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“Eeuwenlang hebben de Nederlandse staat en zijn  
vertegenwoordigers slavernij mogelijk gemaakt,  
gestimuleerd, in stand gehouden en ervan geprofi-
teerd. Eeuwenlang zijn in naam van de Nederlandse 
staat mensen tot handelswaar gemaakt, uitgebuit en 
mishandeld. Eeuwenlang is onder Nederlands staats-
gezag de menselijke waardigheid met voeten getreden 
op de meest afschuwelijke manier. En te weinig  
hebben opeenvolgende Nederlandse regeringen na 
1863 gezien en erkend dat het slavernijverleden een 
negatieve doorwerking had en heeft. Daarvoor bied ik 
namens de Nederlandse regering excuses aan.”

Herken je deze woorden? Onze minister-president 
sprak ze enkele dagen voor Kerst uit. Ik weet natuurlijk 
niet hoe jij deze woorden hebt beluisterd. Misschien 
raakte het je. Misschien vond je het overdreven. Mis-
schien deed het je weinig. Laat ik voor mezelf spreken 
en zeggen dat ik de toespraak indrukwekkend vond. 

Al moet het hier niet bij blijven. Gelukkig vindt onze 
regering dat zelf ook, want in de toespraak werd de 
komma geïntroduceerd. “Het belangrijkste is nu dat we 
alle stappen die we gaan zetten ook echt gezamenlijk 
zetten. In overleg, luisterend en met als enige intentie: 
recht doen aan het verleden, heling in het heden.  
Vandaag zetten we een komma, geen punt.” 

Die komma heeft ons geïnspireerd en met dit thema-
nummer van Naast willen we onze bescheiden bijdrage 
leveren aan de weg na de komma. Het slavernijverle-
den is de kerken immers niet voorbijgegaan en ook wij 
staan op de schouders van onze voorouders. Hopelijk 
biedt dit nummer aanknopingspunten om er in de 
gemeenschap van de kerk over door te denken en door 
te spreken. Want al belijden we geregeld met de mond 
dat we allemaal afstammen van Adam en Eva; in de 
praktijk blijken we wel degelijk onderscheid te maken. 

Je kunt je misschien voorstellen dat ik het mooi vond 
dat de woorden over de komma enkele dagen voor 
Kerst klonken. Als we in de kerk namelijk willen  
nadenken over de omgang met elkaar als verschillende 
mensen – in het verleden en het heden – dan lijkt me 
de geboorte van het Mensenkind het best mogelijke 
uitgangspunt. De goddelijke komma, op weg naar de 
volmaakte punt.

voorwoord
Tekst: Maarten Boersema

Bij de voorpagina: Silhouetten van vrouw en man, zwart en wit. Maar ook zuster en broeder. In het midden overlappen de 
silhouetten. Daar zie je symbolen van gezamenlijke geschiedenis. De geschiedenis die ons bindt, het Evangelie dat ons verbindt. 
De overlapping is geïnspireerd door glas in lood ramen: kleurrijk, licht en gedetailleerd. En een link naar kerken en hun rol in 
het slavernijverleden. De jaartallen staan in een komma; een verwijzing naar de woorden van Mark Rutte in zijn toespraak met 
excuses namens de Nederlandse regering voor het handelen in tot slaaf gemaakten.    
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Tekst: Maarten Boersema
Illustraties: Studio Esther Jisca
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Een gesprek tussen Surinaams oud-politicus en theoloog 
Carl Breeveld en Nederlands oud-politicus en historicus 
Arie Slob, broers in het geloof. Over het slavernijverleden, 
schaamte, leren ons tot het verleden verhouden, de 
toekomst en Jezus Christus die bevrijdt.   

‘Ik voel schaamte.   
Al leefde ik toen nog niet, 
het is toch ons land’ 

interview

Hoe kennen jullie elkaar?
“Fijn om je weer even te zien en om met elkaar te praten.” Arie Slob begroet Carl Breeveld hartelijk via het 
beeldscherm. De een is in Paramaribo, de ander in Zwolle, maar van die grote afstand is in deze warme 
begroeting weinig te merken. De twee kennen elkaar via de politiek.
Slob: “In mijn tijd als fractievoorzitter van de ChristenUnie hebben we elkaar in Nederland en in Suriname 
ontmoet. Ik ben met jou mee geweest naar een kerkdienst. Dat zal ik nooit vergeten met de uitbundige 
muzikale begeleiding en volgens mij preekte jij, Carl.”
Breeveld: “Wat mooi dat je dit allemaal zo scherp herinnert. We hebben elkaar een paar keer ontmoet.  
Onze politieke partijen hebben een bepaalde verwantschap met elkaar. We bedrijven beiden politiek vanuit 
Bijbels perspectief, zetten ons in voor rechtvaardigheid en we wensen een samenleving waarin mensen tot  
hun recht komen.”
Slob: “Het is niet alleen dat we politiek op eenzelfde lijn staan, maar ook dat we een geloofsband met elkaar 
delen.”

Interview    
Carl Breeveld en Arie Slob 
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interview

Kan een van u iets zeggen over die 
doorwerking van het verleden in het 
heden?
Breeveld: “Misschien zijn losse gezins-
structuren, die je in Suriname veel tegen-
komt, wel een gevolg van het verleden: 
het ‘lossige’ leven, het niet-verbonden 
zijn en het ontbreken van een vader die 
verantwoordelijkheid draagt voor zijn gezin. 
Het is niet voor niets dat ik me inzet voor 
de stichting Man Mit’ Man, die mannen 
helpt verantwoordelijkheid te nemen in hun 
persoonlijke, professionele en gezinsleven. 
Met deze interkerkelijke mannenorganisatie  
proberen we mannen te leren dat je een 
keuze kunt maken voor een ander leven.”
Slob: “Kan je uitleggen hoe die losse 
gezinsstructuren voortvloeien uit het 
verleden?”
Breeveld: “Het is zeker niet een op een aan  
te wijzen, maar we weten van de slaven- 
markt op Curaçao en dat vandaar slaven 
naar Suriname werden gestuurd en naar 
weet ik waar. Zo werd er scheiding en 
verwijdering veroorzaakt in gezinnen en 
families en dat werkt door. Of kijk naar de 
naamsveranderingen die zijn doorgevoerd. 
Dat ik Carl Breeveld heet, slaat nergens 
op. Onze echte namen zijn er niet meer en 
een deel van onze cultuur is weggeslagen. 
Ik ben dankbaar dat ik de Here Jezus heb 
leren kennen, maar tegelijkertijd is de kritiek 
van sommigen dat de mogelijkheid om de 
eigen geloofsbeleving mee te nemen, werd 
weggehaald.”

Slob: “Wat weet jij van je familieroots?”
Breeveld: “Ik kan vier à vijf generaties 
teruggaan naar de plantages waar mijn 
voorouders vandaan komen. Maar verder 
terugkijken kan ik niet, omdat mensen toen 
een nummer kregen. Er is meer onderzoek 
nodig.”
Slob: “Ik heb een boek in de kast staan van 
mijn familiegeschiedenis, dat gaat heel ver 
terug. Maar in bijvoorbeeld Suriname is 
dus bij velen een behoorlijk blinde vlek met 
betrekking tot de familiegeschiedenis en 
dat is veroorzaakt door iets dat zo pervers 
was, maar dat als normaal onderdeel van de 
wereldeconomie werd gezien.”
Breeveld: “Het is inderdaad zo dubbel 
allemaal. Ik ben er dan ook voor dat rond 
1 juli zoiets komt als bij jullie rond 4 en 5 
mei. Een moment waarop we stil staan bij 
de slavernij en onvrijheid die er was en een 
moment om de vrijheid te vieren.”
Slob: “Ik voel ook wel een soort schaamte. 
Al leefde ik toen niet, het is toch ons land. 
We staan voor een grote opdracht om 
jongeren van nu duidelijk te maken: ook al 
leefden wij toen niet, toch hebben we een 
verantwoordelijkheid voor het verleden.  
Daar horen excuses bij, die kunnen helend 
werken naar het verleden.”
Breeveld: “Dat is inderdaad goed, maar we 
moeten ook stappen voorwaarts maken.  

Ik erken de ellende en barbaarsheid die is geweest. We kunnen alleen 
niet blijven hangen in het verleden, maar we moeten ook vooruit.  
Welke keuze maken we zelf in het heden?”

Ten tijde van de slavenhandel was Nederland een christelijke 
natie. Het kan dus niet anders, dan dat het gesprek over het 
slavernijverleden ook in kerken moet worden gevoerd. Welke 
gedachtes leven daarover bij jullie?
Breeveld: “Ik ben er bijzonder dankbaar voor en ik blijf het bijzonder 
vinden dat ondanks alles mensen in Suriname de Heer zijn gaan dienen 
en de weg van de Heer zijn gegaan. Ik laat me daarom in het bijzonder 
leiden door een vers uit psalm 44, vers 18 en 19: ’Dit is ons overkomen, 
maar wij zijn U niet vergeten, uw verbond verloochenden wij niet, ons 
hart keerde zich niet van U af, onze voeten weken niet van uw pad'.” 
Slob: “Heel bijzonder dat je deze invalshoek kiest, want met de Bijbel in 
de hand werd slavernij goedgekeurd en goed gepraat. Dus ik had me ook 
een andere houding kunnen voorstellen.”
Breeveld: “Het is niet God geweest die verkeerd heeft gedaan, maar zijn 
volgelingen.” 

Denken jullie dat het slavernijverleden ook in Nederlandse 
kerken doorwerkt?
Breeveld: “Om een klein voorbeeld te noemen. Laatst werd een vriend 
van mij uitgenodigd door Nederlandse vrienden om bij hen naar de 
kerk te gaan. Hij kwam op zondagmorgen bij de Nederlandse kerk aan, 
waarop mensen aan de deur zeiden: ‘Ik denk niet dat u hier moet zijn. 
Verderop zit een Ethiopische kerk.’ Het is een klein voorbeeld dat laat 
zien in hoeverre binnen en buiten de kerk vooroordelen leidend kunnen 
zijn. Het is laaghangend fruit om snel te oogsten.”
Slob: “Natuurlijk moeten we ook in kerken terugkijken op hoe er met 
de Bijbel in de hand onrecht is gedaan. Dit thema is een kans om in 
de Nederlandse support-kerken van Verre Naasten aan zelfonderzoek 
te doen, want dat zijn toch vooral 'witte' kerken. Hoe komt het dat 
we zo weinig uitnodigend zijn geweest voor mensen met een andere 
achtergrond? We zijn broeders en zusters van elkaar, ongeacht wat 
onze afkomst is. Hoe kan het dan dat onze kerken soms zo eenzijdig 
zijn samengesteld?” 

Minister-president Rutte riep in zijn toespraak op 19 december op 
tot een gesprek in de samenleving over het slavernijverleden en 
de omgang daarmee in het heden. We hebben jullie rondom deze 
digitale tafel uitgenodigd om daarover te spreken en jullie zeiden 
ja. Waarom vinden jullie dit belangrijk?
Breeveld: “Het is van groot belang, want we hebben nu eenmaal een 
gemeenschappelijke geschiedenis als het Koninkrijk der Nederlanden en 
Suriname. Lange tijd is er weinig over gesproken, maar door de wereldwijde 
Black Lives Matter-beweging is dat veranderd en dat is goed. Maar het is 
ook moeilijk, want de tegenstellingen zijn groot. De een bagatelliseert, 
terwijl de ander misschien teveel slachtoffer wordt.”
Slob: “De ontwikkeling die nu gaande is, had ik lange tijd niet voor  mogelijk 
gehouden. Het is goed dat excuses zijn gemaakt en er straks in juli een nog 
groter moment komt. Ik heb dit ook moeten leren inzien. Door contacten 
met onder andere Carl, bezoeken aan Suriname en Curaçao en gesprekken 
met Antilliaanse jongeren ontstond bij mij langzaamaan het besef dat de 
slavernijgeschiedenis doorwerkt in het heden. In 2013, bij de herdenking 
van de afschaffing van de slavernij 150 jaar geleden, is er al wel geprobeerd 
om een moment te creëren om onze geschiedenis onder ogen te komen  
en er woorden aan te geven. Toen was er nog geen ruimte voor, nu  
gelukkig wel.”
Breeveld: “Ik moet vaak denken aan een uitspraak van de Curaçaose  
schrijver Frank Martinus Arion: ‘Niemand is verantwoordelijk voor de 
daden van zijn voorouders, behalve.... als hij de erfenis van zijn voorouders 
aanneemt. Een Nederlander kan niet prat gaan op de Gouden Eeuw, zonder 
zich verantwoordelijk te voelen voor barbaarse parktijken als slavernij, die 
van de Gouden Eeuw allerminst een legering van goud en brons maken.’ 
Het is goed dat hier nu aandacht voor komt.”
Slob: “Ik ben historicus, dus ik ken de geschiedenis van ons land. Ik weet 
ook dat de Gouden Eeuw een zwarte rand had, maar het waren puur 
historische feiten die in mijn hoofd zaten. Totdat de geschiedenis door tal 
van ontmoetingen daadwerkelijk ging leven en ik inzag dat de historie soms 
diepe sporen achterlaat in mensenlevens in het hier en nu. Ook het harde 
aantal van 600.000 mensen die in slavernij zijn weggevoerd op Nederlandse 
schepen is iets dat op een gegeven moment diep bij mij binnenkwam.” 

Wie zijn zij?
Carl Breeveld (1955) is een Surinaams oud-politicus en theoloog. Hij was van 2010-
2020 lid van De Nationale Assemblée (het parlement van Suriname), namens de 
politieke partij Democratie en Ontwikkeling in Eenheid. Van deze partij is hij ook de 
voorzitter geweest. Geregeld wordt hij het 'geweten van het parlement' genoemd. 
Breeveld is al jarenlang betrokken bij de interkerkelijke mannenorganisatie Man 
Mit' Man. Hij is getrouwd met Jane Goede en zij hebben drie volwassen kinderen 
en drie kleinkinderen. Breeveld woont in Paramaribo en is lid van de Evangelische 
Broedergemeente (Hernhutters). 

Arie Slob (1961) was in Kabinet-Rutte III minister voor Basis- en Voortgezet 
Onderwijs en Media, namens de politieke partij ChristenUnie. Slob was jarenlang lid 
van de Tweede Kamer voor de ChristenUnie en een tijd ook fractievoorzitter. Hij is 
getrouwd, woont in Zwolle, heeft vier kinderen en is lid van de Gereformeerde Kerk 
vrijgemaakt in Zwolle.



N
A

A
ST

 fe
br

ua
ri

 2
02

3
9

N
A

A
ST

 fe
br

ua
ri

 2
02

3
8

Nederlandse kerken hebben de slavenhandel honderden jaren  
gesteund. Het uitbuiten van mensen werd goedgepraat met 
mooie woorden uit de Bijbel. Moeten Nederlandse kerken ook 
excuses maken? 
Slob: “Ik denk het wel, al is dat ook al in 2013 al gebeurd. Toen zijn door 
de kerken excuses gemaakt. Voor het eerst. De vraag is of dat echt is 
overgekomen. Het moet wel van binnenuit komen en het is belangrijk om 
met elkaar tot een proces te komen waarin je mensen meeneemt. Dus niet 
van bovenop opleggen, maar tot iets komen dat het hart raakt. Maar het 
is ingewikkeld om dat op een goede manier te doen, want hoe neem je 
kerkgangers mee in iets dat op grote afstand in de tijd staat? Ikzelf heb een 
persoonlijk verhaal meegemaakt dat me heeft veranderd, maar dat heeft 
niet iedereen meegemaakt. 
Tegelijkertijd is het een onderwerp dat ons dichtbij het hart van het 
evangelie brengt. Hoe ga je om met schuld en vergeving? Hoe verhouden 
we ons tot ons verleden en tot het werk van Christus en de heling 
van gebrokenheid, zoals Christus dat heeft bewerkstelligt? Ik zie wel 
mogelijkheden om daar in 2023 iets mee te doen en misschien moet Verre 
Naasten ook wel een rol spelen om dat te agenderen.” 
Breeveld: “Ik weet zelf niet zo goed hoe je dat vorm moet geven, maar alles 
kan bijdragen. Bedenk daarbij dat de waarheid vrij maakt. Erkenning van 
leed kan mensen bevrijden en helpen met loslaten.” 
Slob: “Al wil ik voorkomen dat witte mensen gaan vertellen hoe het 
allemaal moet. Als we het in 'onze' kerken willen oppakken, dan vraagt het 
veel lenigheid en denkkracht om dat niet blank van boven af te doen, maar 
juist met de nazaten van tot slaafgemaakten. Als er op die manier dialogen 
ontstaan en verhalen worden gedeeld, die ons bij het hart van het evangelie 
brengen, dan is dat kostbaar. Het zou mooi zijn om te leren ons tot het 
verleden te verhouden en het niet van ons afschuiven, maar het zou ook 
mooi zijn om  eruit te komen en bevrijding te vinden bij God en in Christus. 
Dat zou ik een mooie dimensie en toevoeging vinden bij het nadenken 
over het slavernijverleden. Dit is voor mij dan echt Keti Koti, want de echte 
ketenen worden door Christus ontbonden.”
Breeveld: “Op 1 juli 1863 werden in de grote stadskerk in Paramaribo  
een paar diensten gehouden waar tot slaafgemaakten naar toe konden. 
Weet je wat de preektekst was?  ‘Pas als de Zoon jullie heeft vrijgemaakt, 
zullen jullie werkelijk vrij zijn’.”

interview

‘Erkenning van leed kan 
mensen bevrijden en  
helpen met loslaten’

9
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nieuws nieuws
Bid mee en geef voor schoon drinkwater in Zimbabwe 
70% van de mensen in Zimbabwe heeft geen toe-
gang tot schoon water. Een ongelofelijk aantal. 
Dit voorjaar, rondom Biddag (woensdag 8 maart), 
vraagt Verre Naasten daarom aandacht voor de aan-
leg van waterputten door de Zimbabwaanse kerken.
Op het platteland lopen vrouwen en kinderen 
dagelijks tot drie uur (!) lang naar de rivier om in hun 
dagelijkse hoeveelheid water te voorzien. In arme 
wijken in de stad is er maar af en toe in de week  
water op centrale tappunten beschikbaar. En vaak 
echt veel te weinig. De ‘Church in Central Africa 
Presbyterian’ is een partner-kerk van Verre Naasten 
en heeft de overtuiging dat het evangelie van Jezus 
Christus samengaat met de zorg voor mensen in 
nood. De kerken zetten zich daarom in voor de aan-
leg van waterputten. Steun de kerken in Zimbabwe 
en geef voor schoon drinkwater! Ga naar  
www.verrenaasten.nl/biddag

Cursus trauma- 
verwerking  
voor christelijke  
migrantenvrouwen
Vorige maand verscheen de Freedom Focus 
cursus: een cursus traumaverwerking voor 
christelijke migrantenvrouwen. Ds. Marien  
Kollenstaart en ds. Esther van Schie van 
Stichting Geloofsinburgering ontwikkelden dit 
speciale cursusprogramma ten behoeve van 
(christen) migrantenvrouwen die te maken 
hebben met trauma en alle gevolgen daarvan. 
Binnen hun internationale gemeente ICU in 
Gouda kwamen Marien en Esther in aanraking 
met deze doelgroep en problematiek. De cur-
sus is ontwikkeld in samenspraak met psycho-
logen en migranten. En inmiddels beschikbaar 
in diverse talen.

De Freedom Focus cursus is een initiatief van 
Stichting Geloofsinburgering; een Nederland-
se samenwerkingspartner van Verre Naasten. 
Meer informatie op www.freedomfocus- 
course.com 

Kerken Helpen  
Kerken in actie 
Wereldwijd luiden kerken de noodklok,  
want de kosten voor levensonderhoud stijgen 
dramatisch. Bijna 900 miljoen mensen moeten 
rondkomen van minder dan € 1,75 per dag en 
besteden dat – noodgedwongen – grotendeels 
aan voedsel. Het gezamenlijke noodhulpfonds 
Kerken Helpen Kerken  van het diaconaat van 
de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK), 
 de Gereformeerde Zendingsbond (GZB) en 
Verre Naasten is daarom begin januari weer 
opengesteld om  partner-kerken bij te kunnen 
staan. Nederlandse kerken helpen zo kerken 
wereldwijd, zodat broeders en zusters daar 
kunnen blijven omzien naar mensen die leven 
in extreme armoede. Het is meer nodig dan 
ooit! De wereldwijde stijging van energie en 
voedselprijzen maakt het leven voor miljarden 
mensen steeds duurder. Help ook mee!  Geef 
door de QR-code bij dit bericht te scannen of  
ga naar www.kerkenhelpenkerken.nl

Nieuws over gastleden Sizanani en MERF Nederland
Stichting Sizanani is sinds 1 januari nieuw gastlid binnen het Landelijk Samenwerkingsverband Mission (LSV). Verre Naasten 
ondersteunt het LSV bij haar missie ‘geloof delen wereldwijd’. Leden zijn Nederlandse support-kerken die regionaal samenwerken 
om het mission-werk in bepaalde landen te ondersteunen, zoals Zuid-Afrika Mission of India Mission. Gastleden van het LSV zijn 
particuliere mission-organisaties met wortels in de GKv en NGK, en een samenwerkingsrelatie met Verre Naasten. 
Sizanani is betrokken op het Nqutu-district in KwaZulu-Natal, Zuid-Afrika. Ze ondersteunen medische en sociale hulp en werken 
aan zelfvoorziening via onderwijs en trainingen. Sizanani is nauw verbonden met de Nederlands Gereformeerde Zendingsvereni-
ging Nqutu (NGZN), ook lid van het LSV. 
Verder besloot de kerkenraad van GKv Meppel om het werk van de ‘Commissie Steun MERF’ per 2023 over te dragen aan Verre 
Naasten. MERF NL was ook gastlid van het LSV. Deze overdracht betekent dat MERF International - met haar hoofdkwartier op 
Cyprus - deel gaat uitmaken van het partner-netwerk van Verre Naasten en de Nederlandse ondersteuning van MERF-projecten 
via Verre Naasten zal gaan. De MERF (Middle East Reformed Fellowship) wil het evangelie uitdragen in het Midden-Oosten en 
christenen en bekeerde moslims daar steunen.

Organiseer een  
Ontmoetingsdienst 
Een kerkdienst in teken van mission, met een inspirerende buitenlandse 
gast? In juni kan het weer! Dan organiseert Verre Naasten – net als in 
2022 – samen met hogeschool Viaa en de Theologische Universiteit 
Kampen én dankzij steun van stichting Pharus, een Internationale 
Conferentie. Er worden zo’n 25 buiten-landse gasten verwacht. Zij zullen 
op zondag 4 en zondag 11 juni beschikbaar zijn voor Ontmoetings-
diensten in Nederlandse kerken. Een prachtige kans om het mission-
werk onder de aandacht te brengen, een buitenlandse broer of zus te 
ontmoeten en van elkaar te leren en spreken over onze goede God.  
Kijk voor meer informatie over organiseren van een Ontmoetingsdienst 
op www.verrenaasten.nl/ontmoetingsdiensten

Start bouw Gerizim  
Community Center
Jarenlang droomden Anton en Gerda Jansen uit Zuid- Afrika van het Gerizim 
Community Center: een plek waar woorden, daden, hoop en ontmoeting 
samenkomen voor de inwoners van Nellmapius, een township bij Pretoria 
in Zuid-Afrika. Dat leidde in de jaren ’90 al tot de aankoop van een geschikt, 
centraal gelegen perceel. Na vele jaren kwam er in 2020 officiële goedkeu-
ring voor de bouwplannen, opgesteld in samenspraak met de zendings- 
gemeente van ds. George Mnisi. Afgelopen september wist EO Metterdaad 
via drie TV-uitzendingen een prachtig bedrag in te zamelen voor dit nieuwe 
buurtcentrum en kerkgebouw. Deze maand is de bouw gestart, op zondag 
22 januari was er een feestelijke dankdienst, waar ook de familie Jansen  
aanwezig was. Bid mee voor het bouwproces de komende tijd, dat het 
 Gerizim Community Center een plek van zegen mag worden, net als de 
gelijknamige berg in Samaria.

http://www.verrenaasten.nl/biddag
http://www.freedomfocuscourse.com
http://www.freedomfocuscourse.com
http://www.kerkenhelpenkerken.nl
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Edwin (53),  
uit Ecuador

“Ik vind het belangrijk 
dat mensen elkaar  

ontmoeten en in gesprek 
gaan over racisme”

Tineke (38), 
uit Nederland
“In 2006 leerde ik Edwin kennen. Ik was in Ecuador voor 
mijn afstudeerstage en huurde een kamer in het gebouw 
waar Edwins bedrijf zat. Inmiddels zijn we 16 jaar samen. 
Normaal gesproken als je iemand tegenkomt, is het 
iemand uit de buurt. Dit keer was het natuurlijk heel anders. 
Thuis waren ze direct erg nieuwsgierig naar hem. Ik moest 
na een paar maanden weer terug naar Nederland om af 
te studeren, daarna ben ik verhuisd naar Ecuador. In 2009 
verhuisde ik terug naar Nederland. Acht maanden later kon 
Edwin  ook hierheen verhuizen. 

Ik zag dat Edwin moeite had om te wennen in Nederland, 
vooral omdat hij de taal niet sprak. Ook is er veel verschil 
tussen de kerk in Ecuador en Nederland. In Ecuador zijn 
de diensten langer en is er veel meer ontmoeting. 
Naar de kerk gaan, is echt een groepsgebeuren. Ik voelde 
mij ongemakkelijk wanneer mensen in Ecuador naar 
mij opkeken, omdat ik verschillende talen spreek en in 
Nederland gestudeerd heb. Ik wil graag dat mensen elkaar 
ten volle zien om wie ze zijn, niet om wat ze gedaan hebben 
of hoe ze eruit zien. De veerkracht die ik in Ecuador bij veel 
mensen zag, bewonder ik enorm. Mijn verlangen is dat alle 
mensen recht wordt gedaan en dat verschillende mensen 
op een gelijkwaardige manier in de samenleving kunnen 
meedoen. In Nederland merk ik dat discriminatie meer 
voorkomt dan we denken. Ik zie dat bij Edwin en het doet 
me verdriet. Hij heeft altijd het idee dat hij extra zijn best 
moest doen om ook als waardig gezien te worden. 

Ik vind het belangrijk dat mensen elkaar ontmoeten en in 
gesprek gaan, ook over racisme, het is namelijk nog niet 
weg. In de beleving van sommige mensen bestaat het niet 
meer. Het is goed dat mensen zich daarvan bewust worden.” 

OVER NEDERLAND EN ECUADOR; LEVEN MET RACISME;  
EEN WITTE EN ZWARTE HUIDSKLEUR. 

Tekst: Mathilde Koomans van den Dries
Foto’s:  Maarten Boersema

tweeluik
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“Probeer de ander echt  
te zien om wie hij is”

“Vanaf het eerste moment viel Tineke mij meteen op. 
Ik vroeg op een gegeven moment of ze wat wilde 
afspreken, gelukkig zei ze ja. Ik was heel blij toen Tineke 
uiteindelijk naar Ecuador verhuisde. Ik had daar mijn 
eigen bedrijf, maar dat is failliet gegaan. We wilden graag 
een gezin starten en verlangden naar een stabiele basis. 
Daarom zijn we naar Nederland verhuisd. 

Ik vond het moeilijk om in Nederland te wennen. Ik liet 
familie achter voor een land waar ik niets had. Ik sprak 
de taal niet en ik kende niemand. We waren eerst lid bij 
een kerk in onze woonplaats Rijnsburg. Ik miste daar 
energie en vond het lastig om deel te worden van de 
hechte gemeenschap. De NGK in Oegstgeest sluit goed 
bij ons aan, daar zijn we nu bijna vijf jaar lid. Het is een 
fijne open plek en een gastvrije gemeenschap. Ik was erg 
blij toen onze dochter geboren werd, zij was mijn maatje 
in Nederland. In Ecuador ben ik vaak geconfronteerd 
met mijn huidskleur, ik ben namelijk donkerder dan 
veel Ecuadoranen. Toen ik klein was, kwamen er al 
kinderen achter mij aan. Ik merk dat sommige mensen 
in Nederland ook vinden dat ik minder waard ben omdat 
ik een zwarte huidskleur heb en de taal niet goed spreek. 
Het voelt alsof ik weer van vooraf aan begin. Dit doet 
mij veel verdriet. Ik zat bijvoorbeeld een keer in een 
restaurant, de vrouw achter mij was haar portemonnee 
kwijt en beschuldigde mij van diefstal. 

Ik heb geleerd om altijd respect te hebben voor anderen. 
We moeten elkaar respecteren omdat ieder mens door 
God is gemaakt. Sta open voor sociale contacten, probeer 
de ander echt te zien om wie hij is.”
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Wat heeft de kerk met slavernij te maken? Het is een vraag die ik als 
onderzoeker van de relatie tussen beide geregeld krijg. Dat de staat 
met de slavernij te maken heeft, staat inmiddels wel op het netvlies, 
sinds premier Rutte op 19 december jl. zijn excuses aanbood voor de 
betrokkenheid van de Nederlandse staat daarbij. De Verenigde Oost-
Indische en West-Indische Compagnieën (VOC en WIC) waren ten 
tijde van de Republiek halve staatsondernemingen en hun handel in 
slaven – die in de Oost nog omvangrijker was dan in de West – ging 
niet buiten de verantwoordelijkheid van de overheid om.

Maar de kerk? De scheiding van kerk en staat zit ons zo in de genen, 
dat we wellicht vergeten zijn dat de Gereformeerde Kerk van de 
Republiek een publieke kerk was, betaald door de overheid en ook 
sterk onder de invloed van de overheid staand. Had de VOC of 
WIC een predikant nodig op een handelspost elders in de wereld, 
dan werd de Gereformeerde Kerk geacht die te leveren. De kerk 
moest soms ook zorgen voor geestelijke verzorgers op schepen. 
Daarnaast functioneerde de kerk in een economisch systeem 
van slavernij, en nam daar buitenslands ook expliciet aan deel. 
Een kerk of een predikant hield geregeld slaven, en kreeg ook te 
maken met slaven in de Oost en in de West. Moesten kinderen van 
slaven gedoopt worden, dienden ze catechisatie te krijgen, konden 
ze lidmaat worden, trouwen en door de kerk begraven worden? 
En kon dat laatste op dezelfde plaats waar ook witte mensen 
werden begraven? Zulke vragen moest de kerk in de loop van de 
geschiedenis beantwoorden. Ze deed dat niet altijd op dezelfde 
manier en zeker ook niet altijd in de zin van ons huidige perspectief 
op slavernij.

Oké, oké, maar dat is lang geleden. De slavenhandel en ook de 
slavernij zijn toch in de negentiende eeuw afgeschaft? Mijn kerk 
bestond toen nog niet, heb ik tegengeworpen gekregen. Dat is 
zo, veel huidige kerkgenootschappen in Nederland zijn van jonger 
datum dan de afschaffing van de slavernij. Maar als u hoort over 
Guido de Brès of Voetius, denkt u dan ook: dat is van voor de 
stichtingsdatum van mijn kerkgenootschap, dus daar heb ik niets 
mee te maken? Elk Nederlands kerkgenootschap dat zich baseert 
op de Drie Formulieren van Enigheid, heeft ook deel aan de 
geschiedenis van deze formulieren.

En tenslotte, is slavernij ver weg? Rond 2000 leerden mijn kinderen 
over de Bijbel en kerkgeschiedenis via de methode Naam en Feit. 
Daarin stond dat de zwarte mensen van Cham afstamden – het 
bekendste christelijke argument voor slavernij. En onlangs prak ik 
een Surinaamse leeftijdgenoot die als kind op school had geleerd 
dat de vloek van Cham voor zwarte mensen gold. Slavernij is ook in 
de kerk nooit ver weg geweest.
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Kerk en slavernij: 
(wat) hebben 
ze met elkaar 

te maken?

Kerkhistoricus prof. dr. George Harinck onderzoekt, 
samen met een team, de rol van de kerk bij de slavernij. 
In januari ging een groot onderzoek hiernaar van start. 
Harinck (64) is rector van de Theologische Universiteit 
Kampen | Utrecht en hoogleraar geschiedenis van het 
neocalvinisme aan de Vrije Universiteit (VU) Amsterdam. 
Hij is een van de leiders van het onderzoeksproject,  
waarin de Protestantse Theologische Universiteit, de  
VU en de University of Curaçao samenwerken.

"Deze tekst kreeg ik van huis uit met de paplepel ingegoten. De laatste 
jaren heb ik steeds meer oog voor kleine wonderen in mijn leven en 

heeft deze tekst steeds meer betekenis gekregen voor mij. Als nazaat 
van totslaafgemaakten, vraag ik mij nu regelmatig af: Hoe zouden 

mijn voorouders God hebben geprezen, terwijl zij zoveel ‘wandaden’ 
hebben moeten ervaren?”

Welke woorden uit de Bijbel springen er voor u uit? Omdat ze zo mooi/bijzonder zijn of omdat ze bepaalde herinneringen oproepen? Stuur uw favoriete  
bijbeltekst en een korte toelichting in door te mailen naar naast@verrenaasten.nl o.v.v. bijbeltekst en wie weet leest u uw bijbeltekst straks terug in Naast!

favoriete
bijbeltekst PrijsPrijs

Psalm 103:2

Bianca Groen-Gallant

de HEER, mijn ziel, 
vergeet niet één 

van Zijn weldaden.

voorzitter werkgroep Heilzame Verwerking van het Slavernijverleden, 
voorzitter diaconie Evangelisch Lutherse Gemeente Amsterdam



Hoe werkt het slavernijverleden 
door op een eiland in ons 
koninkrijk dat bekend kwam 
te staan als doorvoerhaven 
van slaven? Welke sporen zie 
je daarvan terug in de kerken? 
En hoe wordt er in plaatselijke 
kerken al dan niet bewust een 
plek gegeven aan dit verleden in 
het heden? Deze vragen waren 
aanleiding om naar Curaçao af 
te reizen en ons oor te luister te 
leggen in diverse kerken. Ga je 
mee op reis aan de hand van een 
achttal foto’s?

beeldverhaal
Tekst en beeld: Maarten Boersema
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Reis, dans en 
spring je mee?
Op zoek naar sporen van 
slavernijverleden op Curaçao 
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beeldverhaal

Stop 1: Het verloren paradijs 
Curaçao? Velen zullen in eerste instantie denken aan dit soort foto’s. Azuurblauwe zee, hagelwitte stranden en een relaxte levenshouding. 
Het zijn de clichés en karikaturen die we graag in stand houden. Maar zodra je voorbij die clichés en karikaturen kijkt, ontdek je dat het 
eiland lang niet zo paradijselijk is, als deze foto je laat geloven. Ik hoorde iemand zeggen dat ze het idee had dat sommige mensen op het 
eiland graag hun hoofd in het zand steken om de problemen maar niet te hoeven zien. 'Maar je kunt op dit eiland je hoofd helemaal niet 
in het zand steken, want we leven hier op een rots.’ Ik begin met deze foto, omdat het thema van deze Naast volgens mij ook vraagt dat 
we verder kijken dan de clichés en karikaturen. ‘Ja maar, het is zo lang geleden, wat heb ik daar nu nog mee te maken? Waarom zou ik 
verantwoordelijkheid moeten nemen voor de daden van mijn voorouders?’ Of: ‘Het is nazaten van tot slaaf gemaakten alleen te doen om 
geld.’ Met dit soort opmerkingen steek je eigenlijk je hoofd in het zand, doe je de wereld waarin je leeft geen recht en kom je er al snel achter 
dat je op deze manier met je hoofd op een rotsbodem stoot. Want dit soort opmerkingen brengen je alleen maar dieper in een verloren 
paradijs in plaats van dat je op een heilzame weg naar de toekomst terechtkomt.

Stop 3: We zijn allemaal gebrandmerkt door het verleden 
Van de kust naar Willemstad. Je bent het slavernijmuseum Kura Hulanda 
binnengegaan. Ik vind dit een vreselijke foto en kan er eigenlijk ook niet lang 
naar kijken. Weet je wat je ziet? Het is een merkteken dat gebruikt werd door 
slavenhouders om hun bezit (lees: mensen van vlees en bloed) te brandmerken. 
Deze foto geeft me een gevoel van machteloosheid, want wat moet ik met deze 
historische vreselijkheden? Twee mensen op Curaçao hielpen me met hun 
opmerkingen verder bij de beantwoording van deze vraag. De een was Maghalie 
van der Bunt-George, directrice van een protestantse scholengemeenschap, 
die verantwoordelijkheid nemen en schuld dragen loskoppelt. ‘Het gesprek 
over het slavernijverleden is soms moeizaam, omdat we verantwoordelijkheid 
nemen en schuld dragen wel eens met elkaar verwarren. Je kunt en moet soms 
verantwoordelijkheid ergens voor nemen, waarvan je niet de schuld draagt. 
Als er op mijn scholen iets voorvalt, waar ik zelf geen schuld aan heb, dan moet 
ik soms wel de verantwoordelijkheid nemen om tot herstel te kunnen komen.’ 
Andere hulp ontving ik van Marlon Winedt, als filosoof en theoloog betrokken 
bij United Bible Societies. Hij merkt op dat we ook oog moeten hebben voor 
systemisch kwaad, dat individuele en persoonlijke fouten te boven gaat.  
‘Met alleen kijken naar persoonlijke fouten komen we er niet bij dit onderwerp, 
want bij slavernij gaat het over systemisch kwaad dat groter is dan een persoon.’

Stop 2: Zie de gelaagdheid van de geschiedenis
Als tweede stoppen we bij een bijzonder natuurfenomeen aan de 
zuidkant van het eiland. Brekende golven hebben daar een inham in de 
rotsen laten ontstaan en daarbij een kleine brug over het water heen. 
Je kunt moeilijk aanwijzen welke golf dat heeft gedaan, want het is 
het resultaat van een ontelbaar aantal golven door de eeuwen heen. 
Maar het effect van al die golven is duidelijk zichtbaar. Het doet denken 
aan het ontstaan van de cultuur van Curaçao (en vele andere culturen). 
Deze cultuur is namelijk ontstaan door een ontelbaar aantal invloeden 
en stromingen door de eeuwen heen. Valdemar Marcha, emeritus 
hoogleraar sociale cohesie en multiculturalisme, ziet Curaçao als een 
kruispunt. ‘Eeuwenlang hebben stromen van mensen en gedachten 
het eiland gevormd. Van oost naar west. Van noord naar zuid.’ Steeds 
meer komt er oog voor het feit dat gebeurtenissen in het verleden 
kunnen doorwerken op volgende generaties. Wij kunnen anno 2023 
moeilijk aanwijzen hoe de eeuwen van slavernij precies doorwerken in 
het hier en nu, maar duidelijk is dat we daadwerkelijk op de schouders 
van onze voorouders staan. Het kan daarbij dan echt uitmaken of je 
voorouders met de schouders omhoog en de borst vooruit door het 
leven gingen. Als heren en meesters. Of dat ze met de schouders 
omlaag door het leven gingen. Geknecht en tot slaaf gemaakt. 

Stop 4: Tula taught me
Van het slavernijmuseum lopen we naar het slavenmonument, ook wel het Tula-monument. Met Tula begon de opstand tegen de slavernij 
op Curaçao. Hij weigerde op 17 augustus 1795 om aan het werk te gaan voor zijn meester en ging met een groep slaven op pad naar 
Willemstad om daar verhaal te halen bij de overheid. Uiteindelijk moest hij het met de dood bekopen. Zijn lichaam, en dat van mede-
opstandelingen, werd niet gek ver bij dit monument in de zee gegooid. ‘Een dergelijk monument bepaalt me bij dit zwarte verleden en de 
onvrijheid’, zo vertelde iemand mij. ‘Maar het maakt me ook dankbaar dat we nu in vrijheid leven.’ Het gaat dus om achterom kijken en 
vooruitkijken. Bij stilstaan en verdergaan. Iemand vergeleek het met 4 en 5 mei. Bij dat verdergaan kan Tula ons helpen. Er is een gesprek 
tussen hem en priester Jacobus Schinck overgeleverd, waarin Tula opmerkt dat toch alle mensen afstammen van Adam en Eva en daarin 
dus geen onderscheid tussen mensen is. Misschien is dat wel wat Tula ons vandaag ook heeft te leren, want hoe vaak maken we al dan 
niet bewust toch nog onderscheid tussen mensen en bevolkingsgroepen? Niet dat we dat altijd bewust doen, maar het systemische kwaad 
heeft nog altijd grip op ons.
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beeldverhaal

Stop 6: Energie om te dansen
Van het verpleeghuis rijden we naar de gereformeerde kerk op het eiland, een partner-kerk van Drenthe Mission. Waar elke zondag twee 
diensten plaatsvinden. Een in het Nederlands en een in het Papiaments. Misschien hoort dat ook wel bij de dans, dat we accepteren dat we 
niet in alles hetzelfde kunnen en moeten zijn. Ben je de kerk inmiddels binnengestapt? Mooi zo, want sommigen aarzelen om kerken binnen 
te gaan, zeker als het gaat om het slavernijverleden. Hebben christenen niet de verschrikkelijkste dingen gedaan met de Bijbel in de hand? 
Toch ben ik blij dat je de kerk binnengaat. Ik daag je uit om vooral de naamgever Christus en zijn volgelingen niet op een hoop te gooien. 
Inderdaad hebben christenen als heren en meesters de verschrikkelijkste dingen gedaan, maar was het Christus zelf niet die tot slaaf werd 
gemaakt en ons de weg tot leven heeft gewezen? Ik ben dankbaar dat Hij mij leerde bidden ‘vergeef ons onze zonde, gelijk ook wij vergeven 
onze schuldenaren’. Ik mag dus ook systemisch kwaad en schuld uit een ver verleden bij Hem neer leggen. Daarnaast ben ik dankbaar om Zijn 
gebroken lichaam dat mij de kracht geeft om te dansen zoals die mensen op de vorige foto. Uit mezelf heb ik daar vaak niet de kracht voor, laat 
staan dat ik er zin in heb, maar Jezus leert me dansen. Eigenlijk zou je de kerk misschien ook wel moeten zien zoals het verpleeghuis op de 
vorige foto. Een verzameling kwetsbare mensen, die bij elkaar is gebracht om hulp te ontvangen, want alleen redden ze het niet. Vandaar ook 
deze twee foto’s met symbolen die we nodig hebben op weg richting de toekomst. Op de een zie je dat er avondmaal gevierd wordt en op de 
ander zegent voorganger Rudsel Mauricia de aanwezigen. Want zo zei hij. ‘Als je bij mij komt met een probleem, kan ik vaak niet anders dan 
wijzen op Jezus.’ Daarmee brengt Mauricia ons terug op de eerste plek van onze reis over het eiland.

Stop 5: Leer samen te dansen
Deze tussenstop had ik voordat ik op reis ging niet gepland, maar loop achter me aan, 
dan gaan we verpleeghuis Kas Hugenholtz binnen. In dit huis wonen mensen met  
verschillende vormen van dementie. Je ziet op de foto een ziekenverzorgende dansen 
met een bewoner. Ik vind het een ontroerend tafereel. Hoe langer ik naar deze foto  
kijk, hoe meer ik er ook een uitnodiging in zie. Hebben we op weg naar de toekomst  
niet te leren om met elkaar te dansen. Ook al is onze levensloop verschillend, hebben 
we een andere leeftijd en andere achtergrond, toch zijn we aan elkaar gegeven.  
Zo’n dans vraagt van beide deelnemers een bepaalde openheid naar het verleden, naar 
de toekomst, naar elkaar. Dansen als brug tussen het verleden en de toekomst. Tussen 
jij en ik. Jullie en wij. Want als ik iets leer op Curaçao dan is het wel dat de verschil-
lende partners in de dans van de geschiedenis zichzelf hebben te accepteren, maar 
ook hebben te emanciperen. Het gaat dus om een zelfbewuste dans waarin de ander 
bijdraagt aan mijn dans en ik aan die van hem of haar, want we dansen samen. 

Stop 7: Spring onder Zijn 
zegen de diepte in 
Op de eerste foto stonden ze klaar om 
te springen. Nu zijn ze gesprongen  
en springt deze jongen als laatste  
de diepte in. Op weg naar het azuur-
blauwe water. Ik geloof dat we alleen 
onder Zijn zegen weer een heel klein 
beetje paradijs kunnen ervaren op 
plekken waar de geschiedenis zwarte 
bladzijdes heeft geschreven. Spring 
je mee? 
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“Binnen de black community noemen we het 
‘the talk’; hét gesprek dat elk kind binnen 
deze gemeenschap ondergaat. Woorden die je 
vertellen dat je als kleurling  bij voorbaat 3-0 
achter staat. En als je al iets in dit leven wilt 
bereiken je jezelf dus éxtra moet bewijzen.” 

Dan is het mooi dat God ingrijpt. Hij wist wat ik nodig had. 
Ik geloof dat God mensen op je pad brengt die je helpen.  
Zo vroeg mijn zus mij op 17-jarige leeftijd of ik met haar 
mee wilde naar de musical Aida. Daar zag ik voor het eerst 
een zwarte vrouw in de hoofdrol en ik was verbijsterd!  
Ik dacht: het kan dus toch! Zij werd voor mij een rolmodel.

Talenten inzetten
Na mijn middelbare school deed ik een tussenjaar bij Youth 
for Christ, waarbij ik me richtte op muziek en theater.  
Ik oefende daar om mijn stem te gebruiken, luid te praten 
en mijn lichaam groot te maken om ruimte in te nemen. 
Voor het eerst van mijn leven stapte ik uit mijn veilige  
coconnetje. Ik moest gaan DOEN. Ik mocht leren dat 
God mij talenten heeft gegeven en dat ik mijn best mag 
doen om daarin te excelleren. Je talenten zijn er niet voor 
bedoeld om in een doosje op zolder te eindigen. Je mag ze 
inzetten. En ik had er zin in! Dit vuurtje, aangewakkerd door 
de musicalster bij Aida, voelde te gek. Daar wilde ik voor 
werken, daar wilde ik mij op focussen. Elke keer wanneer 
ik weer zo’n soort verlangen heb, voel ik dat het spannend 
wordt. Maar ondanks dat gevoel ga ik het toch doen!

Stem tegen onrecht
Het liefst zing ik over God en de liefde die Hij geeft. Ik zing 
over de dingen de me raken en me blij maken. Zo ben ik 
niet iemand die op de barricaden gaat staan om me uit te 
spreken over racisme, maar ik gebruik mijn stem wel tegen 
onrecht. Ik probeer door mijn liedjes het goede verhaal te 
verspreiden. Geloof is alles voor mij. Het is onlosmakelijk 
verbonden met heel mijn leven. Ik laat me dan ook geen 
woorden door andere mensen in de mond leggen waar ik 
niet achter sta. 

I have a dream
Sommige dingen veranderen niet, of maar heel langzaam. 
Ik merk bijvoorbeeld dat wanneer ik een ruimte binnenstap, 
ik nog steeds de omgeving scan op huidskleur. Ik zie gelijk 
of ik ‘de enige’ ben of niet. Ik merk het of de mensen me 
zien staan en voel aan of ik geaccepteerd wordt, of niet. 
Zoiets verandert niet zo snel. En toch droom ik, net als 

Marten Luther King, van een wereld waarin witte en zwarte 
kinderen hand in hand door het leven gaan. Een wereld 
waarin we geen onderscheid meer maken in kleur, ras of 
achtergrond. 
Ik ben me ervan bewust dat ik nu zelf een rolmodel ben 
geworden en dat ik mensen mag inspireren. Mensen kijken 
naar mij zoals ik naar de musicalster in Aida keek: naar een 
vrouw van kleur. Hopelijk is dat in de toekomst niet meer 
nodig. Maar voor nu is het prima zo. De cirkel is weer rond.”

“Van jongs af aan ben ik met muziek bezig. Zo zong ik in het 
gospelkoor van onze kerk als achtergrondzangeres, speelden 
mijn broers gitaar in een band en stond er thuis altijd wel een 
achtergrondmuziekje aan. Op de radio luisterde ik met grote 
bewondering naar zangeressen als Whitney  Houston en  
Mariah Carey. Ik oefende hard om net zo goed te kunnen 
zingen als zij. Maar zelf een ster te worden? Dat was niet 
realistisch, daar was ik veel te timide voor. Het beeld van hoe 
een popster moet zijn en hoe die eruit hoort te zien, was voor 
mij ook wel duidelijk: dat ben ik niet. Daarom bleef ik liever als 
achtergrondzangeres zingen, lekker binnen mijn comfortzone.  
Ik dacht: dit is dus mijn leven.

Geeft je huidskleur ook af?
Ondanks dat ik veel vriendinnetjes had, merkte ik als kind 
dat ik anders was. Kinderen vonden het leuk om met me te 
spelen, maar schaamden zich toch ook voor mijn huidskleur. 
Ik kreeg zelfs eens de vraag: ‘Geeft die kleur ook af?’ Zulk 
soort dingen vormen je, het ‘kleurt’ je zelfbeeld.  Ten diepste 
ontwikkel je daarmee een innerlijke stem die je vertelt dat je 
er niet mag zijn. Dat jij de moeite niet waard bent om in de 
spotlights te staan. Door altijd te maken te hebben met die 
afwijzing bleef ik daarom liever onzichtbaar. 

aan 't woord
Tekst en beeld: Ruth de Jong

Onbewust scan ik mensen op kleur 
Pearl Jozefzoon (37) is zangeres, zangdocent, songwriter en 
musical-actrice. In 2010 haalde ze de tweede plaats bij The voice of 
Holland. Eind vorig jaar schitterde ze in de muzikale voorstelling  
‘We hadden liefde, we hadden wapens’, waarin de strijd om het recht 
te zijn wie je bent, ongelijke machtsverhoudingen en het misbruik 
daarvan centraal stond.
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e vindt ze over de hele wereld. Zwarte Madonna's. 
Deze versie tref je aan in Willemstad op het eiland 
Curaçao. Vlakbij de kathedraal van Pietermaai.  
Een kunstenaarscollectief nam intrek in het voor-

malige Sint Albertus-college en schilderde het Mariabeeld 
dat voor het gebouw stond zwart. Dat gebeurde echter 
niet zonder slag of stoot, zo werd mij verteld door een 
gepensioneerde Rooms-katholieke schoolmeester op het 
eiland. 'Er is best wat te doen geweest om dit beeld, want 
Maria behoort blank te zijn en niet zwart. Zo zijn we dat 
gewend.' Hij was even stil en begon toen te glimlachen. 
'Maar ik denk dat dit toch dichterbij de waarheid ligt,  
dan de blanke beelden waarbij Maria blond haar heeft en  
blauwe ogen. Ze kwam uit het Midden-Oosten, nietwaar?'

Je kunt moeilijk ontkennen dat best wat beelden in het 
geloof zijn gevormd door de al dan niet heersende cultuur en 
zienswijze. En dan te bedenken dat het christelijk geloof op 
een eiland als Curaçao door een overheersende mogendheid 

met harde hand is binnengebracht. Dit beeld in Willemstad 
bepaalt me daarbij en toont een indringende spiegel.  
Welke beelden heb ikzelf? Hoe zijn die gevormd door de 
wereld waarin ik leef? En kan het zo zijn dat door deze 
beelden onbewust misschien onrecht in stand gehouden 
werd of wordt?
Ik kan die vraag moeilijk voor jou beantwoorden en dat wil 
ik ook niet. Wat ik alleen kan doen, is je uitnodigen om via 
dit beeld eens naar de beelden in je eigen leven te kijken. 
Wat mij daarbij helpt, is om te denken aan woorden uit het 
liefdeslied aller liefdesliederen. Bovenaan dit stuk worden 
enkele verzen uit dit lied geciteerd. Laat je leiden door 
liefde die niet zichzelf zoekt, maar juist de ander. Maria wijst 
immers op Christus en daar kunnen wij niet vaak genoeg 
op gewezen worden. Zo leert ons het verleden, zo leert ons 
het heden en ik ben bang dat de toekomst ons dit ook gaat 
leren. Want uit onszelf zoeken we toch vaak eerder onszelf, 
dan die ander.

J

Tekst en beeld: Maarten Boersema

kwartetten in het koninkrijk

Kwartetten  
in het Koninkrijk 

5 Meisjes van Jeruzalem,
donker ben ik, en mooi,
als de tenten van Kedar,
als het doek van Salomo’s tenten.
6 Kijk niet op mij neer omdat ik donker ben,
omdat de zon mij heeft gebrand.
Mijn moeders zonen waren hard voor mij:
ik moest hun wijngaarden bewaken.
Mijn eigen wijngaard heb ik niet bewaakt.
Hooglied 1:5-6

Er wordt wel eens gesproken over een kwartet van kwetsbaren dat speciale aandacht krijgt in 
Gods Koninkrijk: de weduwe en wees, vreemdeling, arme en zieke. De gedachte achter deze 
rubriek is dat je via dit kwartet sporen van Gods Koninkrijk kunt vinden. In elk nummer van 
Naast gaat Maarten Boersema aan de hand van dit kwartet op zoek.
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Tekst: Mathilde Koomans van den Dries
Beeld: Ruth de Jong

achtergrond

Seliana, Resi, Daniël en Jeffry studeren aan de Theologische 
Hogeschool Alètheia in Lawang (Malang, Indonesië). Dit is een 
opleiding van de Gereja Kristus Tuhan (GKT, vertaald: ‘Kerk van Christus 
de Heer’) op het Indonesische eiland Java, een zusterkerk van de GKv. 
Indonesië Mission | Verre Naasten werkt samen met deze kerken en hun 
onderwijsafdeling Alètheia, die zowel een theologische opleiding, als 
kleuterschool, basisschool en voortgezet onderwijs omvat.

“Ik wil mij graag fijn voelen in de kerk, omdat ik mij buiten de kerk vaak niet fijn voel.  
Ik heb regelmatig het gevoel dat ik ondergeschikt ben vanwege mijn huidskleur. De echte 
verhalen die we gebruiken in het materiaal over racisme voor de kerken, kunnen mensen 

helpen om beter te begrijpen wat racisme inhoudt”, vertelt Godwin Arhin. Samen met 
Hans Euser en Judit Blom-Visky van Intercultural Church Plants (netwerk van interculturele 

geloofsgemeenschappen in Nederland) ontwikkelt hij filmpjes en verwerkingsmateriaal  
voor de kerken om het gesprek aan te gaan over racisme.

Ga juist in de kerk het 
gesprek aan over racisme  

Hoe ontstond het idee om materiaal voor de kerken te 
maken? 
“Tijdens een teamdag van Intercultural Church Plants bracht 
teamlid Michele in dat we in de kerk meer moeten zoeken naar 
verzoening”, vertelt Hans Euser. “Ik dacht direct: hier moeten 
wij mee aan de slag. Zo ontstond het idee om materiaal over 
racisme te ontwerpen voor kerken om die verzoening op te 
zoeken. We doen dit onder meer door gebruik te maken van 
filmpjes en hebben Godwin gevraagd om het videomateriaal  
te presenteren.”

Is het nodig om het over racisme te hebben in de kerk? 
Wij christenen weten toch dat ieder mens voor God 
gelijk is?
“Het mooie van het materiaal is dat het ingaat op theologie, 
echte verhalen en de feiten”, licht Godwin toe. “Door de echte 
verhalen zullen mensen beter begrijpen wat racisme inhoudt. 
Ik heb bijvoorbeeld vier pleegkinderen waarvan er drie wit zijn 
en een zwart. Als ik naar de dokter ga met mijn witte pleegkind, 
wordt er nooit tot mij gesproken als opvoeder. Als ik aangeef 
dat het mijn kind is, word ik raar aangekeken. Als ik met hem 

over straat loop, vragen mensen aan hem of het met hem gaat 
en of hij alleen is. En dat terwijl ik gewoon naast hem loop. 
 Als je twee witte opvoeders hebt en een zwart kind, zal deze 
vraag waarschijnlijk niet gesteld worden. In de kerk is het fijn als 
ik daar wel begrepen word. Ik was 6 jaar toen ik vanuit Ghana in 
Nederland kwam wonen. Ik heb bepaalde dingen uit de Ghanese 
cultuur losgelaten omdat ik geloof dat ze niet bijbels zijn.  
Maar ik geloof ook dat er in de Nederlandse cultuur dingen  
zijn die niet bijbels zijn.”

Hans denkt dat er veel weerstand in de kerken zit: “Zo zie je 
bijvoorbeeld dat op de plek waar een asielzoekerscentrum komt, 
ook kerkgangers daartegen protesteren. Doordat mensen zo ge-
scheiden van elkaar leven, kunnen ze niet naar elkaar toegroeien 
en die verbinding aangaan.” Hij vervolgt: “Om het bij mijzelf 
te houden: als kind en tiener had ik nooit contact met mensen 
van een andere afkomst. Ik zat op een school en in een kerk met 
alleen maar witte Nederlanders. Als ik buiten een groep Surina-
mers tegenkwam, durfde ik ze niet aan te kijken. Ook maakte ik 
discriminerende grappen over Turken en Marokkanen. Op mijn 
achttiende kwam ik tot geloof. De dag erna zag ik tijdens het 
kranten bezorgen een paar gekleurde mensen een auto aandu-
wen. Ze vroegen om hulp. Ik zette mijn fiets aan de kant en hielp 
mee met duwen. Mijn broertje vroeg wat er met mij aan de hand 
was. Ik vertelde dat ik Jezus had leren kennen. Sinds Hij in mijn 
leven is, kijk ik op een nieuwe manier naar mensen.”

Wat kan er beter in onze kerken? 
Godwin: “Binnen de kerk zie je soms kleine dingen die de 
verbinding met andere culturen tegenhouden. Zo worden er in 
sommige kerken helemaal geen Engelse liederen gezongen.  
Of er zijn alleen witte handsfree microfoontjes, terwijl sprekers 
van kleur een andere kleur nodig hebben. Ik werd vaak gevraagd 
of ik dan maar met een normale microfoon wilde spreken. Alle 
culturen zijn onderdeel van het lichaam van God. En natuurlijk 
zijn er soms lichaamsdelen die je minder fijn vindt, maar we 
kunnen ze niet negeren om goed te kunnen functioneren. In de 
Bijbel staat dat onze onderlinge liefde aan anderen laat zien dat 
wij Zijn discipelen zijn. 

Mooi vind ik dat. We moeten niet alleen geloven in woorden, 
maar ook in daden. Het zou geweldig zijn als de kerk een 
voorbeeld kan zijn voor de rest van Nederland. Zodat wij als 
christenen, als kerkgangers, de vraag krijgen hoe wij zo liefdevol 
met elkaar omgaan en hoe het kan dat zoveel culturen vredig 
samenzijn.  Ook als je denkt dat het in jouw kerk allemaal op 
orde is, kan het zijn dat er toch kleine dingen aangepast kunnen 
worden. Daarnaast kan je andere kerken helpen door dit thema 
aan te kaarten. Het materiaal zal mensen hiervoor activeren.”

Hans: “Er zijn in Nederland 75 woonplaatsen waar meer dan 
10.000 mensen met een migratieachtergrond wonen, dit aantal 
zal in de komende jaren toenemen naar misschien wel 40 pro-
cent van de Nederlandse samenleving. Als jouw kerk volledig wit 
is in deze samenleving, mis je misschien de aansluiting. Gastvrij-
heid is niet alleen de deur openzetten, maar het is actief vriend 
zijn van de vreemdeling. Het is niet onze bedoeling om kerken 
te bestempelen als goed of fout, maar meer om te kijken waar 
de groei zit. Ook voor migrantenkerken of internationale kerken 
is deze vraag belangrijk.” Zijn vrouw Carolien vult samenvat-
tend aan: “God wil door ons heen werken om tegen anderen te 
zeggen dat Hij ze ziet. Als je als kerk tegen iedereen kan zeggen: 
‘Ik zie jou’, dan valt alles samen.”

Materiaal over racisme voor de kerken

Intercultural Church Plants Nederland ontwikkelt, met financiële 
steun van Verre Naasten, materiaal voor kerken om het gesprek 
aan te gaan over racisme. Dit bestaat uit filmpjes, werkvormen en 
gespreksvragen voor ongeveer 3 bijeenkomsten. Doel is aanzetten 
tot nadenken, gesprek en bewustwording. Het interactieve materiaal 
nodigt uit tot doorpraten en is te gebruiken voor jongeren vanaf 
16 jaar en volwassenen. Het is geschikt voor zowel multiculturele 
kerken als voor de meer traditionele en overwegend witte kerken. 
Intercultural Church Plants Nederland lanceert en publiceert het 
materiaal tijdens het christelijke festival Opwekking (26-29 mei). 
Vanaf dat moment is het online verkrijgbaar en beschikbaar voor 
kerken om te gebruiken. Verder is ook Micha Nederland en de 
werkgroep Heilzame Verwerking Slavernijverleden bezig met 
materiaal voor kerken rondom Keti Koti (1 juli). Houd vanaf mei  
www.verrenaasten.nl in de gaten voor meer informatie.

‘Het zou geweldig zijn 
als de kerk een voor-
beeld kan zijn voor de 
rest van Nederland’

‘Als jouw kerk volledig 
wit is in deze samen-
leving, mis je mis-
schien de aansluiting’
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Spaar mee voor 
Verre Naasten
In 2023 hebben buitenlands geld en postzegels maar liefst 
1.650 euro opgebracht voor Verre Naasten. De DE-zegels 
die zijn ingezameld, waren voor de Voedselbank en goed 
voor 173 pakken koffie. Geweldig! Spaart u ook mee? Kijk 
op www.verrenaasten.nl/sparen voor de mogelijkheden 
om mee te sparen en zelf een spaaractie in de buurt op te 
starten!

Zin in sportieve uitdaging 
deze zomer? 
Fiets mee met sponsorfietstocht The Ride on Education! 
In 2023 staat er van 22 t/m 29 juli een mooie 8-daagse 
fietstocht van Enschede naar Berlijn op het programma. 
Enthousiaste fietsers halen op deze sportieve manier  
al jaren geld op voor verschillende onderwijsprojecten,  
o.a. van Verre Naasten. Een aanrader! Kijk op  
www.therideoneducation.nl voor meer informatie  
en aanmelden.
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column Gerrit huis-tuin-keuken

Je kunt een dominee wel uit het mission-werk halen, maar hoe haal je mission uit een 
dominee? Dat gaat niet, weet Gerrit den Broeder inmiddels uit eigen ervaring. Samen 
met zijn vrouw Titia woonde en werkte hij zes jaar in het Afrikaanse land Benin. In 
Nederland werkt Gerrit nu als legerpredikant bij Defensie. Maar mission heeft nog altijd 
een bijzondere plek in hun harten. Ze keren nog regelmatig terug naar Benin. Zowel 
voor vakantie als voor werkgerelateerde bezoeken, zoals het geven van trainingen. 

Muziek:  
bewust van wat God  
deed voor ons
We zitten middenin de 40-dagentijd. Voor gospelzangeres 
Pearl Jozefzoon (zie ook het interview op pagina 24 en 25) 
is dit de meest indrukwekkende periode van het jaar. Het is 
de tijd van bezinning en reflectie. Met Pasen vieren we dat 
Jezus opstond uit de dood nadat hij Zijn leven gaf voor ons. 
Die wetenschap vult Pearls hart met liefde en dankbaarheid. 
Daarom bracht ze in 2020 het Paasalbum ‘Genade’ uit. De 
Nederlandstalige songs schetsen met nieuwe woorden het 
leven en lijden van Jezus en maken anderen bewust(er) van 
wat God deed voor ons. De cd is te bestellen via Pearls eigen 
website www.pearljozefzoon.com en bij de christelijke 
boekhandel. 

Toeleven naar Pasen met 
40 dagen hier en nu 
Op Aswoensdag (22 februari) begon de veertigdagentijd. 
Deze periode brengt 40 dagen hier en nu elke dag een  
korte podcast in aanloop naar Pasen. De afwisselende 
inhoud kan bestaan uit een overdenking, een bijbeltekst, 
een verdiepingsvraag, een lied of een kort gebed.  
De podcasts zijn  praktisch, inspirerend, bemoedigend en 
prikkelend en willen helpen om Jezus te volgen in (jo)uw 
hier en nu. De podcast is ook zeer geschikt om als gemeente 
samen te volgen en wordt daarom ook aangeboden via de 
Scipio-app. 40 dagen hier en nu is een samenwerking van 
Kerkpunt, LPB Media, Lume en Verre Naasten. Kijk op 
www.40dagenhierennu.nl voor meer informatie. 

Een soort Tutu
‘Today I apologize. Awe mi ta pidi diskulpa. Tide mi wani taki pardon. Today I 
apologize. Awe mi ta pidi diskulpa. Tide mi wani taki pardon’. Je kunt van alles zeggen 
over de aanloop ernaartoe, het gekozen moment, maar het was een ontroerende 
toespraak van premier Mark Rutte waarin hij namens de regering excuses aanbood 
voor het Nederlandse slavernijverleden.

Toch blijft er ook kritiek. Van de nazaten zelf, die méér willen. Maar ook kwamen er 
kwalijke geuren opgestegen uit de internet-riolen. Op Twitter vonden veel mensen 
de excuses ‘Volslagen belachelijk’. Ook de reacties op het Facebook-bericht van het 
Nederlandse Dagblad gingen erin mee: ‘Dit is zulke lariekoek. Het gaat alleen maar 
om geld. Wij leven in zonde vanwege Eva, die niet van de vrucht van de boom afbleef’, 
schreef een heel keurige ND-lezer, die zondag zomaar naast je in de kerk zou kunnen 
zitten. Het biedt weinig hoop voor de komende maanden. Wat een verbroederend 
moment had moeten worden met de herdenking van 150 jaar afschaffing van de 
slavernij, zal ongetwijfeld weer ontaarden in knettergekkigheid en zuurpruimerij.

En ineens moest ik denken aan Desmond Tutu. De nog niet zo lang geleden overleden 
Zuid-Afrikaanse aartsbisschop. Tot begin jaren negentig van de vorige eeuw was  
in zijn land een systeem van rassenscheiding, dat ‘apartheid’ werd genoemd.  
Nadat hier in 1990 een einde aan kwam, waren veel mensen bang voor een 
burgeroorlog. Moest iedereen die zich schuldig had gemaakt aan apartheids-
misdaden gestraft worden of konden ze zomaar vrijuit gaan? Besloten werd om een 
Waarheids- en Verzoeningscommissie in te stellen, die als kernopdracht meekreeg: 
Vrijspraak in ruil voor waarheid. Alleen als iemand volledig open was over wat hij 
persoonlijk gedaan had, ging hij vrijuit. Aartsbisschop Desmond Tutu was voorzitter 
van die commissie. Er is een beroemd fragment waarin hij spreekt met de zwarte 
opdrachtgeefster op de moord van een zwarte jongen, hij zegt: ‘Ik vraag het u. 
Ik smeek het u, alstublieft. U bent een groot mens. En u heeft geen idee hoe uw 
grootsheid zou worden onderstreept als u zou kunnen zeggen: ‘Het spijt me. Er zijn 
dingen misgegaan. Vergeef me’. Dan wordt het stil in de zaal. En tenslotte zegt de 
vrouw dit: ‘Ik zeg u dat het waar is: Er zijn dingen vreselijk misgegaan […] Daar heb 
ik spijt van’. Later schreef hij samen met zijn dochter, Mpho Andrea Tutu, daarover 
het indrukwekkende ‘Boek van vergeving’. Misschien is dat juist ook wel wat ons land 
nodig heeft in de discussie over het slavernijverleden. Niet een premier. Niet een 
koning. Maar een soort Tutu. Iemand die als een profeet de weg wijst van vergeving, 
verbroedering en een nieuwe toekomst. 

En je hebt het niet van mij: maar toevallig woont de dochter van de aartsbisschop, 
Mpho Tutu, op dit moment in Nederland. Ze is predikant, ergens in Amsterdam.  
‘Je kunt niet herstellen wat je ontkent’, zei ze onlangs in een interview. Ze sluit haar 
kerkdiensten steevast af met de woorden: ‘Het leven is kort. Dus haast je om lief te 
hebben en spoed je om vriendelijk te zijn’. Zo iemand als dominee Mpho Tutu.  
Haar stem. Dat is waar ik naar verlang. 

Luistertip:  
meer weten over 
de geschiedenis van de  
slavernij en de immense  
rol van de kerken daarin?
Luister dan naar dit vraaggesprek in de Ongelooflijke Podcast 
met Martijn Stoutjesdijk die o.a. samen met prof. dr. George 
Harinck (zie ook pagina 15 in deze Naast) betrokken is bij het 
grote onderzoek naar de kerken en het slavernijverleden.
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kidsworld

Vriendenboekje  

Mission Maatjes 
Ken jij Dalmar, Imra en Sonny al? Lijkt het jou leuk om samen met jouw klas/
school aan de slag te gaan met geloof delen en meer over het leven in Oeganda, 
India en Indonesië te weten te komen? Vraag dan het Mission Maatjes lespakket 
aan van Verre Naasten. Dit kan door een mailtje te sturen naar l.vossebelt@
verrenaasten.nl of kijk voor meer informatie op www.verrenaasten.nl/
missionmaatjes

Basisschool De Wegwijzer uit Steenwijk en Klim-op uit Middelstum gingen  
onlangs met het lespakket aan de slag. Wat ze onder andere hebben gemaakt 
zie je op de foto's hiernaast!

Hoe heet je en hoe oud ben je? Ik ben Shaddai Nisi Kabaale en ik ben zeven jaar.
Waar woon je? 
Ik woon in Kampala, de hoofdstad van Oeganda. Ik woon daar met mijn vader  
en moeder en mijn drie zussen. 

Ga je naar school en zo ja in welke groep zit je?
Ik zit in groep 3. Mijn lievelingsvak is Godsdienst. 
Hoe ziet je schooldag eruit?  Ik sta vroeg op, om 5.30 uur. Dan eet ik een boterham en drink ik thee. Om 7.00 

uur vertrek ik richting school, de eerste les begint om 8.00 uur. De school is om 
15.00 uur afgelopen. Dan ga ik naar huis. Thuis doe ik de was en ga ik aan de 
slag met mijn huiswerk. Daarna speel ik met vriendinnen, ga ik mezelf wassen, 
avondeten, kijk ik wat tv en dan ga ik naar bed. 
Wat doe je op zondag?  Op zondag ga ik naar de kerk en naar zondagsschool. Na kerktijd speel ik met 

vriendinnen bij de schommel. Mijn ouders staan altijd nog een tijdje na te praten, 
dus ik wacht dan tot zij klaar zijn en dan gaan we naar huis om te lunchen.  
’s Middags speel ik weer met vriendinnen. Heel soms heb ik zwemles op zondag. 
Aan het einde van de dag kijk ik televisie, ga ik bidden en naar bed. Wat doe je als je met vriendinnen speelt? We spelen graag met de schommel, doen een wedstrijdje wie de mooiste 

christelijke liedjes kan zingen, spelen met poppen, fietsen, spelen met  
blokken of we doen verstoppertje of gaan touwtjespringen. 
Wat wil je worden als je groter bent? Ik wil graag dokter worden.  

Vind jij het leuk om antwoord te geven op Shaddai's  
vragen? Stuur dan een brief naar Lisette Vossebelt, 
Dokter Spanjaardweg 4a, 8025 BT in Zwolle of mail 
naar l.vossebelt@verrenaasten.nl

Shaddai vindt het héél leuk als je foto’s meestuurt. 
Bijvoorbeeld een foto van jezelf, een foto van je 
lievelingseten of van je school. Wij zorgen ervoor dat 
jouw brief en foto’s bij Shaddai terechtkomen. 

Naast is het hét magazine over mission-werk wereldwijd vanuit de Gereformeerde Kerken 
vrijgemaakt en de Nederlands Gereformeerde Kerken, in samenwerking met Verre Naasten. 
Lees Naast online op www.verrenaasten.nl/naast. 
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Wat wil je graag weten van de 
kinderen in Nederland? 

Ik ben benieuwd wat ze eten, of ze van 
God houden en hoe ze laten zien dat ze 

van God houden. Ook wil ik graag weten 
hoe hun school er uit ziet en of ze hun 

ouders respecteren.

http://www.treffendenco.nl
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 ik  
geloof

k groeide op in Haïti als domineesdochter, oudste van drie 
kinderen. Nadat mijn opa stierf, verhuisden we naar Suriname. 
Mijn vader wilde zijn kinderen opvoeden buiten de invloed van 
zijn familie en in een veilige omgeving. Ik was vijf jaar toen 
we in Suriname gingen wonen. Het was geen makkelijke tijd. 

Mijn ouders waren niet zo goed voorbereid op de verhuizing en de 
gevolgen daarvan. Het werd nog moeilijker toen mensen waar we 
op rekenden ons de rug toekeerden. Met de hulp van de kerk en 
goede vrienden kwamen we er bovenop. 

Die moeilijke start na de verhuizing, wakkerde bij mij een verlangen 
aan om hard te werken aan een beter leven voor mezelf. Onderwijs 
leek de enige uitweg. Daarom wijdde ik mijn tijd aan studie, werk en 
het dienen van de Heer.

Toen ik tien jaar oud was, kreeg ik mijn eerste Bijbel. Ik las hem in 
enkele maanden van kaft tot kaft. In die tijd ontsnapte ik twee keer 
aan de dood. Na de tweede keer gaf ik mijn leven aan Jezus en daar 
heb ik nooit meer aan getwijfeld. Ik hou ervan om de Heer te dienen.

Nadat ik mijn propedeuse haalde aan de Evangelical School of 
Theology (EST) in Paramaribo, kreeg ik van mijn voorganger 
en de oudsten van de gemeente toestemming om te preken in 
de zondagse diensten, bijbelstudies en kring-groepen van de 
gemeente. Toen ik begon met mijn studie aan de EST, was het 
niet mijn bedoeling om te preken. Het was mijn droom om een 
universitaire graad te halen, de Bijbel te bestuderen, een spreker 
van het Woord en een auteur te worden. Er is een groot tekort aan 
Caribische literatuur over de Schrift en vooral van vrouwen. Dus toen 
mijn voorganger aan de gemeente aankondigde dat ik toestemming 
kreeg om te preken, zagen veel leiders dat als een mijlpaal voor de 
gemeente, de vrouwen en voor mij. Ik vind het een voorrecht om  
kennis van Gods Woord te delen in Suriname!” 

“ I

→  Jeanne Maître (36), docent en staflid Evangelical School of 
Theology in Paramaribo. De EST is een samenwerkingspartner 
van Drenthe Mission | Verre Naasten en krijgt – met financiële 
steun van Stichting Pharus – in 2023 de mogelijkheid een eigen 
schoolgebouw te realiseren.


