
Gemeente 

 

vandaag staan we stil bij de uitzending van Henk en Anne-Mieke Spaan 

die we als kerken in Friesland komende jaren ondersteunen. 

Ze gaan de komende jaren in Rwanda wonen en werken met hun gezin. 

Doel van hun project is om iets te leren over het betrekken van jongeren bij de 

kerk. 

En dat doen ze dus in Rwanda. 

Het is niet niks om daar als westerling heen te gaan. 

Ze merken, zeggen ze, veel argwaan en geslotenheid. 

En dat is ook niet zo gek. 

Je moet wel heel goed weten wat je doet, 

als je als westerling naar Rwanda gaat, en dan ook nog uit naam van de kerk. 

Het westen, en ook de kerk, 

heeft namelijk een onverkwikkelijke rol gespeeld in de geschiedenis van 

Rwanda. 

 

Om even het geheugen op te frissen, 

Rwanda was in de jaren negentig het toneel van een van de grootste genocides 

in de recente geschiedenis. 

Het was een binnenlandse strijd tussen twee bevolkingsgroepen, 

de Hutu’s en de Tutsi’s. 

En heel wrang, de oorsprong van de tweespalt tussen die strijdende partijen 

moet je zoeken  in de periode van kolonisatie. 

Rwanda werd eind 19e eeuw door Duitsland overheerst, 

en begin 20e eeuw nam België het bewind over. 

Hutu’s en Tutsi’s waren groepen die qua cultuur sterk op elkaar leken, 

meer op elkaar dan op welk ander volk in Afrika. 

Maar de kolonisten zagen de Tutsi’s aan  

voor een volk van in hun ogen hogere Ethiopische oorsprong, 

en daarom werden de Tutsi’s op allerlei manieren bevoordeeld. 

Als Hutu kon je geen politieke functie bekleden. 

En onder de hoede van de katholieke kerk 

werd op scholen een minimumlengte ingesteld. 

De Hutu’s, iets kleiner van nature, werden zo uitgesloten van onderwijs. 



Zo werden twee broedervolken, die niet centraal en als natie waren 

georganiseerd, 

tot twee groepen binnen één natie. 

En niet als twee volken, maar eerder als twee sociale klassen: 

de Tutsi’s als upperclass en de Hutu’s als onderlaag. 

 

Vervolgens kenmerkt de 20e eeuw zich, 

na de officiele dekolonisatie, 

door een strijd tussen die twee groepen, 

die in feite door westerse machthebbers, waaronder de kerk, zijn gecreëerd. 

De onderdrukte Hutu’s kregen gaandeweg besef van wat hen was aangedaan, 

en begonnen te rebelleren tegen de Tutsi upperclass. 

In 1994, grote sprong, wordt dan de toenmalige Hutu-president uit de lucht 

geschoten, 

en dat is het begin van een grote slachting. 

Een moordpartij die dwars door families heen ging. 

En ondertussen wist de VN van tevoren van grote wapenvoorraden, 

maar is er niet ingegrepen. 

Ook tijdens de genocide stond het westen stuurloos langs de kant. 

Militairen werden teruggetrokken, en waren vooral bezig landgenoten te 

evacueren. 

Ondertussen stierven tijdens de genocide in elk geval 800.000 mensen, 

en bleef het land sociaal-economisch en humaan als een wrak achter. 

 

Zo, bent u weer even opgefrist - al is dat niet het goede woord, 

het stinkt aan alle kanten, deze zaak. 

In dat land begeven Henk en Anne-Mieke zich. 

Je kan je voorstellen dat er onder de bevolking nogal wat argwaan 

richting het westen en het westerse christendom is. 

Nu is er in de tussentijd, ook in de wereldkerk, wel het een en ander 

veranderd. 

De kerk heeft lering getrokken uit de geschiedenis, 

en de zending als eenrichtingsverkeer, zonder respect voor de cultuur, 

heeft plaatsgemaakt voor een andere benadering 

gebaseerd op dialoog, het aansluiten bij de context, en wederkerigheid. 



Daarom zeggen Henk en Anne-Mieke ook dat ze daar zijn om te leren, 

ook met het oog op de Nederlandse context. 

En zo gek is dat niet, als je let op het doel van hun project, 

jongeren bij de kerk te betrekken. 

Het is een land waarin ruim 90% christelijk is, 25% protestanten, 

cijfers waarvan wij tegenwoordig alleen maar kunnen dromen. 

Toch merkt de kerk daar ook dat het lastig is 

om jonge mensen geinteresseerd en betrokken te houden. 

Iets wat ons natuurlijk niet onbekend voorkomt, 

en misschien leren Henk en Anne-Mieke in Rwanda iets 

wat ook van betekenis kan zijn voor de Nederlandse kerken. 

Rwanda niet als zendingsveld, maar als leerschool. 

Zoals ook Inge Landman dat in Colombia heeft gedaan, 

en nu met de daar opgedane methode van bijbellezen 

de kerk in Nederland verrijkt. 

 

Ondertussen raakt die hele realiteit van een land 

dat nog steeds in wederopbouw is na de genocide, 

enorm aan de eerste lezing van vanmorgen. 

Zacharia richt zich daar tot het volk in ballingschap, 

dus nog aan de verkeerde kant van de ellende. 

Een volk zonder hoop, met een groot trauma in het collectief geheugen. 

Dat volk wordt een profetisch visioen voorgehouden, 

van een Jeruzalem waarin de Heer weer wil wonen, 

van pleinen waarop oude mannen rustig op hun stok leunen, 

omdat ze een hoge leeftijd hebben bereikt, 

en kinderen op de pleinen spelen. 

Het is een utopie 

En de Eeuwige hoort de zuchten van ongeloof al aankomen, 

maar is ze al voor: 

jullie, klein restje van dat volk dat gedecimeerd is, 

jullie zeggen dat het niet mogelijk is, 

maar waarom zou het voor mij onmogelijk zijn? 

 

God gaat hier naast de slachtoffers zitten, 



en wijst hen een weg vooruit. 

Ik hoorde deze week een professor in de slachtofferkunde, een victimoloog, 

zeggen dat het essentieel is voor een samenleving na zo’n humanitaire ramp, 

dat er naar de slachtoffers geluisterd wordt. 

En die willen vaak heel wat anders, dan wat je denkt, zei ze. 

Na de genocide was er vaak onvrede over het internationale tribunaal 

waarin de kopstukken werden berecht. 

Het zaadje van de genocide door het westen gelegd, 

tijdens de genocide zelf maakten ze zich uit de voeten, 

en nu waren ze er als de kippen bij om recht te spreken. 

Een andere beweging, die opkwam uit de geschiedenis van Rwanda zelf, 

is die van de gacaca’s, een lokale vorm van rechtspraak, 

waarbij heel de dorpsgemeenschap naar het verhaal van slachtoffers 

en de bekentenissen van daders luisterde. 

Ook klonken er excuses, en als straf moesten de daders 

taakstraffen verrichten, in roze overalls. 

 

De utopie is uiteindelijk dat dat dorpspleintje weer veilig wordt. 

Dat je je buurman en je neef kunt vertrouwen. 

Dat vrouwen veilig zijn tegen seksueel geweld, 

dat de kinderen naar school kunnen. 

Dat oude mannen oud worden, 

en niet als kindsoldaat al sterven. 

En in Nederland is dat beeld  

van kinderen die spelen op straat 

en oude mannen op de pleinen evenzeer een utopie. 

Want de kinderen zitten binnen op de Ipad, 

en de oude mannen eenzaam weggestopt in verzorgingshuizen. 

 

Dat profetische beeld van spelende kinderen en ouderen op de pleinen 

roept een verlangen op. 

En het is ontroerend in zijn eenvoud. 

NIet pas als alle huizen zijn herbouwd, 

als alle rechtzaken zijn geweest, 

en alle herstelbetalingen zijn gedaan, 



merk je of het weer vrede is. 

Het begint op de pleintjes. 

Misschien komt u hier doordeweek weleens bij de kerk, 

dan spelen de kinderen op het veldje hiernaast, 

en zitten onze overburen met een terrasje uitgestald koffie te schenken. 

Een ander beeld dat me voor de geest komt 

was toen ik mijn opleiding in Kampen deed. 

Elke keer als je van het station de brug overging, 

zat daar aan het eind een hele tros oude kerels 

op hun bankjes en scootmobielen het leven op het kruispunt goedmoedig te 

bekijken. 

Zo vormden ze een rustpunt op de maandagmorgen 

als iedereen weer van alles moet. 

 

Het zijn bijna onbetekenende dingen als je er aan gewend bent, 

maar voor het volk in ballingschap, 

en voor de bevolking van Rwanda 

is het verlangen naar zo’n tafereel, naar zo’n wereld, zo groot. 

Dus als je vanmiddag nog niks te doen hebt, 

houden zo. 

Ga naar de pleinen, speel, hang, wat je maar wilt, 

en bedenk hoe gezegend je bent. 
 


