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REDACTI O N E E L

Een zichtbare gemeenschap
Jezus liet niet een boek, of een geloofsbelijdenis, of een raamwerk van doctrines,
of een leefregel, achter, maar een zichtbare gemeenschap. Hij vertrouwde
het volledige werk van verzoening en heil toe aan een gemeenschap.
Lesslie Newbigin, in: ‘The Household of God’, 1998, blz. 24

Zending en gemeenschap, ziehier twee woorden die serieuze vragen oproepen
in de Nederlandse context. Is zending eigenlijk niet erg arrogant? En geloof
privé en persoonlijk? Is gemeenschap nog wel mogelijk in een maatschappij
waar het autonome individu centraal staat? Hoe verhoudt een gemeenschap
over grenzen heen zich tot de ongelijkheid en machtsverhoudingen, die
voortvloeien uit het koloniale verleden van kerk en zending?
In haar onderzoek naar de ervaringen van zendingsgemeenschappen met een
wereldwijd karakter, schrijft Berdine van den Toren-Lekkerkerker over het
belang van tastbare relaties: de mooie en uitdagende realiteit van gemeenschap zowel als de gebroken en pijnlijke ervaringen ervan. Alleen als we elkaar
werkelijk in de ogen kijken, als we werkelijk naar de ander luisteren, als we
vol aandacht ontdekken dat de ander niet in een hokje past, maar een mens is
zoals wij, vol complexiteit, schoonheid en ambiguïteit, is gemeenschap
mogelijk. Alleen in de werkelijke ontmoeting met elkaar, samen en vanuit
onze diversiteit, kan de diepte en weidsheid van Gods goede nieuws ontdekt
worden. We hebben elkaar nodig.
In dit nummer van TussenRuimte laten we die geleefde realiteit zien, vanuit
het perspectief van voetballers, academici, internationale missionarissen,
beleidsmakers in organisaties, tot mensen die een bewuste keuze hebben gemaakt voor het leven in een missionaire gemeenschap. We hebben verhalen
verzameld hoe mensen vanuit hun roeping leven in kerk en wereld. We ontdekken dat de relationele werkelijkheid beïnvloedt wordt door materiële zaken als geografische kaarten en gebouwen. Vragenderwijs zoeken we naar de
zin, de terechtwijzing en de hoop van deze verhalen. Stap de verhalen binnen
en luister vanuit het perspectief van de eigen context, om in alle nederigheid
en zwakte, in openheid en passie, in afhankelijkheid en hoop, in trouwe toewijding aan de missie van God, er deel van te worden.

— Themaredactie: Alexander Villamil Morea-van Berkum, Tom Boesten en Berdine
van den Toren-Lekkerkerker
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Wat gebeurt er in de tuin?
Gemeenschapsleven in Amsterdam
Een poëtisch verhaal over een nieuwe plaats
om de missio dei te herkennen.

I
De woorden sterven. De plaats waar ze gaan is bekend als
vergetelheid.
Het is een soort Hades. Een plaats waar niets ze kan redden van hun lot;
met de uitzondering van de starende blik van de lezer.
II
Want een woord moet worden gevormd voordat het een woord is.
Want een woord, voor het een woord wordt, moet eerst worden gebeeldhouwd
op een steen,
op een muur,
op papyrus
of gewoon een vel papier.
III
Dus de lezer is een actieve verlosser, bevrijder van die woorden die in pijn zijn,
die sterven.
De blik van de lezer is zo krachtig dat hij in staat is het woord terug tot leven te brengen
ook al was het morsdood.
IV
Deze lezer is de Teofilus van Lucas en door hem zijn we allemaal lezers
die na hem komen.
Wij lezen niet alleen woorden op papier, wij lezen het woord dat vorm krijgt in het vlees,
dat is Jezus:
de man die in zijn lichaam het vergeten woord van God
tot leven bracht.
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Onze gezamenlijke tuin
Achter een gebouw van meer dan honderd
jaar oud, en in de marge van het lawaai van
de stad, bevindt zich onze tuin. Dat hofje
ontleent zijn naam aan een groot denker:
Hugo Grotius of Hugo de Groot. Het is een
van de vele hofjes van gemeenschapsleven in
Amsterdam. Deze tuin is niet alleen een echte plaats, maar kan ook dienen als metafoor.
Sommige van de mensen die er leven zijn
christen. Er zijn bijna honderd bewoners,
maar twaalf van hen zoeken het gemeenschapsleven bewuster op. Deze twaalf kijken
met andere ogen naar de tuin. Toevallig zijn
er ook twaalf bomen in de tuin. Sommige
van deze bomen zijn haast met elkaar vergroeid. Ze groeien samen als stel. Anderen
groeien alleen, staan op zichzelf, zoals bijvoorbeeld de magnolia die zo groot is en vol
van pracht, dat geen van de andere bomen in
haar schaduw kan staan. Haar kruin is van
gigantische omvang en schoonheid, licht
noch water kunnen er echt door komen.

En dan is er nog
de geheel eigen melodie
van alle burengeluiden

Als je verschillende voorzetsels wilt gebruiken bij de tuin (achter, boven, voor, in,
buiten) zou je kunnen zeggen dat als je de
deuren opent en je naast de heg staat,
dat dit ‘voor’ de tuin is.
Als je eenmaal in de tuin bent, kun je kijken
(eigenlijk luisteren) naar de muziek van
de tuin: duizenden blaadjes ritselen in de
wind, tientallen vogels zingen samen, katten zijn aan het miauwen. In de verte hoor
je het blaffen van een hond en het klokgelui
van de Westerkerk. Samen markeren zij de
uren die verstrijken.
En dan is er natuurlijk nog de geheel eigen
melodie van alle burengeluiden: op zachte
toon gevoerde gesprekken, luidruchtige ruzies, het huilen van baby’s, vreugdekreten,
het gerinkel van lege borden en glazen, het
geluid van een bezem over de vloer en al die
honderden dingen die mensen doen in hun
eigen privacy. De tuin begeleidt de geluiden
die uit alle vijfennegentig aangrenzende
ramen komen. Ramen die soms open staan,
dan weer gesloten zijn en al die geluiden
van het dagelijkse leven naar buiten laten en
de frisse lucht naar binnen laten stromen.
Dat is wat er in de tuin gebeurt.

Tuin van begin tot eind
Om de tuin binnen te komen moet je eerst
een aantal grote deuren door, die samen
twee voorportalen vormen. De voorportalen
schermen de tuin af van de buitenwereld
en ze hebben hun eigen microklimaat. In
de zomerse hitte is de hal altijd koeler dan
buiten. Bij binnenkomst in de tuin wordt
een groot deel van de blik geblokkeerd door
een bijna manshoge heg. Pas een paar meter
verderop geeft de tuin zijn geheimen prijs.

Het verlossingsverhaal cirkelt rond het thema van de tuin. Het element waarmee het
theologische verhaal structuur krijgt is een
kleine tuin. Het kost niet veel denkvermogen om de tuin van Eden te herinneren, of
de tuin waar de opstanding van Jezus plaats
vond, of later de theatrale vertelling van de
tuin die uit de hemel neerdaalt, beschreven
door Johannes op Patmos. Er is een tuin van
begin tot eind.
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Tuin van leefgemeenschap Hugo de Groothof in de Frederik Hendrikbuurt, Amsterdam-West

Het gaat om een plaats die ons is gegeven,
maar ook een plaats die van ons is weggenomen, is afgepakt. Het is een plaats die naar
ons reikt, maar wij kunnen haar niet raken.
Wij moeten haar verbeelden. De tuin heeft
zijn eigen wil.
Als iemand zegt dat iets zijn eigen wil heeft,
betekent het dat die wil boven woorden uitstijgt. Dat is waarom de tuin het allereerste
en het allerlaatste scenario van God is: daar
zijn wij schepsels onderworpen aan een wil
die groter is dan de onze, en dat is ook waarom de stad de tegenhanger van de tuin is.
In de stad wordt de wil van de mens gedaan;
dat is in het boek Genesis het lot van de
zonen van Kaïn. In de stad zijn alle mensen
net als Kaïn geïsoleerd, ze zijn gescheiden,
gesegregeerd, verdeeld: de kracht van eenzaamheid en de eenzaamheid van kracht. In
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de stad van Kaïn worden de woorden van de
slang vervuld: alles gaat in een bot gevecht
om macht, om kracht.

De tuin is een bevestiging
van de gemeenschap
van de toekomst
In de tuin daarentegen wordt de eenzaamheid geheeld, overkomen. Het is niet goed
dat de mens alleen is, zegt de eigenaar van
de eenzaamheid der eenzaamheden. En daar
wordt tijdens de slaap uit onze eigen huid
de ander geboren. De tuin is een bevestiging
van de gemeenschap van de toekomst. Een
zijn met de ander, om samen de toekomst te
creëren. Dat is in essentie wat er in de tuin
gebeurt.

Cycli, seizoenen, era’s
Een manier om het beeld van de tuin te zien
of te begrijpen is door stil te staan bij zijn
erotische lading – als een erotische betekenis. In de tuin zien we zowel de wil van God
als de wil van de natuur die samenwerken
om alles mooi te maken, en deze schoonheid ontspruit aan liefde. In de stad daarentegen vindt het tegenovergestelde plaats:
daar is geen wil van God of wil van de natuur, daar heerst de wil van de mens. Uit
cement en steen is de stad gemaakt in de
hitte van de zon, maar met groen en bloemen
is een tuin bekleed, groeiend door water.
Als wij zeggen dat een plaats zijn eigen regels heeft, anders dan de onze, dan geven
we daarmee toe dat deze plaats nauwelijks
interventie toelaat, wij hebben daar niets
over te zeggen. Het is haast onmogelijk om

het verhaal van de tuin te beschrijven, want
wat wij er van zien is maar een fractie van
wat er gaande is.
De aard van wat er in de tuin gebeurt vraagt
om een ander bewustzijn van tijd dan wij
kennen van het stedelijk leven. Anders gezegd, als iets in de tuin gebeurt is dat niet
te meten met de gebruikelijke tijdsindelingen en tijdseenheden: microseconden,
seconden, minuten, uren, dagen, weken,
maanden, jaren. Nee. De tuin werkt niet
met zulke afgemeten tijdseenheden, de tuin
werkt met cycli, seizoenen, era’s. Eén dag in
de tuin is als duizend jaar in de stad.
In de natuur kan een gebeurtenis honderden of duizenden jaren omvatten. Denk aan
het vormen van een berg, de loop van een
rivier, de groei van een boom. Dit is waarom
ik zeg dat de tuin zijn eigen wetten heeft.
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De tuin heeft namelijk zijn eigen tijd die
soms oneindig is.

Tegenstelling opgeheven
De plaats die door mensenhanden is gemaakt, dat is de stad. Natuurlijk kan de
mens in de tuin ook veel werk verrichten en
de tuin naar eigen inzicht indelen, maar uiteindelijk groeit de natuur, groeien bomen
en planten vanzelf en heeft de mens daar
maar weinig invloed op. De stad volgt onze
regels en onze interesses. Er is een tegenstelling tussen de tuin en de stad die je niet
kunt ontlopen. Al millennia lang strijden ze
met elkaar om de voorrang.
De verzoening blijkt in Christus plaats te
vinden. Als Hij op de dag van zijn opstanding voor de ogen van Maria Magdalena
verschijnt en verdwijnt. Op dat moment
was Jezus volledig God en volledig mens,
vol van leven en vol van dood. En op dat
moment mag Maria Magdalena hem zien,
hem beschouwen, zelfs naar hem verlangen
maar ze kon hem niet aanraken. Het enige
dat Jezus haar opdraagt is om hiervan te
vertellen, om te verkondigen, zelfs als niemand haar zal geloven. In Jezus ontvangt
de stad de belofte van redding door wat er
in de tuin is gebeurd. Als wij geloven wat is
gepredikt en is verteld door Maria.
Met de opstanding van Christus en de
verschijning aan Maria breekt een nieuwe
toekomst door. De tegenstelling tussen tuin
en stad lijkt te worden opgeheven in het
nieuwe Jeruzalem. Mensen en dieren wonen
samen. De stad heeft een open karakter. De
profeet Zacharia spreekt van een stad zonder muren en het boek Openbaring geeft
aan dat de stadspoorten altijd open staan.

8
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Een imposant godsgebouw, een kerk of tempel is niet nodig, want God Zelf is aanwezig
en leeft onder de mensen. Zijn aanwezigheid beschermt de stad, zodat de stad en
haar inwoners open kunnen zijn, naar buiten, naar elkaar. De stad is opgebouwd uit
de prachtigste edelstenen. Een natuurproduct dat nu niet langer ingezet wordt om te
verhandelen, om rijk te worden, ze geven
eenvoudigweg hun schoonheid. Niemand
hoeft bang te zijn dat de prachtige stenen
ontvreemd worden.

Zo volgen we
Jezus, kleine tuinen
creërend
Het hart van de stad is een rivier, die leven
geeft. Midden in de stad en bij de rivier
zijn bomen, die genezing brengen. In het
nieuwe Jeruzalem zijn natuur en cultuur op
prachtige wijze met elkaar verweven, alles
cirkelt rond en richt zich op Gods aanwezigheid en Gods glorie.

Terugkeer
Op deze manier kunnen we ons de terugkeer
van de heerschappij van God of het koninkrijk van God voorstellen. ‘Laat uw koninkrijk komen’, dat is niets anders dan een plek
voor de tuin. De tuin komt naar ons, niet
wij naar de tuin.
Ons geloof – dat ons en alles wat ons omringt tot een tuin maakt – is de krachtigste
verkondiging van het evangelie. Leven met
de waarden en de regels van de tuin die
God in zeven dagen maakte. Dit noemen
sommigen de planeet. Van de eerste tot de

‘Midden in de stad en bij de rivier zijn bomen, die genezing brengen.’ Afbeelding: ‘De vier jaargetijden’, gemaakt door gemeenteleden Ichthuskerk in Zoetermeer-Noord

laatste prediker, van Noach tot Johannes
op Patmos, predikten zij hierover, maar ze
werden voor gek versleten. Steden zullen
worden getransformeerd en daarmee gaat
het kwaad ten onder. Alleen wie besluit om
vrijelijk te leven buiten de standaard en de
regels van de stad en haar ijdelheid, en wie
wacht op de glorierijke manifestatie van
alles wat ons in de tuin, in Eden geboden
werd, alleen zij kunnen de wanhoop van de
mensen en de angst van het kennen van het
eigen einde verlichten. Alleen zij weten een
tuin te creëren in de stad.
Zo volgen we Jezus, kleine tuinen creërend
tussen de steden in de gedachten van men-

sen. Op een bepaalde manier kunnen we
in het sacrament van de doop een grote
beweging van het geloof zien. We dompelen
ons met ons lichaam onder in het water om
er weer uit op te stijgen. Dat is het zaad dat
eerst begraven wordt voordat het weer uitgroeit tot een nieuw plantje. Of denk ook aan
de boom die aan de waterstroom geplant is
en van daaruit groeit. De mens die de tuin
wordt. Die onderdeel van de tuin is.

— Alexander Villamil Morea-van Berkum is
Colombiaans theoloog en onderwijskundige
in Nederland en redactielid van TussenRuimte.
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Berdine van den Toren-Lekkerkerker

Kracht in zwakheid
Relaties tussen ideaal en realiteit
Hoe kan zending eruit zien in een wereld van ongelijkheid, uitsluiting en competitie? Leidt zending niet per definitie tot relaties van
macht, waarin kennis, geld, en sociaaleconomische structuren de
bepalende factor zijn? Of is het mogelijk dat gemeenschappen
wereldwijd elkaar nodig hebben, om in een wederzijds delen van
gaven en behoeften samen te ontdekken dat Gods toekomst zich
realiseert in zwakte? En hoe ziet dat er dan uit?
Twee zusterorganisaties in zending, de één in Europa en de ander in Afrika, besluiten hun krachten te bundelen en samen te werken. Men spreekt van het versterken van relaties, van wederzijdse afhankelijkheid en uitwisseling, interdependence en interchange, waarin men wederzijds
gaven en bronnen kan delen en van elkaar kan leren. In de praktijk blijkt dat de Afrikaanse
partner met name inzet op gemeenschapsontwikkeling en ‘grassroot’-programma’s vanuit een
bijbelse motivatie en reflectie. De Europese partner stuurt mensen en geld voor specifieke projecten. Veel van deze mensen krijgen leidinggevende posities binnen de instituties en kerken van de
partners in Afrika. Men spreekt over het belang van trouwe en langdurige relaties, uitwisseling
van nieuws en gebedspunten.
Echter, tijdens een interview klaagt de directeur van de organisatie in Afrika dat de wederzijdse
relatie gerealiseerd wordt op een ongelijk speelveld. Als relaties gebaseerd zijn op vertrouwen,
waarom moeten er dan zoveel projectvoorstellen, financiële en activiteitenrapporten geschreven
en besproken worden? Waarom blijkt de stem van de Europese partner dan toch meer gewicht
te hebben dan die van de Afrikaanse partner? Waarom lijken wijsheid en ervaring – de gave
vanuit Afrika – vrij en gratis te worden gedeeld, terwijl er aan geld – de Europese bijdrage – allerlei voorwaarden en verwachtingen worden gehangen? En waarom zou de Europese aanpak
van problemen in Afrika beter zijn dan de lokale aanpak? En, om nog eens een heel andere vraag
te stellen, waarom doet men in Europa net alsof daar geen problemen zijn? Waarom lijkt de idee
van wederzijds elkaar ondersteunen in de praktijk slechts van Noord naar Zuid te kunnen lopen?
En ten slotte de vraag: waarom geven wij het niet op? Waarom laten wij Europa niet gewoon
achter ons? Waarom laten we ons toch steeds weer als kind behandelen?
Zijn wij geen broeders en zusters? vraagt de directeur. Zegt Paulus niet dat we in Christus één zijn?
Maar hoe dan? Lesslie Newbigin schreef dat Jezus niet een boek, of een geloofsbelijdenis, of een raamwerk van doctrines, of een leefregel, achterliet, maar een zichtbare gemeenschap. Hij vertrouwde het
volledige werk van verzoening en heil toe aan een gemeenschap (Newbigin, 1998, blz. 24).
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Weerbarstige wereld
Dit is een verhaal uit mijn onderzoek Mission as Community, waarin ik de vraag stel
hoe gemeenschap en zending zich tot elkaar
verhouden. Hoe kunnen we als missionaire
gemeenschap leven in een weerbarstige
wereld, waar ongelijkheid, uitsluiting en
dominantie ingebakken lijken te zijn? Zou
het mogelijk zijn dat vanuit een gezamenlijke roeping en op basis van gedeelde waarden een ieder de eigen specifieke gaven en
mogelijkheden kan delen? En kunnen die
gaven zich verbinden aan, en tot zegen zijn
in, de contextueel bepaalde behoeften en
vragen van de specifieke plaats en gemeenschap? Is het mogelijk dat diversiteit een
rijke gave wordt in plaats van een barrière
of een reden tot uitsluiting of onderdrukking?
Chinezen in Nairobi
CMS-Africa, een zendingsbeweging met
hoofdlocatie in Kenia, organiseerde een
conferentie voor kerkleiders in Nairobi, om
samen na te denken over hoe de kerk missionair aanwezig kon zijn voor de groeiende
Chinese gemeenschap.
Ook een manager van een groot Chinees constructiebedrijf werd uitgenodigd, om te vertellen over hoe de Chinese gemeenschap het
leven in Nairobi ervaart. Deze man vertelde
over de eenzaamheid van de werkers en hun
kwetsbare positie in de maatschappij. Men
kent of begrijpt de regels voor de dagelijkse
omgang niet. Vanwege hun uiterlijk valt
men op en wordt men regelmatig gediscrimineerd. Sommigen zijn zelfs bang de straat
op te gaan.
Dit verhaal werd ademloos beluisterd, en

achteraf vertelde één van de deelnemers dat
hij voor het eerst de Chinese gast herkende
als mens, in plaats van ‘arrogante uitbuiter’.

De scheidingsmuur,
de muur van vijandschap
is afgebroken
Ambivalent
Om werkelijke en gelijkwaardige ontmoetingen mogelijk te maken zijn diepe en
eerlijke relaties essentieel – relaties waarbij
we elkaar in de ogen kunnen kijken, waarbij we elkaar erkennen en waarderen, ook
over grenzen van verschil heen. Ashforth
e.a. spreken in dit verband over een ervaring van ambivalentie, een ervaring van
tegengestelde emoties en inzichten met
betrekking tot een persoon, een object of
een situatie. De ambivalente ervaring blijkt
in het positief waarderen wat goed is, en het
tegelijkertijd erkennen wat fout en problematisch is.
Deze tegengestelde gevoelens kunnen leiden
tot vier verschillende reacties: ontwijken,
overheersen, het zoeken van een compromis,
of het zoeken van wijsheid. Wijsheid wordt
omschreven als een complete, gelijktijdige
en bewuste acceptatie van beide tegenovergestelde ervaringen. Het gaat dan niet om
winnen of verliezen, maar een omarmen van
beide realiteiten, wat leidt tot een holistische
en proactieve levenshouding (Ashforth e.a.,
2014, blz. 1465).

Bron van rijkdom
De ervaring van ambivalentie is vaak gerelateerd aan dat wat we ervaren als anders, aan
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diversiteit. Het is anders dan we gewend
zijn. Dat is spannend. Vanuit christelijk
perspectief kunnen verschillen juist gezien
worden als een bron van rijkdom.
Diversiteit is inherent aan de schepping.
Diversiteit wordt deel van het christelijke
getuigenis als op het Pinksterfeest de Geest
wordt uitgestort en het Evangelie klinkt in
de talen van alle volken die op dat moment
vertegenwoordigd waren in Jeruzalem. En
diversiteit is het eschatologisch perspectief,
dat Johannes schildert in het boek Openbaring, waar een menigte uit alle landen
en volken, van elke stam en taal, God prijst
(Openbaring 7:9). Als Paulus wordt geconfronteerd met de verschillen tussen joden
en niet-joodse christenen in Efeze, herinnert hij de christenen eraan dat in Christus
de scheidingsmuur, de muur van vijandschap, is afgebroken (Efeziërs 2:14), en dat
we alleen maar samen met alle christenen,
in alle diversiteit, de volheid van God kunnen kennen (Efeziërs 3:14-19).
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Twaalf keer meer
Eén van de mensen die ik heb geïnterviewd
is lid van een gemeenschap van twaalf
mensen. Hij vertelde hoe verschillend al die
twaalf mensen zijn; met een verschillend
opleidingsniveau, verschillende interesses,
verschillende sociale en politieke visies en
waarden, verschillende hobby’s. Juist door
zo intensief, open en eerlijk het leven te delen
met deze mensen, inclusief al die verschillen, wordt zijn blik verbreed en begrijpt hij
twaalf keer meer van zowel God als van deze
wereld.
In eerlijke relaties worden verschillen niet
weggestopt of ontweken. Verschillen kunnen ter sprake komen, zodat ze kunnen
leiden tot een dieper inzicht, en onverwachte verbinding. Zowel het goede als het
pijnlijke, het mooie als het verkeerde kunnen worden benoemd, leidend tot relaties
waarin het goede gekoesterd en het slechte
ontdekt en veranderd wordt.

Kracht in zwakheid
’

Daarbij realiseren we ons dat zulke diepe en
eerlijke relaties regelmatig opbotsen tegen
de economische en politieke structuren
van onze maatschappij, wat kan resulteren
in gevoelens van machteloosheid. We zien
echter ook dat mensen juist in de zwakte
en kwetsbaarheid van eerlijke relaties, de
inspiratie en kracht kunnen vinden tot een
subversieve participatie in die structuren.
Een participatie die beetje bij beetje kan
leiden tot verandering – net zoals een druppel water een steen kan uithollen.

Harde, pijnlijke realiteit
vraagt om moed, hoop
en doorzettingsvermogen
Moed
Dit klinkt als een prachtig ideaal. Vaak blijkt
het echter een harde en pijnlijke realiteit
te zijn die vraagt om moed, doorzettingsvermogen, en hoop. In de feministische
theologie speelt subversieve participatie
een belangrijke rol. Denk aan al die vrouwen
die binnen de kerkelijke gemeenschappen
nauwelijks of geen ruimte kregen hun inzichten en gaven te delen.
Het werd Sor Juana Inés de la Cruz (16481695), een Mexicaanse non, dichter, en
filosoof, door haar mannelijke superieuren
verboden boeken te lezen en schrijven.
Voortaan moest zij in de keuken van het
convent werken. En in plaats van een slachtofferrol aan te nemen, ontwikkelde zij in
de keuken nieuwe filosofische inzichten en
kennis vanuit haar geleefde realiteit.

Judith Plaskow, een Joodse vrouw, beschrijft
hoe de Joodse gemeenschap haar naar de
marge dringt. Toch kiest ze ervoor deel van
de gemeenschap te blijven, omdat het haar
een identiteit, een geschiedenis, en een waardensysteem geeft. Zo creëert ze de mogelijkheid om van binnenuit te blijven zoeken
naar een plaats waar vrouwen hun eigen
perspectief kunnen ontdekken en bijdragen,
en in de gemeenschap kunnen participeren
als Joodse vrouwen, zonder dat ze zich
hoeven te conformeren aan het dominante
mannenperspectief.
Deze voortgaande participatie van zowel
Sor Juana als van Judith Plaskow is dan ook
een subversieve participatie die uiteindelijk, ondanks de pijn, frustratie, en eenzaamheid, kan leiden tot transformatie.

Kwetsbaar proces
Het zal duidelijk zijn dat dit een kwetsbaar
proces is, waarin succes niet verzekerd is of
noodzakelijkerwijs gemeten kan worden.
Deze kwetsbaarheid uit zich niet alleen in
het proces, maar ook in de deelnemers, in
de levens en ervaringen van hen die subversief participeren. Maar misschien is juist
deze kwetsbaarheid wel de onverwachte
kracht tot transformatie.
De Evangeliën staan vol met verhalen van
transformerende kwetsbaarheid. Als Jezus,
Gods Zoon, de menselijke werkelijkheid
binnenkomt en zelfs de grenzen en beperktheden van het menselijk zijn accepteert,
zet Hij al gaande de menselijke verhoudingen op de kop door het aanraken van de
onaanraakbaren, door het stillen van de
machten van chaos, door het wassen van
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Toddy Hoare, ‘Come and join the dance’, brons

voeten, door te sterven in de meest donkere
eenzaamheid van absolute schaamte en
onrecht. Juist door te sterven overwint Hij
de dood. Vanuit de uiterste kwetsbaarheid
werd de opstanding mogelijk. Leven vanuit
de dood.

‘Is Gods toekomst
niet groter dan
onze verschillen?’
Subversieve participatie heeft dan ook
alles te maken met hoop, vanuit de opstanding van Christus en het perspectief
van Gods Koninkrijk. Gods toekomst geeft
richting, zowel in het ontmaskeren van
onze gebroken realiteit en de oproep tot

14

TussenRuimte 2021

|

3

bekering als in het ontdekken van genade
en heil voor deze wereld en daarin ook voor
onszelf. Gods toekomst nodigt uit tot een
leven dat bijdraagt aan een rechtvaardige,
liefhebbende en duurzame maatschappij, vanuit de hoop en wetenschap dat het
Gods toekomst is.
Campus als plaats van vrede
Dit heb ik op een wel heel intense manier
ervaren tijdens mijn verblijf van een maand
op de campus van de theologische school in
Bangui, Centraal-Afrikaanse Republiek, in
2015.
De situatie in de stad was zeer gespannen.
De burgeroorlog werd meer en meer ervaren
als een religieus conflict waarin christenen
en moslims tegenover elkaar zouden staan.

Kracht in zwakheid
’

Elke dag werd er wel ergens gevochten in
de stad, elke dag vielen er doden. De angst
groeide.
Uiteindelijk vroegen de studenten aan de
rector van de school om bewapende bewakers, zodat hun gezinnen op de campus iets
veiliger zouden zijn. Dit weigerde hij echter.
‘Onze school is een plaats van vrede’, zei de
rector. ‘En in een plaats van vrede is geen
plaats voor wapens.’
Enkele dagen later zag ik een militaire colonne de poorten van de school binnenrijden.
Een groep moslimmannen en -vrouwen
stapte uit en de colonne verdween weer. Dit
veroorzaakte grote onrust op de campus.
Tijdens de pauze werd ik door de studenten
geroepen om te komen kijken. Onder de
mangobomen zaten deze moslimmannen
en -vrouwen te eten, samen met een groep
mensen uit een aantal christelijke kerken
van de stad. Wij stonden erbij, met tranen
in de ogen. De campus bleek een plaats van
vrede, ondanks het grote risico dat dit met
zich meebracht. De campus werd in al haar
kwetsbaarheid een plaats van vrede voor een
stad in oorlog.
Op mijn vraag waar hij de moed en kracht
vandaan haalde deze kwetsbare keuze te
maken, antwoordde de rector van de school:
‘Wij zijn allemaal mensen, geschapen door
dezelfde God. En als Jezus bereid is voor ons
allemaal te lijden en te sterven, kan ik dan
één van deze medemensen veiligheid en hoop
weigeren?’

het geen keuze van ontwijken en negeren
wat moeilijk is. De keuze voor kwetsbaarheid is een keuze van kracht, moed, en
doorzettingsvermogen, van het spreken
van waarheid en recht, ook als dat pijn
doet.
De directeur van de zendingsorganisatie in
Afrika vraagt: ‘Is Gods toekomst niet groter dan onze verschillen?’ En juist daarom
heeft hij besloten om niet lijdzaam de rol
van zwakkere partner te accepteren, maar
te blijven zoeken naar een gelijkwaardige
relatie. Daarom geeft hij duidelijk aan waar
het knelt – ook als dat ervaren wordt als ondankbaar of pijnlijk: ‘Is dat niet wat broers
en zussen doen?’
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Niet lijdzaam
De keuze voor kwetsbaarheid blijkt geen
zwakte te zijn en is het tegenovergestelde
van kruipen in een slachtofferrol. Ook is
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ter ondersteuning van theologisch onderwijs
in Franssprekend Afrika en in Azië, en directeur
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Een knieval voor
verbondenheid
De knieval als teken van solidariteit met de Black Lives Matter-beweging bracht verdeeldheid in Nederland. Voetbal is toch geen politiek? Moest het Nederlands elftal net zoals de
teams van Engeland en België knielen voor de aanvang van de wedstrijd?
Sommige vrienden van mij – ook Molukkers – namen als fan afstand van Nederland. ‘De
selectie is kleurrijk: een gemiste kans om positieve aandacht te genereren voor een inclusieve wereld zonder discriminatie.’
De UEFA verbood, dat het Bayern München-stadion in de regenboogkleuren zou worden
verlicht. In Boedapest zag je Nederlandse fans met de rainbow-kleuren als protest tegen de
nieuwe wetgeving in het land van Orban.
Zou Nederland wel gescoord hebben tegen Tsjechië als de wedstrijd na 1 juli 2021 gespeeld
zou zijn? Nadat Femke Halsema, de burgermeester van Amsterdam, excuses aanbood voor
de rol van de stad in het slavenverleden? Ik hoop dat het kabinet landelijk deze voorzet
gaat verzilveren in 2023 bij de gedachtenis van 150 jaar Keti Koti.
Als Moluks predikant volgde ik vreugdevol de persconferenties. Voor de camera’s deinsden ook de gekleurde spelers niet terug om zichzelf te presenteren, zoals ze zijn geworden.
Jonge sportmensen, die soms beticht worden van een groot ego en kritisch gevolgd worden.
Vanwege hun levensstijl, waarin zij met hun tattoos en hun gouden sieraden veel bekijks
trekken.
Wat mij als Nederlander met een migratieachtergrond intrigeert, is dat er bijna niet wordt
ingegaan op de artistieke kruisen, die de spelers dragen als sieraad of tattoo. In het christelijk geloof en in gospelmuziek vinden zij de rust die zij nodig hebben om te presteren. Of het
nu Memphis of Timber betreft, zij hebben vanuit hun levenscontext zoveel meegemaakt,
dat zij altijd voor hun plaats hebben moeten vechten. Zij blijven zich ervan bewust dat ze
alleen voor de Heer van het leven op de knieën gaan. Dat tekent hun sportleven, waarin de
geestelijke factor ook terug te vinden is.
Neuer, de doelman van Duitsland, speelde als aanvoerder met een regenboogband; Wijnaldum speelde in Boedapest met een ‘one love-aanvoerdersband’. Allebei de landenteams
werden in de achtste finales uitgeschakeld. Op het EK-podium promoten zij inclusie en
verbinding. Sport is méér dan politiek; sport verbindt. Wat een knieval!
— Verry Patty is predikant in de Geredja Indjili Maluku, de Molukse Evangelische Kerk, en
redactielid van TussenRuimte.
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‘Geroepen tot verbondenheid’
Missiebrief van missionarissen in Nederland
STRAMERS?????? Net

als de protestantse en evangelische zending heeft ook
de rooms-katholieke missie een ingrijpende verandering
doorgemaakt in de laatste veertig jaar. Was missie voorheen
een onderneming van Europeanen die naar Azië, LatijnsAmerika en Afrika trokken om daar het evangelie te verkondigen, tegenwoordig is er een wereldwijde uitwisseling van
missionarissen tussen de continenten, waarbij Europa evenveel missionarissen ontvangt als het uitzendt.
BEMIN (Beraad Missionarissen in Nederland), een groep
Nederlandse en buitenlandse missionarissen die in Nederland
leven en werken, heeft op Pinksteren van dit jaar een missiebrief uitgegeven, waarin de groep hun ervaringen, inzichten
en overtuigingen verwoordt.

De missiebrief Geroepen tot verbondenheid
verschijnt twintig jaar na een eerdere publicatie, Op zoek naar sporen van God, die nog
helemaal door Nederlandse missionarissen
was geschreven. Hoewel er sterke overeenkomsten zijn tussen de twee missiebrieven,
legt die uit 2021 duidelijk enkele andere
accenten. We vatten eerst de brief samen,
om vervolgens iets te vertellen over hoe
missionarissen uit andere continenten in
discussie zijn met hun Nederlandse medebroeders en medezusters over wat missie in
Nederland inhoudt.

Tekenen van de tijd
Christenen zijn geroepen om steeds opnieuw hun eigen tijd te verstaan, en om in

woord en daad te getuigen van het evangelie
op een manier die bij die tijd past. In de
Rooms-Katholieke Kerk wordt dit aangeduid met de term ‘tekenen van de tijd’. De
tekenen van deze tijd worden in de nieuwe
missiebrief uitgewerkt in het eerste hoofdstuk. In de wereld zien we verdeeldheid tussen culturen en religies. We zien armoede
en geweld, en, als gevolg daarvan, talloze
mensen op de vlucht. De milieucrisis stelt
ons voor een enorme opgave. Terwijl al deze
problemen een gezamenlijke aanpak vragen, lijken vele volkeren vooral in zichzelf
te keren. Anderzijds is het hoopvol dat veel
mensen zich in protestbewegingen organiseren.
Binnen de christelijke wereld zien we dat de
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Zusters, broeders en paters
In de Rooms-Katholieke Kerk bestaat er, naast de structuur van bisdommen, een structuur van
religieuze instituten en sociëteiten van apostolisch leven. Doorgaans worden deze als kloosters
aangeduid.
Leden van religieuze instituten leven en werken volgens een bepaalde traditie, die voor ieder
instituut een beetje anders is. Verder leggen ze de geloftes af van armoede, gehoorzaamheid
en zuiverheid, en leven ze in gemeenschappen. Voorbeelden zijn Franciscanen en Franciscanessen, Jezuïeten, Dominicanen en Dominicanessen, Missionarissen van het Heilig Hart,
Dienaressen van de Heilige Geest. Leden van zo’n instituut worden zuster of broeder genoemd. De mannen die de priesterwijding hebben ontvangen, worden aangesproken als pater;
dit in tegenstelling tot de priesters die bij een bisdom horen.
Traditioneel zijn verreweg de meeste missionarissen lid van een instituut of sociëteit. Ze zijn
daardoor niet aan één specifiek bisdom verbonden. Het Beraad Missionarissen in Nederland
bestaat helemaal uit leden van missionaire instituten en sociëteiten.

meeste christenen tegenwoordig in de zuidelijke continenten wonen, en dat Europa
religieus en spiritueel vermoeid en gedesoriënteerd is. De reactie van veel christenen
in het Noorden is een zekere verlegenheid
geweest om over het geloof te praten. Ook
zusters, paters en broeders zochten aansluiting bij de mensen in hun inzet voor een
betere wereld, zonder dat ze anderen hun
geloof wilden opleggen.
Hoewel hier veel goeds uit is voortgekomen, kan de vraag worden gesteld of dit
niet heeft bijgedragen aan het religieus
analfabetisme bij jonge mensen. Christenen
die vanuit andere continenten naar Nederland komen, hebben niet zo’n last van deze
schroom om het geloof uit te dragen.

Deskundigen in ‘communio’
BEMIN haalt in de missiebrief veelvuldig
paus Franciscus aan. Deze daagt de katholieken, en vooral ook de kloosterlingen, uit
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om met vreugde het evangelie te beleven en
uit te dragen. Dat uitdragen houdt in dat
we de wereld moeten beschouwen als ons
gemeenschappelijke huis, en dat wij allemaal broeders en zusters van elkaar zijn.
De wereld staat voor grote uitdagingen,
alle mensen van goede wil moeten met elkaar samenwerken om ons huis leefbaar te
maken voor iedereen. Er is samenwerking
nodig met de wetenschap, met de kunsten,
met sociale bewegingen en met andere
denominaties en religies. Iedere gedoopte
heeft een plaats in deze evangelisatie van de
wereld.
In de klassieke discussie over missie wordt
een onderscheid gemaakt tussen de directe
en de indirecte verkondiging. Indirecte verkondiging is daarbij het verbeteren van de
leefomstandigheden van de mensen vanuit
christelijke inspiratie, directe verkondiging
is het spreken over Jezus en zijn evangelie.
In de visie van paus Franciscus (en ook die

Religieuzen delen warme maaltijden uit

van BEMIN) horen die twee onlosmakelijk
bij elkaar.
Missiepaters, -zusters en -broeders zijn
speciaal geroepen om gemeenschap te
stichten. Ze zijn daar in hun eigen instituut al voortdurend mee bezig, en moeten
hun ervaringen ook in de hele samenleving
vrucht laten dragen. Die ervaringen zijn
vaak niet gemakkelijk. Ook in hun eigen
gemeenschappen hebben de missionarissen te maken met cultuurverschillen en
met verschillen in visie op maatschappij
en kerk.
Als het hun lukt om ondanks die verschillen
goed met elkaar samen te leven, is dat een
getuigenis voor anderen. Dan dragen ze eraan bij dat mensen die in de wereld ver van
elkaar afstaan, elkaar als zusters en broeders gaan beschouwen. De mensen die het
minst meetellen, moeten de plek krijgen die
hun toekomt. De zorg voor de schepping en
de zorg voor gerechtigheid zijn één.

Dragers van missie
Was het vroeger zo dat missie een zaak was
van specialisten, tegenwoordig is elke gedoopte een missionaire leerling van Christus. In de negentiende en twintigste eeuw
was er vooral sprake van beroepsmissionarissen: Europeanen die door hun religieus
instituut werden uitgezonden naar een
ander continent, om daar het evangelie te
verkondigen en de leefomstandigheden van
de mensen te verbeteren. Via deze missionarissen werden de kerkmensen in Europa
betrokken bij de situatie in de missielanden.
Sinds die tijd is er een belangrijke verandering opgetreden. Missie is gedemocratiseerd. Missionarissen komen niet meer
alleen uit rijke landen, en ze gaan niet meer
alleen naar arme delen van de wereld. Het is
een kwestie van wederkerigheid geworden.
Daarmee verandert ook de verhouding tussen de kerkgemeenschappen in het Zuiden
van de wereld en die in het Noorden.
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Oud en jong in verzet tegen kernwapens

Hier in Europa is de missionaire uitdaging
niet gering. De kerk moet proberen op een
nieuwe manier aansluiting te vinden bij wat
er leeft onder de mensen, vooral ook onder
jongeren. Er zijn genoeg jonge mensen die
vol idealen proberen de wereld te bezielen.
De kritiek die paus Franciscus uit op de
geseculariseerde en op consumptie gerichte
samenleving, heeft zeker raakvlakken met
de protestbewegingen die er overal ter wereld zijn.

Hier in Europa
is de missionaire uitdaging
niet gering
Buitenlandse missionarissen in Nederland
kunnen hier een belangrijke rol spelen. Hun
leven in internationale gemeenschappen is
een voorbeeld van interculturaliteit. Hun
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missionaire werk speelt zich af in geloofsgemeenschappen van migranten, in jongerenpastoraat, in diaconale projecten en ook
in Nederlandse parochies. Een wezenlijk
verschil met de missie van vroeger is dat
deze missionarissen geen kapitaal achter
de hand hebben om grote projecten van
de grond te tillen. Ze moeten het helemaal
hebben van wie ze zelf zijn.
Niet alleen de buitenlandse missionarissen
zijn dragers van missie. De gemeenschappen van christelijke migranten zijn dat ook.
Deze gemeenschappen hebben het vaak niet
gemakkelijk, omdat hun leden in de Nederlandse samenleving meestal niet tot de meest
bevoorrechten horen. Toch leeft er hier een
bepaald missionair bewustzijn. Ze zien zichzelf niet als gelukszoekers, maar als geluksbrengers. De Nederlandse parochies bieden
soms onderdak aan migrantenparochies. Op
die plaatsen vindt een interculturele dialoog
plaats die uitdagend kan zijn.

Zusters nemen deel aan klimaatprotest

Het document besluit met een optimistische
visie op de toekomst. Een nieuwe generatie
missionarissen zal, samen met veel geëngageerde gelovigen, missie op een nieuwe
manier gestalte geven. Wereldwijd zullen
mensen die door het evangelie zijn geïnspireerd een bijdrage proberen te leveren aan
een wereld zoals God die bedoeld heeft. De
Heilige Geest zal mensen blijven inspireren.

Wat staat er op het spel
De missiebrief Geroepen tot verbondenheid is
het product van een gesprek tussen leden
van religieuze instituten en missiesociëteiten die in Nederland actief zijn. Aan dit
gesprek namen Nederlanders deel en medebroeders en medezusters van hen, die vanuit
andere werelddelen naar Nederland zijn
gekomen.
Getuigenis van intercultureel samenleven
De schrijvers van de missiebrief stellen dat

de omgang van mensen uit verschillende
culturen in de gemeenschappen van de religieuze instituten een getuigenis kan zijn
voor de samenleving. Daarbij moeten we
bedenken dat dit getuigenis niet gemakkelijk tot stand komt.

Ze zien zichzelf niet als
gelukszoekers, maar als
geluksbrengers
Ook binnen de religieuze gemeenschappen
zijn er spanningen. Wie ooit langere tijd
in één huis heeft gewoond met mensen uit
drie, vier of vijf verschillende culturen,
weet dat je de huiselijke vrede niet cadeau
krijgt. Daar moet aan gewerkt worden. De
Nederlandse leden van zo’n groep zullen
snel geneigd zijn de eerste viool te gaan
spelen. Zij immers weten hoe de samen-
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leving hier in elkaar zit, en wat er wel en
niet mogelijk is.
Daar komt nog bij dat de Nederlanders over
het algemeen oud zijn, wat hun een bepaald
gezag oplevert bij hun medebroeders en
-zusters. De buitenlandse leden van de gemeenschap verschillen niet alleen van de
Nederlanders, maar ook van elkaar. Dit kan
de dominantie van de Nederlanders nog
versterken. Zo zijn de missionaire kloostergemeenschappen inderdaad een samenleving in het klein.
Is de arbeider zijn of haar loon waard?
Verder speelt er een probleem dat te maken
heeft met het migrant-zijn. De wetgeving
in Europa is nogal beperkend voor wat de
missionarissen mogen doen aan betaald
werk. Hoewel zij doorgaans de gelofte van
armoede hebben afgelegd en sober leven,
kunnen zij niet van de lucht alleen leven. Er
zal geld moeten worden verdiend.

Missionaire
kloostergemeenschappen zijn
een samenleving in het klein
Dat geld verdienen is bovendien een erezaak: iemand die hard en goed werkt, mag
daarvoor een beloning verwachten. In religieuze instituten gaat zo’n beloning naar
de gemeenschap en niet naar het individu,
maar voor het individu is het een kwestie
van zelfrespect dat zij of hij iets inbrengt.
De wetgeving maakt het moeilijk voor
missionarissen om een baan te vinden.
Voor paters, die dus de priesterwijding
hebben, is het nog mogelijk om pastor te
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worden in een parochie. Zusters hebben
het veel lastiger. Bijna alle buitenlandse
missiezusters in Nederland doen alleen
vrijwilligerswerk.

Wie bepaalt wat missie is?
De missionarissen die naar Nederland worden gezonden, zijn vaak niet de eerste de
beste. Het gaat meestal om goed opgeleide
mensen, die nieuwsgierig zijn naar de Europese cultuur, en niet bang zijn om in een
moeilijke situatie te werken. Diversen onder
hen werken al lange tijd in ons land, sommige al dertig jaar. Het is dus geen wonder
dat er weleens discussie ontstaat binnen
de religieuze instituten over wat er moet
gebeuren.
Wel of niet in de parochie
Een interessant discussiepunt deed zich
ruim tien jaar geleden voor: wel of niet in
parochies gaan werken. De Nederlandse
missionarissen vonden over het algemeen
van niet. De buitenlandse medebroeders
moesten zich niet in traditionele kerkstructuren laten opsluiten, waar ze alleen zouden
werken voor een krimpende groep trouwe
kerkgangers. In plaats daarvan moesten
ze de straat op, tussen vogels van allerlei
pluimage, en met name in de arme wijken
van de grote steden. Daar zouden ze moeten
zoeken wat hun missie kon zijn.
Dit bleek voor zusters vaak een goed begaanbare weg. Zij gingen zich inzetten in
allerlei sociale en diaconale projecten. De
verkondiging van het evangelie gaat hier
vooral via de helpende hand en een terloops
gesprek. Voor de paters lag dit anders. Zij
zijn opgeleid om kerkdiensten te leiden en

Indiase priester gaat voor in de eucharistieviering

de eucharistie te bedienen. Velen onder hen
begrepen niet waarom hun Nederlandse
medebroeders dat aspect van het missionaris-zijn relativeerden. Enkele onder hen
besloten om met de bisschop te gaan overleggen over een functie als parochiepastor.
Schoorvoetend gingen de Nederlanders
daarmee akkoord.
Generatiekloof
Een ander spannend punt is de generatiekloof. Terwijl de Nederlandse leden van
religieuze instituten en missiesociëteiten al
lang AOW genieten, zijn de leden die naar
Nederland worden uitgenodigd doorgaans
rond de veertig jaar. Dat betekent dat ze in
een volstrekt andere levensfase verkeren.
Een fase waarin ze dingen willen ondernemen, een verschil maken, iets nieuws opzetten. De Nederlanders doen hun best om het
enthousiasme niet af te remmen. Toch lukt
het lang niet altijd om hun jongere medebroeders en -zusters te volgen.

Een waagstuk
De religieuze instituten en missiesociëteiten hebben in de laatste dertig jaar een
flinke ommezwaai gemaakt, door ook Europa als missiegebied te gaan beschouwen,
en door leden uit alle continenten uit te
zenden naar Europa. Dat is een waagstuk
gebleken. Niet alleen is het lastig om te ontdekken wat missie in Europa kan inhouden;
het geeft ook een nieuwe kijk op wat zij
altijd in andere continenten hebben gedaan.
Zullen de internationale gemeenschappen
van missionarissen inderdaad een levend
getuigenis zijn van de zorg voor de schepping en de broeder-en-zusterschap van alle
mensen? Goddank zijn er mensen die het
durven proberen.

— Tom Boesten is stafmedewerker bij de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR). Hij is
lid van de redactie van TussenRuimte.
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Het verhaal
van het kerkasiel in Bethel
Van 26 oktober 2018 tot 30 januari 2019 werd in buurt- en kerkhuis
Bethel in Den Haag een kerkasiel georganiseerd om bescherming te
bieden aan een Armeens gezin en om te pleiten voor verruiming van
het kinderpardon voor kinderen die langer dan vijf jaar in Nederland
wachten op een verblijfsvergunning. Dit kerkasiel heeft laten zien dat
een hardvochtig beleid en taaie structuren door een kwetsbare actie
veranderd kunnen worden, hoe beperkt ook.

Hoe het begon
Toen de Protestantse Kerk Den Haag op
24 oktober 2018 een telefoontje kreeg met
de vraag of men asiel zou kunnen bieden
aan een Armeens gezin met drie kinderen,
moest er snel besloten worden. Het gezin
verbleef al enkele weken in de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) in Katwijk, maar
kon daar niet langer blijven. De vader was in
Armenië politiek actief geweest en liep het
risico bij terugkeer gearresteerd te worden.
Hoewel de Nederlandse rechter het gezin al
twee keer in het gelijk gesteld had, besliste
de Raad van State uiteindelijk dat het gezin,
ondanks de risico’s op vervolging in Armenië en na een verblijf van ruim negen jaar
in Nederland, toch uitgezet moest worden.
Daarop vluchtte het gezin naar hun kerk in
Katwijk.
De Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) van
het Ministerie van Justitie en Veiligheid liet
het gezin echter weten dat het verblijf in het
kerkgebouw op zichzelf niet voldoende zou
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zijn. Er zouden doorlopende kerkdiensten
gehouden moeten worden om het gezin te
beschermen tegen een inval van de DT&V.
Dat was nieuw. Want in de meer dan vijftig
kerkasiels die sinds de jaren tachtig van de
vorige eeuw in ons land waren gehouden,
was verblijf in een kerkgebouw steeds voldoende geweest om mensen bescherming te
bieden. Dat dit nu niet voldoende was geeft
wel aan hoezeer het asielbeleid in de afgelopen jaren verhard is.
De voorzitters van de Algemene Kerkenraad
en de Diaconie en van het bestuur van Stek,
de diaconale uitvoeringsorganisatie van
de Protestantse Kerk Den Haag, besloten
samen met de waarnemend directeur van
Stek, na bestudering van het dossier van het
Armeense gezin en na ampele overwegingen over de verantwoordelijkheid en praktische mogelijkheden van de kerk en over de
draagkracht van het gezin, tot het starten
van het kerkasiel op 26 oktober.

Van meet af aan werd duidelijk gemaakt dat
het kerkasiel niet alleen voor het Armeense
gezin werd georganiseerd, maar ook voor
de honderden andere kinderen en hun gezinnen die in een vergelijkbare situatie verkeerden en vaak tevergeefs een beroep op de
kinderpardonregeling hadden gedaan.
De medewerkers van Stek gingen meteen
aan de slag. Het gezin kon terecht in de
leegstaande kosterswoning boven buurt- en
kerkhuis Bethel in Den Haag. Er werden
vrijwilligers gezocht om als coördinatoren
alle activiteiten in Bethel in goede banen te
leiden, de bezoekers gastvrij te ontvangen
en tal van hand- en spandiensten te verrichten. Ook werden al snel voorgangers
geworven om één of meer uren voor te gaan
in de viering, die dag en nacht doorging,
alle dagen van de week.

Hoe het verder ging
De respons was overweldigend. Er meldden zich meer dan genoeg vrijwilligers en
ook vele voorgangers uit heel verschillende
kerkgenootschappen uit alle delen van het
land. De viering trok veel mensen, van wie
sommigen de kerk al in geen jaren of helemaal niet van binnen hadden gezien. Er
kwam zoveel publiciteit op gang dat zelfs
een professionele communicatieadviseur
moest worden aangetrokken. Ook in het
buitenland was er verrassend veel belangstelling voor het kerkasiel en de doorgaande
liturgie.
De Protestantse Kerk in Nederland steunde
het kerkasiel vrijwel meteen. De Raad van
Kerken in Nederland kwam op 5 december
met een krachtige brief om te pleiten voor
verruiming van het kinderpardon.

Terwijl de viering in de intieme kapel dag
en nacht doorging, vaak in het bijzijn van
leden van het Armeense gezin, en bezoekers
uit het hele land hun steun betuigden en
meevierden, startte achter de schermen de
politieke lobby. Er werd contact gezocht
met ambtenaren van de Immigratie- en
Naturalisatiedienst (IND), met de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid en met
woordvoerders asielzaken van politieke
partijen, in het bijzonder met de woordvoerders van de vier coalitiepartijen (VVD,
CDA, D’66 en ChristenUnie).
Ook elders in de samenleving werd in die
maanden actie gevoerd voor verruiming
van het kinderpardon. Tv-presentator Tim
Hofman wist maar liefst 250.000 handtekeningen op te halen. Een groep van 38
hoogleraren psychologie en pedagogiek
publiceerde een ‘schadenota’, waarin zij
onomwonden de schade aantoonden in
het brein van kinderen die langdurig in
onzekerheid verkeren en dreigen uitgezet
te worden. Maar de politieke lobby verliep
stroef. De staatssecretaris liet weten dat hij
niet op het verzoek van het gezin wilde ingaan. De VVD en het CDA hielden vast aan
het standpunt dat de uitspraak van de Raad
van State gevolgd moest worden. De lobby
concentreerde zich vooral op het CDA; in de
achterban groeide de onrust over het harde
standpunt van de Tweede Kamerfractie.
Maar die gaf geen krimp.

Hoe het spannend werd
De Kerstdagen kwamen in zicht en er werden voorbereidingen getroffen voor bijzondere Kerstvieringen die via een livestream
voor iedereen te volgen zouden zijn. Maar
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Slotviering kerkasiel in het Haagse buurt-en-kerkhuis Bethel op 30 januari 2019.
Ds. Theo Hettema, die op 26 oktober de dienst begon, ging ook nu voor.

de zorgen over de goede afloop namen toe.
Op 19 december liet de staatssecretaris
nogmaals weten dat hij niet bereid was
opnieuw naar de situatie van het Armeense
gezin te kijken en de politiek maakte zich
op voor het lange Kerstreces.
De druk op het gezin nam toe en ook de
Stek-organisatie kraakte langzamerhand in
haar voegen. Want een aanzienlijke groep
medewerkers was al vele weken, soms meer
dan voltijds, betrokken bij het kerkasiel,
maar het gewone diaconale werk moest
ook doorgaan. Naast dit gezin steunde Stek
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immers tientallen andere vluchtelingen en
ongedocumenteerden, en ook honderden
mensen in armoede en schulden, mensen
die niet mee kunnen komen in de rat race
van de samenleving en vele anderen bleven
een beroep doen op de organisatie. Het
werd lastiger om alle roosters gevuld te krijgen, vooral in de nachtelijke uren.
Het besef van de kwetsbaarheid van het
kerkasiel groeide. Want wat was het kerkasiel nu helemaal? Een volstrekt geweldloze
actie van een groepje biddende en vierende
mensen in een kleine kapel. Terwijl de over-

Het verhaal van het kerkasiel in Bethel

heid nagenoeg onbeperkt tijd, macht en
middelen heeft om haar beleid door te zetten. Er werd voorzichtig gezocht naar een
plan B, naar bondgenoten die een deel van de
taken konden overnemen. Maar zonder enig
perspectief op een goede oplossing was dat
nog niet zo gemakkelijk. De direct betrokkenen ontdekten dat juist de viering met de
bijbellezingen, gebeden, liederen en stiltes
steeds belangrijker werd naarmate de tijd
voortschreed; alsof die het vuurtje was waaraan we ons konden warmen, waardoor we
het konden volhouden ondanks de slechte
vooruitzichten. Want half januari was er nog
geen enkel signaal van een goede afloop.

Hoe het afliep
Toen kwam op 19 januari, eerst als gerucht,
maar later als bevestigd bericht, de boodschap dat het CDA toch wilde meewerken
aan een verruiming van het kinderpardon.
Er volgden nog tien spannende dagen van
politiek overleg, maar op 29 januari werd
het duidelijk dat de regeringscoalitie het
eens was geworden over een verruiming van
het kinderpardon.
De dossiers van meer dan duizend kinderen
en hun gezinsleden zouden opnieuw bestudeerd worden. Intussen werden de uitzettingen opgeschort. Dat besluit betekende
dat het Armeense gezin voorlopig geen risico meer liep. Daarom werd het kerkasiel op
30 januari om 14.45 uur officieel beëindigd
na precies 2306 uur en een kwartier.
Op zondagmiddag 10 februari werd een
feestelijke viering gehouden in een volle
Grote Kerk in Den Haag om alle bezoekers,
vrijwilligers, voorgangers, medewerkers en
het gezin de gelegenheid te geven elkaar te

feliciteren met de goede afloop. Eindelijk was
er perspectief dat kinderen die meer dan vijf
jaar in Nederland wonen, samen met hun gezinsleden, een verblijfsvergunning kunnen
krijgen. En dat was een geweldig resultaat.
Ondanks de dankbaarheid en vreugde was
er toch ook enige ingetogenheid. Want de
organisatoren beseften dat er in het politieke overleg een prijs betaald was voor
de verruiming van het kinderpardon. Het
aantal uitgenodigde vluchtelingen werd
beperkt van 750 naar 500 per jaar en de discretionaire bevoegdheid – de bevoegdheid
om onafhankelijk van wet- en regelgeving
te oordelen over individuele gevallen – werd
bij de staatssecretaris weggehaald en bij de
ambtelijke Immigratie- en Naturalisatiedienst gelegd. De verwachting was dat het
aantal mensen dat dankzij deze bevoegdheid een verblijfsvergunning zou krijgen,
aanzienlijk zou dalen.
Maar de vreugde had de overhand: dankzij een verruiming van het kinderpardon
zouden honderden kinderen en hun gezinsleden eindelijk zekerheid krijgen en in
Nederland mogen blijven. Het was mogelijk
gebleken om met een kwetsbare actie van
een kerken en geloven omspannende gemeenschap een steentje bij te dragen aan
een rechtvaardiger en humanere wereld.

— Ineke Bakker was van april 2011 tot januari
2020 directeur van Stek, de diaconale uitvoeringsorganisatie van de Protestantse Kerk Den
Haag. Eerder was zij onder meer algemeen secretaris van de Raad van Kerken in Nederland
en zendingsarbeidster in Midden-Amerika voor
de Zending van de Gereformeerde Kerken.
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Kaarten met een boodschap
Het 10/40-venster en zendingsgeografie
Het thema van dit nummer van TussenRuimte nodigt uit tot nadenken over relaties van wederzijdse en gelijkwaardige uitwisseling,
alsook over relaties waarin de gebroken realiteit van de praktijk van
het dagelijks leven en van de sociaaleconomische structuren niet
wordt genegeerd. In dit artikel gaat het over de rol die kaarten en
geografische visualisatie spelen in het nadenken over en begrijpen
van de wereld vanuit missionair perspectief. Wordt de strategische
visie voor zending gevormd door de ontmoeting met mensen of
door geografische kaarten die juist het menselijke verhaal en de
contextuele diversiteit kunnen verbergen?

Tijdens de openingszitting van de Lausanne
II-conferentie in Manilla in juli 1989 lanceerde de in Argentinië geboren Amerikaanse zendingsstrateeg Luis Bush zijn
concept van het 10/40-venster. ‘De kern van
de onbereikte mensen van onze wereld’,
schrijft hij over het concept in zijn artikel
‘Reaching the Core of the Core’ in Renewal
Journal (10), ‘leeft in een rechthoekig venster’, tussen de 10e en 40e breedtegraad ten
noorden van de evenaar. Bush schrijft:
‘Het 10/40-venster confronteert ons
met verschillende belangrijke overwegingen: ten eerste, de historische en
bijbelse betekenis; ten tweede, de minst
geëvangeliseerde landen; ten derde, de
dominantie van drie religieuze blokken;
ten vierde, het grote aantal armen; ten
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vijfde, de onbereikte etnolinguïstische
bevolkingsgroepen; ten zesde, de minst
geëvangeliseerde megasteden; en ten
zevende, de bolwerken van Satan binnen
het 10/40-venster.’
Bush stelde dat dit het doelgebied was voor
wereldwijde zending in de context van het
komende millennium. Het concept sloeg
aan bij evangelicalen wereldwijd en werd
het overkoepelende raamwerk voor wereldwijde zending in het decennium voorafgaand aan het nieuwe millennium.
Literatuur over het 10/40-venster is schaars;
de meeste studies over Amerikaanse zending noemen het Venster slechts terloops
en algemene studies over christendom wereldwijd neigen ertoe het Venster geheel te
negeren. Vreemd genoeg wordt de concrete

kaart van het 10/40-venster meestal over het
hoofd gezien, ook al visualiseert ze het belangrijkste en overkoepelende conceptuele
en geografische kader.
Hoewel de kaart kan worden geïnterpreteerd
als een visualisatie van zendingsdoelen,
stellen wij dat de kaart zelf het evangelicaal
denken wereldwijd heeft beïnvloed. Het is
een kader geworden waarbinnen missionaire
doelen worden geformuleerd en evangelicale
wereldbeelden worden hervormd.
Onze methodologie voor dit artikel komt
voort uit de sociale geografie, de discipline
die de verbondenheid tussen maatschappij
en ruimte bestudeert. Ons uitgangspunt is
het begrip territorialiteit, door de Amerikaanse geograaf Robert D. Sack in zijn boek
Human Territoriality: Its Theory and History
toegelicht als:
‘de poging van een individu of een groep
om mensen, fenomenen en relaties te
beïnvloeden of te controleren door een
geografisch gebied […] een territorium
genaamd […] af te bakenen en er controle over uit te oefenen’.
In dit artikel analyseren we de functie van
de kaart van het 10/40-venster door methodologieën van kritische cartografie toe
te passen. De geograaf Brian Harley stond
in de jaren zestig aan de wieg van deze
discipline. Hij betoogde in zijn studie van
Tudor-cartografie dat ‘kaarten deel uitmaken van een visuele taal waarmee specifieke
belangen, doctrines en zelfs wereldbeelden
worden gecommuniceerd’.
Recentelijk ontkennen enkele kritische cartografen dat kaarten op enigerlei wijze de

sociale werkelijkheid weergeven. Ze zouden
geheel naar zichzelf verwijzende systemen
zijn van vooronderstellingen over de wereld. De functie van kritische cartografie is
om de kaart te deconstrueren en deze vooronderstellingen bloot te leggen.
Ons argument is dat het gebruik van de
kaart van het 10/40-venster een ruimtelijke
zendingsstrategie is om aanspraken te maken op territorium. Ons algemene doel is
te laten zien dat kaarten een boodschap in
zich meedragen: in het begrijpen van wereldwijde zending zijn kaarten niet slechts
illustraties van, maar zijn ze medebepalend
voor deze dynamiek.

10/40-kaart als metageografie
In deze paragraaf wordt het gebied van het
10/40-venster geanalyseerd als metageografie. Kären Wigen en Martin Lewis definiëren
metageografie in hun boek The Myth of Continents: A Critique of Metageography als ‘het
geheel van ruimtelijke structuren waarmee
mensen hun kennis van de wereld ordenen’.
Zij stellen dat dit soort geconstrueerde
ruimtelijke kaders een denkbeeldige orde
opleggen. Deze orde krijgt een verklarende
of overtuigende kracht, als er sociale instemming is over de kaders, zelfs als deze
niet stroken met de werkelijke fysieke of
sociale wereld.
Bijvoorbeeld, de term Global South
wordt vaak gebruikt om regio’s aan te
duiden die in werkelijkheid hoofdzakelijk op het noordelijk halfrond liggen:
Azië ligt volledig ten noorden van de
evenaar, Afrika grotendeels, LatijnsAmerika niet, maar Australië, dat in

Tussen droom en werkelijkheid

29

TR

feite op het zuidelijk halfrond ligt,
maakt er geen deel van uit.
Eén conclusie van Wigen en Lewis is bijzonder relevant voor ons betoog, namelijk
dat ruimtelijke metastructuren de neiging
hebben culturen te clusteren en te isoleren,
in plaats van de onderlinge verbondenheid
te vertonen. Deze geïsoleerde ruimten worden vervolgens doordrenkt met culturele
betekenis, specifieke identiteiten of zelfs
geografisch determinisme.

Culturen worden
geclusterd en
geïsoleerd
Een metageografie waarbij dit duidelijk
gebeurt is Azië, een continent dat vaak geassocieerd wordt met exotisme en de afwezigheid van verandering of keuze, in tegenstelling tot Europa waar actie en diversiteit
als gebruikelijker worden beschouwd.
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Wij stellen dat het 10/40-venster een metageografische aanduiding is waarmee
zendingsgenootschappen, om Wigen en
Lewis nog eens te citeren, ‘hun kennis van
de wereld ordenen’. Deze 10/40 geografische
metastructuur kruist bestaande discoursen
over de ruimte die het Venster omsluit, namelijk Noord-Afrika, het Midden-Oosten en
het gehele zuidelijke deel van Azië: gebieden die in het westerse denken traditioneel
worden geassocieerd met culturele achterstand en stagnatie.
De metageografie van het 10/40-venster is
erin geslaagd om massale steun te genereren onder evangelicalen. In haar recente
studie The Kingdom of God has no Borders,
merkt Melani McAlister op: ‘Het 10/40-venster was aantrekkelijk als concept, maar ook
als marketinginstrument.’
De manier waarop dit uitwerkte, ligt in de
lijn van wat Benedict Anderson in Imagined
Communities heeft beschreven als de ‘kaartals-logo’. De kaart-als-logo brengt niet langer
geografische informatie over, maar symbo-
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liseert een waarde of een ideologie. De kaartals-logo van het 10/40-venster is vaak verstoken van enige geografische informatie of
tekst; er zijn T-shirts, spelletjes, kookboeken
voor kinderen, en zelfs koffiemelanges met
het 10/40-venster te koop, die suggereren dat
het Venster gelijk staat aan zending.
De wijdverspreide marketing van de
‘10/40-venster kaart-als-logo’ laat zien hoe
het concept een integraal onderdeel is geworden van evangelicale zending.

Kritische analyse
De kaart van het 10/40-venster als logo weerspiegelt paradoxaal genoeg de kracht van
de kaart, terwijl zij tegelijkertijd door haar
eenvoud de kaart van werkelijke informatie
ontdoet.

De kaart-als-logo werd
marketinginstrument
in evangelicale zending
We hebben de kaart geanalyseerd aan de
hand van de vijf verschillende dimensies
die Piers Fotiadis in The Strange Power of
Maps heeft beschreven als onderdeel van
het ‘kookboek van de cartograaf ’: projectie, selectie, kleurgebruik, symbolen en
titels. Samenvattend kan worden gesteld
dat – hoewel de projectie zich verre hield
van ideologische noties van mondiale verhoudingen – de kaart een typisch westerse,
op de staat gerichte kijk op de wereld articuleerde door staten te homogeniseren en
nationale grenzen te accentueren.
Aangezien het Venster zich bezighoudt met
bevolkingsgroepen en religies, is dit geen

voor de hand liggende keuze. Het is ook niet
gemakkelijk te zien wat de functie ervan is,
anders dan een conformeren aan de standaardpraktijk en een kaart te presenteren
die de meeste westerse kijkers herkennen.
Recentere infografieën ‘vermenselijken’ de
‘steriele’ kaarten van het 10/40-venster en
tonen een cartografische leercurve van zendingsorganisaties.
Kaarten gebruikten kleurcoderingen om
tegenstellingen te creëren tussen wereldreligies, en tussen het pluriforme Westen en
homogene niet-christelijke wereldreligies,
een dichotomie die wordt benadrukt door
het omkaderde kader van het Venster op de
kaart. Het 10/40-venster wordt zo afgesneden van de onderlinge verbondenheid van
de moderne wereld, of het wordt op zijn
minst als zeer moeilijk ervaren om toegang
te krijgen tot het Venster.
Dit is vreemd genoeg incongruent met het
concept ‘venster’ zelf, dat transparantie
suggereert. De tekstuele dimensie van de
kaart, titels en legenda accentueren deze
tegenstellingen.

Twee discoursen
Er zijn twee discoursen die een integraal
onderdeel zijn van het taalgebruik over het
10/40-venster, namelijk de kernbegrippen
‘onbereikte bevolkingsgroepen’ en ‘geestelijke oorlogsvoering’.
Onbereikte bevolkingsgroepen
Het concept van ‘onbereikte bevolkingsgroepen’ is bedacht door Ralph Winter in de
jaren zeventig. De aantrekkingskracht ervan
kan worden verklaard uit het feit dat het
resoneert met het bijbelse ‘naties en volken’.
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De nadruk ligt hier echter op de relatie met
geografische metaforen, in het bijzonder
het begrip ‘bereikt’.
Deze taal wordt gebruikt om de wereldbevolking in twee groepen te verdelen: bereikt
en onbereikt. Bereikte groepen worden
onderverdeeld in ‘volgelingen van Jezus’,
‘andere nominale christenen’ en ‘cultureel
nabije niet-gelovigen’. Onbereikte groepen
zijn ‘cultureel verre ongelovigen’, die leven
in bevolkingsgroepen waar weinig of geen
christenen actief zijn.
Het 10/40-venster wordt hier niet specifiek
genoemd, maar overlapt keurig met de
‘cultureel verre ongelovigen’ plus de ‘cultureel nabije niet-gelovigen’ in China, waar
wel christenen aanwezig zijn. Het doel van
dit model is een uitdaging tot mobilisatie
om meer zendelingen naar het Venster te
sturen. Aangezien culturele afstand wordt
gedefinieerd door bevolkingsgroepen die op
hun beurt verbonden zijn met metageografische ruimtelijke aanduidingen, zoals “Pacific” en “niet-islamitisch Afrika”, zijn deze
in feite geografisch van aard en bevestigen
zij de basislogica van het 10/40-venster.
Geestelijke oorlogsvoering
De vreedzame ruimtelijke taal van ‘bereikten, onbereikten en zendingsveld’ werd
bekritiseerd door een medewerker van Luis
Bush, Peter Wagner. Voor hem gaat het
Koninkrijk niet over de vraag of mensen
bereikt of onbereikt zijn, maar over geestelijke oorlogsvoering. Het Koninkrijk omvat
een geografische ruimte en moet verdedigd
en uitgebreid worden. In die zin gaat de
10/40-vensterkaart niet over een venster
voor zendingskansen; het is een militaire
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kaart waarmee strategie kan worden bedacht. Zijn ideeën sluiten aan bij de notie
van ‘spiritual mapping’, wat geestelijke oorlogvoering vergemakkelijkt.

Na 9/11 werd het Venster
opnieuw concept van
geestelijk oorlogsgebied
De vermenging van territorium en geestelijke oorlogvoering was al aanwezig in het
oorspronkelijke concept van Luis Bush:
het 10/40-venster is niet zomaar een plaats
op aarde, want in het epicentrum ervan
bevindt zich de oorspronkelijke plaats van
Eden, waar God aan Adam en Eva de heerschappij over de aarde schonk. Het is echter
ook de plaats waar de Toren van Babel werd
gebouwd en waar de demonische prinsen
van Babylon en Perzië regeerden. Volgens
Peter Wagner zijn dergelijke demonische
krachten nog steeds in het spel. Wagner
adopteerde het 10/40-venster als het geografische kader voor de ‘spiritual mapping’beweging.
In de nasleep van 9/11 en de toegenomen
aandacht voor het Midden-Oosten, werd het
10/40-venster met succes opnieuw geconceptualiseerd als een geestelijk oorlogsgebied, waarvoor het krachtigste wapen het
gebed is. De territoriale interpretatie van
geestelijke oorlogsvoering werd zwaar bekritiseerd door westerse theologen en historici. Brian Stanley, bijvoorbeeld, betoogde
in zijn artikel ‘Conversion to Christianity:
The colonization of the mind?’ dat het kan
leiden tot ‘vormen van bot en impliciet
racistisch territorialisme, waarin bepaalde

Kaarten met een boodschap

gebieden op de kaart worden gebrandmerkt
als zijnde speciaal onderworpen aan satanische overheersing’. Desondanks heeft het
aan populariteit gewonnen bij evangelicalen en neo-pentecostalen, vooral in nietwesterse gebieden.

Conclusie
Dit artikel heeft willen aantonen dat kaarten ertoe doen. De kaart van het 10/40-venster visualiseert wereldwijde missionaire
ambities, maar creëert ook nieuwe sociale
realiteiten die op hun beurt de doelen die
missionaire genootschappen zichzelf stellen opnieuw vormgeven.
Hoewel het 10/40-venster zowel door zendelingen als door academici is besproken, is de
kaart zelf vreemd genoeg over het hoofd gezien. Het algemene argument was dat de kaart
van het 10/40-venster kan worden gezien als
een territoriale strategie van de missionaire
beweging, een visuele manier om aanspraak
te maken op grondgebied. De 10/40-kaart zet,
opzettelijk of onbewust, een westers cartografisch discours voort. Zoals Piers Fotiadis
opmerkt in The Strange Power of Maps:

ervan inherent zijn aan de meeste westerse
kaarten, maar veeleer om te wijzen op het
visuele discours van territorialiteit dat de
10/40-kaart, al dan niet bewust, propageert.
Dit vraagt dus om meer aandacht voor de
missionaire cartografie, een nogal verwaarloosd studiegebied. Het onderstreept ook
het feit dat voor missionaire genootschappen kaarten ertoe doen.

Redactie en vertaling: Nienke Pruiksma

Meer lezen
— Dit artikel is een verkorte versie van ‘Maps
Matter: The 10/40 Window and Missionary Geography’, verschenen in: Exchange. Journal of
Contemporary Christianities in Context, vol. 49
no. 2 (2020), 110-144. brill.com/view/journals/
exch/49/2/exch.49.issue-2.xml
— Op de website van de Universiteit Utrecht is
een boeiende digitale tentoonstelling over ‘kaarten met een boodschap’ te zien. www.uu.nl

— Hannah de Korte is onderzoeksassistent aan

‘... is het niet noodzakelijk zo dat de eigenlijke auteur van de kaart zich bewust
is van de potentiële politieke boodschap
van de kaart die hij of zij maakt; het is
veeleer mogelijk dat hij of zij een kaart
tekent die geleid wordt door het sociaal
geconstrueerde dominante discours van
die tijd of van zijn of haar instelling.’

het Institute for Social History van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen
en de Universiteit Utrecht. Tijdens haar Research
Master Geschiedenis nam zij deel aan het onderzoek naar missionaire geschiedenis en cartografie.
— David Onnekink is universitair docent in de
vroege moderne geschiedenis van internationale relaties aan de Universiteit Utrecht. Op het

Het doel van dit artikel was niet zozeer
om de 10/40-kaart op zich te bekritiseren,
aangezien een aantal van de kenmerken

moment doet hij met name onderzoek naar de
wereldwijde geschiedenis van protestantse zending van 1520-2020.
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De euthanasie van zending – nog
een brug te ver?
Wat is het doel van zending? Het bewerkstelligen van het einde
daarvan, de euthanasie van zending. Henry Venn, van 1841-1873
algemeen secretaris van de Church Missionary Society, pleitte voor
de ontwikkeling van onafhankelijke kerken, geleid door lokale leiders, functionerend uit eigen middelen, en verantwoordelijk voor
de eigen ontwikkeling en groei. In Afrika leek dit werkelijkheid te
worden onder de leiding van de eerste Afrikaanse bisschop in de
Anglicaanse Kerk, bisschop Samuel Ajayi Crowther.
Andrew Walls opent zijn artikel The Legacy
of Samuel Ajayi Crowther met de woorden:
‘Waarschijnlijk was Samuel Adjai
Crowther wel de meest bekende christen uit Afrika van de negentiende eeuw.
Geboren in het eerste decennium, stierf
hij in het laatste decennium van deze
eeuw. Tijdens zijn leven maakten de
relaties tussen Afrika en de rest van de
wereld enorme veranderingen door,
net zoals de situatie van de christelijke
gemeenschap in Afrika. Ten tijde van
zijn overlijden waren de hoge verwachtingen van een Afrikaanse kerk onder
Afrikaans leiderschap uitgedoofd,
ook al was dat in hemzelf wel realiteit
geworden.’ (International Bulletin of Mission Research, januari 1992, blz. 15)
Crowther, een jonge man uit Nigeria, die
door de Engelse marine bevrijd werd van
een Portugees slavenschip, werd naar
Freetown gebracht, waar hij in aanraking

kwam met het christelijk geloof. Daar studeerde hij theologie aan een school geleid
door Engelse zendelingen. Na zijn studie
werkte hij aan de vertaling van de Bijbel
in het Yoruba en werd hij een belangrijk
kerkleider in de kerk in Sierra Leone, en
daarbuiten.
Als bisschop organiseerde en leidde hij het
enorme missionaire project in de Nigerdelta, waardoor het Evangelie verkondigd
en kerken gesticht werden in zowel moslim emiraten, als in de gebieden van de
Igbo-bevolking en in handelssteden aan de
oceaan.
Was dit een voorbeeld van de euthanasie
van zending? Was dit het begin van een
onafhankelijke lokale kerk in Afrika?

Onvoorstelbaar
Echter, met het voortschrijden van de kolonisering van Afrika kwamen nieuwe en
jonge zendelingen naar Afrika. Voor deze
zendelingen was het onvoorstelbaar dat
ze zouden werken onder Afrikaans leider-
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schap. Waren zij niet naar Afrika gestuurd
om daar het christelijk geloof te brengen?
Waren zij niet geroepen om de Afrikaanse
maatschappij te civiliseren naar Engels
voorbeeld?
Tot groot verdriet van Henry Venn leidde
dit uiteindelijk tot een groot conflict. De
nieuwe zendelingen beschuldigden bisschop Crowther van morele laksheid en
een gebrek aan discipline binnen de kerk.
De lokale Afrikaanse priesters voldeden
niet aan hun Engelse normen en waarden,
en bisschop Crowther volgde niet de Engelse protocollen in het omgaan met deze
problemen.
Uiteindelijk leidde dit tot het opstappen

van bisschop Crowther. Of, werd hij gedwongen zijn ambt neer te leggen? Kort
hierna overleed bisschop Crowther, als een
verbitterd man.

Te optimistisch?
Was Henry Venn te optimistisch met zijn
verlangen naar de euthanasie van zending?
Het belang van de ontwikkeling van zelfstandige kerken en van lokaal leiderschap
lijken vandaag de dag een vanzelfsprekendheid te zijn. Maar toch, hoeveel vraagt het
om als mens werkelijk een stap opzij te zetten en zichzelf overbodig te maken? Hoeveel vraagt het om barrières van zelfbehoud
en eigen gerechtigheid te overkomen?

De eerste Anglicaanse bisschop van Afrikaanse origine: Samuel Ajayi Crowther
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In dienst van
‘de minsten der Mijnen’
Dat de Amerikaanse journaliste Dorothy Day (1897-1980) ooit nog
eens op de nominatie zou komen te staan voor zaligverklaring in
de Rooms-Katholieke Kerk, lag niet voor de hand. Dorothy Day
was een bijzondere vrouw met een bijzondere levensloop.
Ze werd geboren in een episcopaals-christelijk gezin in Brooklyn. Het gezin kwam in
San Francisco terecht, waar de aardbeving
van 1906 betekende dat haar vader zijn werk
verloor. Later kwam ze in Chicago te wonen,
waar ze ook enkele jaren studeerde. Ze werd
journaliste en werkte voor enkele linkse
media. Ze voelde zich aangetrokken tot het
socialisme en het anarchisme.
Na enkele jaren trok ze weer naar haar geboortestad New York. Daar had ze enkele
liefdesrelaties en kreeg ze een dochter.
Tegelijkertijd zocht ze naar een geestelijk
thuis. In 1927 liet ze zich opnemen in de
Rooms-Katholieke Kerk. Voor de vader van
haar dochter was dat onverteerbaar. De
relatie liep definitief stuk, ook al zouden ze
levenslang contact houden.

Sterk bewogen
Haar bekering tot het katholicisme nam
overigens haar socialistische en anarchistische idealen niet weg. In de crisisjaren
werd Day sterk bewogen door de ellende
van de arbeiders die hun werk verloren.
Ze begon, samen met Pierre Maurin, een
nieuwe krant, The Catholic Worker, die ze
zelf uitventte tijdens demonstraties.

Binnen een jaar was de oplage 100.000.
Het uitgeven van deze krant zou ze haar
hele leven blijven doen, maar daarnaast
ondernam ze nog allerlei andere acties.
Catholic Worker werd een beweging waar
honderden mensen zich bij aansloten. Zij
openden huizen waar mensen opgevangen
konden worden, wanneer ze in nood waren,
of een tijd op adem moesten komen. In deze
Huizen van Gastvrijheid was iedereen die
dat nodig had, in principe welkom.

Radicaal pacifiste
Op politiek vlak kwam ze, als radicaal pacifiste, in verzet tegen oorlog en geweld. In
de jaren vijftig en zestig streed ze tegen de
kernbewapening en tegen de rassenscheiding in haar land. Ook bleef ze actief tegen
de uitbuiting van arbeiders. Meermalen
kwam ze vast te zitten of werd er geweld
tegen haar gebruikt.
In de jaren zestig kreeg Dorothy Day bijval
van veel jongeren uit de hippiecultuur,
waar ze maar matig blij mee was. Het verzet
tegen de Vietnamoorlog was een punt dat
ze gemeen had met de jongeren, maar van
drugs, vrije seks en ongebondenheid moest
ze niets hebben. Vaak citeerde ze de Russi-
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Dorothy Day in 1916, 1968, 1934

sche schrijver Dostojevski: ‘Liefde in actie is
vaak hard en verschrikkelijk vergeleken met
liefde in dromen.’
De laatste twintig jaar van haar leven werd
ze ook buiten de Verenigde Staten bekender.
Ze reisde met de organisatie Moeders voor
Vrede naar Rome om paus Johannes XXIII te
bedanken voor zijn encycliek Pacem in Terris,
die een oproep inhield om zich voor vrede
in te spannen. Verder trok ze de wereld rond
om huizen van de Catholic Worker te bezoeken. In India ontmoette ze Moeder Teresa,
in wie zij een geestverwante vond. In 1980
stierf ze.

Huizen van Gastvrijheid. Hier worden vooral uitgeprocedeerde asielzoekers opgevangen. De combinatie van een radicale sociale
inzet met een devote en traditioneel katholieke geloofsbeleving maakt Dorothy Day
tot een markante, tamelijk uitzonderlijke
figuur. Een figuur die het respect afdwingt
van enerzijds traditionele katholieken en
anderzijds pacifisten en wereldverbeteraars
van allerlei achtergronden. Haar hele leven
stelde ze in dienst van ‘de minsten der Mijnen’ (Matteüs 25:31-46), met een kracht die
alleen God kan geven.
– Over het leven van Dorothy Day verscheen

In dienst van de minsten
De beweging Catholic Worker bestaat nog
steeds. Ook in Nederland heeft ze enkele
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eind 2020 bij uitgeverij Damon de Nederlandse
vertaling ‘Alles is genade’ van de biografie van
de hand van Jim Forest.
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Tussen de kogel en het bootje
Mensen uit alle hoeken van de wereld konden op het nieuws of via
hun telefoon kijken naar een moment, dat alleen maar kan worden
vergeleken met de dag dat de Verenigde Staten op televisie de lancering uitzond van hun kleine mannetje dat in een kogel de lucht in
werd geschoten om de afstand tot de maan te overbruggen.
Maar deze wereldveranderende reis ging
niet naar de maan. Ook bestond de bemanning niet uit volwassen mannen. Er werd
geen kogel de ruimte in geslingerd met
atoomkrachten waarmee wij en de aarde
voortdurend bedreigd worden.
Nee. Dit keer werd er gekeken naar een
reis in een kleine zeilboot, bemand door
milieuactivisten die geleid werden door
een Zweeds meisje. De Atlantische Oceaan

werd overgestoken zonder gebruik te maken van de benzine die de temperatuur van
de planeet verstoort. Ik heb het over Greta
Thunberg.
Tijdens deze reis, die anderhalve week
duurde, werd zij blootgesteld aan de extreme omstandigheden die de zee haar oplegde. Iets waarmee miljoenen reizigers die
landen ontvluchten die gebukt gaan onder
armoede en wrede milieumisdaden, ongetwijfeld vertrouwd zijn.

Passie en lijdensweg

Greta Thunberg

In dit jonge Europese meisje zag je de passie
– die een lijdensweg is – om te leven met het
ideaal om de ecologische voetafdruk van
onze doortocht door de wereld te verkleinen. Vele anderen wilden deze boodschap
laten klinken, maar hun geluid is op wrede
wijze tot zwijgen gebracht. Er is zelfs sprake
van een wereldwijde trend om milieuactivisten uit te roeien.
De reis van Greta doet me denken aan de
lange reizen die de apostel Paulus maakte.
Lange reizen, waarin de reis zelf een ruimte
wordt waarin God aanwezig kan zijn; verhalen met een lengte en een complexiteit, die
je niet vindt op een vliegveld of tijdens een
comfortabele vliegreis.
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Geen zending,
maar habitus
Zending en zendingsorganisaties zijn al zo’n twee tot drie eeuwen actief, nog steeds in min
of meer dezelfde vorm. Vanuit de westerse landen is dit eigenlijk passé. Het zwaartepunt
van het christendom is verschoven van het Westen naar het Zuiden. Veel christenen in landen als Kenia, Ethiopië, Brazilië, Ecuador, Chili willen uitgezonden worden, maar hebben
geen geld. In het Westen is er ruim voldoende geld, maar zijn er weinigen die uitgezonden
willen worden. Zending in deze vorm is dus vrijwel voorbij. De bijbelse opdracht om te
getuigen echter niet, want er zijn nog twee tot drie miljard mensen, in vooral Azië, die nog
nooit het Evangelie van Jezus hebben gehoord.
Bij Interserve hebben we nagedacht over deze uitdagingen en we hebben ons onder meer laten
inspireren door Alan Kreider met zijn boek The Patient Ferment of the Early Church.
Kreider introduceert het begrip ‘habitus’ en we verwachten dat dit de leef- en werkwijze
wordt voor de komende tijd. Habitus is een soort tweede huid, van waaruit je leeft en gezamenlijk met anderen Jezus navolgt. Het ‘zijn’ wordt meer benadrukt dan ‘doen’ en ‘gaan’.
Habitus staat voor een organisch getuige zijn van alle christenen en hun plaatselijke geloofsgemeenschappen, daar waar zij wonen en werken, in seculiere betaalde banen, in hun
geboorteland of waar ze ook maar naartoe verhuisd zijn op zoek naar werk, gevlucht voor
oorlog of hongersnood, of omdat zij willen leven of ondernemer zijn in plaatsen waar weinig of geen geloofsgemeenschappen zijn.
Ik zie al enkele voorbeelden hiervan. Een eeuwenoud klooster in het Midden-Oosten, waar
lokale en buitenlandse christenen wonen, werken en kerk-zijn vieren. Waar hulp en onderdak wordt verleend aan mensen in nood, die tijdelijk opgevangen worden in hun gemeenschap. Financieel zijn ze grotendeels zelfvoorzienend door het verkopen van zelfgemaakte
producten.
Ik zie ook een kleinschalige boerengemeenschap in Centraal-Azië van drie families (lokaal
en internationaal), die een geitenboerderij zijn gestart met tien hobby-geiten. Dit aantal
is gegroeid naar 250 en over twee-drie jaar zullen het 700 geiten zijn. Al werkend zijn deze
families naar elkaar toegegroeid, christen geworden en trekken ze positieve aandacht van
de dorpen in de wijde regio. Werk en getuigen komen hier samen, waar ‘habitus’ de sleutel
is tot wederzijds getuigen.
— Arco de Leede is directeur van Interserve.
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In gesprek met Harvey Kwiyani

Hoe kunnen we leven in de
‘tussenruimte’?
‘De hand die geeft, ligt altijd bovenop.’ ‘Jullie academische theorieën doden het verhaal.’ Zomaar twee voorbeelden, die laten zien
dat Harvey Kwiyani de scherpte niet ontwijkt. En juist daarom een
heldere stem is waar we naar moeten luisteren.
De eerste keer dat ik Harvey Kwiyani ontmoette was in Oxford, in het kantoor van
de Church Mission Society. Hij was met
zijn gezin vanuit de Verenigde Staten naar
Engeland verhuisd, omdat hij dichter bij
Afrika wilde zijn en het diepe verlangen had
de kerken binnen de Afrikaanse diaspora en
de Engelse kerken te helpen diepere en wederzijds vruchtbare relaties te ontwikkelen.
Niet naast elkaar leven, maar samen leven.
Samen een zegen zijn in de maatschappij.
Dit verlangen was gegroeid vanuit zijn ervaring als jonge pastor in de kerk in Malawi,
en later in de kerk in Zwitserland en in de
Verenigde Staten.

Niet naast elkaar
leven, maar
samen een zegen zijn
In de jaren na deze eerste ontmoeting zijn
we elkaar met zekere regelmaat tegengekomen, en elke keer weer ben ik onder de
indruk van zijn brede levenservaring en
wijsheid en ook van zijn scherpe inzicht in
menselijke verhoudingen. Deze wijsheid

deelt hij vaak in verhalen en spreekwoorden, woorden die in het hart en denken blijven resoneren.

Geboren in zendingsgeschiedenis
‘De zendingsgeschiedenis is mijn geboorteplek’, vertelt Harvey Kwiyani. Hij is geboren

Dr. Harvey Kwiyani is geboren in Malawi en
heeft gewoond en gewerkt in Noord-Amerika
en Europa als docent theologie, zending en
leiderschap, en ook als zendingswerker en
kerkplanter. Op dit moment doceert hij African
Christianity and Theology aan de Liverpool
Hope University in Liverpool. Daarnaast is
hij de oprichter van Missio Africanus, een
platform voor reflectie en vorming met het
oog op de missionaire praktijk van mensen en
gemeenschappen met een Afrikaanse of andere
niet-Westerse achtergrond die in het Verenigd
Koninkrijk wonen.
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in Malawi, in het dorp waar de allereerste
Engelse zendingspost in Centraal-Afrika
werd gesticht door David Livingstone. ‘Er
zijn in mijn dorp nog steeds graven uit die
tijd van de Livingstone-familie. Ook weet ik
dat mijn voorouders daar waren, dat zij de
mensen van de Livingstone-familie hebben
ontmoet. En zo hebben mijn voorouders
ook gezien hoe zendingsgeschiedenis heel
snel veranderde in koloniale geschiedenis.
Het land van de zendelingen werd koloniaal
bezit in 1892. Het was een nachtmerrie. Het
is heel moeilijk om hierover te praten, zelfs
nu nog. Dit zijn de verhalen waar ik mee
opgroeide.’
De ouders van Harvey groeiden op in de
Presbyteriaanse Kerk. Gedurende twaalf jaar
worstelde zijn vader met de presbyteriaanse
kerkleiding vanwege zijn banden met de
pentecostale charismatische revival-beweging. Uiteindelijk werd hij uit de kerk gezet
in 1987 en begon hij een eigen kerk.
In die kerk groeide Harvey op. En in die
kerk kreeg hij te horen dat God grote plannen met hem had. Verschillende mensen
profeteerden dat hij God zou dienen als
zendeling in Europa. Ook al was het voor
hem helemaal niet duidelijk hoe dat ooit
mogelijk zou zijn – hij had niet eens een
paspoort – het leidde ertoe dat Harvey heel
veel zendingsbiografieën ging lezen: van
Hudson Taylor, William Carey, David Livingstone, Jim Elliott. Al deze verhalen las
hij als tiener. Dit heeft zijn persoonlijkheid
en zijn theologische visie beïnvloed. Ook las
hij revival-geschiedenissen. En wat hij voor
onmogelijk hield gebeurde.
In 2001, toen hij na zijn studie in het departement voor de zending in een grote pente-
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costale kerk in de Blantyre werkte, werd hij
door een kerk in Zwitserland uitgenodigd
om daar een bijbelschool op te zetten. Men
worstelde met wat ervaren werd als de ‘pentecostalisering’ van de kerk, en Harvey werd
gevraagd om via de school en training hier
een antwoord op te formuleren in het leven
en functioneren van de kerk.

‘De grondhouding voor
het omarmen van diversiteit
is een luisterhouding’
Later kreeg hij de mogelijkheid om theologie
te studeren in Engeland, in Birmingham, en
daarna kon hij aan een universiteit in de Verenigde Staten zijn proefschrift schrijven en
behaalde de doctorstitel. Hier heeft hij ook
een Vineyard-kerk gesticht. ‘Ik had geen van
deze dingen gepland of verwacht, maar God
opende de deuren.’

Afrikaanse theologie
Door al deze ontwikkelingen heen raakte
Harvey steeds meer geïnteresseerd in Afrikaanse theologie. Om zich hier meer in te
kunnen verdiepen verhuisde hij met zijn
gezin terug naar Europa. Voor hem vormt
Engeland nu een ‘tussenruimte, een plek in
het midden’, waar hij de mogelijkheid heeft
de Afrikaanse theologie te herontdekken.
Hier kan hij ook alle verschillende invloeden vanuit zijn brede levenservaring vanuit
Afrika, Europa en Amerika meenemen en
integreren, zonder dat hij op een ‘Europese
gereformeerde christen’ hoeft te gaan lijken. Daarbij komt dat een grote diversiteit
aan invloeden van de kerk wereldwijd ook

Dr. Harvey Kwiyani in een vimeo-toespraak, 2018

in de kerk in Afrika binnenkomen. Ook in
de Afrikaanse theologie hebben deze stemmen een vormende invloed.
Het probleem is dat er binnen de kerk in
Afrika veel literatuur en materialen worden
verspreid die komen vanuit Amerika. De
vele boeken en studies geschreven voor een
Amerikaans publiek worden dan kritiekloos
gelezen en gevolgd, ook al is de context verschillend en zijn de vragen en behoeften van
de mensen en de kerk in Afrika heel anders.
‘Wat de kerk in Afrika nodig heeft, zijn
Afrikaanse verhalen en Afrikaanse spreekwoorden. Wat hebben deze verhalen en
spreekwoorden ons te zeggen vanuit bijbels
perspectief ? Hoe kunnen we een Afrikaanse
theologie en ecclesiologie formuleren? Hoe
kunnen we Afrikaans christen zijn?’

Eigen verhalen
Daarom is Harvey ook begonnen met het
project van de ‘Moya Chronicles’.1 Het
woord ‘moya’ komt uit de Zoeloe-taal en
betekent ‘geest’. Ook in andere Bantoe-talen
wordt het woord gebruikt, met betekenissen die verwant zijn aan woorden als ‘hart,
wind, lucht, adem.’ Het is vergelijkbaar met

het bijbelse ‘ruach’ en ‘pneuma’.
De bedoeling is dat hier de verhalen en geschiedenissen van de kerk en christelijke
gemeenschappen in Afrika worden verteld
door mensen die schrijven vanuit hun eigen
perspectief en in hun eigen taal. Geschiedenis wordt te vaak geschreven vanuit het
perspectief van de buitenstaander, vanuit
het perspectief van de winnaar. Kunnen
deze verhalen van de geschiedenis van het
gewone leven in lokaal perspectief mensen
op weg helpen in het ontwikkelen van een
visie voor, en het vormgeven van, de kerkgemeenschappen in de eigen context?
Ook al zijn deze verhalen gebaseerd op gedegen academisch onderzoek, ze zijn bedoeld voor de gewone man en vrouw in de
kerk, niet voor het wetenschappelijk bedrijf.
Het zijn verhalen van hoogstens twee pagina’s lang die gemakkelijk op een telefoon
gelezen kunnen worden.
Voor Harvey geeft het leven in Engeland de
mogelijkheid van een breder perspectief,
dat ook de diversiteit van en binnen Afrika
erkent en een plek geeft. En dat is uiterst belangrijk, want ‘diversiteit is de toekomst. Hoe
bewuster we leven met diversiteit en daar
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ruimte aan geven, hoe beter we ons een andere wereld voor kunnen stellen. Je zou kunnen
zeggen: Gelukkig zijn zij die diversiteit omarmen, want zij zullen de toekomst zien.’

Wederzijdse afhankelijkheid
‘Wij hebben elkaar nodig. Niemand van ons
kan zelfvoorzienend zijn. En zo heeft God
het gewild. We hebben elkaar nodig! Het
allerbelangrijkste is de persoon tegenover
je. Zonder relaties kunnen wij niet bestaan.
Wij hebben relaties nodig om onszelf te
kunnen zijn. We weten allemaal dat we beperkt zijn zonder de ander. Zonder de ander
krijgen wij niets voor elkaar.

‘Het allerbelangrijkste
is de persoon
tegenover je’
Daarbij weten we dat onze individualiteit
wordt gevormd om de gemeenschap te
dienen. En de gemeenschap is er om het
individu een plek te geven en te steunen.
Zonder gemeenschap kan er tenslotte geen
individu zijn, en omgekeerd. Het individu
dient de gemeenschap en de gemeenschap
dient het individu. Dit is algemene kennis
in Afrika.’
Dit is wat Harvey van jongs af aan geleerd
heeft, en waarvan hij denkt dat het voor
mensen in Europa contra-intuïtief is. In
Europa moet je leren niemand nodig te
hebben, om autonoom te zijn. ‘En dat is zo
enorm vermoeiend! Het werkt gewoon niet.’
Hij spreekt in dit verband over het belang
van ‘interdependence’, van wederzijdse afhankelijkheid.
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Echter, in werkelijk wederzijds afhankelijke
relaties moeten we elkaar niet zien in koloniale verhoudingen, of in kapitalistische
termen van competitie om macht en mogelijkheden. ‘We moeten ons realiseren dat
macht niet verbonden is met een persoon
als individu, maar vorm krijgt in een relatie.
Mensen samen creëren hiërarchie.’
In de Afrikaanse gemeenschap was macht
verdeeld tussen de systemen van religie en
familie. Deze systemen hielden elkaar in
evenwicht, zodat de hiërarchie een dienende
functie had. De chief was de vader en moeder
van de gemeenschap. En als vader en moeder
is de chief verantwoordelijk voor het welzijn
van de gemeenschap. Maar hiërarchie, zoals
dat gevormd is onder invloed van het koloniale systeem en van kapitalistische structuren, leidt altijd tot competitie en uitsluiting.
Helaas is het voor de ‘Ubuntu-levensstijl’
van wederzijdse afhankelijkheid onmogelijk
stand te houden tegenover het kapitalisme.
Geld verandert alles. Waar geld is, komt
competitie. En waar competitie is, worden
muren gebouwd. Nu worstelen mensen met
de vraag wat het betekent een rijke Afrikaanse man of vrouw te zijn.
Aan de andere kant, als hiërarchie gevormd
wordt op grond van de wetenschap dat het
individu begrensd is, dat we alleen nooit
voor elkaar kunnen krijgen wat we samen
wel kunnen, dan kunnen macht en hiërarchie een dienende functie krijgen. Samen
weten we meer, zien we meer, en kunnen we
meer. De diversiteit brengt mogelijkheden.
Diversiteit is een noodzaak in ons leven en
in onze gemeenschap. ‘Ook dit is het plan
van God.’

Hoe kunnen we leven in de ‘tussenruimte’?

Luisteren naar Afrika
‘Toen ik opgroeide kon ik drie talen spreken. Dat is normaal. Dat is het leven. En in
de kerk was het heel normaal om liederen in
verschillende talen te zingen. Het Koninkrijk van God is een multicultureel Koninkrijk. We kunnen genieten van elke cultuur
apart, elke specifieke cultuur op zich, en
ook van het mixen van de culturen.’
De grondhouding die noodzakelijk is voor
het leven met en omarmen van diversiteit
is een luisterhouding. Kunnen we werkelijk
luisteren naar de ander? Kunnen we onze
eigen gedachten en mening opzij zetten en
echt open zijn voor de ander? Dat is moeilijk.
Dat kan betekenen dat we gecorrigeerd worden. En het is misschien wel het moeilijkst
voor de mensen van het Westen. Zendelingen
komen altijd naar Afrika om les te geven.
Mensen komen naar Afrika om te helpen.
Leven vanuit relaties en wederzijdse afhankelijkheid vraagt om relaties die verder
gaan dan imperialistische structuren. Zending heeft geen koloniale machtsstructuren
nodig. Anders zou Jezus geboren zijn in
Rome, als het centrum van de macht van die
tijd. Dan zou Hij alle mensen met macht en
geld bij elkaar geroepen hebben en daarmee
de wereld hebben bekeerd. Maar Jezus werd
zelfs niet geboren in Jeruzalem. Hij kwam
op aarde in Galilea, de meest extreme tegenpool van het centrum van de macht.
Vanuit het verleden, gedurende een periode
van honderden jaren, zijn zending en kolonialisme aan elkaar gelinkt. Het is niet zo
dat elke zendeling de koloniale structuren
dient of diende, maar de zendeling kan niet
anders dan functioneren in de bestaande
economisch-politieke structuren waarin

machtsongelijkheid en competitie een grote
rol spelen. Daarom is ons begrip van zending
gekleurd door deze imperialistische ervaring.

‘Gaven van Afrika
bijdragen aan de tafel van
christelijke gemeenschap’
‘Velen denken bij zending nog steeds in
termen van civiliseren en de ander maken
zoals jij zelf bent. En veel christenen in Afrika leven vanuit het idee dat alles wat uit het
Westen komt goed is, beter dan dat wat uit
Afrika komt. En hoe is dat voor christenen
in het Westen?
Maar God wil niet dat mensen uit Afrika worden zoals mensen uit Europa. God wil dat ze
volledig Afrikaans zijn en dat zij de gaven van
Afrika bijdragen aan de tafel van de christelijke gemeenschap. Zal de Westerse kerk er open
voor zijn om die gaven te ontvangen? En kan
ze die ontvangen zonder degene die de gave
brengt te vergeten of negeren? Nogmaals, het
gaat om de relaties. Versterk de relaties. Steun
elkaar in die relaties. En luister …’

Noot
1 https://pioneer.churchmissionsociety.

org/2021/05/moya-chronicles-and-the-storyingof-african-christianity/

— Berdine van den Toren-Lekkerkerker is Mission Partner bij de Church Mission Society, ter
ondersteuning van theologisch onderwijs in
Franssprekend Afrika en in Azië, en directeur
ad interim van de Nederlandse Zendingsraad.
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‘Dat regelen de kerkrentmeesters’
Over cultuur, geld en het evangelie
Wat gebeurt er als mensen van verschillende culturele achtergronden elkaar tegenkomen in kerkgebouwen? Hoe worden verschillen
in cultuur en/of theologische visie ervaren? Kunnen gebouwen het
gemeenschapsleven en de missionaire roeping faciliteren of juist
bemoeilijken? Wat gebeurt er met de relaties?
In dit artikel verkent Pieter van Winden de geleefde realiteit en de
ervaring van het delen van kerkgebouwen met groepen mensen
van verschillende culturen. Er blijken zowel mogelijkheden als frustraties te zijn. Onbegrip en conflict kunnen onbedoeld ontstaan.
Delen blijkt niet de makkelijkste weg. Het vraagt eerlijkheid, openheid en bereidheid te kiezen voor elkaar, tot dienst aan elkaar.

Een groep christenen huurt een kerkgebouw. Dat kerkgebouw is van een andere
gemeente die er zelf diensten houdt op zondagochtend. Op zondagmiddag komen de
huurders. Tussen die diensten in loopt men door elkaar in de gangen rond de kerkzaal.
De verhurende gemeente heeft een diaconaal project in Ethiopië. Geldinzameling
voor de opvang van vrouwen in dat land levert een mooi bedrag op. Contact tussen
de verhurende en de hurende gemeente kan voor allebei interessant zijn. Want de
meeste leden van de hurende gemeente zijn in Ethiopië geboren. De gemeente van
wie het kerkgebouw is, is een gemeente van de landelijke Protestantse Kerk. De
meerderheid van die gemeenteleden is opgegroeid in Nederland. Als ik mensen van
de verhurende gemeente vraag naar contact met de huurders, dan hoor ik aanvankelijk: ‘Dat regelen de kerkrentmeesters.’ Er is geen onderlinge uitwisseling.
Cultuur, geld en evangelie. Ik bespreek drie aspecten: gebouw als kans voor
christenen; gebouw als aanjager van racisme; machtsverschillen en de macht
van God.

Gebouw als kans
In de interculturele theologie zijn er die beweren dat christelijk geloof fundamenteel en van het begin af aan grenzen overschrijdt. De term ‘bekering’
is daar bepalend bij. Als iemand zich bekeert tot Christus, dan kopieert hij
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of zij niet het geloof van degene die het hem of haar aanreikte. De bekeerling
zal Christus leren kennen via de beleving en middelen die de eigen cultuur
aanreikt. Andersom zal de bekeerling de eigen cultuur en gewoontes vanuit
het nieuwe geloof aanvullen of aanpassen. Zo ontstaat er bij elke bekering een
nieuwe, levende stem van Christus in en ten opzichte van een cultuur. Zo ontwikkelt zich het geloof voortdurend. Grensoverschrijding is vanuit die optiek
een levensvoorwaarde voor de wereldwijde kerk.

Het verhuren of huren van een gebouw
is een kans voor geloofsgroei en toename van
maatschappelijke zeggingskracht van christenen
Momenteel is zes procent van de Nederlandse bevolking, zo’n één miljoen,
christen met een migratieachtergrond. Een kerkgebouw verhuren aan medechristenen is zo bezien een kans op grensoverschrijding, zonder dat je naar
een ander land hoeft te gaan. Het is een kans op ontmoeting met een stem van
Christus die je nog niet kende, maar die wel in deze zelfde samenleving klinkt.
De verhuur van een kerkgebouw is een kans, maar blijkt geen makkelijke. Er
zijn veel obstakels. Zo kan de spirituele opvatting van een gebouw van de één
botsen op de zakelijke omgang met een gebouw door de ander. Taalbarrières
en communicatiestijlen kunnen het lastig maken. Vaak heeft iedere gemeente
ook de handen al vol aan de eigen sores. Moet je dan ook nog je best gaan doen
in het contact met ‘die’ andere christenen?
Misschien zit er niks anders op. Het alternatief is dat je het houdt bij je eigen
groep, die je al kent, met het Godsbeeld dat je al kent. Dan wordt het moeilijk
om bijvoorbeeld de brief aan de Efeziërs, in hoofdstuk 2 vers 19 goed te begrijpen. Daar lees ik immers dat wij, christenen: ‘geen vreemdelingen of gasten meer
zijn maar burgers, huisgenoten van God’.
Vijftig situaties van samenwerking
Het is interessant om te zien dat er in Nederland naar schatting zo’n vijftig
situaties van interculturele samenwerking zijn of waren. Hoe dat ‘na corona’
blijft of uitpakt, valt af te wachten. Die vijftig situaties kwamen niet zelden
door ontmoetingen via verhuur tot stand. Ze laten soms missionaire of diaconale initiatieven zien, soms is het puur op ontmoeting gericht. In alle gevallen
zie je hoe kerken tegen de trends van groeiend nationalisme en populisme
ingaan; gewoon door hun praktijk van samenwerking.
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Een kerkgebouw verhuren is een kans op grensoverschrijding, een kans op ontmoeting.

Een voorganger van een internationale kerk zei mij eens: ‘The gospel runs on the
wheel of money.’ Om het evangelie te laten doorgaan, biedt de verhuur van een
gebouw dus volop kansen.

Aanjager van racistische reflexen
In verband met de toeslagenaffaire werd er over institutioneel racisme gesproken. De belastingdienst hanteerde een algoritme dat selecteerde op herkomst.
Een niet-westerse achtergrond van één van de ouders werd een indicatie van
fraude. De regering, de rechterlijke macht, de Raad van State en de Tweede
Kamer gingen mee in deze praktijk, totdat mensen die elders geboren zijn –
oh verrassing! – onschuldige burgers bleken te zijn.
Intercultureel theologen zeggen dat het indelen naar land van herkomst of het
denken in etniciteit op zich al racisme is. Het is een restant van koloniaal denken: je ziet een uiterlijk kenmerk (land van herkomst) en je zegt dat je daarom
weet hoe iemand qua karakter is en qua betrouwbaarheid. Dat helpt als je de
macht wilt houden over die andere groep. Maar de bijbelse gedachte dat God
het innerlijk ziet, terwijl mensen elkaar op uiterlijk beoordelen, is daarin ver
weg.
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‘Dat regelen de kerkrentmeesters’

Het is geen moralisme, wat intercultureel theologen beweren. Het gaat om
feiten en waarneming. Ik heb dat zelf gemerkt in mijn onderzoek onder ‘migrantenkerken’. Ik wilde kerken indelen naar culturele verschillen. Ik dacht
dat er Afrikaanse kerken waren en Chinese kerken enzovoorts. Maar mensen
van zo’n kerk zeiden: ‘Wij zijn geen migranten, we zijn een christelijke gemeente in Nederland.’ Of: ‘We zijn een internationale gemeente.’
Dat klopte ook. In zo’n gemeente kwam ik mensen tegen van allerlei achtergrond, met allerlei talen en allerlei invalshoeken. En ook gebeurde het
dat mensen van eenzelfde culturele achtergrond sterk verschillende keuzes
maakten ten aanzien van kerk-zijn. In een stad als Utrecht kwam ik vijf
kerken tegen die ik ‘Chinese kerken’ zou noemen. Maar onderling was er
tussen deze kerken geen contact. En men zag zichzelf in geen geval als een
categorie.

Superdiversiteit
Misschien was het naïef van mij om culturele en nationale verschillen te plakken op christelijke groepen. Maar ik wilde greep krijgen op die superdiverse
situatie waarin wij leven: met z’n honderden nationaliteiten in één land, met
z’n negentien politieke partijen in de Tweede Kamer, met – nog los van de vele
religies die hier zijn – z’n honderden vormen en talen waarin mensen gemeente of kerk zijn.

‘Wij zijn geen migranten,
we zijn een christelijke gemeente
in Nederland’
Een belangrijke theorie zegt dat onze samenlevingen wereldwijd superdivers
aan het worden zijn. Dit spreekt cultuurtheorieën tegen die mensen indelen
naar herkomst. Superdiversiteit houdt in dat mensen niet in te delen zijn volgens een beperkt aantal meetbare categorieën. Ieder maakt deel uit van meerdere netwerken. Daarmee komt in ieder een baaierd aan categorieën samen:
herkomst, leeftijd, manier van migratie, moment van migratie, sociale positie, woonwijk, geslacht, seksuele voorkeur, politieke oriëntatie, taal of talen,
opleidingsniveau, herkomst van ouders, religie, internationale contacten
enzovoorts. Via ontmoetingen ontstaan wijzigingen en verschuivingen in die
superdiverse identiteit van ieder van ons. Culturele achtergrond bestaat dus
wel, maar ze is steeds vermengd met vele andere elementen.
Ik kwam migranten van een etnische groep tegen die de migranten van ‘hun
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eigen’ groep verafschuwden. Waarom? Ze kwamen toch uit hetzelfde land? De
reden lag in het moment van migratie: recent of vijftien jaar geleden.
Hoe kun je anderen dan aanduiden als ‘migrantenkerk’, als mensen zichzelf zo
niet noemen?
‘Die Nederlanders’ en ‘typisch Afrikaans’
Misschien was ik dus naïef. Maar ik zag dat ik niet de enige was. Dat kwam
naar voren juist bij het hebben van een gebouw. Als meer gemeenten één
kerkgebouw gebruiken, ontstaat er nogal eens wrijving of conflict, onbedoeld
en niet voorzien. De één gaat bijvoorbeeld iets langer door dan afgesproken.
Of de ander ergert zich eraan dat stoelen niet goed teruggezet worden. Ik heb
ook meegemaakt hoe twee gemeenten van de Protestantse Kerk in één gebouw
kerkten. Van één en dezelfde kerk dus, maar toch hoorde je af en toe een verongelijkt ‘wij’ en ‘zij altijd …’.
In de casussen die ik bestudeerd heb merkte ik hetzelfde op, maar dan met een
extra element. Zelfs daar waar de verhurende en hurende gemeenten een vorm
van samenwerking kenden, sprak men bij wrijving of conflict rond het gebouwengebruik opeens van ‘zij’ als ‘die Afrikanen’, ‘typisch Afrikaans’, en ook ‘die
Nederlandse mentaliteit’, et cetera. Dat gebeurde over en weer.
Vanuit interculturele theologie duid je dat als racisme: de ‘ander’ indelen
op basis van herkomst. Je gaat dan voorbij aan de superdiversiteit waarin
we leven. Je gaat dan voorbij aan de identiteit die een mens kan hebben in
Christus, waarbij labels als ‘jood’ of ‘heiden’ geen vat meer op ons hebben,
hoe divers we verder ook zijn. Dan staat strijd om macht over een gebouw
voorop. En racisme helpt als wapen in die strijd. Ondanks Efeziërs 2:19
bombardeer je de ander toch maar weer tot vreemdeling of gast, tot
‘bijwoner’.

Machtsverschillen
Een gemeente waarin één van de Ethiopische talen de voertaal is, huurt een kerk
om er zondagse diensten te houden. Schuchter lopen de mensen van deze gemeente
door het gebouw. Als ze bij elkaar zijn in de kerkruimte lijkt er een last van de
gemeenteleden af te vallen. Lichaamsbewegingen worden vloeiend en vrij. Er is
kennelijk een verschil of je ‘onder elkaar’ bent als huurders, of dat je met de verhuurders samen in een ruimte bent.
Is dat een machtsverschil? Dat kan. Waar mensen zijn, zijn machtsverschillen.
Wijdverbreid is het idee dat migranten gemarginaliseerd zijn. Dat houdt in
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dat migranten minder toegang zouden hebben tot de instanties, voorzieningen en scholing.
Dat beeld moeten we nuanceren. Zo zijn er plaatsen waar relatief veel gefortuneerde migranten (expats) wonen. Ook zijn er kerken met veel leden met
een migratieachtergrond die goed in staat zijn om fondsen te vinden. Niettemin, als huurder ben je afhankelijk van de verhuurder. Voor veel hurende
gemeenten is het bezit van een eigen kerkgebouw dan ook een ambitie. Maar
machtsverschil kan ook een tegenreactie oproepen. Een voorbeeld daarvan is
de situatie van een ‘Ethiopische kerk’.
De voorganger van de protestantse wijkgemeente spreekt een gemeentelid van de
huurders aan. Deze reageert schoorvoetend. Maar de aanhouder wint. En na enkele
maanden hebben deze voorganger en enkele gemeenteleden van beide kerken een
ontmoeting.
Eerst hebben ze een paar keer bijbelstudie. Dan besluiten ze om samen tienercatechese te gaan houden. De tieners zien dat na een eerste gezamenlijke bijeenkomst
zitten. Ze kennen elkaar al van school en samen is de groepsgrootte beter.
Dan hoort de PKN-predikant dat de voorganger van de hurende gemeente het afblaast. Waarom? Het gerucht gaat dat de voorganger van de hurende gemeente de
samenwerking afkeurt omdat de protestantse gemeente predikanten ongeacht hun
geaardheid laat voorgaan in de erediensten.
Is dit een principekwestie? Of is dit macht en tegenmacht?
Misschien is die vraag niet het belangrijkste. Het bezit van een gebouw en van
geld is een machtsfactor. Jezelf als kerk organiseren met een bepaalde taal is
ook een machtsfactor. Voor een kerk is de vraag misschien allereerst wat je
met die macht doet. Onder intercultureel theologen heerst vaak de opvatting
dat jouw macht gericht moet zijn op een missionaire, op hoop gerichte manier van samenleven. Kortom, op vrede. Nog één keer de brief aan de Efeziërs,
in hoofdstuk 2 vers 17: ‘Vrede kwam hij verkondigen aan u die ver weg was en vrede
aan hen die dichtbij waren.’
De macht die in het omgaan met een gebouw of geld besloten ligt, kan daar
een antwoord op zijn.

— Pieter van Winden is als interim-predikant verbonden aan de Protestantse Kerk in
Nederland. Hij is bezig met de afrondende fase van een promotieonderzoek aan de
Protestantse Theologische Universiteit naar veranderingen die interculturele samenwerking tussen kerken in Nederland teweegbrengt.
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Weghalen en overschilderen
Een pagina uit een stripboek zonder personages en met lege tekstballonnen.
Je eerste reactie kunnen opgetrokken wenkbrauwen zijn: wat moet ik hier nu
mee? Toch zit er juist in deze leegte veel inhoud.
Dit werk is gemaakt door de Braziliaanse kunstenares Rivane Neuenschwander (1967) naar aanleiding van de zestigste verjaardag van Walt Disney’s stripen tekenfilmpersonage Joe Carioca. Losjes vertaald betekent zijn naam ‘Joe
van Rio’ (de Janeiro). Deze papagaai – je kent hem wellicht uit de Donald Duck
– belichaamt verschillende negatieve stereotypes van de Braziliaanse man, zo
stelt Neuenschwander. Hij is streetwise, lui, voetbal- en sambaliefhebber, een
flirt en een oplichter.
Neuenschwander confronteert de impliciete politieke en racistische ondertonen in de strip door de personages over te schilderen met heldere, monochrome kleuren en de teksten weg te halen. Zo blijven er felgekleurde vlakken
over met lege tekstballonnen. Ze gebruikte hier de originele stripalbums voor,
waarvan je hiernaast één pagina ziet. Op die manier wil ze de kijker na laten
denken wat er achter deze unikleuren schuilgaat, om zo je eigen verhaal te
maken of te reconstrueren.
Nu is dit werk ook negatief te interpreteren: de personages zijn weggevaagd
en monddood gemaakt. Maar positief bekeken biedt het weghalen van de beelden uit het verhaal juist ruimte om het gesprek (opnieuw) te starten, los van
jouw vooroordelen of eerdere gesprekken die nieuwe wegen gesloten houden.
Je begint als het ware met een schone lei, wederzijds onbevooroordeeld en
onbevangen naar wat de ander jou te bieden heeft. Zo treed je elkaar gelijkwaardig tegemoet, als broeders en zusters. En je kunt je nog eens laten verrassen door de ander, zonder tegengehouden te worden door stereotypes, clichés
en oude gewoontes!

— Jolien van der Velde-van Braak MA is kunsthistorica en theologe. Zij zoekt de verbinding van beeldende kunst met geloof, kerk en theologie.
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Rivane Neuenschwander, ‘Zé Carioca no. 4, A Volta de Zé Carioca’ (1960).
Edição Histórica, Ed. Abril, 2004, acryl en inkt op geprint papier, 19.1 x 13.3 cm.
Bron: https://www.moma.org/collection/works/94491
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Wanneer je een tentoonstelling ‘Zijn Joden wit?’ noemt,
provoceer je (en wanneer
je er als witte, cisgender,
heteroseksuele, christelijke
man over gaat schrijven
vermoedelijk ook). Dat is
ook precies de bedoeling
van de tentoonstelling met
deze naam die van 5 juni
t/m 1 augustus 2021 door het
Joods Historisch Museum in
Amsterdam getoond werd.
Aanleiding was een essay
van Gideon Querido van
Frank dat in 2019 in Vrij
Nederland verscheen: ‘Hoe
links ook de joden treft in de
strijd tegen wit privilege.’
Querido van Frank was met
Lievnath Faber en Anousha
Nzume gastcurator voor
deze tentoonstelling. Kern is
een uitvoerige video-installatie, omgeven door een aantal panelen met anekdotes,
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uitspraken, en reflecties op
‘links’ en antisemitisme en
‘linkse’ Joden en hun relatie
tot verschillende emancipatorische bewegingen (onder
meer queer en Black Lives
Matter). Naast Joodse intellectuelen (die van mij wel
wat meer uit de verf hadden
mogen komen) zijn er ook
stemmen te horen van denkers zoals Gloria Wekker (die
zelf een Joodse grootmoeder
heeft) en Stephan Sanders.
Van de tentoonstelling kun
je veel vinden, mij interesseert wat ik ervan meenam.
Dat gaat twee kanten op. De
ene kant is het nadenken
over wat Israël of het Joodse
volk is. De tentoonstelling
onderstreept ook steeds
weer de diversiteit, ook op
etnisch vlak, hiervan. In zijn
huidige vorm is het Joodse
volk een multi-etnisch

fenomeen en het is goed om
je daarvan bewust te zijn.
De andere kant is de reflectie op emancipatorische
bewegingen en de ruimte
die daarin (niet) is voor aandacht voor de discriminatie
van Joden in verleden en
heden. Soms – en vaker dan
ik tenminste vermoedde,
eerlijk gezegd had ik me dit
nooit afgevraagd – met als
overtreffende trap behoorlijk
expliciet antisemitisme (dat
verder gaat dan kritiek op de
‘Joodse staat Israël’ als zodanig) in zulke bewegingen.
De tentoonstelling nodigt
door te provoceren uit om
verder na te denken en dat
past goed ook bij het discours dat zich binnen TussenRuimte met recente nummers over zowel Jodendom
als racisme afspeelt.
— Peter-Ben Smit

Heel de stad – In memoriam Floyd McClung (1945-2021)
In kerken en evangelische
groepen was Floyd McClung
vanaf 1973 een niet te missen bruggenbouwer. Zoon
van een Pinkstervoorganger
(Assemblies of God), haalde
hij in Californië zijn bachelor in de studie van het
Nieuwe Testament. Via het
door Loren Cunningham
opgerichte Youth With A
Mission (YWAM) organiseerde hij ‘outreach teams’
voor jongeren over heel de
wereld. Het waren de jaren
van ‘Oostwaarts’, toen tallozen verlichting via goeroes
of drugs zochten. Zo stichtte
hij een ‘commune’ in Afghanistan, waar hij tot 1973 met
zijn vrouw Sally woonde.
In dat jaar kreeg hij de leiding over het YWAM-werk
in ‘de Ark’, twee boten achter
het Amsterdamse Centraal
Station, waar (verslaafde)
jongeren een luisterend oor
vonden en keiharde rockmuziek. In tegenstelling tot
evangelische organisaties,
ging YWAM niet over tot
gemeentestichting. De stafwerkers sloten zich aan bij
Amsterdamse kerken, zowel
Engels- als Nederlandstalig.
De Amsterdamse Eltheto-

kerk kreeg versterking van
drie jonge echtparen, afkomstig uit de Verenigde Staten,
Australië en Canada.
Nieuw was dat zij straattheater als evangelisatiemiddel
introduceerden. Begeleid
door muziek werden in pantomime parabels van bijbelse verhalen uitgebeeld op
de Dam. Floyd en zijn gezin
woonden zelf ook in de Amsterdamse binnenstad, dicht
bij de toen beruchte Zeedijk.
In 1980 werd het leegstaande
Leger des Heilsgebouw,
tegenover het Centraal Station, gekocht. Daarin kwam
een koffiebar, boekwinkel
en ruimte voor training. In

1985 werd het Zeemanshuis
(De Poort) aangekocht. En in
De Cleft op de Amsterdamse
Wallen werkte men onder
prostituees.
Theologisch werd Floyd
gedreven door Jezus’ keuze
voor de armen en Zijn verwachting van het Rijk Gods.
In 1991 vertrok hij uit Nederland en was nog wereldwijd
actief op het terrein van
Urban Mission. De laatste
vijf jaar van zijn leven was
hij ernstig ziek en niet tot
spreken in staat. Er is een
vriend van Jezus en van
Amsterdam heengegaan.
— Rob van Essen
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In memoriam Robert J. Schreiter (1947-2021)
In mijn boekenkast staat
de ‘30th Anniversary
Edition’ van Schreiters
invloedrijke boek Constructing Local Theologies
(1985). De rooms-katholieke Amerikaan Robert J.
Schreiter overleed dit jaar
op 73-jarige leeftijd. In het
voorwoord van de eerste
druk van dat boek schreef
Edward Schillebeeckx: ‘…
Western theologians came to
the realization that their own
theology has just as much
sociocultural bias as any
other.’ Ik heb de indruk dat
die boodschap nog steeds
niet echt geland is in het
Westen. Schreiter was in
die zin een voorloper.
In zijn boek The New Catholicity. Theology Between the
Global and the Local (1997)
ging Schreiter op zoek
naar de smalle weg tussen het contextuele en het
katholieke in de kerk wereldwijd. Zijn kernachtige
conclusie luidde: ‘A new
Catholicity, then, is marked
by a wholeness of inclusion
and fullness of faith in a pattern of intercultural exchange and communication.’
Robert Schreiter was een
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veelzijdig theoloog. Hij publiceerde ook over de ‘ministry of reconciliation’, de
theologie van Vaticanum-II
en over de theologie van
Schillebeeckx. Een aantal
van zijn boeken werden in
veel talen vertaald.
Als Schreiter in 2005 terugkijkt op missie in de
kerk wereldwijd, veertig
jaar na het Tweede Vaticaanse Concilie (19621965), dan ziet hij vijf taken die van belang blijven
voor de missie van de kerk:
proclamatie, interreligieuze dialoog, inculturatie,
bevrijding van de armen en
(met nadruk) verzoening

(reconciliation). Ook voor
onze tijd zijn dit thema’s
die de missiologische
agenda zouden moeten
bepalen.
Schreiter doceerde sinds
1974 aan de Catholic Theological Union in Chicago.
Hij had een bijzondere interesse in de theologie van
Edward Schillebeeckx. Hij
leerde Nederlands en promoveerde aan de Radboud
Universiteit in Nijmegen.
Van 2000 tot 2006 was hij
professor Theologie en
Cultuur vanwege de Stichting Edward Schillebeeckx
in Nijmegen.
— Jaap Haasnoot

In memoriam Carlos René Padilla (1932-2021)
Het is onmogelijk om in
een paar woorden recht
te doen aan de betekenis van het werk van
Carlos René Padilla. Ik
las naar aanleiding van
zijn overlijden nog een
keer de openingswoorden
van de bijdrage die hij
leverde aan het Lausanne
Congres van 1974. Die
woorden brengen meteen
in beeld wat zijn drive
was en waar hij zich voor
inzette, terwijl hij wist
dat hij daarmee heel wat
discussie opriep.
Zijn dochter, Ruth Padilla
de Borst, herinnert zich
dat toen haar vader in

Lausanne sprak, haar moeder, thuis in Buenos Aires,
aan de kinderen vertelde
dat ‘papa dingen ging zeggen die niet iedereen wilde
horen’. Daarom bad zij
voor haar man en voor de
mensen die zijn toespraak
zouden horen.
En hij zette het glashelder
neer, daar in Lausanne:
‘Het evangelie van Jezus
Christus is een persoonlijke boodschap: het laat
God zien die de mens bij
name roept. Maar het is
evenzeer een kosmische
boodschap, omdat het
God om de hele wereld
gaat. Waar dat besef van

deze ‘brede dimensie van
het evangelie’ afwezig is,
ontstaat ‘onvermijdelijk
een verkeerd begrip van
de missie van de kerk.’
Padilla werkte dit alles uit,
luisterend naar de bijbelse
gegevens, en bracht zo de
discussie mee op gang.
Die discussie moest gevoerd worden en is – gelukkig – in vrijwel heel de
wereldkerk als werkelijk
fundamenteel erkend: het
evangelie raakt niet alleen
de individuele mens, maar
het raakt heel het leven
in alle dimensies. Gods
missie is integraal. Het
heil dat God geeft is allesomvattend. Geen enkel
aspect van het leven valt
erbuiten.
De brief aan de Hebreeën
roept op de voorgangers
die het Woord van God
hebben gebracht ‘in gedachtenis’ te houden.
Padilla heeft het woord
van God gebracht en in
zijn integrale betekenis
uitgelegd. Zo willen we
hem ‘in gedachtenis houden’. God dankend voor
zijn leven en werk.
— Jan van ’t Spijker
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FILM

Beeld uit ‘Lamentations of Judas’, documentaire van Boris Gerrets, 2020

Droste-effect
Sinds mijn kinderjaren heeft het Droste-effect mij mateloos geïntrigeerd.
Kent u dit? Het verwijst naar het plaatje dat op de blikken cacao van de firma
Droste stonden. Op deze afbeelding stond een verpleegster met eenzelfde blik
cacao op een dienblad, die ook weer dezelfde afbeelding van een verpleegster
met eenzelfde blik had. Hierdoor leek het alsof de afbeelding oneindig herhaald werd. Op verhaalniveau wordt dit effect ook wel mise en abyme genoemd:
een verhaal in een (kader)verhaal. Dit principe wordt in films ook veelvuldig
toegepast, soms alleen door een verhaal door iemand te laten vertellen, andere
keren op meer ingenieuze wijze door verspringingen in de tijd of een directe
wisselwerking tussen de verhalen.
Recent zijn er twee documentaires uitgekomen die ditzelfde doen met het
verhaal van Jezus: Lamentations of Judas en The New Gospel. Elk op hun eigen
manier verbinden ze Jezus’ leven en sterven met actueel onrecht: respectievelijk met ‘foute’, uitgestoten Angolese soldaten en met de documentloze,
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Beeld uit ‘The New Gospel’ van regisseur Milo Rau, 2021

uitgebuite immigranten op het Italiaanse platteland. In beide documentaires
spelen deze het leven van Jezus na en zien we zo hun verhaal in Jezus’ verhaal
én vice versa.
Hoewel The New Gospel is opgenomen op dezelfde plek als de beroemde Jezusfilms van Pasolini en Mel Gibson, vind ik deze minder sterk dan Lamentations
of Judas. Het pijnlijke verraad van de Angolese soldaten wordt echt voelbaar
als zij Judas’ rol spelen. Het onrecht van de immigranten komt helaas minder
binnen.
Toch hebben beide documentaires eenzelfde onontkoombaar effect: ze zuigen
je het levensverhaal van Jezus in en maken je opmerkzaam voor Jezus’ doorlopende verhaal in de wereld (wanneer stopt het lijden en onrecht?) én voor wat
de wereld van Jezus’ verhaal maakt (filmmakers, kerken, overheden en jij?).
Nog steeds onvoldoende Droste-effect? Bedenk dan eens hoe jouw eigen verhaal weer in dat alles past.
— Boaz van Luijk is theoloog, coach en eigenaar van De Verwandering, en filmrecensent
bij het Nederlands Dagblad.
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Als de bliksem. 900 jaar
norbertijnen en norbertinessen, HeeswijkDinther: Abdij van
Berne, 2021, 320 bladzijden, w 45

Dit jaar is het 900 jaar
geleden dat in het
Franse Prémontré de orde der praemonstratenzers werd gesticht. Ter gelegenheid
van het jubileum hebben de Belgische en
Nederlandse abdijen en priorijen een boek
uitgegeven, onder de titel Als de bliksem.
Deze titel verwijst naar de bekeringserva-

ring van de edelman Norbert van Gennep,
stichter van deze orde, die daarom ook de
orde van de norbertijnen en norbertinessen
wordt genoemd. Zijn initiatief groeide uit
tot een grote beweging, die zichzelf steeds
weer wist te vernieuwen, en die binnen de
Rooms-Katholieke Kerk vaak een vernieuwende kracht kon zijn.
Het boek is prachtig vormgegeven en het
bevat veel afbeeldingen van de kloosters,
van grote figuren uit de orde en van het
kunstbezit. In 51 opstellen worden alle mogelijke aspecten beschreven. Veel opstellen
gaan over episoden uit de geschiedenis,
maar er is ook aandacht voor het norbertijnse leven van nu en van de toekomst.

ips van de

edactie

• Dietrich Bonhoeffer, Leven met elkander. Uit het leven van de kerk, Zoetermeer: Boekencentrum, 1999
Dit boek van Bonhoeffer heeft veel invloed gehad. Bonhoeffer gaat in op de gemeenschapsbeoefening tussen christenen. Deze gemeenschap verschilt volgens de auteur wezenlijk van
alle andere gemeenschappen, omdat zij geestelijk is, dat is: tot stand gebracht door de Heilige Geest. Achtereenvolgens bespreekt de auteur de aard en de noodzaak van de gemeenschap, de dagelijkse gemeenschap, persoonlijke meditatie en gebed, de samenkomst van de
gemeente, het avondmaal en de biecht. Hij weet daarbij steeds de bijbelse gegevens ongekunsteld te verbinden met praktische aanwijzingen.
• Facebookpagina ‘Christelijke leefgemeenschappen’
Wil je meer weten over gemeenschappen in Nederland? Hier vind je informatie over de verschillende leefgemeenschappen die in Nederland actief zijn, over events die zij organiseren,
en over mogelijkheden om je aan te sluiten bij één van de gemeenschappen.
• Film ‘Des hommes et des dieux’
Eén van de meest aangrijpende films over missionair leven in gemeenschap over grenzen
heen, een kwetsbaar leven dat veel vraagt en kost, en toch ervaren wordt als de enig mogelijke roeping. https://www.pathe.nl/film/7157/des-hommes-et-des-dieux
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Norbertijnen en norbertinessen zijn overal
op de wereld terechtgekomen. In alle werelddelen zijn er kloosters. Vanuit Nederland werden een klooster in de Verenigde
Staten en een in India gesticht. Vanuit België zijn er vestigingen in Brazilië en Congo
ontstaan. Ook op een andere manier zijn
ze de wereld over gegaan: de internationale
organisatie Kerk in Nood is het initiatief
van een norbertijn.
In België zijn er meer abdijen en priorijen
dan in Nederland. Dat maakt dat veel van
wat er in het boek beschreven staat over België gaat. In Nederland zijn er drie gemeenschappen van de orde: de Abdij van Berne in
Heeswijk-Dinther, de Norbertinessenpriorij
Sint-Catharinadal in Oosterhout en de

Communiteit Mariëngaard in Hierden.
Traditioneel zijn veel norbertijnen werkzaam in parochies. Hoewel tegenwoordig
de menskracht ontbreekt om in veel parochies het pastoraat te verzorgen, wordt
daar wel de eigenheid van de orde zichtbaar:
enerzijds veel aandacht voor contemplatie,
anderzijds actief betrokken bij het kerkelijk
leven, met een nadruk op goed verzorgde
liturgie.
Het boek Als de bliksem kan taaie kost zijn
voor lezers die niet thuis zijn in het jargon
van het rooms-katholieke kloosterleven.
Voor wie dat geen bezwaar is, biedt het een
mooie inkijk in een traditie die een sterk
stempel heeft gedrukt op de Rooms-Katholieke Kerk in de Lage Landen. — Tom Boesten

ip van de

edactie

Reizende expositie ‘Eigentijdse iconen’
Iconen worden wel vensters op de hemel, ladders naar de eeuwigheid genoemd. Iconen
geven een meer symbolische verbeelding om de kijker uit te nodigen door de icoon heen te
kijken, naar het oerbeeld erachter: God, Jezus, Maria en heiligen.
Iconen scheppen ruimte voor verstilling, gebed en meditatie om daarin het mysterie en de
mystiek van het geloof te ervaren. Juist in de overprikkelde tijd waarin wij leven zien we meer
belangstelling voor iconen.
Iconen zijn het meest bekend als geschilderd, maar in de oude traditie worden ook iconen
gemaakt van textiel of glasmozaïek. Met haar serie ‘Eigentijdse iconen’ voegt beeldend kunstenaar en theoloog Anne-Marie van der Wilt zich in die laatste traditie, gefascineerd als ze is
door het ‘iconische’ licht, de kleuren, het mystieke en de verwijzing naar het goddelijke.
Inmiddels zijn er 27 iconen, met de bijbeltekst waarop de icoon is gebaseerd aanwezig onder
het zachtgele glas. De serie is al in verschillende kerken tentoongesteld, onder meer in de
Grote Kerk van Dordrecht, Burgh Haamstede, Emmen, en binnenkort te zien in Rijssen en
in Den Bosch.
Informatie over lezingen en huur van de expositie via vanderwilt@zin-in-kleur.com;
www.zin-in-kleur.nl
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2 oktober
Anders leren kijken
De jaarlijkse inspiratiedag van Samen
Zending – Stichting voor Zending en Diaconaat van de Bond van Vrije Evangelische
Gemeenten in Nederland, heeft als thema
‘Anders leren kijken’. In de ochtend wordt
nagedacht over hoe zending vorm zou kunnen krijgen in de tijd na corona en in de
middag zal de nieuwe medewerker Jonne
Knevel worden verwelkomd in een viering
en wordt er afscheid genomen van Janneke
Doornebal.
10.00-15.00 uur; aanmelden info@bondveg.nl

8 oktober
NIM Symposium:
Laudato Si’ en missie
Het symposium staat dit jaar in het teken
van Laudato Si’ en missie. Verschillende publicaties op de intersectie van ecologie en
missie in een wereldwijd perspectief zullen
worden gepresenteerd door de auteurs. Het
NIM Symposium 2021 komt tot stand in
samenwerking met de International Association of Catholic Missiologists.
13.30-17.30 uur, Senaatszaal Radboud Universiteit Nijmegen; aanmelden nim@nim.ru.nl

17 oktober
Micha Zondag
Micha Nederland nodigt kerken en christenen uit om op zondag 17 oktober samen
stil te staan bij het thema ‘Genieten van
Genoeg’. Coördinator Annemarthe Westerbeek: ‘Toen God de wereld schiep, was Hij
blij met wat Hij zag en nodigde de mens uit
om ervoor te zorgen en ervan te genieten.
Maar wanneer wordt genieten grenzeloos
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genieten? En wie is daarvan de dupe?’ De
kerntekst van deze Micha Zondag is Leviticus 19:9-10. Het Micha Zondag-materiaal
bestaat onder meer uit een preekschets en
leespreek, liedsuggesties en een kinder- en
tienerprogramma.
Te downloaden van michazondag.nl

22-24 oktober
Landelijk Inspiratiefestival
Uniek festival op het mooie eiland Terschelling, dat in het teken staat van bezinnen,
inspireren en ontmoeten, voor iedereen
die geīnteresseerd is in geloof, betrokken
bij een kerk of op zoek naar inspiratie. Met
een gevarieerd programma aan lezingen,
workshops, getijde-vieringen, trainingen,
theater en meditatie. Er komen boeiende
thema’s aan bod zoals ‘Samen leven en samen kerk zijn’, ‘Gelijk zijn en toch anders
geloven’, ‘Keuzes maken en respect hebben
voor andere keuzes’ en ‘De kunst van het
geloven’.
inspiratiefestival-terschelling.nl

25-29 oktober
CWM eDARE-Seminar
DARE staat voor Discernment And Radical
Engagement en is een jaarlijks seminar van
de Council for World Mission. Theologen
en missiologen uit de hele wereld worden
uitgedaagd om kritisch vanuit hun context
te reflecteren op een thema. Dit jaar is dat
‘Rise to Life. Doing Theology in Public
Places’. Drie dagen zullen wetenschappers, studenten, activisten en mensen uit
het missieveld online nadenken over dit
thema.
Opgeven via edare.cwmissione.org/register/

4 november
Kerk & de wereldwijde missie
Geen mens weet hoe de toekomst eruitziet.
In de coronapandemie leerden we dat we
al onze plannen soms zomaar overboord
kunnen gooien. Toch lijken we in een fase te
komen waarin we stil kunnen gaan staan bij
de lessen die we leerden vanuit de achterliggende anderhalf jaar coronatijd. Welke ontwikkelingen in zending en global missions
werden door de coronacrisis versterkt? We
praten er over door met gemeenteleiders en
iedereen die betrokken is bij wereldzending.
20.00-21.30 uur, online; informatie en aanmelden: missienederland.nl

20 november
Werkdag Vluchtelingen
Raad van Kerken
Aandacht voor de situatie van ongedocumenteerden in Nederland. Sprekers: Linda
Polman, onderzoeksjournaliste en schrijfster van boeken over humanitaire hulp en
interventie, en Derk Stegeman, directeur
van Stek, de protestantse stichting voor
stad en kerk in Den Haag. Derk was één
van de dragers van het kerkasiel voor het
Armeense gezin Tamrazyan in het buurten kerkhuis Bethel. Diverse organisaties
worden voorgesteld, ook ‘Asyl in der Kirche’ uit Duitsland en ‘Sanctuary Hosting’
uit het Verenigd Koninkrijk. De dag eindigt
met de vraag of er gemeenten en parochies
bereid zijn een klein netwerk te vormen dat
gastvrijheid voor een ongedocumenteerde
wil organiseren bij iemand thuis, voor een
bepaalde periode.
10.00-16.00 uur; Bergkerk, Amersfoort; opgeven
rvk@raadvan kerken.nl

16-23 januari
Week van gebed voor de eenheid
Tijdens de Week van gebed voor eenheid
van christenen 2022 staan christenen vanuit
de hele wereld stil bij de ster van Betlehem.
Een licht dat schijnt in het duister en de
weg wijst naar Jezus. Het thema van de jaarlijkse gebedsweek is bekend: ‘Licht in het
duister’; de week wordt gehouden van 16 tot
en met 23 januari.
Kerken uit het Midden-Oosten kozen het
thema naar aanleiding van het tweede
hoofdstuk van het Matteüs-evangelie,
waarin het verhaal wordt verteld van magiërs die een bijzondere ster zagen en deze
volgden. De ster bracht hen bij Jezus Christus. Jan Willem Janse, projectleider bij
MissieNederland: ‘Als christenen worden
we aangemoedigd om ook als die ster te
zijn en anderen te wijzen naar Jezus. Onze
verdeeldheid maakt het echter moeilijk om
zelf een licht in het duister te zijn. Daarom
is het belangrijk om voor eenheid te blijven
bidden.’ De Raad van Kerken en MissieNederland kennen een lange gebedstraditie
die teruggaat op initiatieven van ruim 150
jaar geleden. Wereldwijd bidden miljoenen
christenen om eenheid. Naar schatting
doen in Nederland 200.000 mensen mee
met het initiatief.
Materiaal ter voorbereiding is te bestellen via
www.weekvangebed.nl
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Liturgie als weerspiegeling van
de veelkleurige kerk wereldwijd
‘Liturgie is de bron van
missie’, zegt de roomskatholieke theoloog Slavko
Krajnc. Sommigen zouden
de uitspraak misschien om
willen draaien: zending
is een bron voor liturgie.
Want ook dat laat de zendingsgeschiedenis zien:
waar nieuwe kerken en
christelijke gemeenschapKruis in Episcopaalse Emmanuelkerk, Genève
pen ontstaan, begint het
zoekproces naar een liturgische vormgeving van kerk-zijn die past in die specifieke context.
Het woord ‘veelkleurigheid’ kunnen we niet missen bij dit thema. Als ergens
de variatie zichtbaar wordt in de kerk wereldwijd, dan is het in de liturgie. We
zien ‘traditionele zendingskerken’ die op zoek zijn naar hun ‘eigen stem’ in de
liturgische vormgeving. We zien pioniersplekken in Nederland die laagdrempeligheid proberen te combineren met de klassieke elementen uit de kerkelijke
liturgie. We horen postkoloniale kritiek op opgelegde liturgieën die de status
quo willen bevestigen en we nemen hier en daar een voorzichtige groei waar
van traditionele liturgische kerken waarin de aloude liturgie herontdekt wordt.
Hoe ziet zo’n proces eruit van een kerk of gemeenschap die op zoek gaat liturgische vormen die passen bij de eigen tijd, taal en cultuur? En waar komt de
hernieuwde aandacht voor de klassieke liturgie vandaan, welke behoefte zit
daarachter?

64

TussenRuimte 2021

|

3

Verdieping en inspiratie

Welk beeld hebben we
van de hemel? Wie of
wat zouden we daar
kunnen tegenkomen? In
deze boeiende cultuurgeschiedenis verdiept de
auteur zich in de manier
waarop mensen en
culturen de hemel door
de eeuwen heen hebben
gekarakteriseerd.

Joanne Nihom laat zien
wat er gebeurt in Israël,
het land waar ze woont.
Ze schrijft over de
positieve initiatieven en
inspirerende mensen die
de media vaak niet halen.
Haar verhalen gaan over
verbinding, over het
gewone en ongewone en
de uitdagingen van de
regio.

Een ontdekkingsreis door
de klassieke oudheid.
Hoe beleefden heidenen,
joden en christenen het
ondermaanse bestaan in
de eerste eeuwen van
onze jaartelling, zo
ongeveer van de eerste
tot de vierde eeuw? Hoe
leefden zij, wat
geloofden zij en hoe
beïnvloedden zij elkaar?
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