woorden die in de
liturgie worden gesproken. Niet in het minst om de liturgie opnieuw wat toegankelijker te maken voor jongeren. Er zijn immers te weinig raakpunten tussen hun woordenschat en die van de liturgie, dunkt me. Een pleidooi voor modernisering, zeg
maar. Geen verandering, maar een bij de tijd brengen van gebedstaal. Na de lezing
kwam een heer van vijfentachtig naar me toe. Hij ging akkoord, zou ook veel liever
wat meer jongeren in het kerkgebouw zien, maar had een fundamentele opmerking:
of ik ook zou willen denken aan degenen die er nu (nog) zitten? Hij voelt zich namelijk wel thuis in de liturgie. En raken aan taal is raken aan dat thuisgevoel.
De man had gelijk, hetgeen ik hem ook gezegd heb. Maar in het tweede deel van mijn
antwoord nam ik wat afstand. Er dient immers een permanente bekommernis te zijn
om actualisering. Ook al kan en mag iemand niet het recht ontzegd worden zich thuis
te voelen in een bepaalde taal die gedateerd is, wervend kunnen de inhoud en de
boodschap alleen maar zijn in een levende taal: een taal die voldoende raakvlakken
heeft met de woordenschat van 2012.
Het doet zo veel denken aan het actuele debat in de rooms-katholieke kerk over de
eigen identiteit. Staat zij op zichzelf en moet zij geïmplementeerd worden, of is ze gesitueerd en moet ze beleefd worden? Hoe lager op de hiërarchische ladder, hoe meer
het zwaartepunt verschuift van de eerste naar de tweede optie, zo blijkt. Er is dan ook
heel wat sjofel geschuifel op de kerkbanken. Onbehaaglijk gevoel, bankencrisis, geloofwaardigheid, ratingverlaging. Sterk hoe hedendaagse economische termen op de
kerken van toepassing zijn. We zijn nog nooit zo mee geweest met onze tijd …
De vijfentachtigjarige man schuifelt na mijn antwoord de kapel uit waarin ik mijn
lezing had gehouden. Voor kerkpijn bestaan geen woorden …

— Jürgen Mettepenningen is doctor in de theologie en werkt als kerkhistoricus aan
de Katholieke Universiteit Leuven.
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Nie nke Vos

Het leven van de heilige Antonius
als spiegel
Het werd een bestseller. De Vita Antonii, het leven van Antonius,
beschreven door Athanasius, bisschop van Alexandrië in de vierde eeuw na Christus. In het jaar 356 vluchtte hij de Egyptische
woestijn in om aan zijn tegenstanders te ontkomen, precies het
jaar waarin Antonius, de held van de Egyptische monniken, overleed. Een uitgelezen kans voor Athanasius om met een biografie
over de heilige Antonius deze monniken aan zich te binden en
zijn ascetische theologie uit te dragen.

Het genre van de biografie was bekend vanuit de klassieke oudheid, en in
christelijke kringen kende men natuurlijk de evangeliën, die het leven van
Jezus beschreven. Daarnaast deden verhalen de ronde over het wel en wee van
de apostelen, en bewaarde men zorgvuldig de tradities rondom de martelaren. Het heiligenverhaal kwam dus niet uit de lucht vallen.
Toch begint met Athanasius iets nieuws. De setting van deze vita was nieuw:
het groeiende monnikendom. Wanneer we het heiligenleven over Antonius
lezen, wordt duidelijk dat hij niet de eerste was die de eenzaamheid opzocht,
maar toch wordt hij gezien als ‘de vader van het woestijnchristendom’, als de
eerste die dieper de woestijn in trok dan anderen voor hem hadden gedaan,
en als icoon van een nieuwe spiritualiteit.

Martelarenstatus
Er wordt wel gezegd dat de monnik de martelaar uit vroeger tijden afloste.
Terwijl het christendom eeuwenlang was onderdrukt, braken in de vierde
eeuw betere tijden aan. Constantijn was de eerste Romeinse keizer die zich
bekeerde tot het christendom, en daarmee werd alles anders. Er kwam een
einde aan de vervolgingen, en daarmee aan de martelaar, een figuur die tot de
verbeelding spreekt: hij is bereid tot het uiterste te gaan. In deze daad van
zelfopoffering, waarbij de publieke belijdenis van het geloof een centrale rol
speelt, is de martelaar op ultieme wijze verbonden met Jezus Christus, die
ook de dood aanvaardde als finale consequentie van zijn roeping.
Het motief van imitatio Christi, de navolging van Christus, is diep verbonden
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Christus is in de martelaar aanwezig, lijdt in hem en steunt hem.

met het martelaarschap. De martelaar volgt Christus na en raakt met hem
geïdentificeerd. Soms is niet meer helemaal duidelijk waar de martelaar ophoudt, en Christus begint. Christus is in de martelaar aanwezig, lijdt in hem
en steunt hem.
Door deze vereenzelviging en het bijzondere offer van de martelaar kregen
martelaren al vroeg een hoge status. Men ging ervan uit dat zij meteen na
hun dood in de aanwezigheid van God verkeerden. Het laatste oordeel zou
aan hen voorbijgaan. Dit leidde ertoe dat men zich in gebeden tot de martelaren ging richten: zij stonden immers naast God. Zij konden functioneren als
bemiddelaars, als mediators, die de verzoeken van mensen onder de aandacht
van God konden brengen. Voorbede, intercessio, werd een belangrijke taak van
de martelaren.

Fysiek contact
Al vroeg werden hun sterfdagen herdacht, die gezien werden als geboortedagen vanwege de geboorte van martelaren en heiligen tot het eeuwige leven.
Gedachteniskapellen, memoriae, werden opgericht, en speciale aandacht ging
uit naar wat van hun lichaam was overgebleven. Zo ontstond een heiligencultus, waarbij relieken een belangrijke rol speelden. Deze reliekverering laat
zien hoe sterk de behoefte was aan fysiek contact. Men verlangde naar contact met het hogere, met God, met een hemelse, goddelijke werkelijkheid,
maar dit contact moest een concrete, aardse vorm krijgen.
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Dit verlangen treffen we ook aan in het Nieuwe Testament, wanneer ‘de
bloedvloeiende vrouw’ de zoom van Jezus’ kleed aanraakt en genezen wordt
(Lucas 8). In het boek Handelingen wordt verteld dat mensen de zweetdoeken
van Paulus aanraakten, omdat daarvan genezende kracht uitging (hoofdstuk
19). Het heil, in dit geval genezing, werd dus bemiddeld via een concreet object.

Monniken als nieuwe heiligen
Aspecten van de martelaar, zoals de imitatio Christi, bemiddeling (mediation)
en wonderen, speelden ook een rol in latere heiligenlevens, zoals die van Antonius. De christenen werden dan wel niet meer vervolgd, maar ze konden
wel een ‘bloedeloos martelaarschap’ ondergaan door te vasten, hun bezit op
te geven, weinig te slapen, in afzondering te leven en af te zien van seks.
Zulke uiterlijke kenmerken, bepaald door een sterke inperking van lichamelijke behoeften, diende in de optiek van de asceten een innerlijk, geestelijk
doel. Door dit afzien ging men meer openstaan voor de geestelijke werkelijkheid, kon men in contact komen met God, en kregen de deugden de kans om
te gaan groeien en bloeien.
Dit zien we ook bij Antonius, die zich bekeert tot de ascese nadat hij in de
kerk woorden van Jezus heeft gehoord: ‘Als je volmaakt wilt zijn, kom, verkoop alles wat je bezit en geef het aan de armen. Kom, volg mij, en je zult een
schat in de hemel hebben’ (Vita Antonii 2, citaat Matteüs 19, 21). Antonius betrekt deze woorden op zichzelf en kiest voor een leven in armoede. Hij praktiseert handenarbeid, gebed en schriftstudie (VA 3). Vervolgens gaat hij in de
leer bij andere asceten om van hen de ascese en de deugden te leren: vriende-

Christenen konden een ‘bloedeloos martelaarschap’ ondergaan
door te vasten, hun bezit op te geven, weinig te slapen,
in afzondering te leven en af te zien van seks
lijkheid, volharding in het gebed, geduld, liefde voor de mensen, waken, liefde voor bijbelstudie, zelfbeheersing, vasten, slapen op de harde grond, zachtmoedigheid, ruimhartigheid. De ascese en de deugd, buitenkant en binnenkant, uiterlijkheid en innerlijkheid, zijn verweven. Daarbij gaat het om een
samengaan van de liefde tot Christus en de liefde voor de mensen (VA 4).
In het Leven van Antonius bestaat overigens vaak een spanning tussen die
twee. Het appél dat mensen op Antonius doen, ervaart hij als iets lastigs,
want het verstoort zijn afzondering, zijn uiterlijke/innerlijke rust. Tegelijker-
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Het leven van de heilige Antonius als spiegel

tijd wordt steeds weer duidelijk dat de kluizenaar niet afgezonderd kan blijven: zijn faam verspreidt zich, mensen komen op hem af, willen met hem discussiëren, zich door hem laten helpen en genezen.

Nabij en toch ver weg
Zo zien we in dit heiligenleven belangrijke kenmerken van de heilige: zijn
roeping, zijn ascese of opoffering, zijn goedheid (deugdzaamheid), zijn bij-

Jij kunt zijn als hij,
maar hij belichaamt ook een ideaal
waaraan jij niet kunt tippen
zondere band met God (soms blijkend uit visioenen), zijn wijsheid in het intermenselijk contact, zijn vermogen wonderen te doen (alhoewel Athanasius
er een punt van maakt deze wonderkracht strikt toe te schrijven aan de macht
van Christus, de Zoon, de Logos). Opvallend in deze vita is het feit dat het graf
van Antonius onbekend zal blijven. Hij wil niet, aldus de auteur, dat er een
cultus rondom zijn dode lichaam ontstaat. Opmerkelijk, gezien de heiligencultus die reeds bestond, inclusief relieken. Het effect van dit ‘verborgen
graf ’-motief is dat de lezer wordt uitgenodigd de overblijfselen, de erfenis
van Antonius ergens anders te zoeken: in het navolgen van zijn goedheid, en
niet zozeer in het vereren van zijn fysieke resten.
En hiermee raken we aan een belangrijke spanning die de heilige met zich
meebrengt: de spanning tussen zijn nabijheid en zijn distantie. De heilige
draagt twee kanten in zich: je kunt je met hem identificeren, hij is als jij, en
jij kunt zijn als hij, maar hij belichaamt ook een ideaal, is larger than life: je
kunt niet aan hem tippen.
Deze beide kanten hebben ook weer alles met elkaar te maken, want juist
door zich te richten op het ideaal kan de gewone gelovige heiliger worden, de
heilige gaan spiegelen, hem – en daarmee Christus – navolgen. Soms worden
die twee kanten uit elkaar getrokken, en valt het aspect van navolging, het
spiegelen van deugdzaamheid, weg. De heilige wordt meer een wonderdoener
buiten ons of een soort plaatsvervanger. Zijn heiligheid ontslaat je dan bijna
van de plicht ook iets met de deugd te doen. Zo is de heilige ver, op afstand,
of toch dichtbij, maar niet via navolging en identificatie, maar veeleer door
voorbede, door zijn relieken, door zijn vermogen wonderen te verrichten.
Toch kunnen de twee kanten van de heilige aan twee kanten, of twee posities,
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van de gelovige appelleren: aan afhankelijkheid (ontvangen) en aan autonomie (zelf doen).
Het lijkt erop dat de behoefte aan heiligen van alle tijden is. Of in ieder geval:
dat die behoefte sinds het optreden van Jezus, de offers van de martelaren en
de heiligenlevens van vroegchristelijke asceten niet meer is overgegaan. De
heilige is een schakel tussen hemel en aarde, bemiddelt tussen het hemelse en
het aardse, tussen het goddelijke en het gewone. De behoefte aan het goddelijke kan allerlei vormen aannemen: behoefte aan fysieke genezing, aan troost
en verzoening, maar ook behoefte aan levenskracht en inspiratie. De heilige
kan inspireren tot imitatio Christi, tot navolging van Christus, tot goedheid en
barmhartigheid.

Eigentijdse heiligen
Heiligen blijven fascineren, zie boeken als Heiligen: 365 dagen kunst en geloof en
Anselm Grüns Vijftig heiligen voor je leven. In deze boeken treden de klassieke
heiligen op de voorgrond, heiligen die we uit het verleden kennen. Daarnaast
is moeder Maria natuurlijk een heilige die niet uit het kerkelijke landschap is
weg te denken. Maar eigentijdse heiligen? Al snel klinken dan de namen van
Moeder Teresa en Nelson Mandela, mensen die zich hebben laten leiden door
een ideaal, waarbij zelfopoffering en humaniteit samengaan.
Vandaag de dag lijken heiligen minder geïdealiseerd te hoeven worden dan in
de oudheid het geval was. Dat maakt het gemakkelijker je met zo’n heilige te
identificeren: hij of zij hoeft niet volmaakt te zijn. Juist doordat de heilige ook
maar een mens is, kun je je aan hem of haar spiegelen. De heilige van vandaag lijkt, net als de heilige van oudsher, aan te sluiten bij de twee behoeften
van autonomie en afhankelijkheid. Hij is inspiratiebron, een voorbeeld, maar
ook iemand bij wie je kunt schuilen, die troost biedt, die het hemelse – hoe
dan ook – bemiddelt.
Zie voor het Leven van Antonius in Nederlandse vertaling: www.let.ru.nl/V.Hunink/
antonius.htm.

— Nienke Vos is universitair docent/onderzoeker Oudchristelijk Grieks en Latijn bij
de Faculteit Letteren aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.
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Bemiddelaars tussen God en het volk
In de wondere wereld van de heiligen lopen ze door elkaar heen:
de stem van het volk en de procedures van de kerk, het verlangen naar magische bemiddelaars van het goddelijke en de inzet
van modellen van christelijk leven. Dr. Hans Geybels, hoogleraar
kerk en media aan de Katholieke Universiteit Leuven en onderzoeker van volksdevotie, over het proces van heiligverklaring en
de betekenis van heiligen vandaag.
‘Het begint allemaal bij het volk’, aldus
Hans Geybels. Als woordvoerder van de Belgische kardinaal Danneels maakte hij (van
2005 tot 2010) van dichtbij de zaligverklaring van Johannes Paulus II en de heiligverklaring van de Belgische pater Damiaan
mee. ‘Het Latijnse gezegde luidt niet voor
niets: vox populi, vox Dei. Dat zagen we ook
in het geval van Johannes Paulus II, toen
het volk bij zijn uitvaart ‘Santo subito’ (meteen heilig – redactie) riep. Een proces van
heiligverklaring begint wanneer er ergens
verering voor een persoon ontstaat. Dat
mag officieel niet, zodat er een onderzoek
moet worden ingesteld.’
Volgens Geybels neemt de kerk slechts in
uitzonderlijke gevallen zelf het initiatief,
bijvoorbeeld bij de mysticus Jan van Ruusbroec. Die is ‘van grote betekenis geweest
voor de kerk, maar stond heel ver van het
gewone volk, waardoor er geen verering
voor hem ontstond’.

Kostbare procedure
De procedures van zalig- en heiligverklaring (beatificatie en canonisatie) zijn vastgelegd in het kerkelijke recht. ‘Paus Benedic-
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tus XIV heeft in de achttiende eeuw de huidige procedure gestalte gegeven. Sinds de
tiende eeuw heeft Rome wegens wantoestanden het proces naar zich toe getrokken.
Daarvóór lag de beslissing bij de bisschop,
die de wens van het volk kon bekrachtigen.’
De huidige procedures zijn lang en complex, omdat heel het onderzoek enkele
keren wordt overgedaan. Bovendien kost
het veel geld: een proces van zaligverklaring
kost gemiddeld twintigduizend dollar, dat
van heiligverklaring dertigduizend. ‘Daarom zijn er ook veel meer religieuzen dan

Een zaligverklaringsproces kost
gemiddeld twintigduizend dollar,
een heiligverklaring dertigduizend
priesters of leken heilig verklaard. Congregaties en orden hebben immers veel meer
middelen dan bisdommen.’
De procedure van heiligverklaring gaat over
twee zaken: de persoon in kwestie moet een
buitengewoon deugdzaam leven hebben geleid (men spreekt over ‘heroïsche deugden’)

en er moet een mirakel hebben plaatsgevonden. Alleen in het geval van martelaars
is er geen wonder nodig; hun martelaarschap geldt als mirakel. ‘De deugdzaamheid
is de aardse bevestiging, en het mirakel het
hemelse teken van heiligheid, die beide
noodzakelijk zijn.’
Volgens Geybels bleef de heiligverklaring
van pater Damiaan zo lang uit omdat er
simpelweg geen wonder erkend werd. Over
een mirakel wil hij niet geheimzinnig doen,
hoewel het natuurlijk veel aandacht krijgt:
‘Het is niet meer dan een gebeuren dat on-

verklaarbaar is binnen de huidige stand van
zaken van de wetenschap.’

Bijzaak wordt hoofdzaak
Volgens Geybels is er een verschil tussen de
betekenis van heiligen voor de kerk en die
voor het volk. ‘Voor de kerk zijn heiligen
modellen van christelijk leven die navolging verdienen. Nieuwe heiligen zijn
hedendaagse voorbeelden van de vita apostolica, het apostolische leven. Dit is de
hoofdzaak voor Rome. In de volksdevotie
echter spelen heiligen een andere rol. Die

Heiligverklaring in hoofdlijnen
Een vorm van verering van een persoon leidt tot het instellen van een onderzoek door een bisdom of congregatie. De bisschop of overste stelt een postulator aan, die de deugdzaamheid van
de vereerde persoon onderzoekt en zoekt naar een mirakel dat op zijn of haar voorspraak is gebeurd.
Bij een positieve uitkomst van het onderzoek stuurt de bisschop een dossier naar de Congregatie
voor de heiligverklaringen in Rome. Wanneer deze het dossier ontvankelijk verklaart, is er sprake
van een zaak (causa) en wordt de persoon in kwestie ‘venerabel’. Op dit moment zijn er ongeveer vijftienhonderd causae. De dossiers zijn publiek, en er is de mogelijkheid kritische en positieve getuigenissen over de persoon in te brengen.
In het Vaticaan wordt een procurator aangesteld die de zaak grondig bestudeert. Daarnaast
speelt ook de promotor fidei een rol in het onderzoek. Deze wordt in de volksmond ‘advocaat
van de duivel’ genoemd en heeft de functie de geloofwaardigheid van de zaak te testen door de
bewijsvoering te weerleggen. De Congregatie voor de heiligverklaringen beslist uiteindelijk, in
een vergadering onder voorzitterschap van de paus, of een persoon wordt zalig verklaard (beatificatie).
Dit is een eerste stap, want daarna wordt het proces overgedaan, waarbij wel een nieuw mirakel
nodig is, maar in principe geen nieuwe feiten over het leven van de zalige worden toegelaten.
Dit is in feite een soort hoger beroep, waarbij een extra bevestiging in de vorm van een wonder
nodig is. Wie het tweede proces met succes ‘doorloopt’, wordt heilig verklaard (canonisatie).
Het verschil tussen zalig en heilig is niet principieel, maar betreft de reikwijdte van de verering:
een zalige mag alleen worden vereerd in het eigen bisdom en/of de eigen congregatie, terwijl
een heilige in de hele kerk vereerd mag worden.
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daarvan zijn vragen, waarvan vijfenzeventig procent gaat over gezondheid en de rest
voornamelijk over examens en relaties.’

Hans Geybels

zou ik eerder magisch noemen. Het gaat bij
heiligenverering om de voorspraak van de
heilige, die kan zorgen voor genezing of om
het ontvangen van andere gunsten. De bijzaak voor de kerk, namelijk dat heiligen
voorspraak kunnen doen bij Christus,
wordt in de volksdevotie de hoofdzaak.’
Als kenner van volksdevotie ziet Geybels
dat de leiding van de kerk geregeld probeert
de heiligenverering te zuiveren. ‘Rome
werpt geregeld dammen op tegen de magische en theologisch onzuivere devotie,
bijvoorbeeld in Latijns-Amerika. De huidige paus heeft herhaaldelijk gezegd dat de
volksvroomheid wezenlijk is voor de kerk,
maar wel altijd moet worden uitgezuiverd.’
Geybels betwijfelt echter of dit zal werken.
‘De heilige is de bemiddelaar par excellence.
God is voor veel mensen veel te abstract en
te hoog, terwijl heiligen herkenbaar en
dichtbij zijn. Maria is voor de mensen een
heilige vanwege haar moederschap en lijden, en niet zozeer vanwege haar exemplarische deugden. Mensen zoeken concrete
hulp en troost in hun leven. Ik merk dat bijvoorbeeld in het onderzoek van de vota
scripta, dat wat mensen neerschrijven in kapellen of bedevaartsoorden: tachtig procent
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Wat is het verschil nog tussen de heiligen in de
volksdevotie en de idolencultus in de hedendaagse samenleving?
‘Mensen gaan met heiligen om als met idolen. Mensen kijken naar hen op, geven hun
een heel persoonlijke invulling en vervangen hen vaak ook weer snel door anderen.
De uitzondering daarop is Maria, met wie
veel mensen een blijvende band hebben.
Maar het grote verschil is dat mensen niet
bidden tot idolen, wat ze wel doen tot heiligen. Bij idolen gaat het om een persoonscultus, terwijl er bij heiligen sprake is van
een transcendente relatie, die bovendien
ook functioneel is: mensen willen iets van
een heilige gedaan krijgen.’
Voor Geybels is juist die transcendente relatie belangrijk. ‘Je kunt de volkse omgang
met heiligen onzuiver vinden, en de paus
mag uitzuiveren wat hij wil, maar zonder
deze volkse devotie is er voor velen geen

Zonder volkse devotie
is er voor velen
geen band meer met God en kerk
band meer met God en kerk. Ik volg de lijn
van de grote middeleeuwse theoloog Thomas, dat de genade op de natuur komt.
Zoals trouwens ook Jezus anders omging
met de menigte dan met zijn leerlingen. De
heiligen zijn het herkenbare gelaat van God
voor mensen. Zo hebben zij in hun concrete
leven toch een verbinding met het trans-

Bemiddelaars tussen God en het volk

cendente. Ik ben ervóór de spanning tussen
theologie en devotie levend te houden. Je
hebt de theologie nodig om te voorkomen
dat de heiligen alleen maar magische figuren worden, maar je hebt de devotie ook
nodig om dicht bij de mensen en het leven
te blijven.’

Kerkelijke strategie
Hoewel de kerk een ambivalente houding
aanneemt tegenover het volkse gebruik van
heiligen, maakt ze er ook gebruik van volgens Geybels. ‘Onder het pontificaat van Johannes Paulus II was heiligverklaring een
onderdeel van de evangelisatiestrategie. Hij
wilde door middel van heiligen de volksvroomheid aanwakkeren. Dat heeft wel gewerkt in Latijns-Amerika, maar niet in
Europa.’
De Belgische pater Damiaan bijvoorbeeld
werd verkozen tot de grootste Belg, en bij
zijn heiligverklaring werd hij alom geprezen om zijn sociaal engagement. Maar
zijn geloof en zijn band met de kerk bleven
grotendeels buiten beschouwing. De devotie rondom zijn persoon bleef uit, zowel in
Hawaï als in België. Tot zijn eigen verrassing stuitte Geybels toch op een uitzondering. ‘In de basiliek van Scherpenheuvel
(het grootste Belgische bedevaartsoord – redactie) is een groot beeld van hem onthuld
waarbij een vorm van devotie is ontstaan.
De mensen raken de voeten van het beeld
aan, en er zijn ook al tegeltjes met dankbetuigingen opgehangen. Blijkbaar kan in de
context van bestaande devotie een nieuwe
heilige wel een plek krijgen.’
Omdat de meeste heiligverklaringen van
onderop beginnen, wil Geybels de kerke-

lijke strategie daarbij niet te veel gewicht
geven, al speelt deze natuurlijk wel een rol.
‘Dat aartsbisschop Romero niet heilig
wordt verklaard, terwijl hij voor velen duidelijk een heilige is, heeft natuurlijk te
maken met het feit dat een deel van de kerkelijke leiding geen canonisatie van de bevrijdingstheologie wil. Daarnaast zet de
kerk ook heiligen in als ondersteuning van
christenen die onderdrukt en vervolgd worden. Zo is nog niet zo heel lang geleden een
aantal Chinese martelaren heilig verklaard.
Dat gebeurt natuurlijk ook om de kerk van
China een hart onder de riem te steken.’
Zullen ‘de heiligen’ een struikelblok blijven vormen in de oecumenische relaties met de protestanten?
‘Ik begrijp dat protestanten bezwaren hebben tegen de rol van heiligen in de katholieke kerk. Zij hebben volgens mij serieuze en
plausibele kritiek, maar ik denk niet dat er
op dit gebied sprake zal zijn van toenadering. Met de orthodoxen delen we nog het
fenomeen van de heiligen en de heiligen
van vóór het schisma; daar is het struikelblok een stuk kleiner. Maar oecumene op
deze manier is voor mij verloren tijd. Je
kunt heel mooie theologische teksten formuleren, maar uiteindelijk zullen de posities niet veranderen. Het is beter respect
voor elkaar te hebben en te erkennen dat je
op bepaalde punten niet bij elkaar zult komen. We kunnen beter met elkaar bidden
dan theologiseren.’

— Johan Visser is predikant in Antwerpen voor
de Verenigde Protestantse Kerk in België.
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Fre d Omvlee

De heilige is dood;
sterren wijzen ons de weg
Een van de meest bekeken videoclips van 2011 op YouTube begint met een dozijn motorrijders à la de Hell’s Angels, die over
een Amerikaanse snelweg rijden. In rode letters staat er JUDAS
en een kruis. Lady Gaga zit achterop bij the leader of the pack.
Hij draagt eerst een helm, daarna een gouden doornenkroon. Op
de leren jacks staat geen ‘Hell’s Angels’, maar we lezen er: Thomas, Peter, Philip, John, Judas. Lady Gaga kijkt naar Judas. De
dampende muziek van het nummer Judas begint. De wervelende
videoclip is sinds het verschijnen ervan in het voorjaar van 2011
maar liefst meer dan honderdtwaalf miljoen keer bekeken op
YouTube.
De religieuze symboliek en bijbelse verwijzingen zijn overdadig. Lady Gaga
bezingt als een Maria Magdalena dat Jezus haar deugd is, maar dat haar liefde
uitgaat naar de foute man Judas. Zelfs als hij haar drie keer zal verraden, zal
zij zijn voeten met haar haren wassen. Of haar tienerpubliek de vele bijbelse
verwijzingen van Lady Gaga (zelf geboren in 1986) nu snapt of niet, het is een
van de grootste hits van 2011, en zijzelf is volgens Time Magazine een van de
meest invloedrijke mensen ter wereld.

We hebben een aangeboren behoefte
aan voorbeelden, rolmodellen,
helden, sterren en heiligen
Religiositeit leeft
De kerkelijke situatie in Nederland lijkt niet rooskleurig: volgens het Sociaal
en Cultureel Planbureau heeft de Nederlandse burger weinig vertrouwen in
de kerk. Het kerkbezoek loopt volgens onderzoek van Kaski terug, en volgens
marktonderzoeksbureau Motivaction sluit de kerk slechts aan bij twee van de
acht mentality-groups die de Nederlandse samenleving kent. Daarbij lijkt traditionele religiositeit in het algemeen in het verdomhoekje te zitten: religieuze slacht en besnijdenis krijgen ervan langs in de media en politiek.
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traditionele burgerij (60+, afnemend in aantal, kerkelijk betrokken)

16%

2

moderne burgerij

22%

3

gemaksgeoriënteerden

10%

4

opwaarts mobielen

13%

5

nieuwe conservatieven

6

kosmopolieten

8%

7

postmaterialisten (kerkelijk betrokken)

10%

8

postmoderne hedonisten

11%

10%

Op www.motivaction.nl kun je een test doen om te zien bij welke groep je hoort.

Je zou denken dat religiositeit daarmee ook afgedaan heeft voor jonge mensen. Het tegendeel is het geval. Religiositeit in brede zin leeft volop. Helden
en idolen van nu zijn de moderne heiligen, die graag gebruik maken van religieuze symboliek. Of dat goed nieuws is voor de traditionele kerken, valt te
betwijfelen. Alleen de traditionele burgerij (zestien procent van de bevolking)
en de postmaterialisten (tien procent) worden door bijvoorbeeld de Protestantse Kerk in Nederland bereikt. Spannend is wel dat iedere mentality-groep
haar eigen spirituele vragen en behoeften heeft. En misschien ook haar eigen
heiligen? Sociale wezens die we zijn – kuddedieren zelfs – hebben we een aangeboren behoefte aan voorbeelden, rolmodellen, helden, sterren en heiligen.
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Lady Gaga

Dood en levend
Willem Frijhoff exploreerde als hoogleraar in de geschiedenis van de Nieuwe
Tijd aan de Vrije Universiteit in zijn boek Heiligen, idolen, iconen (1998) de verschillen, overeenkomsten en interferenties tussen deze begrippen. Er zijn
verschillen tussen deze begrippen aan te geven, maar in het maatschappelijk
gebruik lopen ze in elkaar over. Historisch zijn er ook constanten aan te wijzen: omdat protestanten iets tegen het begrip heiligen hadden, gebruikten zij
de term ‘vromen’, maar de praktijk van het ten voorbeeld stellen van iemands
leven bleef hetzelfde.
Jan Peter Margry zegt in zijn boek Shrines and Pilgrimage in the Modern World
(2008) dat graven van politici, artiesten, muzikanten en sporters de nieuwe
niet-kerkgebonden bedevaartsoorden zijn. Hij beschrijft in zijn boek bijvoorbeeld hoe bezoekers van de graven van Tito, Elvis Presley en Jim Morrison
zich als pelgrims gedragen.
Vooropgesteld moet worden dat het woord ‘heilig’ anno nu in onmin is geraakt. Navraag onder mijn tienerkinderen en twee nichtjes levert op dat heiligen dood moeten zijn, idolen levend. Heiligen staan hoger dan idolen. Dit onwetenschappelijke kwalitatieve onderzoek zegt me dat men bij een heilige
denkt aan Franciscus van Assisi, en ook aan Jezus, hoewel die – strikt genomen – geen heilige is. Idolen van hen zijn: Justin Bieber, Lady Gaga, One
Direction en Spiderman. Justin Bieber en Lady Gaga zijn popsterren die beide
muzikaal begaafd zijn en hun eigen nummers schrijven en uitvoeren, One
Direction is een Engelse boy band. Spiderman is een stripfiguur die ook filmheld is. Als idool geldt ook Amy Winehouse, de in 2011 overleden singer-
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songwriter, berucht om haar drank- en drugsgebruik. Een idool kan dus ook
dood zijn.

Elvis Presley
Ik heb me eerder gebogen over een dood idool: Elvis Presley. Tijdens een collegereeks voor studenten Amerikanistiek over Elvis als hedendaagse heilige
kwamen de studenten tot de conclusie dat Elvis-fans zelf huiverig zijn om te
spreken over hun idool in termen van heilige of onwillig zijn hun verering re-

Fans praten met zo veel devotie over hun idool
dat de indruk die gewekt wordt,
toch die van gelovigen is
ligieus te duiden. Woorden als ‘religie’, ‘kerk’ en ‘heilig’ behoren blijkbaar tot
een andere leefwereld, een ander taalveld.
Opmerkelijk is wel dat de geïnterviewde fans met zo veel devotie en emotie
over hun gevoelens voor Elvis praten, dat de indruk die gewekt wordt, toch
die van gelovigen is. Hun eigen leven en lijden worden zinvol en draaglijk
doordat men troost vind in de muziek van Elvis en in het onderzoeken van
het leven en lijden van hun idool.
In 2011 heb ik een viertal meerdaagse vormingsdagen met militairen gehouden onder de titel ‘I did it my way’, levenslessen van Elvis Presley. Daarin liepen
we door het leven van Elvis, langs hoogte- en dieptepunten en vervolgens
door onze eigen levens. Uit die gesprekken bleek dat Elvis en zijn muziek
vreugde bieden bij de hoogtepunten in de levens van de deelnemers (denk aan
verliefdheden en huwelijken) en troost bij de dieptepunten (echtscheiding,
ziekte, rouw). Ook stelden we de vraag: ‘Wat zou je wel, en wat zou je niet willen overnemen van Elvis?’ Van Elvis als mens wilde men bijvoorbeeld wel het
charisma, de energie, het talent en de gulheid overnemen, maar niet zijn eenzaamheid, zijn depressie, zijn verslaving en zijn onzekerheid.

Bezoedeld
Ik durf te beweren dat anno 2012 zowel de term ‘heilige’ als de term ‘idool’ bezoedeld is. Klinkt de eerste te verheven, klassiek en religieus, de tweede klinkt
niet-intellectueel en onvolwassen. Met beide wil je als weldenkende Nederlander niet geassocieerd worden. Toch heeft iedere sociale laag van onze samenleving haar helden, idolen, sterren en heiligen. Zelfs Nederlandse atheïstische intellectuelen onttrekken zich niet aan dit fenomeen. Onder niet-ge-
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lovige intellectuelen heeft Charles Darwin bijvoorbeeld de status van heilige.
In het planetarium van Artis is zijn reis met de Beagle verfilmd als ware het
een hagiografie. Ook Nietzsche, Freud en Einstein hebben zo’n heiligenstatus.
In de wereld van de wetenschap is de Nobelprijs zoveel als een heiligverklaring, of op z’n minst een zaligverklaring. Andere erflaters van onze cultuur
hebben ook een heiligenstatus. Uit de wereld van de klassieke muziek: Bach,
Mozart, Beethoven. In de wereldpolitiek geldt iemand als Nelson Mandela of
de dalai lama als lichtend voorbeeld, een heilige. In de ogenschijnlijk no non-

Erflaters van onze cultuur
– wetenschap, klassieke muziek, politiek, bedrijfsleven, technologie –
hebben ook een heiligenstatus
sense-wereld van bedrijfsleven en technologie komen ook heiligen voor: toen
in oktober 2011 Steve Jobs, de oprichter van computerbedrijf Apple, overleed,
werd hij op slag heilig verklaard. Liefhebbers van de door hem ontwikkelde
computerapparatuur staken spontaan kaarsje aan bij Apple-stores overal ter
wereld. De held wordt ster, wordt idool, wordt heilig. En raakt in vergetelheid: hij is heilig voor even.

Niet het eeuwige leven
Politieke helden hebben het zwaar anno nu. In 2011 vielen de standbeelden
van onder anderen Ghadaffi en Mubarak. Het volk kiest nu zelf zijn helden en
heiligen. Sinds de hausse aan talentenshows als Idols, X-factor en The Voice of
Holland weten we dat we allemaal zelf een ster kunnen worden, een idol. Maar
door het zo te benoemen ben je het meteen ook niet. Oude gezagsdragers verliezen hun status: een minister of (voormalig) minister-president wordt
duchtig aan de tand gevoeld door journalisten of een parlementaire enquêtecommissie. Buitenlandse kopstukken als Dominique Strauss-Kahn of Jacques
Chirac verliezen hun oppermachtige status en belanden voor de rechter. We
gunnen iedereen de fifteen minutes of fame van Andy Warhol, maar eisen ook
iets: What goes up, must come down.
In onze eigen geschiedenis figureren ook politieke helden. Maar wie van ons
kent Jan van Speijk nog, laat staan vereert hem? Deze jonge marineofficier
blies zichzelf in februari 1831 op, en met hem vele Belgen, om te voorkomen
dat zijn schip in handen van de vijand viel. Op slag was hij een held. Restanten van zijn uniform werden eerbiedig bewaard en tentoongesteld. Bij Koninklijk Besluit werd diezelfde maand bepaald dat er altijd een marineschip
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naar hem genoemd moet zijn (wat nog steeds het geval is!). Maar we zijn niet
meer trots op wat Van Speijk heeft gedaan, zo we het nog weten. Politieke helden hebben niet het eeuwige leven. Militaire helden evenmin: de Afghanistan-veteraan Marco Kroon kreeg de Militaire Willemsorde toegekend voor
heldhaftig optreden; tegelijkertijd werd hem een proces aan de broek gedaan
vanwege vermeende drugshandel en verboden wapenbezit. De held anno nu
staat onder curatele.

Met dank aan de media
Hoewel niemand op voorhand heilige of idool wil zijn, en we er liever niet
voor uitkomen dat we een idool of heilige hebben, zijn er altijd idolen onder
ons, en dienen nieuwe zich aan. In de wereld van de populaire cultuur, gevuld
met popmuziek, celebrities en films, heeft iedere generatie haar eigen heiligen. De babyboomers hadden James Dean, Elvis, Jim Morrison, John Lennon.
Radio, televisie, vinyl en tijdschriften waren de media waarmee zij hun publiek bereikten. De generatie X heeft Kurt Cobain, Tupac Shakur, Lady Diana
en Michael Jackson als heilig verklaarde doden. Televisie, tabloids (roddelpers), videoclips en cd’s waren de media die aan hun sterrenstatus bijdroegen. Daarnaast zijn er nog levende heiligen als Bob Dylan, Bono, maar ook
Oprah Winfrey. Voor de huidige generatie tieners zijn er de al eerder genoemde Justin Bieber en Lady Gaga. Justin Bieber, geboren in 1994, is een Canadese
zanger die ontdekt is via filmpjes die zijn moeder op YouTube zette. Zijn
roem en succes zijn onlosmakelijk verbonden met de opkomst van sociale
media als YouTube, Twitter en Facebook. Een held, idool, ster of heilige is
niet alleen een sociaal fenomeen – het bindt een groep –, maar is ook verbon-

Een held, idool, ster of heilige
is niet alleen een sociaal fenomeen,
maar is ook verbonden met de technische media van zijn tijd
den met de technische media van zijn of haar tijd. Ging de verkondiging van
het heiligenleven vroeger via successievelijk verhalen, liederen, fresco's, beelden, schilderijen en sinds de boekdrukkunst via boeken en sinds film en televisie via de moderne media, nu gebruiken onze idolen de sociale media.

Schijn bedriegt
Ogenschijnlijk zou je kunnen constateren dat oude heiligen verdwenen zijn,
dat de kerkelijkheid verdwijnend is en dat de nieuwe idolen en heiligen ons
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weinig verheffends voorhouden. Maar schijn bedriegt. Want een opmerkelijk
verschijnsel vind ik dat veel beroemdheden geen geheim maken van hun geloof of fascinatie voor religie.
Behalve in de aangehaalde clip over Judas heeft Lady Gaga het op haar laatste
cd Born this way in verschillende nummers over Jezus of God. In de titelsong
zingt ze: It doesn’t matter if you love him or capital H-i-m en bezingt ze dat het
goed is zoals je geboren bent: homo, hetero, bi, lesbisch of transgender: I’m
beautiful in my way, ‘want God maakt geen fouten’. Een religieuze verdediging

Een opmerkelijk verschijnsel:
veel beroemdheden maken geen geheim
van hun geloof of fascinatie voor religie
van homoseksualiteit kan natuurlijk als blasfemisch worden opgevat, wat
dan ook prompt gebeurde. Kenners zijn overtuigd van Lady Gaga’s oprechte
bedoelingen tegenover homo’s en tegenover God, waarbij ze de controverse
niet schuwt. Op dezelfde cd staat het nummer ‘Bloody Mary’ waarin ze weer
lijkt te zingen als Maria Magdalena tegen Jezus:
And when you’re gone I’ll tell them my religion’s you. When Punk-tius comes to
kill the king upon his throne, I’m ready for their stones. I’ll dance (…) Like Jesus
said (…) Forgive him before he’s dead.
Wanneer je weg bent, zal ik hun zeggen dat jij mijn geloof bent. Wanneer
Pontius komt om de koning op zijn troon te doden, ben ik klaar voor hun
stenen. Ik zal dansen (…) Zoals Jezus zei (…) Vergeef hem voordat hij dood
is.
Tekst en beelden zijn voor verschillende uitleg vatbaar, maar op z’n minst
kunnen we zeggen dat Lady Gaga religieuze symboliek aantrekkelijk vindt.
Minder controversieel is Justin Bieber, die in zijn liedjes geen religieuze verwijzingen heeft, maar er in interviews geen geheim van maakt dat hij christen is. Iedere dag bidt hij en leest hij uit de Bijbel, volgens een vraaggesprek
met de Britse krant The Guardian.

Speels en lichtvoetig
Dichter bij huis zijn er ook onverwachte Bekende Nederlanders die een positieve kijk op geloof hebben. Presentatrice Yolanthe Cabau van Kasbergen is de
vrouw van voetbalinternational Wesley Sneijder. Van hen was al bekend dat
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Wesley Sneijder vanwege haar katholieke geloof ook rooms-katholiek was geworden. Op Twitter meldde Yolanthe onlangs dat zij beide eenzelfde tatoeage
hebben laten plaatsen: Even though I walk through the valley of the shadow of
death, I will fear no evil (psalm 23). Dit bleef op Twitter en in de kerkelijke pers
niet onopgemerkt. Ik vind het een geestig signaal dat, hoewel officiële religiositeit afneemt, onze helden, sterren, idolen hun christelijke taal en beelden
gebruiken.
Zijn of worden zij als moderne heiligen onze voorbeelden? De vraag is of de
officiële kerken, theologen en voorgangers deze wilde religiositeit kunnen
duiden, toepassen, benutten. Ik ben ervan overtuigd dat er een heel creatief,
spiritueel veld braak ligt, waarop zich pakweg acht mentality-groepen bewegen (samen ongeveer zeventig procent van de bevolking), waarbij de officiële kerken zoals de Protestantse Kerk in Nederland en de Nederlandse
rooms-katholieke kerkprovincie nog veel terrein zouden kunnen winnen.
Kijken we neer op deze religieuze uitingen in de populaire cultuur of beseffen
we dat we die serieus moeten nemen? Alleen al de speelsheid en de lichtvoetigheid waarmee bijbelse verwijzingen worden opgenomen in de populaire
cultuur, is iets waarvan ik blij en optimistisch word.

— Fred Omvlee is predikant bij de marine, Elvis-deskundige en winnaar van de
Webfish Award 2011, aanmoedigingsprijs Social Media.
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Anne Ma rijk e S pijk erboer

Simson en de deuren

Simson is de laatste aan wie je denkt als het om heiligen gaat. Als held scoort
hij wat hoger: het tillen van zware stadspoorten en het uit elkaar duwen van
tempelpilaren heeft hem een reputatie van krachtpatser bezorgd.
En toch: in de middeleeuwse exegese krijgt deze reus met zijn dubieuze prestige een plaats naast de opgestane Christus. Waar Simson de deuren op zijn
rug draagt, daar breekt Christus in de opstanding de deuren van de hel open.
Op Byzantijnse plaatjes zie je Christus staan: zich met verve in evenwicht
houdend op de gebroken deuren, terwijl knorrige duiveltjes over de grond
kruipen; ze zien zich hun buit definitief ontgaan. Christus haalt met de ene
hand Eva en met de andere Adam aan hun polsen uit de hel, bijna of ze willen
of niet. Achter hen staan de scharen te dringen om ook te mogen uitbreken.
Zowel Simson als Christus breekt de gevangenispoorten open, en zo verwijst
Simson al een beetje naar Christus.
De middeleeuwers legden de Bijbel uit langs associatieve wegen. Sommige associaties zijn levendig en verrassend. Ook Simson zal verbaasd zijn te merken
dat hij in de buurt van de Opgestane aangetroffen wordt. Is hij daarmee van
held een heilige geworden? Nee, maar dat hoeft ook niet. Hij zegt zo al genoeg.

— Anne Marijke Spijkerboer is docent aan de leergang Kunst en K/Werk en predikant te Rijswijk.
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Afbeelding uit een zogeheten Biblia pauperum of armenbijbel, met in het midden van links naar
rechts Simson, de opgestane Christus en Jona
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IMP RE SSIES | sam enste lling: Tom Boes ten

Vervolging van christenen
Het jaar 2011 leverde wereldwijd een triest beeld op van
geweld tegen christenen.
Nigeria, Egypte en Irak voeren de lijst aan van landen
waar veel christenen werden
vermoord. Het optreden van
groepen als Boko Haram
zorgde voor honderden
doden in Nigeria. De onrust
van de Arabische lente leidde in Egypte tot geweldsexcessen. Zo schoot het
leger in oktober 27 vreedzame koptische demonstranten dood. De anarchie in
Irak leidt ook nog steeds tot
veel geweld, meldt de organisatie Open Doors, die
wereldwijd opkomt voor

vervolgde christenen.
De jaarlijkse ranglijst van
christenvervolging ziet er
echter anders uit, omdat
hierbij het algemene beeld
van de situatie van christenen in een land wordt bekeken. Vervolging van
christenen komt vooral voor
in islamitische landen,
maar de geheide nummer
één is al tien jaar NoordKorea. Open Doors verwacht
niet dat de nieuwe dictator
de koers zal veranderen. Er
zijn signalen dat het nog
erger wordt. Opvallend is
dat kerken dikwijls tegen de
verdrukking in groeien. In
landen waar veel martelaren

zijn, komen er ook veel
christenen bij.
De Amerikaanse rooms-katholieke commentator John
Allen noemt geweld tegen
christenen het belangrijkste
nieuws dat in 2011 te weinig
aandacht kreeg in de pers.
Hij zegt dat dit geweld vaak
samenhangt met andere
factoren (nasleep van de
Arabische lente, etnische
spanningen), en dat uitbarstingen daarom als losse berichten in het nieuws
komen. Als je echter al die
losse berichten bij elkaar
zet, komt het beeld naar
voren van een wereldwijde
oorlog tegen christenen.

Integrity Award voor kardinaal Tumi
Transparency International,
de organisatie die wereldwijd corruptie bestrijdt,
heeft haar Integrity Award
voor 2011 toegekend aan de
rooms-katholieke kardinaal
Christian Wiyghan Tumi.
De 81-jarige emeritus aartsbisschop van Douala in Kameroen bestrijdt al drie
decennia de corruptie die
zijn land teistert. Zo was hij
in 2000 een van de eersten
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die de speciale veiligheidsdienst openlijk bekritiseerden. Deze legereenheid was
ingesteld om rellen te bestrijden, maar maakte zich
schuldig aan marteling en
ontvoering. Verder richtte
hij Radio Veritas (Waarheid)
op, een zender die geregeld
bericht over de corruptie
van de Kameroense regering
en oproept om vrije verkiezingen mogelijk te maken.

Kardinaal Tumi klaagt niet
alleen aan, hij geeft ook
hoop: als de burgers van Kameroen de corruptie afwijzen, kan het land een mooie
toekomst tegemoet zien. ‘De
duisternis van de nacht kan
het licht van de ochtend
niet tegenhouden.’

‘Maak het nieuw’ – inaugurele rede van Joep de Hart
‘De kerken moeten in de
toekomst niet uitgaan van
hun vertrouwde plaatsen
waar mensen naartoe
komen, maar ook zelf erop
uittrekken. Ze moeten en
kunnen inspelen op de
maatschappelijke veranderingen. Dat is de visie van
Joep de Hart, bijzonder
hoogleraar Nieuwe en vernieuwende vormen van
christelijke gemeenschap in
hun betekenis voor de
Nederlandse samenleving
vanwege Kerk en Wereld aan
de Protestantse Theologische Universiteit, stand-

plaats Groningen. Hij zette
deze uiteen in zijn inaugurele rede op 16 december
2011.
Betrokkenheid bij een bepaalde kerk hoeft geen levenslang engagement te
zijn. Mensen binden zich
tijdelijk en stromen dan
door. De Hart ziet twee
typen gelovigen: de bekeerlingen en de pelgrims. De
bekeerling heeft voor een
omlijnde religie gekozen; de
pelgrim ziet zich vooral als
mens die op weg is, op zoek
naar meer betekenis, naar
werkelijk doorleefde zin,

misschien wel naar zichzelf.
De kerk wordt vaak aangeduid als burcht, herberg of
tempel, maar nieuwe metaforen zijn ook nodig: kerk
als tent, informele groep,
oploopje, gespreksthema.
Het concept kerk moet mobieler worden, aldus De
Hart. Op de voorzijde van
het boek dat bij de inaugurele rede is uitgegeven,
prijkt de zeventiende-eeuwse remonstrantse prediker
Passchier de Fijne, die al
schaatsend op de Gouwe het
evangelie verkondigde.

Symposium over wereldkerk en Gods zending
‘Christenen in het Zuiden
zijn diep verdeeld, maar
deze verdeeldheid wordt
verder geaccentueerd door
buitenlandse inmenging in
de naam van de zending.’
De westerse kerk moet leren
thuis te beginnen met zending en eerst het schandaal
van de eigen verdeeldheid te
belijden, zo zei dr. Vinoth
Ramachandra tijdens een
symposium op 18 november
2011 in Arnhem.
Ramachandra komt uit Sri

Lanka en is in dienst van de
internationale studentenorganisatie IFES. Zijn vrouw
Karen en hij waren in
Nederland op uitnodiging
van de Unie van Baptisten,
Tear, de Evangelische Alliantie en de Nederlandse
Zendingsraad. De titel van
het symposium was ‘De
wereldkerk en Gods zending’.
Ramachandra stelde in zijn
toespraak kritische vragen
bij de manier waarop zen-

ding vanuit het Westen georganiseerd wordt. Hij wees
op de geldstromen uit westerse kerken en organisaties. Dat geld kan de relaties
gemakkelijk scheeftrekken
en de agenda bepalen. ‘Ik
heb geen bezwaar tegen het
sturen van mensen of geld
ter ondersteuning van
christelijke bedieningen op
andere plaatsen. Maar we
moeten ons wel afvragen
wie de beslissingen neemt.
Werken zij die van buiten
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komen naast en onder het
leiderschap van de lokale
mensen?’
De vraag aan westerse kerken en zendingsorganisaties vandaag is volgens Ramachandra: welk evangelie
verkondigen jullie? ‘Kunnen
wij een evangelie verkondi-

gen waarin de armen een
visie op het mens-zijn hebben die anders is dan de
visie die het kapitalisme
hun biedt? Kunnen we één
evangelie aan de armen en
een ander evangelie aan de
rijken verkondigen? Kunnen we zonder blikken of

blozen het welvaartsevangelie afwijzen dat de armen
zo aantrekt – in het Zuiden
of in de grote steden van het
Noorden –, terwijl we zwijgen over het welvaartsevangelie van de zelfgenoegzame
rijken?’

Kerken in Oekraïne, land in transitie
Op 26 november hield de
stichting Communicantes
samen met het tijdschrift
Pokrof een studiedag over de
kerken in Oekraïne in het
licht van de veranderingen
van de laatste twintig jaar.
Het land maakt een moeizame overgang door van totalitair communisme naar een
pluralistische, open samenleving. Wat is er in die tijd
met de kerken gebeurd?

Aan de orde kwamen de
oecumene, de sociale noden, het volksgeloof en de
religieuze kunst. De oecumene is, na het wegvallen
van de communistische regering als gezamenlijke vijand, achteruitgegaan, hoewel er nu een generatie is
die over andere kerken minder in stereotypen denkt. De
sociale noden vormen een
belangrijk terrein voor de

kerken, maar die noden zijn
wel erg groot. Het volksgeloof vormt een sterke
stroom naast de officiële
kerken. Dat heeft mede te
maken met het feit dat het
platteland er qua pastorale
zorg bekaaid van afkomt.
De religieuze kunst ten slotte is bezig zich los te maken
van een verstarde traditie
die sterk Russisch gekleurd
is. www.communicantes.nl

Kritiek op neoliberale economie
De huidige economische
crisis heeft te maken met
gebrek aan goede sturing in
de financiële wereld. De tijd
is gekomen om te werken
aan een bestuur op wereldschaal. Anders blijft de neoliberale economie de ongelijkheid in de wereld ver-
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groten. Dit advies staat in
het document Towards reforming the international financial and monetary systems in
the context of global public
authority, geschreven door
de Pauselijke Raad voor Gerechtigheid en Vrede onder
leiding van de Ghanese kar-

dinaal Peter Turkson. Het
document grijpt terug op
een aantal traditionele
rooms-katholieke denkbeelden en grijpt nadrukkelijk
terug op de encycliek Populorum progressio uit 1967 en
het conciliedocument Gaudium et spes (1965). De stel-

lingname is stevig. De betekenis van het stuk zit onder meer in het gegeven dat

– zo ongeveer voor het
eerst – de stem van katholieken uit het Zuiden de

stem van het Vaticaan is.

Partner zijn voor verandering
Van 23 tot 27 april 2012 zal in
Duitsland een conferentie
plaatsvinden over partner
zijn in verandering. Deze
Christian Community Development Conference 2012
wordt georganiseerd door
de Duitse Associatie voor
Evangelische Zending samen met het Micah-Net-

work en de European Evangelical Mission Association.
Het motto is uit Amos 3, 3:
‘Gaan er ooit twee samen op
weg zonder bij elkaar te zijn
gekomen?’ Besproken
wordt hoe verschillende
groepen elkaar tot partner
kunnen zijn en samenwerken om positieve verande-

ring te bewerken in de context van noodhulp en ontwikkelingssamenwerking.
Tot de sprekers behoren Joel
Edwards, Elisa Padilla en
C.B. Samuel. Nadere informatie is te verkrijgen via de
website van de Evangelische
Zendingsalliantie,
www.eza.nl.

Ontwikkelingsorganisaties in religieuze conficten
De Indiase pater norbertijn
Salu Jacob Mooleparambil
heeft dit najaar bij het Kenniscentrum voor Religie en
Ontwikkeling een onderzoek gepresenteerd over de
vraag ‘Levert het werk van
gelovig geïnspireerde ontwikkelingsorganisaties een
bijdrage aan menselijke (on)veiligheid?’ Zijn onderzoek
spitste zich toe op het district Kandhamal in de Indiase deelstaat Orissa. Hier
leven veel dalits (kastelozen)
en adivasi (oude niet-IndoEuropese volkeren), bevolkingsgroepen die bloot-

staan aan discriminatie in
de Indiase kastenmaatschappij. Tegelijkertijd hebben dalits voorrechten gekregen in de Indiase wet om
hun maatschappelijke positie te versterken. Dat wekt
jaloezie. Door het afwijzen
van kasten in het christendom is een deel van de adivasi en dalits overgegaan tot
het christelijk geloof. Dat is
niet bevorderlijk voor de relatie tussen hindoes en
christenen. Verder is er
landstrijd tussen adivasi en
dalits. Alles bij elkaar een
complex geheel van conflic-

ten. Geregeld zijn er geweldsuitbarstingen. Ontwikkelingsorganisaties zoeken daarin een goede rol.
Het gevaar bestaat dat hun
initiatieven averechts uitwerken. Het advies van pater Salu is zich scherp bewust te zijn van de complexe situatie. ‘We moeten
ons niet blind staren op termen als ‘de armsten van de
armsten’. We moeten denken in termen van gemeenschap en plaatselijke dynamiek. Probeer gemeenschap
te vinden, over sociale en
religieuze grenzen heen.’
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BOEKEN | samenste lling: W ilbert va n S aa ne

Stephen B. Bevans en Roger P. Schroeder,
Prophetic Dialogue. Reflections on Christian
Mission Today, Maryknoll, NY: Orbis Books,
2011

Hoe kan de kerk haar missionaire roeping gestalte geven? Het antwoord dat
Bevans en Schroeder op deze vraag geven, is: door profetische dialoog. De
rooms-katholieke auteurs hebben hun sporen verdiend in de missiologie en
bouwen in dit boek voort op hun invloedrijke werk Constants in Context uit
2004, een missiologisch standaardwerk. Zij benadrukken in Prophetic Dialogue
dat missie op Christus gericht is: de naam, het mysterie en het evangelie van
Jezus Christus moeten verkondigd worden. Getuigenis of verkondiging is
zowel profetisch als dialogisch.
De dialoog vindt zijn oorsprong in God zelf en wordt gekenmerkt door de
houding van Paulus die hij in 1 Tessalonicenzen 2, 5-8 uiteenzet: vriendelijk,
zelfs teder. Dialoog bestaat dus uit respect, openheid, bereidheid om te leren,
kwetsbaarheid, gastvrijheid en wederzijds vertrouwen, maar ook uit het
tonen van berouw voor de misstappen die in het verleden begaan zijn.
Het profetische aspect van missie kent verschillende dimensies. Enerzijds het
getuigenis van een christelijke levensstijl, anderzijds de verkondiging van de
komst van Gods koninkrijk. Het profetische element wordt zichtbaar in de
christelijke contrastgemeenschap, maar ook in het veroordelen van alle soorten onrecht.
De kracht van Bevans en Schroeder is hun en-en-benadering: ze houden het
profetische en het dialogische in balans, maar zorgen ervoor dat beiden sterk
geprofileerd blijven en niet aan kracht en kleur inboeten. Ze zijn erin geslaagd een zeer leesbaar boek te schrijven, dat aan de ene kant de vruchten
plukt van een rijke academische carrière van beide schrijvers, maar aan de andere kant voor de geïnteresseerde lezer niet te hoog gegrepen is, als deze het
Engels tenminste machtig is. Dit boek verdient een Nederlandse vertaling, en
het zou mooi zijn als er een uitgever zou zijn die een vertaling zou faciliteren.
— Eleonora Hof, promovendus missiologie aan de Protestantse Theologische Universiteit en redactielid van TussenRuimte
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Gerard van ’t Spijker, L’Eglise chrétienne au
Rwanda pré et post-génocide, Paris:
L'Harmattan, 2011, 152 bladzijden,  15,00,
te bestellen via de website van de auteur

Dit boek is vooral gebaseerd op interviews, waarbij het moeilijk was tot een
representatieve selectie te komen. De hoofdrolspelers zijn grotendeels verdwenen of gevlucht. Deze lacune heeft de auteur echter goedgemaakt met
zijn kennis van het land. Hij bespreekt de co-existentie van christendom en
kolonisatie, een vraagstuk dat noodzakelijkerwijs uitmondt in dat van de afrikanisering van de kerk. Aan de ene kant erkent de auteur de kolonisatie door
de kerk, voor zover zij erdoor gedragen werd en deze nodig had om Afrikaans
te worden. Aan de andere kant behandelt de auteur het vraagstuk van de afrikanisering van de kerk om de dekolonisatie uit te leggen. De kerk was zich bewust van het tijdelijke karakter van de politieke kolonisatie en werd er ook
niet door beheerst. De auteur heeft oog voor deze ontwikkelingsgang en legt
grote wetenschappelijke kundigheid aan de dag.
We moeten wel erkennen dat het christendom in Rwanda wortel geschoten
heeft dankzij de inspanningen van de catechisten. Zij hadden meer dan een
bijdrage; zij namen de leiding over door zich het geloof geheel en op een intieme wijze toe te eigenen, ook al maakte het hen cultureel hybride. De kerk
legitimeerde daarmee ongewild het fenomeen kolonisatie. Dat gebeurde aan
rooms-katholieke zijde meer dan aan protestantse zijde. De missionarissen
aarzelden niet hun banden met de staat te gebruiken en lieten de Tutsi’s een
koloniale overheid vormen. Zo ontstond de rassenscheiding tussen Tutsi’s en
Hutu’s. Telkens wanneer deze twee etnische groepen tegenover elkaar stonden, probeerde de sterkere de zwakkere te overheersen. De mentale acculturatie is uiteindelijk een vrucht van de materiële fascinatie van Rwanda met de
machtige koloniale overheersing. De ideologie – hier de christelijke religie –
is tegelijkertijd drijfveer van, en voortvloeisel uit deze ongelijke machtsverhoudingen.
— Michel Musimbi, jongerenwerker bij Missio België
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George Dardess en Marvin L. Krier Mich, In
the Spirit of St. Francis and the Sultan. Catholics and Muslims Working Together for
the Common Good, Maryknoll, NY: Orbis
Books, 2011, 224 bladzijden,  19,99
In 1219 besluit Franciscus van Assisi dat hij sultan Malik Al-Kamil wil ontmoeten. Op deze manier hoopt hij een einde te maken aan de slachtingen tussen christenen en moslims tijdens de vijfde kruistocht. Zijn doel is de sultan
te bekeren tot het christendom. Als dit niet lukt, wil hij sterven als martelaar.
Er gebeurt echter iets heel anders. Er ontstaat een spirituele vriendschap tussen de beide heren. Deze ontmoeting wordt in dit boek symbool voor een
interreligieuze dialoog tussen christenen (lees: katholieken) en moslims. Dit
is een gewaagde opzet. Zeker als je weet hoe weinig historisch materiaal er is
over deze ontmoeting. Toch slaagt het boek erin door middel van een originele aanpak deze invalshoek goed uit te werken. Ieder hoofdstuk behandelt
uitgebreid een stadium van de ontmoeting. Daarna volgt telkens een aspect
van een dialoog tussen christenen en moslims. Zo komen het godsbeeld, de
mogelijkheid tot samen bidden, de geloofsbelijdenis en de sociale leer aan de
orde. Afsluitend wordt een aantal gespreksvragen geformuleerd.
De doelgroep van het boek zijn gewone Amerikaanse christenen en moslims,
burgers die na alle ontwikkelingen van 11 september willen werken aan een
goede relatie met hun moslim/christenbuurman of -buurvrouw. Niet om elkaar te bekeren, maar om zich in te zetten voor de opbouw van een rechtvaardige samenleving. Het boek geeft goede achtergrondinformatie, beschrijft gevoeligheden van beide kanten, zet misverstanden aan de kant en
doet suggesties om samen aan de slag te gaan. De zwakte van het boek zit in
de hoeveelheid informatie. Mensen aan de basis moeten zich de beginselen
van een ander geloof en een historische ontmoeting eigen maken. Dat is,
denk ik, niet voor iedereen weggelegd. Ook mist het de beschrijving van een
good practice, een voorbeeld waarin de dialoog in deze aanpak gelukt is.
— Annemiek Buijs-Tuytelaars, pastoraal werker in de regio Oudenbosch
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Esther Mombo en Heleen Joziasse (redactie),
If you have no voice, just sing. Narratives of
women’s lives and theological education at
St. Paul’s University, Limuru, Kenya: Zapf
Chancery, 2011, 128 bladzijden,  5,00, te
bestellen bij Kerk in Actie
Op St. Paul’s University werd in 2000 besloten dat de theologische opleiding
voor iedereen toegankelijk zou zijn en niet meer gekoppeld zou worden aan
inordening. Dit besluit gaf ook aan vrouwen de mogelijkheid te gaan studeren. Velen deden dat ook: in 1999 waren er tien studentes, in 2007 honderd.
Bovendien werd het curriculum doorgelicht op het aspect gender. Na het inslaan van deze nieuwe weg nodigden professor dr. Esther Mombo en de door
Kerk in Actie uitgezonden dominee Heleen Joziasse een aantal vrouwelijke
studenten uit om hun heel verschillende levensverhalen op te schrijven.
Vrouwen uit verschillende culturele en etnische geloofsgemeenschappen in
Kenia en in verschillende fasen en situaties van hun leven reageerden: alleengaand of getrouwd, jong of oud, weduwe of gescheiden.
Hun verhalen spreken van moeite, strijd en teleurstelling, maar ook van visie
en hoop. Na analyse van de individuele verhalen blijkt dat er drie grote hinderpalen zijn bij hun theologische opleiding: sociaal-cultureel (vrouwen betreden het terrein van mannen), economisch (er is geen geld voor vrouwen
om te studeren) en theologisch (God wil de vrouw achter het aanrecht). Grace
Rugut vertelt hoe zij van jongs af aan in de Reformed Church van Oost-Afrika
als soliste in de kerkdiensten zong. Later ging ze theologie studeren, maar ze
mag in haar eigen kerk niet voorgaan. Toch gelooft ze in de toekomst. Tot de
tijd dat ze haar stem sprekend mag laten horen, blijft ze als theologe zingen.
In 1970 was ik de eerste studente theologie binnen de Nederlandse Bond van
Vrije Evangelische Gemeenten. Bij het lezen herkende ik veel. Andere tijden,
andere meiden, maar hun kansen zullen zeker komen.
— Dineke Spee, tot eind 2011 voorzitter van de redactie van TussenRuimte
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FIL M
Victor Ponten en Jim Taihuttu
Rabat
2011

Nasrdin Dchar, een van de hoofdrolspelers in de film Rabat, werd de held van
velen die het met angst injecteren van het Nederlandse volk zat zijn. Toen hij
voor zijn rol in Rabat een Gouden Kalf kreeg,
zei hij: ‘Tegen Maxime Verhagen, die zei dat de
angst voor buitenlanders heel begrijpelijk is, en
ook tegen Geert Wilders zeg ik: ‘Ik ben een Nederlander. Ik ben heel trots op mijn Marokkaanse bloed. Ik ben een moslim en ik heb een
Gouden Kalf in mijn hand.’
Nasrdin Dchar benadrukte zo dat hij een Nederlander was aan wie volgens
grote aantallen Nederlanders alles fout is, maar hij stond daar nu met de
hoofdprijs van 2011 voor zijn acteerprestaties. Daar gaat Rabat over: over je
identiteit als Nederlander van Marokkaanse afkomst.
Met twee vrienden gaat hij in een oude Mercedes naar een oom in Marokko
om daar die auto af te leveren. Onderweg eten ze dadels, de vruchten die je
volgens de islam ook in het paradijs zult eten. Wat is het paradijs? Hoe word
je gelukkig en waar? Dat zijn de grote vragen van deze roadmovie. In Marokko,
het land dat voor hun ouders een paradijs leek te zijn geworden? In Nederland, waar je veel meer kansen hebt om goed geld te verdienen, en tegelijkertijd het land waar je hoe dan ook geen armoede hoeft te lijden? Word je gelukkig met de vrouw die je ouders voor je hebben uitgezocht? Bij het meisje
dat je zelf gevonden hebt en op wie je heel erg verliefd geworden bent?
Rabat is een boeiende film over de helden van vandaag, mensen die op de
grens van verschillende culturen en religies op zoek zijn naar de waarheid van
het leven.
— Freek Bakker, docent interculturele theologie, hindoeïsme en boeddhisme aan
het departement Theologie van de Universiteit Utrecht
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MUZI EK
A Filetta
Di Corsica riposu. Requiem pour deux regards
Harmonia Mundi,  22,99

Op mijn pelgrimstocht naar altijd weer interessante muziek kwam ik A Filetta tegen, een groep zangers uit Corsica. Wat een juweel, dit ensemble.
In Corsicaanse muziek is de tekst bijna altijd
belangrijker dan de muziek. Vaak zijn het mannen, die zingen. Op deze cd zijn het er zeven,
met een bandoneon erbij (u weet wel: een zusje
van de accordeon). Een van de zangers neemt
enkele tracks ook vertellend op, en dat maakt
de sfeer meteen intiem. Een concert bijwonen
van A Filletta schijnt een buitengewone, ontroerende gebeurtenis te zijn. Voorlopig komen
ze niet naar Nederland … Gelukkig is er deze nieuwe cd: Requiem. Zelfs op
mijn eenvoudige Sony-microset komt de muziek hartverwarmend uit de
boxen.
Wat maakt Requiem van A Filletta zo speciaal? Om te beginnen de zeven mannenstemmen, die een geweldig evenwicht hebben gevonden. Een prachtige
lage bas als basis. Ook de iets hogere bas en de baritons zijn uitstekend, en
weer is daar zo’n kruidige, Midden-Europese bariton/tenor die de samenklank
pepert.
De arrangementen zijn ronduit modern: veel dissonanten, eigentijdse melodieën, en toch lijkt er soms een zweempje gregoriaans langs te komen. Vaak
wordt een toon met allerlei ‘krullerigheid’ omspeeld; in dit concept van
‘volksmuziek’ zijn de versieringen op hun plaats, en ze worden gelukkig ook
met mate gebruikt. De bandoneon speelt in vijf nummers mee en zorgt voor
de juiste helderheid.
Zelden hoorde ik een ‘Miserere’ van zulke eenvoud, zo mooi. Het ‘Subvenite’
is zo compleet, het ‘Requiem’ prachtig met de telkens terugkerende dalende
tertsen, het ‘Rex tremendae’ krachtig en het ‘Agnus Dei’ zo in balans.
Jaap van Zweden noemt ‘werken met de stem de meest complete vorm van
kunst’, en ik denk dat hij gelijk heeft. Eigenlijk heb ik maar één advies: naar
Frankrijk (of Corsica) om A Filetta live te horen. Lukt dat niet, dan de cd
kopen. En luisteren. En blijven luisteren
— Marianne Verkade, zangpedagoge met wereldwijde ervaring
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AGE NDA

20-24 maart 2012
Member Care Europa Consultatie

uitgebreid aandacht aan de rol van vrouwen in
de kerk. De tentoonstelling laat zien op welke
wijze vrouwen zich hebben ingezet voor de

Member Care is een wereldwijd netwerk van

kerk van het jaar nul tot nu: zusters, nonnen,

zendingsorganisaties, gericht op praktische

moeders, diaconessen, pastoorshuishoudsters,

dienstverlening aan missionaire werkers. Dit

pastoraal werksters, vrouwelijke dominees en-

jaar organiseert Member Care een Europese

zovoort. Door het tonen van schitterende en

consultatie onder de titel ‘Growing People:

ontroerende werken brengt het museum al die

Planting, Nurturing, Pruning, Regrowth’. De

vrouwen rondom de kerk voor het voetlicht.

conferentie is bedoeld voor Member Care-

www.catharijneconvent.nl

werkers en leidinggevenden in zendingswerk.
www.membercare.nl

Voorjaar 2012
Christenen en de Arabische ‘lente’
22-27 maart 2012
Voorbereiding Wereldraad Assemblee

De omwentelingen in het Midden-Oosten en
Noord-Afrika hebben in veel landen tot een
nieuwe politieke situatie geleid. Wat betekent

De Commission for World Mission and Evan-

dit voor de kerken in de regio? Is er sprake van

gelism (CWME) is de zendingsafdeling van de

meer of juist minder godsdienstvrijheid? Staan

Wereldraad van Kerken. Het is de hoop van de

kerken meer of juist minder bloot aan ex-

CWME dat tijdens de tiende Assemblee, in

tremistisch geweld? Op welke manier kunnen

2013 in Busan, Zuid-Korea, de wereldkerk

westerse kerken in deze tijd tot steun zijn voor

nieuwe impulsen voor zending zal krijgen. Mi-

christenen in de Arabische wereld? Om over

gratiestromen en multiculturele samenlevingen

deze vragen na te denken organiseren de Evan-

hebben het gezicht van de missionaire be-

gelische Alliantie, de Evangelische Zendingsalli-

weging veranderd, en daarvan zal de Wereld-

antie en de Nederlandse Zendingsraad een stu-

raad zich rekenschap moeten geven. Met het

diemiddag. Voor gegevens over datum en

oog op deze vragen organiseert de CWME een

plaats van deze bijeenkomst kunt u zich wen-

voorbereidende bijeenkomst in Manila, Filipij-

den tot de NZR: nzr@zendingsraad.nl.

nen. Gert Noort vertegenwoordigt er de Nederlandse Zendingsraad.

28 april - 13 mei 2012
Inspiratiereis naar Ghana
31 maart - 24 juni 2012
Vrouwen voor het voetlicht

Tijdens een drietal inspiratiereizen in 2012 laat
Kerk in Actie iets van het zendingswerk zien.

62

Met de tentoonstelling ‘Vrouwen voor het

Een van de reizen gaat, onder leiding van Henk

voetlicht’ besteedt Museum Catharijneconvent

Bosch, naar Ghana. Tijdens de reis is er aan-
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dacht voor het werk van de door KiA uitgezon-

in Nederland en de Nederlandse Zendingsraad.

den medewerkers. Ook staan op het program-

www.opwekking.nl

ma: het slavenfort Elmina, de grootste markt
van West-Afrika, de eerste kerk van Ghana en
een canopy-walk in een regenwoudpark.
www.kerkinactie.nl

9 juni 2012
The Mission of God’s People
Chris Wright is directeur van Langham Partner-

11 mei 2012
Titus Brandsma-lezing

ship International, een organisatie die theologische vorming in het globale Zuiden steunt. Hij
is ook een van de leidende theologen binnen

De Titus Brandsma-lezing is een jaarlijkse voor-

de Lausanne-beweging. Zijn boek The Mission

dracht over spiritualiteit, in 1993 ingesteld door

of God oogstte wereldwijd veel lof. Op vrijdag

het Titus Brandsma-instituut. Ieder jaar wordt

8 juni is hij te gast op het EA-congres in Neder-

een deskundige op een specifiek gebied uitge-

land. Op zaterdag 9 juni spreekt hij op een stu-

nodigd om haar of zijn licht te laten schijnen.

diedag rondom zijn meest recente boek The

Dit jaar spreekt op 11 mei Laetitia Aarnink.

Mission of God’s People. Mail voor meer infor-

www.titusbrandsmainstituut.nl

matie nzr@zendingsraad.nl.

25-28 mei 2012
Pinksterconferentie met viering
‘Veelkleurig getuigen’

15-20 augustus 2012
IAMS assembly over migratie
De International Association for Mission Studies

Op het evenemententerrein in Biddinghuizen

(IAMS) houdt eens in de vier jaar haar interna-

vindt jaarlijks de Pinksterconferentie, georgani-

tionale assemblee. In 2012 wordt deze gehou-

seerd door de stichting Opwekking, plaats.

den in Toronto, onder de titel ‘Migration,

Sinds twee jaar is er tijdens deze conferentie

Human Dislocation, and the Good News. Mar-

op zaterdagmiddag een viering ‘Veelkleurig ge-

gins as the Center in Christian Mission’. Hon-

tuigen’. Deze viering benadrukt de gescha-

derden onderzoekers uit de hele wereld komen

keerdheid van het hedendaagse Nederlandse

samen om na te denken over de implicaties

christendom en de gezamenlijke opdracht ge-

van migratie voor de studie van missie.

tuigen te zijn van Christus. Het is een moment

www.missionstudies.org

waarop de eenheid van kerken en christenen
uitdrukking krijgt, maar ook de verscheidenheid. Deze viering wordt, op uitnodiging van
de stichting Opwekking, georganiseerd door de
Evangelische Alliantie, de Evangelische Zendingsalliantie, de Raad van Kerken, Samen Kerk
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Geloven in de stad
De tijd van de scherpe tegenstelling tussen stad en (platte)land lijkt voorbij,
althans in West-Europa. De stad wordt niet langer gezien als de plek van moderniteit, vooruitgang en de daarbij
behorende vrijheid; het land niet
langer als achtergebleven, conservatief en beklemmend. Meer en meer
beseffen we dat de twee vervlochten
zijn. We bewegen ons in de richting
van een vruchtbare ‘stadtelandseconomie’.
Hoe ziet missionair werk eruit als we
‘omdenken’, als de ‘stadsregio’ op het
netvlies komt te staan? Het tweede
nummer van deze jaargang van TussenRuimte (juni) neemt wijken onder
de loep die tussen stad en land in liggen, onderzoekt kerkgroei en -afname in grote steden, en legt stedelijk leven op andere continenten naast dat
van Europa. Welke spiegel houden christenen in New York of Hongkong ons
voor?

TussenRuimte 2012 | 3 (september) gaat over de ontmoeting tussen kerk en samenleving en let in het bijzonder op Latijns-Amerikaanse groeilanden. Hoe
zit het met de verhouding tussen dialoog en apologetiek?
TussenRuimte 2012 | 4 (december) bekijkt de situatie van christenen in het tumultueuze Midden-Oosten.
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