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Christusbeeld

Kies met Israël en Pales

Dankzij het wereldkampioenschap
voetbal in Brazilië komt nu dagelijks
het imposante Christusbeeld op een
heuvel bij Rio de Janeiro in beeld. Een
replica ervan staat in de ‘huiskamerstudio’ van de Publieke Omroep en
luistert aan de zijlijn – alle ogen zijn
op het grote videoscherm gericht –
bewegingsloos naar al het gezwets
over voetbal. Soms scharrelt er een
bruin hondje in de buurt, en dat is
het dan. Maar telkens zijn er die zegenende handen.
Mooi aan het echte Christus de Verlosser-standbeeld uit 1931 is dat het
nog steeds uittorent boven al de kantoorkolossen en wolkenkrabbers.
Ook in wereldstad Rio de Janeiro reiken die bijkans tot de hemel. ‘Gewone’ monumentale kerktorens en kathedralen leggen het af tegen de
bouwdrift van de moderne tijd. Maar
dit beeld staat er nog steeds boven,
letterlijk. De fiere gestalte met de zegenende handen boven de baai van
Rio, het is een formidabel aanzicht.
En toch, en toch. Ik word er als protestantse jongen niet echt vrolijk van.
Mijn gevoelige zenuw ligt bij de
vraag of de stad echt gezegend is met

een beeld dat haar zegent. Het nadeel
van deze betonnen kolos is en blijft
namelijk dat het, jawel, een beeld is.
Een afbeelding. Een letterlijk in beton
gegoten idee van wie Christus is. Dat
brengt risico’s mee. In de vorm van
bijgeloof (het beeld in de buurt als
garantie op succes) of de verleiding
de afbeelding van ‘Christus’ voor elke
menselijke kar te spannen. Om er een
tv-studio mee op te luisteren, of in te
zetten voor toerisme.
Natuurlijk is dit getheoretiseer vanaf
deze zijde van de Grote Plas. Je zou
met een beetje goede wil kunnen
verdedigen dat zo’n megabeeld een
ideaal evangelisatiemiddel is waar
vriendschapsevangelisatie en ‘de witte tent’ bij verbleken.
Maar toch, maar toch. Voor even volhard ik bij het zien van Rio’s trots in
de gedachte dat er een beeldenstorm
overheen moet (naar een grap van
Herman Finkers). En omdat ik niet
van de slopershamer ben, bedoel ik
dat geestelijk – wel zo veilig om niet
van cultuurbarbarisme beschuldigd
te worden. Maar goed: juist omdat
‘onze’ Verlosser leeft, hoeft ons geloof
niet in beton gegoten te zijn.

… Henk Fonteyn is door de Protestantse
Kerk uitgezonden naar de Westelijke
Jordaanoever als reactie op een oproep
van Jeruzalemse kerken tot solidariteit.
Hij schetst hoe zijn beeld van Israël en
de Palestijnen in de afgelopen jaren
gekanteld is.
Toen ik in 1984 predikant werd, was er
in veel kerken aandacht voor ‘het gesprek met Israël’. Dat had gevolgen.
Veel predikanten, ook ik, gingen anders
naar de eigen traditie kijken. We kozen
onze woorden voorzichtiger, om elke
suggestie te vermijden dat het joodse
geloof had plaatsgemaakt had voor het
superieure christelijke geloof. In mijn
preken hamerde ik er op dat joden en
christenen kinderen van dezelfde Vader
zijn. En dat Jezus een jood was, die op
sabbat naar de synagoge ging.
Aangemoedigd door de Hervormde
Kerkorde van 1951, die sprak van onopgeefbare verbondenheid met Israël –
volk, land en staat – deed ik mijn best
de jaarlijkse Israëlzondag in mijn gemeente handen en voeten te geven. Ik
organiseerde gemeentereizen naar Israël. Als ik al een opvatting over de problematiek in het Nabije Oosten had,
was die pro-Israëlisch.

alle steun
ingezonden Jelte Huizenga, Almere

Goudschat
Ik kijk ervan op als ik lees dat archeologen en geschiedkundigen zich verbazen
over de vondst van een goudschat uit
de zesde eeuw in Drenthe, bovenop de
eerdere vondsten bij Beilen uit de vijfde
eeuw en Nietap uit de zevende eeuw
(ND 20 juni). Het verbaast me vooral
dat ze de eenvoudigste verklaring voor
die schat over het hoofd zien. Zelf denk
ik dat het patroon van deze goudvondsten bevestigt wat al meer dan een halve eeuw geleden werd geschreven in
het enige standaardwerk over de vaderlandse geschiedenis dat in ons gezin
werd verslonden, Zo schreedt de beschaving voort van Leonhard Huizenga. Zijn

puntige omschrijving van de bewoners
van het Oude Landschap luidde: ‘De
Drenthen zijn gewrocht uit turf, jenever en achterdocht.’ Het is toch niet
voorstelbaar dat mensen die achterdocht in de genen hebben hun, met het
steken van turf, zuurverdiende geld aan
banken zullen toevertrouwen? Helemaal niet in een tijd van politieke, economische en klimatologische onzekerheid waardoor die eeuwen werden
gekenmerkt. De jenever zal er vervolgens ongetwijfeld aan hebben meegewerkt dat ze naderhand niet meer wisten waar ze hun spaarpot hadden
opgeborgen. <

Vreemd was dat niet. Als naoorlogse
Nederlander ben ik doordrongen van
het feit dat de meeste Joden in Nederland in 1940-’45 door de nazi’s met
schokkend gemak konden worden gedeporteerd. Als protestants christen
ben ik me bovendien bewust van de negatieve rol die de ‘vervangingstheologie’ – de christen is in plaats van de
jood gekomen, de genade in plaats van
de wet – heeft gespeeld in de brede acceptatie van de antisemitische ideologie van de nazi’s in Duitsland.
Dat kleine staatje met zijn strijdbare
pioniers, bezig de woestijn te ontginnen en zich de buren van het lijf te
houden die hen ‘de zee in wilden drijven’, verdiende alle steun!
Maar tijdens een Israëlreis eind jaren
negentig begonnen er scheurtjes in
mijn standpunt te komen. In de oude
stad Jeruzalem spraken we met de pre-

dikant van de Evangelisch-Lutherse
Kerk: een inheemse kerk, met Palestijnse kerkgangers en een Palestijnse
predikant. Hij sprak over de Israëli’s als
een bezettende mogendheid, die hem
en zijn volksgenoten – christen of moslim – hun waardigheid ontnam en hun
vrijheid beperkte. Die visie kon ik op
dat moment niet goed ontvangen. Maar
het liet me niet meer los.
In 2007 was ik met een van mijn dochters in Jeruzalem. We zagen ‘de muur’
rond Bethlehem. Ook zagen we, ’s morgens om half vier op weg naar het
vliegveld, een checkpoint waar honderden Palestijnse arbeiders, op weg naar
hun werk in Israël, dicht opeengepakt
in een soort kooi stonden te wachten. Ik

Er bleek ook een
ander verhaal te
bestaan, vanuit
het perspectief
van vluchtelingen.
was verbijsterd door de neerbuigende
behandeling die onze Palestijnse taxichauffeur van een Israëlische militair te
verduren kreeg toen we zelf zo’n checkpoint moesten passeren.
Mijn verwarring nam toe. Ik begon de
geschiedenis van deze regio vanuit een
ander perspectief te bestuderen. Voor
het eerst hoorde ik over oorlogsmisdaden door Joodse strijders in de onafhankelijkheidsoorlog.

christen-zionisten
De gewelddaden door de tegenpartij
kende ik al. Maar er bleek ook een ander verhaal te bestaan, vanuit het perspectief van een vernederd, gemarginaliseerd volk, een volk van vluchtelingen.
Veel christenen zijn gevoelig voor de
opvatting dat de stichting van de staat
Israël in 1948 een vervulling van Bijbelse profetieën was, en dus een directe
daad van God. Een stap in de richting
van ‘de eindtijd’, van de (weder)komst

van de messias. In dit concept is een
sleutelrol weggelegd voor Jeruzalem.
Als alle Joden zijn teruggekeerd, zal het
niet lang meer duren voordat de messias zijn voeten op de Olijfberg zet en
vandaar zal afdalen om door de gouden
poort zijn residentie binnen te trekken.
Dan zullen alle Joden inzien dat hun
messias geen ander is dan Jezus en zich
massaal tot Hem bekeren.

Willem Bouwman nd.nl/opinie

Koffie is goed voor je tanden, melden de Telegraaf en nu.nl.
Met een kop koffie blijf je alert en voorkom je tandbederf.

maar,
Zo’n bericht heeft de schijn tegen. Het komt uit
de koker van een koffiebrander of anders is het
een tendentieuze samenvatting van onderzoek
naar een bepaald soort koffie, dat bij beperkt gebruik een zekere vorm van tandbederf voorkomen
kan. Het onduidelijke brongebruik voedt de twijfel. Het bericht verwijst alleen naar ‘Braziliaanse
onderzoekers’, een omschrijving die veel te denken over laat.
Enig googelen leert dat het bericht in een uitgebreidere vorm op vele Engelstalige sites verschenen is, met veelbelovende koppen als ‘Vergeet de
waarschuwing van de tandarts, koffie maakt je
tanden schoner’ en ‘Hoe een kop zwarte koffie
voorkomt dat je tanden gaan rotten’. In sommige
berichten wordt de leider van het onderzoek geciteerd, dr. Andréa Antonio, docent aan de Federal University van Rio de Janeiro. Zij publiceerde
het onderzoek in een wetenschappelijk tijdschrift
Letters in Applied Microbiology.
Uit dit artikel, te lezen op de site van het tijdschrift, blijkt dat het onderzoek enkele mitsen en

maren kent. Het gaat niet om koffie in het algemeen, maar om een bepaald soort koffie, gemaakt van een koffieboon met de naam coffea
canephora, ook bekend als robusta. Een klein
deel van de koffie die wereldwijd gedronken
wordt, is gemaakt van deze koffieboon, ongeveer
dertig procent. Coffea canephora wordt veel geproduceerd in Vietnam en Brazilië.
Bij het onderzoek gebruikte dr. Antonio niet alleen een specifieke koffieboon, ze gebruikte ook
specifieke tanden, namelijk vijftien melktanden
die ze kreeg van kinderen uit Rio de Janeiro die
aan het tanden wisselen waren. De vijftien tanden waren met zorg geselecteerd. Tanden die
vlekken, scheurtjes of gaatjes vertoonden, mochten niet meedoen aan het onderzoek. De tanden
die onderzocht werden, verkeerden in perfecte
staat.
Op deze perfecte, niet meer functionerende
melktanden van Braziliaanse stadskinderen
bracht Antonio een laag micro-organismen aan

waaruit tandplaque ontstaat. Die bacteriën in de
tandplaque verdwenen als de laag werd blootgesteld aan koffie die gemalen was van de coffea
canephora. Hoe dat precies in z’n werk gaat, is
haar niet helemaal duidelijk.
Koffie is dus alleen heilzaam als er een bepaalde
koffie wordt gebruikt, en het effect is alleen
waargenomen bij perfecte, niet meer functionerende melktanden. Of volwassenen er baat bij
hebben, is de vraag. En dan nog. In een toelichting op haar onderzoek zegt Antonio dat koffie
het beste zwart gedronken kan worden, zonder
suiker en melk, want die kunnen de heilzame
werking te niet doen. Bovendien is het verstandig niet te veel zwarte koffie te drinken, want
misschien veroorzaakt zwarte koffie vlekken in
het tandglazuur. Ze waarschuwt dat zwarte koffie zuren bevat die het tandglazuur kunnen
aantasten.
Koffie goed voor je tanden? Antonio gelooft het
zelf waarschijnlijk niet.

over de andere kant van de feiten
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column
Aad Kamsteeg is oud-buitenlandcommentator van het
Nederlands Dagblad en schrijft op deze plaats twee keer
per maand een column.

tijnen geweldloze weg
opdracht. Internationale vrijwilligers
delen drie maanden lang het leven van
de Palestijnse bevolking. Ze zijn als
waarnemer aanwezig bij de checkpoints, bij geweldloze demonstraties en
bij conflicten tussen Palestijnse boeren
en Joodse kolonisten om akkers, olijfgaarden en water. Ook worden Palestijnse en Israëlische vredesbewegingen
en mensenrechtenorganisaties gesteund.
Het valt niet mee om ‘meerzijdig partijdig’ te blijven wanneer je meeleeft aan
Palestijnse kant. De muur is aan deze
kant een symbool van vernedering, afhankelijkheid en isolement. Toch probeer ik niet in simplificaties te vervallen door bijvoorbeeld in elke Israëlische
militair een bad guy te zien. Ik weet: er
zijn twee verhalen, van twee getraumatiseerde volken.

solidair

Een Palestijnse vrouw draagt beddengoed weg van de plek waar dertig ‘illegale’
tenten en andere onderkomens door het Israëlische leger waren opgeruimd.
Wie in dit scenario gelooft, zal Israël
steunen, door dik en dun. Kritiek op Israël is dan kritiek op Gods werk.

bescherming
Mij staat het beeld van Israël als theater
van de eindtijd tegen, omdat het blind
maakt voor schendingen van fundamentele mensenrechten waarvan het
Palestijnse volk al meer dan een gene-

ratie lang het slachtoffer is. Daarvan
ben ik me in toenemende mate bewust
geworden. Daarom bevind ik me momenteel op de Westelijke Jordaanoever,
als vrijwilliger in een programma van
de Wereldraad van Kerken. Het is in het
leven geroepen als antwoord op een
oproep van dertien Jeruzalemse kerken
aan de wereldwijde christenheid om
solidariteit te tonen, als evangelische

Kan het conflict opgelost worden en zo
ja, hoe? Eén staat – die dan vermoedelijk geen Joodse staat kan blijven – of
twee? En is die tweede staat wel levensvatbaar? Wat moet de status van
Jeruzalem worden? Wat gebeurt er met
de Joodse nederzettingen in Palestijns
gebied? Kunnen de Palestijnse vluchtelingen uit Libanon, Jordanië en Egypte
ooit terugkeren naar hun dorpen?
Alle onderhandelingen tot nog toe wijzen het uit: het is moeilijk het wantrouwen te overwinnen en vertrouwen
te schenken.
Christenen doen er, denk ik, goed aan
zich solidair te betonen met alle Israeli’s en Palestijnen die langs geweldloze
weg zoeken naar een oplossing waarin
het recht van beide volken om waardig
te leven, centraal staat. Op dit moment
zijn er alleen maar slachtoffers. Aan
beide kanten vormt een bezetting een
aanslag op de humaniteit.
Ik weet en voel me nog altijd sterk verbonden met het Joodse volk. Dit is het
volk dat de wereld het geloof in de ene
God geschonken heeft, de tien geboden
en zijn beste zoon, Jezus.
Maar ik kan niet passief aanzien hoe
juist dit volk een politiek voert die anderen doet lijden. Ik zou een slechte
vriend zijn als ik daarover zweeg. <

Reageren?
Brieven: maximaal 200 woorden.
Artikelen: maximaal 700 woorden. Mail uw reactie met
naam, adres en telefoonnummer naar opinie@nd.nl of
Nederlands Dagblad, postbus 111, 3770 AC Barneveld.

7 keer 7
Tot begin juli trekken vier christenen – Otto Kamsteeg, Herman Wegter, Reinier Sonneveld en Karel
Smouter – in de roadtrip ‘7keer7’ door Nederland. Ze onderzoeken hoe het christendom toekomst
kan hebben. Elke avond nemen ze zeven lifters mee: gelovigen, ex-gelovigen en andersgelovigen,
die in zeven minuten mogen zeggen wat het christendom achter zich moet laten én wat mee moet.
Vanavond is Paul Visser een van hen.

Weg met alle ballast
Ik ben Paul, predikant in de Noorderkerk (Protestantse Kerk) in Amsterdam, al bijna 32 jaar gelukkig
getrouwd met Tine, die tevens mijn partner is in
‘Gods business’ en met wie ik geniet van drie
prachtige volwassen kinderen, die zich ieder op een
eigen wijze geroepen weten om ten dienste van het
Koninkrijk van God hun talent in te zetten in deze
wereld. Ik woon en werk nu zestien jaar in de stad:
eerst twaalf jaar in Den Haag en sinds 2010 in Amsterdam. Dat doet iets met je. Al scherper ontdek ik
dat God anders is dan vaak binnen de kerk is en
wordt gedacht. Hij duikt op in een context waar Hij
wordt verworpen, in een wereld die Hem afdankt.
Die steeds terugkerende ervaring – waarover ik me
in toenemende mate verbaas – leert me de Schrift
anders lezen. Ik ontdek dat God ook daar vanaf de
eerste bladzijde op die wijze onder ons is. In een
liefde die zich laat vertrappen en toch niet van ophouden weet.
Wat mij betreft moet dit geheimenis veel duidelijker
over het voetlicht komen. Dit is het verhaal wat ik in
allerlei toonaarden met mensen wil delen, waarbij

het niet meer uitmaakt wie je voor je hebt, kerkelijk
of onkerkelijk. Is het kenmerkende van de Levende
ook juist niet dat Hij ‘zonder onderscheid van de
persoon’ te werk gaat? Telkens merk ik dat als het
lukt hierover in gesprek te komen, het mensen
nieuw te denken geeft. Daarmee wordt tegelijk ook
duidelijk wat ik hoe langer hoe liever achter me
laat: een te massief en gesloten kerkelijk instituut
waarbinnen het evangelie wordt opgesloten om alleen gedeeld te worden met ‘insiders’ en waardoor
de dynamiek van Gods zoekende liefde wordt verlamd. Ik zet daarmee niet de kerk aan de kant – het
is niets minder dan het lichaam van Christus in deze
wereld! – maar wil wel van alle ballast af die ons
verhindert om daadwerkelijk als ‘Christus’ diep de
wereld in te gaan en daar getuige te zijn van de Levende met heel ons bestaan. In lijn met Jezus’ eigen gebed: Ik heb U verheerlijkt op de aarde en het
werk voleindigd dat U Mij had gegeven.
▶▶ Wilt u meepraten, kijk dan op de site waar dat de
komende weken kan: 7keer7.nl

Aad Kamsteeg nd.nl/columns

Meten met
twee maten
Wie voelde zich onlangs niet een beetje ongemakkelijk bij minister
Timmermans? Hij had nog maar net fiolen van toorn over Putin
uitgestort vanwege diens annexatie van de Krim of hij zei desnoods naar Saudi-Arabië te zullen reizen om een economische
boycot te voorkomen. Saudi-Arabië is het land waarover Amnesty
International nog in september meldde dat Nederland in het
openbaar wel erg stil is over grove mensenrechtenschendingen
daar: ‘Wie zwijgt, stemt toe?’
Wat in Saudi-Arabië gebeurt, is bar en boos. Op basis van de wahabitische versie van de sharia, de staatsgodsdienst van het land,
is er sprake van structurele onderdrukking. Wie zich tot een andere
religie bekeert, krijgt de doodstraf. De miljoen christelijke Filipijnse
gastarbeiders mogen geen kerk bouwen. Homo’s zijn hun leven
niet zeker. Vrouwen zijn tweederangsburgers. Saudi’s die opkomen
voor vrijheden worden vervolgd, opgepakt en voor jaren in de cel
gegooid. Rusland en Saudi-Arabië, meten met twee maten?

verleiding
Timmermans is minister van Buitenlandse Zaken en buitenlands
beleid bestaat niet alleen uit het opkomen voor mensenrechten.
Het gaat ook om bescherming van de nationale veiligheid en de
welvaart van de eigen burgers. Ten behoeve van het eerste zitten
we in de NAVO en voor het tweede in de Europese Unie. Vandaar
dat zich steeds de vraag voordoet hoe die drie doeleinden zich onderling verhouden.
Laat ik de vraag concretiseren. Is de regering zo bang iets van onze
welvaart te verliezen dat we ons ten behoeve van onderdrukten in
Saudi-Arabië beperken tot stille diplomatie? Nederland exporteert
voor 2,3 miljard euro naar dat land en importeert voor vier miljard.
Er staan met andere woorden Nederlandse banen op het spel. Wie
dat negeert, voert geen verantwoord beleid. Maar intussen zegt Amnesty wel dat stille
diplomatie ‘niet het gewenste
effect op Riyad heeft’.
Soms is het evenwicht tussen
de drie speerpunten van buitenlands beleid helemaal
zoek. Een klassiek historisch
voorbeeld vinden we bij de
zeventiende-eeuwse Leidse
fabrikant Pieter de la Court. In het boek Het interest (belang) van
Holland schreef hij dat wij ons vooral druk moeten maken over het
eigen materieel geluk. ‘We moeten geen allianties met andere landen sluiten die voor onze handel niet strikt nodig zijn.’ Ook bij het
streven naar opbouw van het volkenrecht zou handel onze leidraad moeten zijn. ‘Juridische regels zijn een middel om een klein
land als het onze te beschermen tegen handelsaanspraken van
machtiger landen.’
Deze uitwerking van wat destijds de ‘Hollandse School’ heette is
wel erg radicaal. Maar is het niet steeds verleidelijk een oogje dicht
te knijpen als elders mensen worden mishandeld en protest daartegen onze welvaart ernstig kan schaden? We pakken olierijke staten als Saudi-Arabië niet toevallig maar het liefst met zijden handschoenen aan.

Nederland is
erg stil over
Saudische
mensenrechtenschendingen.

‘verwend’
Is er een richtlijn aan de hand waarvan we op zoek kunnen gaan
naar een verantwoorde verhouding tussen de drie klassieke doeleinden van buitenlands beleid: veiligheid, welvaart en mensenrechten? Misschien hebben we ook in dit verband iets aan Jezus’
oproep eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid te zoeken. In die uitspraak staat het eigen materieel geluk in ieder geval
niet centraal. Het welzijn van de ander lijkt hoge prioriteit te krijgen, ook wanneer dat botst met het eigenbelang.
Niemand beweert dat het met zo’n richtlijn gemakkelijk wordt zaken goed af te wegen. Maar welvaart kan een mens wel egoïstisch
maken. Jaren geleden verweet de Russische dissident Solsjenytsin
West-Europa ‘verwend’ te zijn, bereid de ogen te sluiten voor onvrijheid elders. ‘Als u zelf maar in dure auto’s kunt blijven rijden,
uw cocktails kunt blijven mengen en uw uiterlijk net zo mooi maken als in de reclames.’
Saudi-Arabië is belangrijk voor het machtsevenwicht in het Midden-Oosten en voor de westerse energievoorziening. Maar het
land is wel verboden voor Joden en recht lijkt er alleen te bestaan
voor wie wahabist is. Mag je fors uithalen naar Putin en tekeergaan tegen dictators van wie je niets te vrezen hebt, en tegelijk
publiek zwijgen als het over economisch machtige tirannen gaat?
Bij alle nuancering blijft er toch dat ongemakkelijke gevoel uit het
begin.

