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Boekbesprekingen

Welmoet Boender (2007) Imam in Nederland. Opvattingen over zijn religieuze rol in de 

samen leving, Amsterdam: Bert Bakker.

Slechts weinig wetenschappelijke werken slagen erin zowel een academisch publiek als 

een breder ‘lekenpubliek’ aan te spreken. Welmoet Boender’s ‘Imam in Nederland’ is zo’n 

werk dat zowel door de toegankelijkheid van de stijl, het thema dat wordt aangesneden en 

de perspectieven die aan bod komen een ruimer publiek zal interesseren.

De centrale vraagstelling waaruit het onderzoek vertrekt betreft de positie en rol-

verwachtingen ten aanzien van Imams. Aan de hand van een analyse van de bericht-

geving over Imams, beleidsdocumenten, etnografische observaties en interviews met 

moslims in verschillende settings tracht Boender de complexe rol van de Imams en vaak 

tegen strijdige verwachtingen waarmee ze geconfronteerd worden aan het licht te brengen. 

Terwijl de vraagstelling godsdienstsociologen en religiewetenschappers zal boeien omdat 

het een klassiek Weberiaanse vraagstuk aansnijdt over vormen van (religieuze) autoriteit, 

speelt dit boek tevens in op het maatschappelijk debat dat nu al een tweetal decennia 

woedt in onze Noordelijke contreien over de integratie van moslims en multiculturaliteit.

Boender’s verhaal vangt aan met een korte historische schets van de maatschappelijk 

en politieke belangstelling voor Imams in Nederland. Zij toont aan dat deze niet nieuw 

is, maar de kiemen hiervan reeds in de tweede helft van de jaren ’90 van de vorige eeuw 

lagen. Zo werden Imams al vroeg als centrale figuren binnen de moslimgemeenschap 

gezien, naar analogie met de pastoor, die een invloedrijke rol zouden kunnen spelen in 

het integratieproces van moslims. Vanuit dat opzicht werden beleidsinstrumenten uit-

gebouwd gaande van imamopleidingen, bepalingen rond de inburgering en nieuwe crite-

ria rond de instroom van nieuwe imams uit de landen van herkomst. Terwijl de aandacht 

voor Imams initieel vooral gericht was op hun rol als facilitatoren in het integratieproces, 

werden ze vanaf het begin van de 21e eeuw ook steeds meer vanuit een veiligheids optiek 

benaderd. Nationale en internationale gebeurtenissen zoals de aanslagen van 9/11 in 

de V.S., de moord op Theo Van Gogh en de Hofstadgroep werkten dit waakzaamheids-

discours rond de radicalisering van moslimjongeren verder in de hand. Een belangrijke 

observatie van Boender is dat de waakzaamheid van de politici en beleidsmakers hierbij 

vrijwel exclusief gericht is op Imams, waardoor nieuw opkomende religieuze figuren bui-

ten de klassieke netwerken van de moskee aan hun aandacht ontsnappen.

Terwijl het eerste hoofdstuk ingaat op de rolopvattingen vanwege de ruimere Neder-

landse samenleving, gaan de volgende hoofdstukken meer in op het ‘interne’ perspectief, 

i.c. de rolopvattingen van moslims zélf ten aanzien van de Imam. Boender benadert de 

Moslims niet als een éénheidsworst, maar bouwt een onderscheid in op basis van et-

niciteit (Turks/Marokkaans), leeftijd en geslacht, op grond waarvan ze cases selecteert. 
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Terwijl het tweede en het derde hoofdstuk ingaan op het reilen en zeilen van een Turkse 

(Ayasofya moskee te Amsterdam) en een Marokkaanse moskee (El-Islam moskee in Den 

Haag), handelt het vierde hoofdstuk over de activiteiten van de studentenorganisatie Iqra 

aan de Erasmusuniversiteit in Rotterdam.

Deze aanpak loont omdat Boender hiermee een enorme diversiteit aan opvattingen en 

tradities weet te schetsen, ook in het optreden van de Imams en de bestaande verwach-

tingen. Drie belangrijke observaties dienen hierbij te worden onderstreept. Een eerste 

belangrijke observatie is het opvallend verschil tussen de geschetste Turkse en Marok-

kaanse moskee. Dit zowel in termen van infrastructurele voorzieningen (middelen en 

grootte), maar ook in de positie en opstelling van de Imams. Terwijl de Turkse moskee 

over middelen en goed opgeleide Imams lijkt te beschikken die tevens een sterke open-

heid en betrokkenheid vertonen naar de Nederlandse samenleving, stelt de Marokkaanse 

moskee zich bescheidener op. Die beschikt vaak over een traditioneel opgeleide Imam 

die er vooral op gericht is de klassieke religieuze (Malekitische) erfenis te conserveren en 

door te geven. Maar deze observaties toont Welmoet Boender aan dat enige nuance nodig 

is in de zogeheten ‘Europese Islam’- these, i.c. de wetenschappelijk stelling dat etnische- 

en culturele verschillen in de religiebeleving gradueel zullen afnemen ten voordele van 

een transetnische Islambeleving (Roy 2002). Boender gaat echter jammer genoeg niet 

verder in op deze gekenschetste verschillen en de mate waarin deze typisch zouden zijn 

voor de betroffen minderheidsgroepen of toevallig samenhangen met de geselecteerde 

cases. Recente onderzoek in Vlaanderen suggereert immers juist het omgekeerde: dat 

zo genaamde ‘Arabophone’ (Maghrebijnse) moskeeën een grotere betrokkenheid vertonen 

op de omringende samenleving dan Turkse moskeeën (Kanmaz 2009). Deze verschillen-

de observaties werpen daarom de vraag op naar de verhouding tussen de etnische her-

komst, de grootte van de minderheidsgroep en de mate waarin moskeeën zich al dan niet 

openstellen voor de omringende context.

Een tweede observatie in dit intern perspectief is de genderdynamiek. Tegen gangbare 

clichés en stereotiepen in stelt Boender vast dat moslima’s een actieve rol opnemen in de 

moskeeleven, waarbij ze aparte ruimtes opeisen en activiteiten opzetten die emancipe-

rend werken – een vaststelling die ook bevestigd wordt door internationaal vergelijkbaar 

onderzoeken (Jouili & Amir-Moazami 2006). In het geval van het Turkse moskee schetst 

Boender tevens de opkomst van vrouwelijke leiders. Hoewel deze laatste een officiële po-

sitie ontberen, vervullen ze wel een belangrijke informele en adviserende rol en fungeren 

ze als belangrijk doorgeefluik van Islamitische kennis voor andere vrouwelijke moskee-

gangsters.

Tot slot wordt het intergenerationeel aspect verkend. Terwijl het laatste hoofdstuk over 

de studentenorganisatie Iqra hier expliciet aan is gewijd, doorkruist deze kwestie de an-

dere hoofdstukken over de moskeëen. Een belangrijke vaststelling is dat de rolopvattingen 

over de Imam sterk verschillen tussen de generaties. Hoewel de traditionele taken van de 
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Imam (zoals het religieus onderricht of het gebed voorgaan) door zowel jong en oud wordt 

onderstreept en gewaardeerd, meten vooral de jongere moslims uit de tweede- en derde 

generatie de waarde van de Imam af aan zijn kennis van de Islamitische traditie en zijn 

inlevingsvermogen in hun leefwereld. Imams uit de lokale moskeëen zijn voor deze jon-

geren slechts één mogelijke bron van kennis. Ze gaan daarnaast ook actief op zoek naar 

kennis via andere kanalen zoals het internet, conferenties of publicaties. Boender schouwt 

deze observaties als illustraties van een religieus individualiseringsproces. Hierbij sluit ze 

ook aan bij de literatuur die stelt dat de religieuze individualisering van jonge moslims 

gekenmerkt wordt door een actieve en bewuste zoektocht naar religieuze kennis en een 

betwisting van traditionele religieuze autoriteitsfiguren (Roy 2002; Cesari 2004).

Zo komt Boender tot de vaststelling dat er duidelijke verschillen bestaan in de ver-

wachtingen en rolopvattingen ten aanzien van de Imams, en dit geldt zowel tussen mos-

lims en niet-moslims, maar ook tussen moslims onderling. Hoewel niet-moslims en 

jonge moslims elkaar lijken te ontmoeten in de behoefte naar beter opgeleide Imams 

die inzicht hebben in de Nederlandse samenleving, zijn er toch duidelijke verschillen 

in de gekoesterde ‘idealtypes’. Voor niet-moslims is de ‘ideale Imam’ vooral iemand die 

erin slaagt Moslims aan te passen aan de geseculariseerde context, voor oudere moslims 

is de Imam vooral iemand die de link met het land van herkomst belichaamt, terwijl 

( jonge) moslims ten slotte eerder op zoek gaan naar charismatische Imams die liberaal 

zijn en tegelijk sterk ingebed in de Islamitische normatieve traditie. Hoe deze verschil-

lende verwachtingen elkaar zullen beïnvloeden laat Boender voorlopig in het midden. Wat 

wel vaststaat is dat hoewel Imams een onmisbare traditionele rol zullen blijven vervullen 

volgens  Boender, zich een toenemende versnippering van het religieus leiderschap voor-

doet waarvan de effecten op dit moment moeilijk in te schatten zijn.

Wat echter onduidelijk blijft is in welke mate Boender deze versnippering als ty-

pisch opvat voor de Nederlandse context en hoe ze deze linkt aan de globaliserings-

processen. Verschillende onderzoeken wijzen immers op het transnationaal cachet van 

deze verschuiving en en plaatsen deze resoluut in de globaliseringsliteratuur: niet alleen 

in  Europa, maar ook in Arabische landen doen zich gelijkaardige ontwikkelingen voor 

(Roy 2002; Salvatore 2006; Jacobsen 2009; Mandaville 2001). Bovendien haalt Boender 

zélf ook de rol aan van nieuwe media zoals het internet en satelietzenders in de betwisting 

van traditionele religieuze leiders. Het is daarom de vraag in welke mate zich een Neder-

landse Islam ontwikkelt in interactie met de seculiere context, of dat deze ontwikkelingen 

eerder kenmerkend zijn voor een transnationaal en geglobaliseerd Islamitisch veld dat de 

nationale grenzen steeds meer uitdaagt en de notie van burgerschap (en haar nationale 

begrenzing) herdefinieert.

Nadia Fadil

(Centrum voor Sociologisch Onderzoek K.U.Leuven)
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Borg, Meerten ter & Berend ter Borg, Zingeving als machtsmiddel. Van zinverlangen tot 

 charismatisch leiderschap, Zoetermeer: Meinema, pp. 256, ISBN 9789021142302, € 25,00.

Van de vele boeken die over leiderschap en zingeving zijn verschenen is Zingeving als 

machtsmiddel wel het beste dat ik ken. Op een buitengewoon heldere, leesbare manier 

wordt leiderschap gedefinieerd als het vermogen tot het bieden van betekenis aan wat 

er gebeurt en wat en waarom men handelt zoals men doet. Uitgangspunt is daarbij 

 natuurlijk de gedachte dat iedereen graag zinvol bezig wil zijn. Wanneer iemand over 

zulk zin gevende vermogens beschikt dan is dat een bron van macht. Macht wordt daarbij 

omschreven als de kans dat anderen je zin zullen doen. Met velerlei voorbeelden wordt dit 

proces van beïnvloeding en machtsuitoefening geïllustreerd en geanalyseerd. De illustra-

ties zijn ontleend aan allerlei terreinen des levens. De theorie achter en onder deze analyse 

van zinverlangen en leiderschap is die van het sociaal constructionisme. Het aardige van 

het boek is ook dat die theorie niet in voetnoten wordt geciteerd maar doorheen het boek 

is verweven en pas aan het eind wordt verantwoord en toegelicht.

Waarom laten mensen zich leiden, waarom staan ze open voor beïnvloeding? Omdat 

er een verschil is tussen hun verlangen en vermogen om geld te verdienen, om gelukkig 

te leven, om in de wetenschap iets te presteren, om een onderneming te leiden, om een 

huishouden te bestieren, om in het reine te komen met het bittere raadsel van een goede 

schepping. Mahatma Gandhi was zo iemand die zich er sterk bewust van was dat de wil 

tot leven de basis is van macht. Hij propageerde dat het opgeven van die wil een manier 

was voor India om vrijheid en sociale rechtvaardigheid te realiseren. Voor de Duitse sol-

daten onder Hitler was het opgeven van die wil de mogelijkheid om anderen hun vrijheid 

te ontnemen. Op systematische wijze worden achtereenvolgens de verlangens geordend 

(veiligheid, voeding, saamhorigheid, kennis, zin) en vermogens beschreven – fysieke, eco-

nomische, sociale, cognitieve vermogens, en als laatste het vermogen tot transcendentie, 

tot verbeeldingskracht.

In de tijd die we voorlopig achter ons hebben gelaten, aldus de schrijvers, speelde de 

religieuze vorm van transcendentie de hoofdrol. In onze tijd zijn het in toenemende mate 

andere vormen van transcendentie die zich doen gelden: het geloof in vooruitgang, in per-

soonlijke groei, in innovatie, in het vestigen van records op allerlei terrein. Voor veel men-

sen vervangt het Guinness Book of Records de Bijbel als inspiratiebron. Er worden nieuwe 

imaginaire werkelijkheden geschapen in kunst, literatuur, de informatica, de cinema, in 

de gaming- en fantasysector. Macht is dan de resultante van concrete verlangens en con-

crete vermogens: wie het vermogen heeft om de verlangens van een ander te ver vullen, 

kan macht over die ander uitoefenen. Macht is zo altijd een relatie: de verlangens van 

de een en het vermogen van een ander passen in een ruilrelatie bij elkaar. Macht is ook 

samen gesteld. Meestal zijn verschillende soorten verlangens en vermogens in het spel. De 

relatie met de eigen chef is nooit eenduidig maar altijd complex. Het is een aardige man 
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maar behoort wetenschappelijk niet tot de top. Moet ik blijven of weggaan? Als er meer 

aanbieders zijn om verlangens te bevredigen neemt hun macht navenant af. Maar men-

sen zijn ook in staat vermogen op vermogen te stapelen en zo hun machtspotentieel, hun 

machtskapitaal, uit te breiden. Het gebruik van dit kapitaal vereist verbeeldingskracht, 

transcendentie van de eigen natuurlijke beperktheid. Dit in tegenstelling tot de dieren die, 

hoe sterk ook, niet verder kijken dan de grenzen van hun biologisch overgeërfde kennis. 

De koning der dieren geeft zijn bestaan geen zin, maar legt zich neer bij de zin die de na-

tuur hem heeft geschonken.

Iemand die wel in staat is sociaal kapitaal op te bouwen is bijvoorbeeld Don Vito 

 Corleone, de grote maffiabaas die als Godfather van de clan, de kleine zorgen verlicht 

van een hele buurt. De gewone huisvader die als kantoorman zijn brood verdient heeft 

echter een door de huidige economie gemanipuleerd en geaccumuleerd wenspotentieel 

– eigen huis, goede baan, drie kinderen, vakantie, auto, enz. – op grond waarvan tallozen 

invloed op zijn doen en laten kunnen uitoefenen. Het verlangen dat misschien wel het 

meeste wordt geëxploiteerd is het verlangen erbij te horen. Maar dit is ook het verlangen 

dat solidari teit met zich mee brengt en altruïsme. De mogelijkheid om macht te converte-

ren en te accumuleren in kapitaal is essentieel voor de machtsverhoudingen: het vergroot 

de machtsongelijkheid. Misschien wel het meest door het belang, de zin van die machts-

verschillen te vergroten. De sterksten zijn niet voor niets de sterken. Ze zorgen voor een 

institutionalisering van de macht, de vanzelfsprekendheid van de verhoudingen zoals 

die zijn. Een macht die gerecht of averechts kan zijn. Als de sterkste de ondergeschikte 

dwingt te handelen tegen het eigen belang in dan is er sprake van averechtse macht. Maar 

als de meer machtige, met meer kapitaal, handelt ten gunste van een ander met minder 

macht – een kind dat ingeënt wordt tegen verschrikkelijke ziekte –, dan is er sprake van 

gerechte macht. Door gerechte machtsuitoefening wordt het netwerk van wederzijdse 

verplichtingen geschapen en in stand gehouden dat wij samenleving noemen. Bij dit al-

les blijkt hoe machtsuitoefening altijd een zingevingmoment heeft en dat zingeving ook 

op zichzelf een machtsmiddel kan zijn. En ook ten aanzien van zingeving spelen alle 

machts processen, ruil, accumulatie, match, die ook bij meer platvloerse verlangens en 

vermogens aan de orde zijn.

Een typisch menselijke manier van machtsuitoefening, door bevrediging van zin-

verlangens, levert symbolische macht. Ieder kent het middel daartoe: vergaderingen, een 

werkelijk nut hebben ze niet maar ze dienen de zingeving – er worden transcendente 

doelen gesteld, een gevoel van eenheid geschapen, hiërarchieën gevestigd en bevestigd, 

zonder dat er noodzakelijk echt wordt gewerkt. Er tegen protesteren leidt alleen maar tot 

verlies, want wie zich voegt naar het heersende zingevingsysteem deelt zo in de ontologi-

sche geborgenheid die zo’n systeem van vergeefsheid biedt. Om een zingevingsysteem in 

stand te houden zijn mensen nodig, gesprekspartners. Zij vormen de geloofwaardigheid-

structuur. Maar vaak is die structuur veelvormig en veranderlijk. In zo’n structuur wordt 
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steeds gezocht naar vertrouwen. Zulk vertrouwen wordt gevonden wanneer men in staat is 

om over de grenzen van het hier en nu heen te kijken. Uit dat vermogen vloeit twijfel voort 

maar ook hoop, het leidt tot kritiek maar staat ook borg voor creativiteit. Transcendentie 

is de kern van de symbolische macht. Het is de leider die over symbolische macht dient 

te beschikken om de organisatie op koers te houden maar ook om deze te veranderen. Dit 

is de paradox en de ironie van de zingeving. De leider is degene die zinproblemen inter-

preteert en vernieuwingen voorstelt, het verkennen van nieuwe markten, het maken van 

nieuwe producten, een andere verdeling van het werk. Maar verandering gaat veelal ge-

paard met ontologische verlatenheid – bijv. de AOW pas bij 67 jaar, verantwoordelijk heden 

over hevelen naar het Europese niveau. Effectief is de leider pas als deze de weerstand 

tegen verandering kan transcenderen, door het bieden van nieuwe zingevingen en zo ook 

een nieuwe geborgenheid. Maar als dit alles niet lukt dan is de laatste redding te verwach-

ten van de charismaticus. Deze geeft geen leiding maar wordt meegesleept door de hoog-

gespannen verwachtingen van anderen: Jeanne d’Arc, Hitler, Cromwell,  Napoleon. De 

charismaticus is een buitenstaander, iemand die geen deel heeft gehad aan het nu falende 

zingevingsysteem. Dat buitenstaander zijn wordt gesymboliseerd in gestalte en verschij-

ning: vrouw (Angela Merkel), klein (Mussolini), duistere komaf (Napoleon), bijzonder in 

haardracht (Wilders), vooraanstaand maar met spraakgebrek (Churchill), homoseksueel 

(Fortuyn) of juist extreem heteroseksueel. In ieder geval herkenbaar door het afwijkende, 

zo anders dat de volgelingen de vervulling van hun verlangens in hem of haar kunnen 

projecteren of zo teleurstellend dat de heiland als zondebok kan fungeren en zo weer de 

ontologische geborgenheid herstelt: Hitler als de grote machtswaanzinnige verleider.

Een laatste hoofdstuk is gewijd aan religieuze macht, macht op grond van religie. Re-

ligie helpt mensen in het reine te komen met hun kwetsbaarheid en vergankelijkheid. Ze 

geeft het menselijk bestaan desondanks zin, en moed en hoop tegen de verpletterende evi-

dentie van de hopeloosheid in. Macht en religie zijn fundamenten van het menselijk leven 

en daardoor bijna te precair voor analyse. Religieuze macht is dan het vermogen om ding-

en van mensen gedaan te krijgen op grond van verwijzingen naar dat wat het  menselijke 

overstijgt. De overwinning op de Hunnen en de neergang van het communisme zijn in 

niet geringe mate toe te schrijven aan de religieuze macht van de paus. Het interessante 

van de religie is dat het verwijst naar dat wat ons overstijgt maar in die verwijzing toch 

zeer menselijk blijft. Religie poogt de ontologische geborgenheid te repareren, misschien 

wel te garanderen.

Het boek blinkt uit door de helderheid en eenvoud van het betoog, tegelijk is het over-

tuigend en inspirerend. De tekst wordt doorsneden met voorbeelden uit allerhande prak-

tijken zodat ook de geschiedenis en de literatuur als met nieuwe ogen kunnen worden 

gezien. Vader en zoon Ter Borg hebben een coproductie geleverd die als een apotheose 
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van het werk van de eerste kan worden gezien, en als een veelbelovende opmaat voor dat 

van de laatste.

Rein Nauta

Eelde

Bosgraaf, Emke, (2009), Gebroken wil, verstorven vlees. Een historisch-psychologische  studie 

over versterven in het Nederlandse kloosterleven (1950 – 1970).Groningen, pp. 342, ISBN 

9789036740265, (diss. Rijksuniversiteit Groningen).

Een van huis uit protestantse theologiestudent (“ik zou me nu eerder als agnost bestem-

pelen” p. 13) die zich verdiept in ascetische praktijken in het recente verleden van het ka-

tholieke kloosterleven: een merkwaardige combinatie! Het wordt nog spannender als men 

bedenkt dat die praktijken geen centrale rol speelden in dat kloosterleven. ‘Versterven’ 

heeft hier niet de moderne betekenis van ‘iemand laten sterven door hem niet meer te 

voeden’, maar het vrijwillig je (lichamelijk) iets ontzeggen.

De studie bestaat uit een historisch onderzoek via gerichte bronnenstudie (vooral 

tijdschriften voor kloosterlingen) en mondelinge interviews met kloosterlingen die deze 

praktijken hadden meegemaakt. Omdat die praktijken rond 1950-1960 verdwenen zijn, 

ging het om interviews met oude en zeer oude religieuzen (acht paters en acht zusters; dat 

er ook religieuze broeders zijn is de auteur kennelijk ontgaan). De gemiddelde leeftijd van 

de geïnterviewden is niet te achterhalen, maar moet rond de 80 jaar liggen.

Na de analyse van de literatuur over versterving zoals kloosterlingen in die tijd (1935-

1960) kregen voorgeschoteld, en de praktijk, zoals uit de interviews naar voren kwam, 

volgt een beschrijving van het verdwijnen van deze praktijken vanaf het midden van de 

jaren ’50. Meestal ging dat geruisloos. Het betrof hier praktijken als zelfgeseling (in zeer 

gematigde vorm!), openlijk schuld belijden voor formele vergrijpen; het nachtkoor en het 

vasten. Deze laatste twee praktijken bestaan overigens nog, zij het in gematigde vorm 

(p. 178). De meeste praktijken hadden meer de vorm van een rite (het was vaak ook een ge-

meenschappelijk gebeuren), en geen zelfgekozen praktijk. Daarom kon men er later ook 

gemakkelijk afstand van nemen en er vriendelijk mee spotten. Uit de interviews komt ner-

gens naar voren dat ze diepe wonden hebben achtergelaten. Maar dat hangt natuurlijk ook 

samen met de keuze van de geïnterviewden; er zijn geen ex-kloosterlingen benaderd.

In hoofdstuk 6 komt de psychologische en vooral de psychoanalytische interpretatie 

van deze verstervingspraktijken aan bod. De auteur is zeer voorzichtig: de onderzoeks-

gegevens bieden weinig bodem voor een interpretatie van zelfbestraffing, en de dynamiek 

van het narcisme is ook niet sterk aanwezig.
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Het geheel is een zorgvuldige studie waarin de auteur zijn invoelen goed laat blijken, 

en zijn plezier in de interviews (zie ook stelling 9). Ik heb het boek ook als ervarings-

deskundige met veel plezier gelezen. Het geeft een goede bijdrage aan de studie van de 

verschuiving in de cultuur van het kloosterleven in de tweede helft van de twintigste 

eeuw.

Jan Sloot

Tilburg

Dekker, Gerard (2010), Heeft de kerk zichzelf overleeft? Beschouwingen over de kerk in de 

 moderne samenleving. Zoetermeer: Meinema, pp. 243, ISBN 9789021142555, € 19,90;

Kennedy, James C. (2009), Bezielende verbanden. Gedachten over religie, politiek 

en maatschappij in het moderne Nederland, Amsterdam: Bert Bakker, pp. 300, ISBN 

9789035132382, € 22,50;

Kennedy, James C. (2010), Stad op een berg. De publieke rol van protestantse kerken. 

 Zoetermeer: Boekencentrum, pp. 187, ISBN 9789023921356, € 17,90.

Heeft Nederland een moreel en religieus réveil van node en kunnen de bestaande kerken 

daarvoor zorgen? Deze vraag komt aan de orde in twee boeken en één bundel, die onlangs 

verschenen van een socioloog en een historicus, beiden uit gereformeerde kring.

De voortgaande marginalisering van de Protestantse Kerk in Nederland vormt voor 

emeritus-hoogleraar godsdienstsociologie Gerard Dekker de aanleiding om de funda-

mentele vraag te stellen of kerken, in Nederland althans, niet hun langste tijd gehad heb-

ben. In plaats van zich vast te klampen aan haar maatschappelijk rendement en op deze 

wankele grond haar bestaan te verdedigen, dienen kerkbestuurders onder ogen te zien dat 

de kerk niet veel meer in de melk te brokkelen heeft en juist onder die voorwaarde breed 

wordt gewaardeerd.

Ook van binnenuit gezien is er alle reden om het kerkelijk instituut ernstig te 

 relativeren. Het gaat immers om het Evangelie, niet om de kerk – een overtuiging die 

grondiger instemming zal vinden aan reformatorische dan aan katholieke zijde. En al 

het moois wat óók door die kerk wordt gedaan (zoals maatschappelijke activiteiten, mo-

rele ondersteuning en het verzorgen van rituelen) is waardevol, maar hoeft niet per se in 

 kerkelijk ge organiseerd verband te gebeuren. Na een lange status questionis, waarin veel 

eerder werk van de auteur in een vernieuwde versie terugkeert, suggereert Dekker dat 

er toekomst is voor een kerk, die hij liever ‘ekklesia’ noemt, als een verband van kleine 

gemeenschappen rond Gods Woord. De institutionele kant van de huidige kerk zou dan 

mogen ‘ verwereldlijken’: gericht op het goede leven en open voor alle mensen van goede 

wil. De band met de geloofsgemeenschap mag hier losser zijn, ongeveer zoals het Leger 
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des Heils tegenwoordig uiteenvalt in een maatschappelijke organisatie en een kerkgenoot-

schap.

De auteur durft het aan om fundamentele vragen aan de kerk te stellen, zowel vanuit de 

(godsdienst)sociologie (secularisatiethese) als de (reformatorische) theologie ( Bonhoeffer). 

Hoe kan een gemarginaliseerde kerk van betekenis zijn voor de samenleving? (Op de 

lange duur: maar zeer beperkt.) En hoe noodzakelijk is het eigenlijk dat de georganiseerde 

kerk zich met de maatschappij bemoeit? (Antwoord: niet zo erg.) In deze combinatie van 

functionalistische sociologie en kritische theologie worden kerk en samenleving wel erg 

scherp tegenover elkaar gezet. Wanneer mensen geregeld bijeenkomen om zich te bezin-

nen op Gods bedoelingen met hun leven, is dat op zichzelf al maatschappelijk relevant 

– en soms zelfs reden om de AIVD erop af te sturen. De auteur maakt vooral het punt dat 

kerken niet al te bereidwillig op maatschappelijke vragen in moet gaan, louter uit zelf-

behoud. Maar maatschappelijke impact is er natuurlijk ook onbedoeld. Deelname aan de 

communie ontraden aan een lokale prins Carnaval omdat hij als homoseksueel met een 

man samenwoont, heeft zo zijn gevolgen, al was dat niet de opzet. Gaat de auteur, met 

andere woorden, niet te ver mee met dat rare kerkelijke spreken over ‘maatschappelijke 

betekenis’ alsof je daar in beleidsstukken over kunt beslissen?

Dat neemt niet weg dat het inderdaad organisatiekundig verstandig kan zijn om een 

onderscheid te maken tussen mutual support-activiteiten in het kader van de ledenkerk, 

service delivery voor wie een beroep op de kerk doen en moral campaigning gericht op de 

wereld als geheel. Maar van alle drie de type activiteiten kan invloed uitgaan, en vanuit 

een ander, minder exclusivistisch, theologisch gezichtspunt dan de auteur hanteert, zou-

den deze ook alle drie tot ‘de kerk’ moeten worden gerekend. Daarmee worden de grenzen 

van de kerk dus fluïde – hoeveel ongemak dat ook moge geven. Dan nog lenen sommige 

activiteiten van de kerken zich zeker voor verzelfstandiging, en is het de kerk geraden is 

om vanuit de eigen zending te opereren, en haar ziel niet te verkopen, noch aan de markt, 

noch aan de politiek. Dat gebeurt óók (vgl. de inzet op kerkgroei, of de profilering met 

ethisch-politieke thema’s) en wat dit betreft deel ik de theologische voorkeur van Gerard 

Dekker.

Dezelfde combinatie van analyse en stellingname komen we tegen bij het werk van de 

hoogleraar (moderne) Nederlandse geschiedenis, James Kennedy. In zijn dissertatie uit 

1995 over Nederland in de jaren zestig onderzocht Kennedy de opmerkelijk snelle omslag 

van een traditionele naar een progressieve, tolerante cultuur met plaats voor minderheden. 

Inmiddels heeft er een tweede ‘radicale bekering’ plaatsgevonden: naar nationalistisch 

populisme. Hoe heeft het zover kunnen komen? En hoe moeten we daarmee omgaan? Te 

actuele vragen eigenlijk voor een historicus, maar de auteur heeft zich door diverse uit-

nodigingen laten verleiden om zijn gedachten hierover te formuleren. Deze bespiegeling-

en (uit de periode 1999-2008) zijn gebundeld onder de titel Bezielende verbanden. Hierin 

tekent zich de volgende lijn af. In de politiek werd het regenteske bestuursmodel van 
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de jaren vijftig in de jaren zeventig grotendeels voortgezet. Pleidooien voor meer directe 

vormen van democratie wonnen het niet. In cultuur en religie vormde zich een tame-

lijk eenvormige progressieve, deels ook religieuze, elite die Nederland (‘gidsland’) voorop 

liet lopen in de wereldwijde strijd voor vrede, vrijheid en internationale gerechtigheid. 

Toen de bezieling hier, bij gebrek aan succes èn weerstand, uit verdampte, verbond deze 

meerder heids cultuur zich aan de onderstroom van conservatisme die tot dan weinig arti-

culatie had gevonden. Zo bevinden we ons in een nieuwe omslagperiode.

De historicus trekt vrijmoedig lessen uit de geschiedenis. Ten eerste dient er een 

herleving te komen van het principiële debat versus het pragmatisme van besturen door 

zich ‘aan te passen’ aan de omstandigheden. Ten tweede dienen burgers en politici zich 

meer met elkaar te verbinden. Politici mogen meer de spreekbuizen worden van deel-

groeperingen versus de consensusdemocratie die het volk dreigt te vervreemden van zijn 

bestuurders. Nederlanders zouden wel weer wat meer waardering mogen hebben voor 

de democratie als systeem om met onenigheid om te gaan. Te weinig verbindt men zich 

met specifieke standpunten, teveel wordt de tolerantie gepredikt, waardoor deze wordt 

‘opgeheven’ tot ideologie. Dan raakt het respect zoek voor minderheden die wel duidelijke 

(‘intolerante’) opvattingen hebben. Dan heerst in feite de dictatuur van de meerderheid. 

Kennedy pleit dan ook voor publieke theologieën, dat wil zeggen om beantwoording van 

de vraag ‘op welke grondslag’ de samenleving moreel en geestelijke geordend zou moeten 

worden (p. 118).

Het is duidelijk dat voor deze lessen mede wordt geput uit het spiegelbeeld dat  Kennedy’s 

geboorteland de Verenigde Staten voorhoudt, zonder dit kritiekloos te  verheerlijken. Deze 

zeer ongelijksoortige bundel bevat enkele goede artikelen, maar ook veel kortademige 

gelegenheidsstukken. De prettige combinatie van deskundige distantie en eigenzinnig 

engagement maakt wel dat deze uitstijgen boven de voorspelbare progressieve, dan wel 

conservatieve, of populistische, dan wel antipopulistische opinies waar we er al genoeg 

van krijgen voorgeschoteld.

Wel een echt boek is Stad op een berg van dezelfde auteur dat net als Dekkers bijdrage 

helemaal gaat over de rol van de kerken in de civil society, nu vanuit historisch perspectief 

en meer geredeneerd vanuit kansen dan vanuit de bedreigende marginalisering. Kennedy 

stelt vast dat de (protestantse) kerk in Nederland een bijzondere plaats inneemt: minder 

verweven met de staat dan bijvoorbeeld in Duitsland, maar ook niet zo lokaal dominant 

als ze is in de Verenigde Staten, ondanks de formele scheiding aldaar tussen kerk en staat. 

In Nederland balanceert de kerk tussen een privé-instelling en een publieke instelling. 

Nadat de gereformeerde kerk ophield ‘publieke kerk’ (dat wil zeggen: bijna ‘staatskerk’) te 

zijn, verliep de maatschappelijke betrokkenheid vooral via christelijke organisaties en ver-

enigingen die geleidelijk aan los van de kerken kwamen te staan. Vooral in de jaren zestig 

en zeventig van de vorige eeuw werd de maatschappelijke rol van de kerken weer sterk 

aangezet, terwijl recent de kerk weer meer als geestelijke instelling wordt gepresenteerd. 
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Tegelijkertijd echter wordt ze ingeschakeld in de (lokale) civil society, door buurtwerk te 

verrichten, mee te werken aan de WMO, en zich te laten erkennen als fiscaal aftrekbaar 

goed doel.

Het historisch overzicht dat hier geboden wordt, is interessant genoeg, maar de mees-

te aandacht zal uitgaan naar het voorstel dat de auteur doet. Dit komt dicht in de buurt 

van Dekkers ekklesia-optie, maar dan een stuk optimistischer getoonzet. Kennedy ziet 

een uitdagende toekomst voor de kerk als ‘contrasterende gemeenschap’. De kerk dient 

een hechte gemeenschap met een duidelijk profiel te zijn, die de traditie in ere houdt en 

haar leden met discipline bij de les houdt. Tegelijk dient deze kerk wel aan de buitenwacht 

duidelijk te maken waar ze voor staat. Juist door zich te onderscheiden van de omringen-

de samen leving kan ze het lichtend voorbeeld zijn waartoe het evangelie oproept. Bij 

 Kennedy fungeert een christelijke organisatie als Youth for Christ als voorbeeld: recht in 

de leer en thuis in deze cultuur.

Alles bij elkaar een opmerkelijk eensgezind geluid dus van deze zijde: een pleidooi voor 

een kleine herkenbare kerk die verschil maakt. Enige empirische grond voor zo’n koers is 

er wel: resultaten van vergelijkend internationaal onderzoek (Houtman 2009) wijzen uit 

dat de saillantie van het christelijk geloof toeneemt naarmate de kerk als publieke geloof-

waardigheidsstructuur verzwakt (Houtman et al. 2009). Dergelijke empirische gegevens, 

ook over de geschiedenis van kerk en civil society, zouden deze boeken hebben verrijkt. 

Zogeheten tendensen worden vaak meer geïllustreerd dan onderbouwd. Hoeveel en in 

welke richting is er de afgelopen decennia nu werkelijk veranderd in de sociale betrokken-

heid van christenen, en welke veranderingen betreffen eerder de beeldvorming? Dit soort 

vragen blijven na lezing liggen. Wat blijft is de intrigerende paradoxale boodschap: wil de 

kerk van belang zijn voor de civil society, dan moet ze dat vooral niet te hard willen.

Kees de Groot

Universiteit van Tilburg
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Fontaine, Jean La (ed.) (2009), The Devil’s Children. From spirit possession to witchcraft: 

New allegations that affect children, Farnham: Ashgate Publishing Ltd., pp 204, ISBN 

9780754667339, £ 55.

In het voorjaar van 2002 werd in Groningen een vijfjarig meisje thuis dood gevonden. 

Zij bleek het slachtoffer te zijn geworden van een bruaritueel. Het ritueel werd door de 

jonge Antilliaanse moeder en een vriendin uitgevoerd en was bedoeld om geesten uit 

te drijven. Uitdrijvingen al dan niet door religieuze ‘specialisten’ hebben meestal niet 

zulke desastreuze gevolgen als die in Groningen. Maar ‘ongelukken’: ernstige geestelijke 

mishandeling, en het toebrengen van slaag, brand-, snij- en steekwonden, uithongering, 

vast binden, opsluiting en isolatie, enz., enz. komen voor. Meestal zijn de slachtoffers 

heel jong, gebeurt het ritueel vaak thuis en blijken de daders familieleden, zoals ook in 

 Groningen het geval was.

Ik werd toen gebeld door de gedragswetenschapper van de Groninger politie om infor-

matie over brua want die was er in Nederland nauwelijks. Dit ligt anders in het  Verenigd 

Koninkrijk. Daar bestaat sinds 1988 Inform met als doel informatie ‘that is as reliable, 

 balanced and up- tot-date as possible about minority religions, faith movements, and spiritual 

communities’ (p. 2) te verzamelen en zo nodig te delen. Dit centrum is ook de uitgever 

van The devil’s children. Het bevat een twee hoofdstukken tellende Introduction waarin 

Eileen Barker het gehele boek introduceert en de vice director van Inform met de wel erg 

on-Engelse naam, Van Eck Duymaer van Twist, vertelt hoe Inform naar aanleiding van 

casussen ‘het pad van de bezetenheid’, dat bezaaid ligt met angels en voetklemmen leerde 

kennen. Dan zijn er drie afdelingen: The meaning of possession, Possession as contact with 

the divine, en Children accused.

In de eerste afdeling wordt ons door antropologen en psychiaters, die soms beide oplei-

dingen/professies in zich verenigen, duidelijk gemaakt dat ‘geloof in bezetenheid’ in ver-

schillende godsdienstige contexten verschillende betekenissen hebben, en dat niet altijd 

door ‘buitenstaanders’ wordt begrepen wat bezetenheid inhoudt. Zowel een emic als een 

etic benadering blijken valkuilen te kennen voor een westers opgeleide arts. Ook wordt 

de historische ontwikkeling van een godsdienstige (lees christelijke) naar een medische 

verklaring van bezetenheid en hekserij beschreven. Waarbij ook (het al dan niet bestaan 

van) de meervoudige persoonlijkheidsstoornis ter sprake komt. Verder zit er in deze af-

deling ook een beschrijving van het wel en wee van een gemeente van de Assemblies of God 

in  Engeland die onder leiding van een nieuwe voorganger in de ban geraken van geest-

drijverige geestenbannerij. En hoe het die gemeente vergaat nadat de voorganger, aan het 

einde van zijn geest uitdrijvend latijn, vertrekt. Ook het behandelen van een vrouwelijke 

emigrant uit Bangladesh bezeten van een djin wordt ons verhaald, waarbij het boze oog 

en zwarte magie ook een plaats krijgen. De afdeling eindigt met de beschrijving van een 
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vodou ritueel in Haïti, waarbij de emoties die de ‘witte’, vrouwelijke wetenschapper mee-

maakt eigenlijk een zwaarder accent krijgen dan de wetenschappelijke duiding.

Ook in de tweede afdeling waarin het contact met het ‘goddelijke’ naar voren komt, 

staan eigenlijk de ervaringen van de auteurs centraal. In de bijdrage over Wicca zijn het de 

emoties van de auteur, zelf ‘geroepen’ en geïnitieerd tot ‘heks’, die belangrijk zijn. Net als 

dat het geval is bij de Nigeria afkomstige en al 34 jaar in Engeland wonende en werkende 

verpleegster die over bezetenheid in de uit Benin stammende Celestial Church of Christ, 

waar ze lid van is, vertelt.

De cultureel-antropologische bijdragen in de derde afdeling Children accused over be-

zetenheid in ‘verre vreemde landen’ zijn niet zonder belang. Maar voor mij waren de meest 

interessante bijdragen te vinden in het deel waar ‘de kinderen des duivels’ in de westerse 

en dito christelijke kerken een plaats kregen. Hierin waren ook de meest maatschappelijk 

relevante bijdragen te vinden omdat ze onderwijzend personeel, sociale werkers en politie 

op het spoor kunnen zetten van mogelijk fysieke en geestelijke mishandeling van kinde-

ren. Want voorkomen blijft ook in Nederland vooralsnog broodnodig. Het zou dan ook 

geen kwaad kunnen dat een aantal opstellen in het Nederlands wordt vertaald en onder de 

ogen van onderwijzend personeel, sociale werkers, hulpverleners, en politie in steden en 

dorpen waar minderheden met dit soort opvattingen aanwezig zijn komt. Er zal zeker een 

vervolg op The devil’s children komen, hopelijk krijgen daarin de ‘onderzoekers’ minder 

ruimte voor hun ervaringen en wordt die ruimte besteed aan de analyse van de gedra-

gingen van de ‘opvoeders’ van ‘de duivelse kinderen’. Daarin hoeven geen afzonderlijke 

onderzoeksverslagen van de rituelen in de exotische landen aanwezig te zijn. Wel kan een 

terugkoppeling van de analyse van de rituelen in het westen en het land van oorsprong 

daarbij dienstbaar zijn.

Durk Hak

(als docent verbonden aan de Stichting Pedagogische Opleidingen te Groningen)

Kooiman, Dick (2009), Kapitalisme, kolonisatie en cultuur. Arme en rijke landen in historisch 

perspectief, Amsterdam: KIT Publishers, pp. 293, ISBN-13 9789460220142, € 24.95

De grote verschillen tussen rijke en arme landen laten zich niet eenvoudig verklaren. Ge-

durende de eerste fase van ontwikkelingssamenwerking heeft de internationale gemeen-

schap gewerkt vanuit de veronderstelling dat de ‘onderontwikkelde landen’ te maken 

hadden met een achterstand ten opzichte van de ‘ontwikkelde landen’. Deze betrekkelijk 

simpele diagnose leidde tot een strategie waarbij de overdracht van middelen centraal 

stond. Rijke landen stelden op betrekkelijk bescheiden schaal voedsel en kleren, kennis 

en kunde en financiële budgetten ter beschikking. De Marshall hulp van de Verenigde 
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Staten aan het door oorlogen verwoeste en verarmde Europa vormde het model. In de 

jaren zestig en zeventig van de 20ste eeuw verschoof de diagnose. De achterstand was 

– volgens deze diagnose – mede een gevolg van onrechtvaardige internationale economi-

sche verhoudingen. De inzet concentreerde zich op het creëren van een Rechtvaardige 

Internationele Orde, met allerlei afspraken over de handel in grondstoffen, stabilisering 

van exportopbrengsten, markttoegang, etc. Vanaf de jaren tachtig verschoof de diagnose 

nogmaals: de ontwikkelingslanden zelf hadden – volgens deze diagnose – gefaald in hun 

financieel-economisch beleid. Ze werden door de zogenoemde Bretton Woods instituties 

gedwongen tot structurele aanpassingen: liberalisering van markten en privatisering van 

nutsbedrijven.

Na de ineenstorting van het communisme leefde de gedachte dat de wereld-gemeen-

schap zich volop zou kunnen bezighouden met het armoede- en milieuvraagstuk, onge-

hinderd door de verlammende koude oorlog. De millenniumdoelstellingen zijn de uit-

drukking van deze hoop. Alle landen hebben zich gecommitteerd om de omvang van de 

armoede in de wereld in 2015 te halveren ten opzichte van 1990. Niets duidt erop dat deze 

doelstellingen wereldwijd gehaald zullen worden.

De hardnekkigheid van de verschillen tussen rijke en arme landen doet de vraag rij-

zen of de gebezigde diagnose en therapie goed gekozen zijn. Het boek van Dick Kooiman 

geeft geen rechtstreeks antwoord op deze vraag. Wel geeft hij een interessant overzicht 

van de historische achtergronden van de kloof tussen rijke en arme landen. Hij beweegt 

zich daarbij tussen drie verschillende posities. De eerste positie is gegeven met de wereld-

systeemtheorie, verbonden met de naam van Immanuel Wallerstein.1 De (kapitalistische) 

economie zorgt voor de samenhang in het wereldwijde systeem, waarbij de rijke landen 

de arme landen bijna letterlijk arm gemaakt hebben. De tweede positie stelt juist de cul-

tuur centraal, met name de kracht van de Europese cultuur. De naam van David Landes 

is onlosmakelijk verbonden met deze visie.2 Daarbij benoemt Landes – in waarderende 

zin – vooral de calvinistische arbeidsmoraal. Waar Karl Marx meeklinkt in de positie van 

Wallerstein, klinkt Max Weber door in de positie van Landes. Kooiman ziet een belang-

rijke overeenkomst tussen Wallerstein en Landes. Beiden stellen ‘Europa’, of beter: de 

economische respectievelijk culturele dominantie van Europa centraal als verklarende 

factor van de kloof tussen arme en rijke landen.3 De derde positie stelt juist dit ‘misplaatst 

 Europees superioriteitsgevoel’ onder kritiek. Kooiman verbindt deze positie met de naam 

van John Hobson.4 De geschiedenis van ‘niet-Europa’ kan volgens Hobson cs niet be-

schreven worden als louter resultante van Europese interventies.

Kooiman weet de verleiding te weerstaan om voor één van deze posities te kiezen. 

Hij gebruikt deze drie visies om de geschiedenis van enkele landen, werelddelen en sec-

toren te duiden. Geen van deze visies is op zich zelf afdoende om te komen tot een goede 

 diagnose. Maar gezamenlijk reiken ze wel een goed handvat aan om de verschillen tussen 

rijke en arme landen te duiden.
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In het kader van deze bespreking is het interessant om iets specifieker in te gaan op de 

rol van religie. Daarbij is het goed om vast te stellen dat de studie van Kooiman zich vooral 

richt op de materiële (economische) kanten van het bestaan. Religie komt in beeld voor 

zover religie – naar het oordeel van de beschouwer – invloed uitoefent op de economische 

prestaties van mensen en landen. David Landes is op dit punt zeer uitgesproken, omdat 

hij in navolging van Weber een directe – causale – relatie ziet tussen het calvinisme en 

economische successen. Hij wijst daarbij vooral op een open houding ten opzichte van 

wetenschap en technologie, een sobere consumptiestijl en een ethos van hard werken. 

Andere religieuze tradities zoals het katholicisme, de oosterse orthodoxie, de islam en het 

hindoeïsme hebben – naar het oordeel van Landes – op deze punten minder te bieden.

Kooiman grijpt in een paragraaf over het Indiase kastenstelsel terug op Weber.  Weber 

kenschetst de calvinist als iemand die de wereld ziet als een werkterrein en de hindoe als 

iemand die de wereld ervaart als een tovertuin of een zinsbegoocheling (p. 119).  Kooiman 

meent dat Weber deductief te werk ging: hij zocht zijn vertrekpunt in teksten en trok 

vervolgens directe lijnen naar de maatschappelijke werkelijkheid. Kooiman heeft een 

voorkeur voor empirisch veldonderzoek, dat o.a. aantoont dat mensen hun leven goed 

kunnen verdelen in bijvoorbeeld een religieus compartiment (hindoe) en een economisch 

compartiment (ondernemer). Ook wijst hij op het werk van Gijsbert Oonk die op basis van 

zijn onderzoek in India concludeert dat economische factoren veel meer bepalend zijn 

voor industriële ontwikkeling dan religieuze factoren.

Kooiman gaat ook in op de vraag of de islam een rem op ontwikkeling is (p. 215 e.v.). 

Vanuit het perspectief van Landes zal deze vraag zonder meer bevestigend beantwoord 

moeten worden. Kooiman wijst op de economische achterstand van de verschillende is-

lamitische landen, op de ondergeschikte positie van vrouwen in deze landen en op het 

renteverbod. Omdat Kooiman weigert de islam vast te prikken op een vermeende essentie, 

legt hij geen directe causale relatie tussen de islam en de economische achterstand. Hij 

lijkt te neigen tot het standpunt dat de islam één van de factoren is die bijdraagt aan de 

huidige situatie van de landen in het Midden-Oosten, niet meer en niet minder.

Ook in zijn beschouwing over de Chinese cultuur (p. 265) richt Kooiman zijn pijlen op 

Weber. Waar de calvinist de wereld zou willen hervormen in overeenstemming met de be-

doelingen van zijn God, zou de confucianist zich juist willen aanpassen aan de wereld als 

de best denkbare wereld. Vanuit deze veronderstelling moet het confucianisme – net als 

het hindoeïsme – wel een grote hindernis zijn voor economische vooruitgang. Herman 

Kahn daarentegen meent dat een confucianistisch georganiseerde maatschappij juist su-

perieur is aan het Westen.5 Het confucianisme zorgt z.i. voor de vorming van persoonlijk 

toegewijde individuen en een sterk gevoel van loyaliteit aan familie, onderneming en over-

heid. Kahn gaat met andere woorden mee met Landes waar het gaat om de betekenis van 

cultuur en religie voor economische ontwikkeling, maar distantieert zich van Landes’ 

voorkeur voor het calvinisme (en eurocentrisme).
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Met het bovenstaande is zeker geen recht gedaan aan de rijkdom van Kooimans 

 Kapitalisme, kolonisatie en cultuur. Kooiman biedt inzicht in een aantal verklaringen van 

de economische kloof tussen rijke en arme landen. Hij houdt afstand van de meer ‘ex-

treme’ posities. Het boek bevestigt wel het beeld dat religie (en levensbeschouwing) van 

betekenis is voor economische ontwikkeling. Maar religie zal nooit de enige en wellicht 

ook nooit de belangrijkste factor zijn. De interactie met andere factoren, daar liggen m.i. 

de uitdagingen voor verder onderzoek.

David Renkema

Ir. D.L. Renkema

(stichting Oikos te Utrecht, coördinator van het Kenniscentrum Religie en Ontwikkeling, 

een samenwerkingsverband tussen Cordaid, ICCO, Islamitische Universiteit Rotterdam, 

Seva Network Foundation en Stichting Oikos).
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Lamers, Harrie (2009), “Ik leerde met hun door hun weg te gaan” Nederlandse religieuzen en 

de Romanisering van de Braziliaanse katholieke kerk, Zoetermeer: Boekencentrum Acade-

mic, pp. 452, ISBN 9789023923725, € 35,00.

Ook de academische keuken kent vele smaken: van haute cuisine met een fijne theore-

tische structuur tot stamppot met veel en voedzame informatie. Dit dikke proefschrift 

van meer dan 450 pagina’s is meer van het type stamppot. Het biedt veel interessante 

nieuwe feiten vooral in de vele voetnoten, maar weinig theoretisch kader noch verklaring-

en. Ik heb dit boek met veel interesse gelezen omdat ik zelf ooit behoord heb tot de vele 

Religie en Samenleving_01.indd   88 22-4-2010   12:07:56



Boekbesprekingen 89

Religie & Samenleving, Jrg. 5, nr. 1 (mei 2010)

honderden Nederlandse religieuzen die naar Brazilië getrokken zijn vanwege het lokale 

priestergebrek. En zoals de schrijver opmerkt: de missionarissen bekeerden niet de Bra-

zilianen, maar zij werden zelf “bekeerd”. Maar is dit boek ook voor u als gemiddelde lezer 

geïnteresseerd in godsdienstsociologie de moeite waard?

Uitgangspunt van het boek is de romaniseringsthese van de CEHILA, de club van 

latijns amerikaanse kerkhistorici. De these houdt in dat de uit het buitenland geïmpor-

teerde religieuzen, in het Nederlandse geval, meestal priesters, veel minder zusters en 

broeders, zouden hebben bijgedragen aan het tot stand komen van een Romeinse variant 

van het kerk zijn in Brazilië ten koste van de eigenheid van de lokale kerk en het lokale 

geloofsleven en met name de volksreligie. Deze these wordt in dit boek echter niet ge-

operationaliseerd. Lamers probeert het CEHILA-standpunt te nuanceren, maar moet uit-

eindelijk concluderen dat inderdaad de Nederlandse missionarissen hebben bij gedragen 

tot de romanisering al vond hun komst plaats op uitnodiging van de Braziliaanse bisschop-

pen. De schrijver construeert zijn betoog rond de tegenstelling tussen de verhalen van de 

Nederlandse missionarissen, die uitvoerig aan het woord komen en de kerk historici van 

CEHILA, die veel minder ruimte krijgen.

Het boek geeft eerst een schets van de Braziliaanse kerkgeschiedenis met name van 

de koloniale christenheid en beschrijft in een volgend hoofdstuk de fase van ontbinding 

van deze kerkvorm. Het schetst vervolgens de poging van de kerk om na de uitroeping 

van de republiek in 1899, het verloren terrein te herwinnen. Hierin speelde de import van 

nieuwe devoties, klerikalisering en uitschakeling van de lekenbroederschappen een grote 

rol. Pas na 120 pagina’s komen de Nederlanders in beeld: voornamelijk de paters Redemp-

toristen, Franciscanen en Karmelieten die vanaf eind 19e eeuw naar Brazilië trokken. In-

teressant is hier het verhaal van pater Julio Maria, een beroemd conferencier, populair 

onder de elite, die later priester werd en intrad bij de Nederlandse redemptoristen maar 

door zijn nieuwe medebroeders volledig genegeerd werd.

Vervolgens komen de Nederlandse missieactiviteiten vanaf de jaren twintig aan de 

orde. De grondige veranderingen die de Braziliaanse kerk sinds de jaren vijftig heeft door-

gemaakt krijgen ook een eigen hoofdstuk. Dan worden tenslotte de belevenissen van de 

Nederlanders beschreven in vier heel verschillende regio’s: het Noorden, het Amazone-

gebied, het Noord Oosten, vooral Bahia en Zuidoost en Centraal Brazilië, Minas Gerais 

en Brasilia. In dit proefschrift komen de drie zuidelijke deelstaten niet aan bod. Volgens 

Lamers was dit gebied niet zo relevant, er werkten weinig Nederlanders. Een verdedigbare 

keuze, maar de invloed van het Zuiden op de Braziliaanse kerk was heel groot in de laat-

ste decennia. Deze streek, waar de afstammelingen van de immigranten leven, leverde 

heel veel bisschoppen en kardinalen de laatste jaren. Op de vraag naar het waarom, gaat 

Lamers niet in. Deze vraag hoort wel mijns inziens wel beantwoord te worden. Is het 

vanwege de grotere aantallen roepingen in het Zuiden, of vormt het een beter milieu voor 

een celibataire carrière van de priesters? De Nederlandse priesters hadden geen ongelijk 
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in hun observatie dat het celibaat in Brazilië moeilijk lag en ligt. “Beneden de evenaar 

bestaat er geen zonde” heet het in een bekend Braziliaans lied!

Voortdurend moest ik bij lezing denken aan zoveel andere vragen die met deze in-

formatie aan de orde gesteld hadden kunnen worden en soms zelf beantwoord. Ik wil er 

enige noemen, enerzijds om aan te geven hoeveel interessante informatie door Lamers uit 

de archieven is opgedolven, anderzijds hoezeer zijn blik vernauwd is door zijn oorspron-

kelijke vraag- en tegenstelling. Het gaat uiteindelijk niet om een tegenstelling in verhalen, 

maar om verschillende posities in het religieuze veld die niet alleen bepaald worden door 

nationaliteit, maar ook door sociale klasse, gender, kerkelijke organisatievormen zoals het 

diocees, orden en congregaties.

Ten eerste. Is de tegenstelling tussen de verhalen van de Nederlanders en Brazilianen/

Latijns-Amerikanen wel zo groot en absoluut als in dit boek verondersteld wordt? Wie zijn 

die historici van CEHILA? De kerkhistoricus die Lamers heel vaak citeert is Hoornaert, 

een Belg door de auteur beschuldigd van ideologisch denken. Verder noemt hij Carlos 

Mesters, beroemd om zijn bevrijdende exegese, deze is een Nederlandse karmeliet. De 

Nederlandse missionarissen vormden ook geen homogene groep. Er bestonden grote ver-

schillen in wat toen spiritualiteit heette, in hedendaags idioom: cultuur van deze organisa-

ties. Doelen en methodieken verschilden ook zeer tussen bijvoorbeeld de redemptoristen, 

specialisten in volksmissies die wilden scoren in aantallen communies en biechten, en de 

Karmelieten die veel energie stopten in het onderwijs. Lamers geeft ook voorbeelden van 

duidelijke concurrentie tussen de verschillende groepen om bijvoorbeeld een bedevaart-

plaats te beheren. Hij vertelt ook over conflicten tussen de missionarissen en hun eigen 

Nederlandse bisschoppen zoals bij de paters van de H. Geest in het Amazonegebied, ove-

rigens al vroeg actief in het werk met radioscholing.

Vervolgens zou de auteur het gebrek aan aanpassing van de Nederlandse religieu-

zen geoperationaliseerd moeten hebben. Hoe categoriseer en evalueer je de houding van 

de Nederlandse missionarissen t.a.v. de Braziliaanse samenleving, volkskatholicisme en 

kerk? Welke vorm en graad van aanpassing was er van deze immigranten te verwachten 

en hoe meet je die? Er zijn nogal wat religieuzen die zich ook lieten naturaliseren tot Bra-

ziliaans staatsburger. Lamers is niet nagegaan hoe vaak noch waarom dat gebeurde. Hoe 

zijn andere Nederlandse emigranten, niet religieuzen, niet-katholieken gevaren? Passen 

deze zich goed aan, integreren zij in hun nieuwe vaderland? Kijk naar de immigranten 

van Holambra, die zich heel lang afzijdig hebben gehouden van de lokale samenleving. 

Pas in de postkoloniale tijd is training in interculturele vaardigheden erkend als voor-

waarde voor succesvol werken in een andere cultuur. (Vink 2005) Een bekende etnoloog 

als Levy Bruhl ( 1857-1939) kon nog twijfelen aan de capaciteit van Afrikanen om abstract 

te denken. Geen wonder dat Lamers brieven kan citeren waarin over “zwartjes” geschre-

ven werd.

Religie en Samenleving_01.indd   90 22-4-2010   12:07:56



Boekbesprekingen 91

Religie & Samenleving, Jrg. 5, nr. 1 (mei 2010)

Dan rijst de vraag of het wel ging om verschillen in de nationale culturen,  respectievelijk 

van de directe en weinig diplomatieke Nederlanders versus de soepele en meegaande Bra-

zilianen? Interessant in dit kader de case van pater Julio Maria (1850-1915) een sociaal 

voelend priester afkomstig uit de Braziliaanse elite, die zoals Lamers zelf schrijft “vaak 

neerkeek op de buitenlanders niet zelden van eenvoudige afkomst “ (p.148). Was er hier 

niet sprake van klassenverschillen tussen Nederlandse boerenzonen en deze zoon van de 

lokale elite? Verschillen in pastorale aanpak en theologische klemtonen zijn niet te her-

leiden tot verschillen tussen nationale culturen. Zeker is en ik erken dat, ook wij, post con-

ciliaire Nederlanders, in de zestiger jaren van de vorige eeuw weinig gevoel hadden voor de 

eigen heid van de volksreligiositeit. Al dat gedoe met de heiligen leidde maar af van sociale 

inzet. Hierin onderscheidden wij ons toen niet van de Braziliaanse clerus. Alleen sinds 

de zeventiger jaren en dank zij veel godsdienstsociologische studies is er een gevoelig heid 

ontstaan voor dit volksgeloof. Zelfs de Basisgemeenschappen en de bevrijdings theologen 

stonden niet echt voor open voor de traditionele godsdienstigheid.

Tenslotte. Ik deel de opvatting van Ulrich Beck dat sociale wetenschappen globaal zijn 

of niet. Dit geldt zeker voor de studie van de katholieke kerk, al lang een globale en trans-

nationale organisatie. De invloed van Rome in dit proces van romanisering blijft onder-

belicht in deze studie. Niet alleen van het Vaticaan, maar ook de generale besturen van de 

congregaties, die weinig oog hadden voor specifieke lokale behoeften en gebruiken. Vaak 

werden zelfs de dagorde en kleding centraal bepaald. Congregaties en orden hebben eigen 

doelstellingen, bijvoorbeeld hun eigen expansie.

Zoals gezegd het boek levert veel interessante informatie, gebaseerd vooral op schrif-

telijke bronnen en weinig op interviews. Jammer dat deze ingrediënten niet gebruikt zijn 

voor een verfijnder gerecht.

Nico Vink

Amsterdam
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Fundamentalisme kent vele vormen, afhankelijk van de maatschappelijke context waarin 

het zich voordoet. Schäfer, hoogleraar systematische theologie en godsdienstsociologie 

aan de universiteit van Bielefeld, spreekt daarom ook van fundamentalismen wanneer hij 
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de ideologieën van fundamentalistische bewegingen beschrijft. Hij geeft allereerst een 

formele definitie van fundamentalistische bewegingen om ze af te grenzen van andere 

sociale bewegingen. Fundamentalistisch zijn die bewegingen die hun overtuigingen voor 

absoluut waar houden en op grond daarvan een dominantiestrategie ontwikkelen teneinde 

zowel het persoonlijke als het openbare leven aan die overtuiging te onderwerpen. Beide 

criteria moeten gelden. Groepen met absolute overtuigingen die zich in een maatschap-

pelijke enclave terugtrekken zijn niet fundamentalistisch. Dat zijn zij alleen als zij hun 

denkbeelden (utopie) in alle aspecten van het moderne maatschappelijk leven gestalte wil-

len geven. Dat het dan veelal gaat om religieus gedachtegoed is niet verwonderlijk omdat 

religies aanspraak maken op het bezitten van de absolute waarheid. Het zijn bewegingen 

die zich in vele delen van de wereld voordoen; in samenlevingen die alle als modern zijn te 

kwalificeren. Schäfer wil dan ook niets weten van de oude tegenstelling waarin het Wes-

ten, als modern, tegenover de Derde wereld, als traditioneel, wordt geplaatst. Hij spreekt 

met Eisenstadt van multiple moderniteit. In die maatschappelijke verscheidenheid krij-

gen de bewegingen gestalte, waarbij zij voor het bereiken van hun doelen gebruik maken 

van moderne technologische middelen en organisatiestrategieën. Schäfer onderzocht de 

ontwikkeling van fundamentalismen in twee contexten: ‘het huis van de Islam’ en de 

 Verenigde Staten van Amerika. In twee hoofdstukken wordt daar verslag van gedaan, 

waarna in het laatste hoofdstuk Europa in de beschouwing wordt betrokken.

In de islamitische landen kwam, aldus Schäfer, de moderniteit tot stand door en 

tegen over het Franse en Britse kolonialisme. Radicale tegenbewegingen kwamen op die 

zich geplaatst zagen tegenover een tweevoudige vijand: het Westerse kolonialisme en neo-

kolonialisme én de ‘ongelovigen’ in de eigen gemeenschap, met wie ook vaak de eigen 

regering wordt bedoeld. In de ideologie van dergelijke bewegingen is sprake van een dub-

bele onderwerping: aan het Westen en aan de eigen, als corrupt en als vazal van buiten-

landse machten beschouwde regeringen. Tegenover de door het kapitalisme tot stand ge-

komen geïndividualiseerde samenleving en de verdeeldheid van de islamitische landen 

onderling stelt men de Umma, de – utopie – van de eenheid van de islamitische gemeen-

schap. In sommige gevallen ontstaan reform-bewegingen, in andere gevallen bewegingen 

die oproepen tot een universele djihad, tegen o.a. Israël, USA, UNO, persbureaus, non-

 gouvernementele organisaties, multinationals, zendingsgenootschappen. Wie sluiten 

zich bij radicale bewegingen aan? Niet de laagste groepen, vaak zelfs goed opgeleiden uit 

families die nog geen lange stedelijke traditie kennen, en met weinig kansen. Men kiest 

dan voor een religieuze – en niet voor een seculiere – protestbeweging, die de opvatting 

huldigt dat de koran onbetwijfelbaar en onveranderlijk is, dus dat er geen interpretatie 

mogelijk is en dat seculier recht niet bestaat. Sommige bewegingen richten zich op de 

eigen elites, anderen op een verre vijand, waarbij ook apocalyptische elementen onderdeel 

van de ideologie vormen. Het gaat om de (eind)strijd tussen goed en kwaad, de strijd van 

de gelovige broeders tegen al de anderen die dan automatisch ook vijand zijn. De strategie 

Religie en Samenleving_01.indd   92 22-4-2010   12:07:56



Boekbesprekingen 93

Religie & Samenleving, Jrg. 5, nr. 1 (mei 2010)

kan variëren van terugtrekken uit de maatschappij, sociale actie en agitatie, gewapend 

verzet, terreur, revolutie/staatsterreur. In de beide laatste gevallen is dan sprake van fun-

damentalistische bewegingen.

In de Verenigde Staten van Amerika is het fundamentalisme geworteld in de opvat-

ting dat Amerika “Gods own country” is, uniek en uitverkoren. De eerste settlers poogden 

hun samenlevingen naar bijbelse normen in te richten. Na de bevrijding van de koloniale 

overheersing kwam de gedachte van perfectioneren van de maatschappij op, gebaseerd op 

Christelijke normen. Binnen de nieuwe staat wordt het ware geloof gevonden, daarbuiten 

is wat anders (kolonialisme, feodalisme, de paus, de bolsjewieken). Vanuit conservatieve 

hoek wordt gekozen voor een letterlijke interpretatie van de bijbel, the old time religion, 

en tegen de evolutie, tegen humanisme en in later tijd ook tegen feminisme, abortus, 

euthanasie. Voor groeperingen die onderaan de maatschappelijke ladder komen te staan, 

werden en worden geen socialistische oplossingen gegeven maar Amerikaans religieuze. 

De buitenlandse politiek wordt sterk manicheïsch opgevat. Het uitverkoren zijn, houdt 

tegelijk een demonisering van de tegenstander in en plaatst buitenlandse conflicten in 

het kader van een strijd tussen goed en kwaad. Dergelijke opvattingen worden vooral 

aangehangen door de opkomende middenklasse in het zuiden, maar zijn in alle sociale 

strata van USA aan te treffen. De leiders van de bewegingen komen uit de hoek van het 

republikeinse establishment. Het demoniseren van de tegenstander sluit aan bij de opvat-

tingen van evangelikale (pinkster) groepen, die menen dat demonen uitgedreven moeten 

worden en zo moeten ook de demonische krachten in het buitenland uitgedreven worden. 

Dat mag ook preventief, hetgeen een sterk leger en ingrepen in andere landen, behorende 

tot de kwade machten in de wereld, rechtvaardigt. Deze opvatting wordt steeds sterker 

apocalyptisch gekleurd. De staat Israël speelt hier een belangrijke rol. Het jaar 1948, toen 

Israel gesticht werd, wordt een meer dan historische betekenis toegedacht. Israël en de 

USA worden gezien als de laatste goddelijke bastions. Na het uiteenvallen van de Sovjet 

Unie werd naarstig gezocht naar een andere satanische tegenstander. Aan het terrorisme, 

en breder ‘de Islam’ of sommige islamitische staten, zeker na 11 september, kon nu de rol 

van de Antichrist toegeschreven worden. Het apocalyptische en demonische aspect wordt 

volgens fundamentalistisch christelijk rechts hier duidelijk gedemonstreerd omdat het 

gaat om een strijd tegen een ‘onzichtbare’ vijand, die overal kan toeslaan ook in God’s own 

country. Het fundamentalisme in de USA, vooral zoals het naar voren komt in de retoriek 

van de rechtse media en tv-dominees, bevestigt het stereotype beeld dat de radicale Islam 

van Amerika heeft. Omgekeerd is de radicale Islam weer koren op de molen van de beeld-

vorming van rechts Amerika. Beide fundamentalismen willen het conflict niet oplossen, 

maar willen het laten escaleren omdat zo hun gelijk wordt bevestigd.

Schäfer gaat tenslotte in op ontwikkeling van de moderniteit in Europa en haar positie 

tegenover de USA en de islamitische landen. In Europa, en daar is zij uitzondering, werd 

religie niet met bevrijding geassocieerd, zoals in de eerder genoemde landen, maar met 
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onderdrukking. De revoluties en de Verlichting in Europa richtten zich tegen kerk en 

staat. Dat heeft een pluralistische visie op religie en andere ideologische stelsels tot stand 

gebracht. In het postmoderne denken in Europa past geen absoluutheidsaanspraak, maar 

een keuze voor oecumene en relativiteit zoals die door Lessing al werd verwoord. Europa 

kan, zo meent Schäfer, op grond van de haar kenmerkende moderniteit de dialoog met en 

de samenwerking tussen culturen bevorderen en zo een brugfunctie vervullen tussen de 

fundamentalismen in de USA en de islamitische wereld.

In goed 200 pagina’s beschrijft Schäfer hoe een uitermate complex verschijnsel als 

het fundamentalisme in verschillende historische contexten zijn vorm heeft gekregen. 

 Uiteraard kan het beeld dat hij geeft niet anders dan in brede penseelstreken geschetst 

worden. Het betoog is met enige inspanning – het is niet vrij van Duits sociologen jargon – 

wel redelijk te volgen. Terecht noemt hij zijn boek een essay. Het is een poging uitgaande 

van een formele definitie verschillende vormen van fundamentalisme te onderzoeken. 

Hierbij moet bedacht worden dat er geen primaire bronnen zijn onderzocht, maar ge-

put is uit secundaire literatuur. Aan bronnenverantwoording doet Schäfer niet, de lezer 

moet er dus maar van uitgaan dat de eruditie van de schrijver garant staat voor een goede 

literatuur keuze. Wat verder opvalt is dat, hoewel Schäfer fundamentalisme en fundamen-

talistische bewegingen als een vorm van moderniteit ziet, hij ze ook wel als Begleiter-

scheinung van moderniteit presenteert, of soms ook als een reactie op moderniteit. Deze 

drie lijnen lopen wel eens door elkaar. Ondanks deze kritische opmerkingen moet gezegd 

worden dat Schäfer er zeker in is geslaagd om aan te tonen dat fundamentalisme een veel-

vorming verschijnsel is. In die zin moet zijn poging zeker gewaardeerd worden.

Lammert G. Jansma

Veenwouden
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