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door dr. L. Oranje 

Dr. L. Oranje (1937) woonae van 1940-1953 en van 
1968-1976 in Jakarta. In de laatste periode was h(j 
docent aan de Theologische Hogeschool aldaar. 
Vanaf 1976 is hij docent voor filosofie aan de Theolo
gische Hogeschool in Kampen. 

Aarde der mensen 
Over geloof en politiek in lndonesie 

'Europa, jij, mijn Jeermeester, doe jij mij dit aan?' 

(Pramoedya Ananta Toer, Aarde der mensen, 386) 

De redactie heeft mij gevraagd om een bijdrage over 'geloof en politick' vanuit mijn 
ervaring in de derde wereld. De achtergrond van deze vraag is, dat wij steeds meer 
op de hoogte raken van de wijze waarop christenen uit de derde wereld geloof en 
politiek met elkaar in verband brengen. Dat wekt een stuk nieuwsgierigheid op; 
tegelijkertijd ontwikkelt zich - met name in allerlei oecumenische relaties - een 
leerproces: wij kunnen ook van hen en met hen wat leren op dat gebied, dat ge
lovigen van alle tijden en plaatsen voortdurend heeft bezig gehouden. 

Dit wordt dus geen abstracte verhandeling 
over 'geloof en politiek', maar een selec
tief gebruik maken van eigen ervaringen 
en inzichten, opgedaan in de relatie met 
mensen uit de derde wereld, en een voor
zichtige paging daarin wat orde aan te 
brengen en conclusies te trekken voor 
onze houding hier in Nederland. 
Eigen ervaringen- dat wil dus zeggen dat 
ik eerst een beschrijving moet geven van 
de situatie en de tijd waarin die ervaringen 
werden opgedaan, in mijn geval: Indone
sie. Vervolgens geef ik een aantal opvat
tingen weer van christenen met wie ik in 
contact gekomen ben. Het gaat hier dus 
om een subjectieve selectie; het is niet de 
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bedoeling een naar volledigheid strevende 
behandeling te geven van wat er op dit 
gebied in Indonesie door christenen ge
dacht wordt. Het gaat er mij aileen om 
een aantal motieven in historisch perspec
tief duidelijk te maken vanuit persoon
lijke ervaring. Tenslotte zal ik dan probe
ren in grote lijnen het leerproces te be
schrijven, dat deze ervaringen bij mij te
weeg hebben gebracht, en van daaruit 
enkele gevolgtrekkingen maken voor onze 
situatie in Nederland. 

Indonesie - Pancasila-staat 
Indonesie is gegrond op een staatsfiloso
fie, de Pancasila, welk woord betekent: 
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vijf zuilen of grondprincipes. In die staats
filosofie ligt, zou men kunnen zeggen, de 
verhouding van geloof en politick vast! 
De eerste zuil, het geloof in de ene God, 
poneert voor elke Indonesicr de religieuze 
grondovertuiging als onvervreemdbaar 
gegeven - de andere vier zuilen (nationa
lisme, internationalisme, democratic en 
sociale gerechtigheid) zijn fundamentele 
politieke noties. In hun samenhang pro
beren de vijf zuilen de indonesische iden
titeit, zoals die ook in de staat gestalte 
krijgt, tot uitdrukking te brengen. De 
achtergrond van deze staatsfilosofie moet 
men zoeken in vooral de javaanse cultuur. 
In de pancasila is het oorspronkelijke 
kosmische levensbesef van de javaanse, 
mystieke levensovertuiging, met elementen 
uit het nationalisme en de antikoloniale 
bevrijdingsstrijd, samengesmeed tot een 
moderne ideologic. In tegenstelling tot 
seculaire of communistische ideologieen, 
die in andere Ianden van Azie werden ont
wikkeld, is in Indonesie geprobeerd de 
religie een fundamentele plaats tc geven 
in de ideologic van de staat. Daarmee is 
ecn eerste, belangrijke factor aangegeven 
die in overweging moet worden genomen 
als men het over geloof en politick in die 
situatie heeft. 

Een andere belangrijke factor is de I slam. 
Deze godsdienst is in Indonesie, evenals 
het Christendom, een betrekkelijke nieuw
komer, althans als men de lange culturele 
geschiedenis van dit eilandenrijk in aan
mcrking neemt. De Islam heeft een uiterst 
geprononceerde visie op de verhouding 
van gcloof en politick, misschien wei de 
meest geprononceerde van aile godsdien
sten en levensbeschouwingen ter wereld. 
Er is voor de Islam een onlosmakelijk ver
band; ja het gcloof kan niet anders dan 
politick gerealiseerd worden en m6et dat 
ook. fslamiet zijn betekent overgave aan 
God en totale onderwerping van de hele 
werkelijkheid aan de wil van God. De 
vorming van een Islam-staat, een staat 
geregeerd volgens de religieuze wetten van 
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de Islam, is dan ook een bijna natuurlijk 
doel waarnaar Islamieten streven. In de 
geschiedenis van het moderne Indonesie 
heeft dat hen voortdurend in conflict ge
bracht met allerlei groepen: nationalisten, 
communisten en ook met het Ieger. Oak 
met de christenen. Hoewel de christenen 
een relatief sterke maatschappelijke en 
politieke positie hebben in Indonesie, vor
men zij een minderheid (8-10% van de 
bevolking) en hebben van oudsher een 
gevoel van bedreiging door de Islam, met 
name door de gedachte van een Islam
staat. 

Naast deze cultureel-godsdienstige achter
gronden, is het oak nodig de politieke en 
historische ontwikkelingen kort aan te 
geven. Oak hier is de vergelijking van 
Christendom en Islam interessant. Het 
christendom is Indonesie binnen gekomen 
in het zog van de expansiedrang van het 
handelskapitaal, later is de moderne zen
dingsbeweging meegenomen in de vaart 
van het kolonialisme en neokolonialisme, 
voortgekomen uit de ontwikkeling van 
het industriekapitaal. De Islam heeft een 
andere weg gevolgd. Hij is meer via de 
handel doorgedrongen en heeft minder het 
zwaard gebruiktdan in het Midden-Oosten 
of Europa. Daardoor is van een meer ge
leidelijke en natuurlijke islamisering van 
de archipel sprake geweest (en nag!). In 
zendingsmethode is er een groat verschil 
tussen Christendom en Islam. Het chris
tendom heeft, met name onder invloed 
van de moderne zendingsbeweging, een 
sterke expansieve werkzaamheid uitge
oefend, gericht (vooral in haar protes
tantse variant) op de bekering van enke
lingen. Daarbij is de zending af en toe in 
conflict gekomen met bepaalde aspecten 
van de koloniale macht, maar in het alge
meen moet toch worden gesteld dat zij 
dankbaar gebruik gemaakt heeft van de 
koloniale orde en bescherming. De chris
telijke zending heeft zich oak vooral ge
richt op gebieden waar de bevolking aan-
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hanger was van stamgodsdiensten en 
he,eft, evenals elders ter wereld, maar 
relatief weinig bekeerlingen uit de Islam 
kunnen maken. Het christendom heeft 
dan ook - wederom in het algemeen ge
sproken - bij de aziatische mens niet de 
indruk kunnen vermijden de godsdienst 
van de blanken te zijn, op de een of an
dere wijze gelieerd aan de westerse macht 
en westerse waarden. Anders de Islam. 
Hoewel ook dit een godsdienst van buiten 
was, in de tijd niet eens zoveel eerder in 
Indonesie binnen gekomen dan het chris
tendom, is zij meer geaccepteerd als eigen, 
als 'bruine' godsdienst - vaak ook als sa
menbindend element in de strijd tegen het 
kolonialisme, hoewel het koloniale regiem 
altijd pretendeerde in zaken van gods
dienst 'neutraal' te zijn. 

Tegen deze achtergrond stel ik opnieuw 
de vraag hoe indonesische christenen ge
loof en politiek op elkaar hebben betrok
ken. Voor hen krijgt het probleem, als ik 
het even in eigen termen mag omschrijven, 
in eerste instantie de vorm van: hoe ver
houdt zich burgerlijk geloof tot koloniale 
politiek? Met 'burgerlijk geloof' bedoel ik 
aan te geven dat het christelijk geloof, 
zoals dat via de moderne zendingsbewe
ging werd overgedragen, een specifieke 
gestalte had. Die kwam voort uit een 
maatschappij waarin de burgerlijke klasse 
de heersende was en het kapitaal de drij
vende kracht. Burgerlijke religie is de 
religie van de enkeling, 'jeder auf seiner 
Fa<,;on selig', de onderscheiding die vaak 
tot scheiding werd van geloof en politiek, 
eeuwig heil en aards tranendal. Tegen 
deze vorm van christendom verzetten de 
indonesische christenen zich hevig. Zij 
noemen dat met een term, die voor ons 
historisch en theologisch aanvechtbaar 
lijkt, pietisme. Dat soort geloof is hen, 
tegen de achtergrond van hun hele reli
gieuze traditie, wezensvreemd! 
De andere pool van de verhouding geloof
politiek, de politiek, kwalificeert zich voor 
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hen als koloniale politiek. De komst van 
het christendom en de ontwikkeling ervan 
onder koloniale verhoudingen heeft het 
bewustzijn van indonesische christenen 
diepgaand gestempeld en dat laat zich 
slechts door een intensief bevrijdingspro
ces genezen. Zoals nu 'burgerlijke religie' 
en 'koloniale politiek' niet los van elkaar 
staan, maar elkaar wederzijds veronder
stellen, zo is ook de kritiek op die burger
lijke religie en de bevrijding van die kolo
niale politiek een samenhangende bewe
ging. Ik zou in de volgende paragraaf van 
die beweging een aantal motieven of mo
menten willen Iaten zien bij enkele indo
nesische christenen. 

Enkele motieven 
Het verwijt van 'pietisme' aan het adres 
van het westerse christendom, heb ik 
altijd aangevoeld als een kritiek op spiri
tualisering, verticalisering of isolering van 
het geloof, of hoe men het verder ook 
noemen wil. Die kritiek is algemeen en 
vrij ongenuanceerd. Ook als in kerk en 
zending in Indonesie in het verleden sterk 
in woord en praktijk het comprehensieve 
karakter van het evangelie werd bena
drukt (denk bijv. aan onderwijs, medische 
zending, sociale dienst), dan nog blijft dit 
verwijt klinken. Het is dan ook veel min
der een kritiek op een bepaalde histori
sche gestalte van het christendom zoals 
die onder europese condities is ontstaan, 
maar veel meer een vorm van ideologie
kritiek, kritiek op een gestalte van chris
tendom zoals die onder koloniale condi
ties functioneerde. Als zodanig is die 
kritiek m.i. ernstig te nemen. 
Nu kan die kritiek in verschillende vor
men optreden. Dat kan afhankelijk zijn 
van tijd en plaats; maar ook van externe 
factoren. Ik laat die oorzaken nu even 
buiten beschouwing en beschrijf eerst een 
aantal voorbeelden. Een van de eerste 
boeken die in het indonesisch verscheen 
over geloof en politiek was in 1952 van 
prof. 0. Notohamidjojo, latere rector van 
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de christelijke universiteit in Salatiga. Zijn 
positie komt neer op een vertaling van 
een (verlichte) neo-calvinistische positie 
uit Nederland voor indonesische verhou
dingen. Fundament is de notie van het 
Rijk van God, als een eschatologische 
grootheid, waar kerk en staat in de histo
rische werkelijkheid ieder op eigen wijze 
gestalte aan geven. Er zijn duidelijk on
derscheiden taken en terreinen. Notoha
midjojo verdedigt ook duidelijk een blij
ven van de kerk als kerk binnen bepaalde 
grenzen. Christenen moeten zich echter 
als individuen, enkelingen via christelijke 
organisaties in politick en maatschappij 
manifesteren. lk ga nu niet verder in op 
deze positie, die onder ons trouwens be
kend genoeg is. Het gaat mij om het 
model, nl. van christenen die hun visie op 
de verhouding geloof-politiek tot uitdruk
king brengen met behulp van begrippen 
en gedachtengangen die ontleend zijn aan 
het westerse christendom zelf. Over het 
algemeen is dit een zeer respectabele po
sitie en zeker voor westerse oren ook zeer 
aannemelijk. De geschiedenis, niet alleen 
in Indonesie maar ook in andere Ianden 
van de derde wereld, laat echter zien dat 
ecn dergelijke positie weggevaagd wordt 
door de omstandigheden van snelle en 
vaak revolutionaire veranderingen. 
Het boek van Notohamidjojo is daarvan 
zelf de beste illustratie; als het mi de zeer 
bloedige politieke omwenteling in Indo
nesie van 1965/66 opnieuw uitkomt, moet 
de schrijver in zijn voorwoord vaststellen 
dat de indonesische christenen op de 
schokkende gebeurtenissen onvoldoende 
waren voorbereid. Hij zal dat ongetwijfeld 
bedoclen als een hernieuwd pleidooi voor 
zijn eigen visie op geloof en politick. Maar 
men kan zich m.i. ook afvragen of deze 
visie niet inadequaat gebleken is om de 
uitdagingen waar christenen in die maat
schappij voor staan te beantwoorden. In 
elk gcval is een verre analogie te ontdek
kcn op het politieke toneel. De jonge 
indoncsische staat heeft het in het begin 
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van ham besta<.m ook geprobeerd met de 
(wcsterse) parlcmentaire democratic maar 
dat is mislukt, zodat president Soekamo 
na 1959 steeds meer de 'dalang' ( = regis
seur en bevveger van het indonesische 
popr:;cnspel) van het politieke machtsspel 
kon worden. In deze periode komt steeds 
meer de nadruk te liggen op de 'indone
sische ider.titeit', het eigene van het indo
nes:sch zelfbcwustzijn. Dat leidt mij tot 
een tweede rnotief in het denken en doen 
van indonesische christenen met betrek
bng tot geloof en politick. 

De nadruk op de eigen identiteit is zeker 
een motief dat aan de wortelligt van elk 
ontwakend zelfbewustzijn en drang naar 
zelfstandigheid, maar het komt te sterker 
op nadat het experiment met westerse 
waarden mislukt. Het is een motief dat 
sterk polemisch kan werken tegenover 
allerlei vormen van geloofsexpressie die 
als vreemd, van buiten, opgedrongen wor
den ervaren. Het is een noodzakelijk mo
ment in een proces van losmaking, bevrij
ding uit knellende en dominante banden. 
In die zin kan men dit motief niet aileen 
in Indonesie, maar in alle Ianden van de 
derde wereld aantreffen. Een voorbeeld 
uit lndonesie is P. D. Latuihamallo. De 
keerzijde van de nadruk op de eigen iden
titeit door christenen in de spanning van 
geloof en politick kan zijn, dat men zich 
te vee! vereenzelvigt met de heersende 
politieke macht of ideologic- een verlei
ding waaraan christenen in Indonesie zo
wel in de tijd van Soekarno als in die van 
Soeharto hebben bloat gestaan. 

Gaat dit tweede motief dus uit van een 
negatief zich afzetten tegen een dominante 
invloed of macht van buiten, een derde 
motief probeert meer positief wegen te 
zoeken om creatief positie te kiezen in de 
spanning van geloof en politick. Voor 
Indonesie is een van de bekendste voor
beelden de positie van T. B. Simatupang. 
Reeds de titel van een vroege (1967) ver-
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zameling van zijn artikelen: 'De taak van 
de christen in de revolutie', is veelbe
tekend. Het revolutiebegrip is bij Simatu
pang zeer breed en omvat eigenlijk het 
hele omwentelingsproces waarin een land 
als Indonesie betrokken is. De 'fysieke' 
revolutie van de bevrijdingsstrijd is daarin 
een belangrijk maar niet het enige mo
ment. Zo kan hij spreken (met een trotz
kistische term) van de 'voortgaande revo
lutie', terwijl dit later kan uitlopen in be
grip pen als 'nationbuilding' of 'opbouw' 
(pembangunan - het kernbegrip in het 
Indonesie van Soeharto). 

De taak van de christenen in Indonesie is 
volgens Simatupang: participatie in de 
revolutie. Zoals ook in werkelijkheid 
christenen zich op allerlei plaatsen hebben 
ingezet en nog inzetten voor de indonesi
sche natie - Simatupang zelf niet als laat
ste, want hij was immers chefstaf tijdens 
de bevrijdingsstrijd tegen Nederland! Die 
participatie gaat echter door en vraagt van 
christenen een voortdurend doordenken 
van hun rol. Daarbij komt Simatupang tot 
kwalificaties die in Indonesie al bijna 
klassiek geworden zijn in de vraag naar 
de verhouding van geloof en politick. Die 
rol moet zijn: positief, creatief, kritisch en 
realistisch. Ook Simatupang maakt ge
bruik van het begrip 'Koninkrijk van 
God', maar hij doet dat op een veel dyna
mischer wijze dan Notohamidjojo. Hij 
verbindt dat met een visie op de geschie
denis: het Rijk van God realiseert zich 
in concrete historische gebeurtenissen en 
Simatupang is dan ook minder terughou
dend om 'Gods hand in de geschiedenis 
van Indonesie' aan te wijzen. Hoeveel 
bezwaren men daartegen (vanuit westerse 
theologische oordelen) ook heeft, beslis
send is te zien dat Simatupang probeert 
een interpretatie te geven van de geschie
denis en de actuele politieke situatie van 
Indonesie, in termen die behoren tot de 
christelijke geloofsexpressie en zo chris
tenen probeert te bewegen tot een bewus
te participatie in die situatie. 
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Tenslotte wijs ik nog op een vierde mo
tief: dat van sociale gerechtigheid. N aar
mate cpbouw en ontwikkeling in de derde 
wereld voartgang hebben, treden ook 
grote tegc•1stellingen op. Terwijl Indone
sie volgens westerse cconomische maat
stavcn vooruitgang boekt, wordt de situa
tie voor vele tientallen miljoenen aileen 
maar uitzichtlozer. Het eerste en derde 
motief leggen vee! meer nadruk op het 
positieve en creatieve van de participatie 
van christenen in de politick, maar het 
tweede en vierde motief leggen het accent 
bij het realistische en kritische karakter 
ervan. Hoewel dit motief bij christenen in 
Indonesie nooit afwezig is geweest, komt 
het in de latere publikaties van Latuiha
mallo, maar vooral ook bij jongeren en 
kritischc groepen steeds meer naar voren, 
nu de ogen meer open gaan voor de 
groeiende kloof tussen arm en rijk, ook in 
eigen land en voor de mechanismen die 
daarvoor verantwoordelijk zijn. 

Een generatie van onzekeren 
Dat deze vier motieven op de zeef van 
mijn subjectieve ervaring in deze volgorde 
blijven liggen, is niet toevallig. Hoewe! bij 
indonesische christenen altijd een com
binatie van deze motieven met verschil
lende accentueringen is waar te nemen, is 
er historisch toch een duidelijke verschui
ving van het eerste in de richting van het 
vierde motief. Althans dat is mijn leer
proces geweest in en door de indonesische 
situatie. Het is ook een heel begrijpelijk 
proces. J e uitgangspunt is een kritische 
instelling ten aanzien van het kolonialis
me en de ambivalente rol van kerk en 
christendom in het kader van die kolonia
listische expansiepolitiek. Vooral als je 
in een situatie komt, waarin j6uw land de 
ex-kolonisator is! De wapens voor je 
kritiek haal je uit die westerse traditie zelf 
- waar zou je ze anders vandaan moeten 
halen?! -en je sluit bondgenootschappen 
met indonesiers, die ook zelf vaak gebruik 
maken van westerse waarden en het kri-
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tische, westerse denken. Maar al gauw 
word je (meestal door hen) verder mee 
gevoerd. Dat is de overgang naar het 
tweede motief. Het blijkt niet zo gemak
kclijk om 'goede' en 'slechte' westerse 
waarden van elkaar te scheiden. Het blijkt 
dat ook 'progressieve', 'verlichte' (wester
se) kritiek heel goed kan functioneren 
binnen nieuwe vormen van economische 
uitbuiting en politieke dominantie. Als 
indoncsische mensen dan de nadruk leg
gen op eigen identiteit, wordt dat voor 
ons al moeilijker om mee te maken. Er 
komen dan voor het westers bewustzijn 
vreemde en irrationele factoren meespe
lcn. 

Maar vee! moeilijker is de derde stap. 
Dan nemen indonesische christenen zelf 
de Ieiding over. Zij gaan op hun manier, 
creatief, om met de grondbegrippen van 
het christelijk geloof. Er ontstaan nieuwe, 
gedurfde constructies, waar wij alle 
Ieeuwen en beren van een lange christe
lijke traditie langs de weg zien. Ondanks 
de schijn van het tegendeel denk ik dat 
nog maar heel weinigen van ons in de 
eerste wereld begonnen zijn werkelijk 
serieus te nemen wat hier aan kritische en 
tegclijk bevrijdende omgang met de chris
telijke traditie gebeurt. Dan komt de vier
de stap, het laatste motief. Dan worden 
we gedwongen om nog nauwkeuriger de 
mechanismen te doorzien, waarmee de 
armoede in de derde wereld geproduceerd 
wordt. Die analyse Ievert op dat het cen
trum, de drijvende kracht van dat proces 
ligt in de eerste wereld. Daarmee zijn we 
dan weer op ons uitgangspunt, de eerste 
wereld. Omdat wij tot die eerste wereld 
behoren worden wij daar, in die positie, 
verantwoordelijk gesteld. 
Ik zou dit leerproces ook een oecumenisch 
leerproces kunnen noemen, omdat het 
plaats vindt in de oecumenische beweging, 
in de ruime zin van het woord. Het is 
daarom een 'leren in gemeenschap'; het 
ontwikkelingsconflict leidt dan wel tot 
spanningen, maar nog maar zelden tot 
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definitieve breuken. 
Het stellen van de vraag naar de verhou
ding van geloof en politick, zoals de re
dactie aan mij heeft gedaan, is hoopge
vend aileen als i>ij gesteld wordt in een 
waarachtig oecumenisch verband. Tot die 
vraag wil ik nu terugkeren. Zij luidde: 
'hoe worden in de maatschappelijke con
text van die Ianden (van de derde wereld) 
geloof en politick met elkaar verbonden?' 

Mijn antwoord luidt: 
1. De vraag zelf is een typische eerste
Yvereld-vraag! Hij is een produkt van onze 
maatschappij, een luxe die we ons kunnen 
veroorloven omdat onze produktie god
laos geworden is. 
2. Christenen in de derde wereld komen 
in een dubbel conflict als ze op deze vraag 
willen ingaan. Aan de ene kant moeten 
ze de scheiding tegenspreken die gemaakt 
wordt; vanuit hun situatie en ervaring 
(aldan niet religieus) moeten ze aan de 
eenheid van beide vasthouden. Aan de 
andere kant verzetten ze zich tegen de 
verbinding die gemaakt wordt tussen 
'( christelijk) geloof' en 'politick'. Wat is 
bijv. niet in de tijd van het kolonialisme 
met 'christelijk' gedekt? Nog onlangs werd 
op de nederlandse TV de verfilming door 
Fons Rademakers van Multatuli's Max 
Havelaar uitgezonden. Het slotbeeld is 
welsprekender dan vele theoretische be
spiegelingen: Psalm 67 in de oude berij
ming gezongen in de kerk in het moeder
land, dat verantwoordelijk is voor de 
bloedige onderdrukking en uitbuiting in 
Indonesie, die de film heeft Iaten zien. De 
scene is misschien wat pathetisch opge
nomen, maar in zijn boodschap waar. 
Palmen en psalmen, kerk en kruidnagelen 
zijn te gemakkelijk samen gegaan. 
3. Dat betekent dat als men al de vraag 
stelt naar de verbinding van geloof en 
politick, er geen algemeen antwoord op 
gegeven kan worden. De vraag verwijst 
naar bet concrete en bijzondere en elke 
poging een algemene regel of abstracte 
theorie te geven, moet wei 16s komen te 
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staan van die concrete en bijzondere wer
kelijkheid. Daarom is de les die ik uit de 
omgang met christenen uit de derde we
reid getrokken heb, deze dat het altijd 
zal gaan om concrete analyse, om de feite
lijke constellatie van factoren, in een 
concrete situatie. 'Ideeen', 'waarden', 'ge
loofsuitgangspunten', spelen wel een rol, 
maar alleen binnen de concrete samen
hang van die constellatie. Elke theorie die 
zich buiten of hoven die samenhang 
meent te kunnen opstellen, in een zoge
naamd neutraal gebied, is door die acte 
zelf al weer een factor waarachter een be
lang schuilt. J e ontkomt dus niet aan een 
kringloop, een leerproces. Aileen wie als 
westers christen bereid is in het oecume
nisch leerproces deel te nemen kan wat 
van de christenen in de derde wereld 
leren. Wie zich daarbuiten of daarboven 
opstelt, reproduceert alleen zijn eigen 
abstracties. 
Er zou nog een lang verhaal moeten wor
den geschreven om duidelijk te maken 
wat de concreetheid van de situatie, waar
naar boven verwezen werd, inhoudt. Ik 
kan dat hier niet doen maar beperk me 
tot een paar aanduidingen. Reeds de on
derscheiding 'eerste' en 'derde' wereld 
wijst naar de rangorde: een christen in de 
derde wereld leeft als zodanig reeds in 
een situatie van gedomineerd te worden 
door de eerste wereld. Het ontwikkelings
vraagstuk wordt steeds meer herkend als 
ontwikkelingsconflict. Als er geen weg is 
buiten dat conflict om, geen objectief 
oordeel dat zich er boven stelt, dan is de 
vraag: waar komt de waarheid van dat 
conflict aan het licht? Ik denk dat er geen 
twijfel is: bij de gedomineerde, bij degene 
die slachtoffer is van het conflict, daar 
openbaart zich de waarheid ervan. De 
waarheid is concreet. Zo is de concreet
heid, waarvan hoven sprake was, de 
waarheid die door de lijdende partij in 
het conflict aan het Iicht gebracht wordt. 

Tenslotte- door de redactie wordt aan de 
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eigenlijke vraag, waarop ik in dit artikel 
ben ingegaan, nog een andere toegevoegd, 
nl. hoe in de derde wereld 'een begrip 
als profetie' functioneert. Het zal uit het 
bovenstaande duidelijk zijn dat profetie 
niet als begrip functioneert en dat het 
functioneren van profetie ook niet op be
grip te brengen is. Ook profetie is con
creet. In ieder geval meen ik te mogen 
stellen dat, voor zover er sprake is van een 
profetische functie van christenen in de 
derde wereld, deze niet tot uitdrukking 
komt in organisatie of activiteiten die zich 
met de naam 'christelijk' tooien, maar in 
de participatie van christenen in bewe
gingen of groepen waarin ook anderen 
werken. Zij bewijzen zich als betrouwbare 
bondgenoten niet door hun naam maar 
door hun participatie, deel-neming. Daar
om heb ik hoven dit artikel ook gezet: 
'Aarde der men sen'. Dat is de titel van het 
eerste deel van de grote romancyclus, die 
Pramoedya Ananta Toer- de belangrijk
ste moderne indonesische prozaschrijver -
in gevangenschap op het eiland Buru 
geschreven heeft. Pramoedya herschept 
in zijn boeken de geschiedenis van Indo
nesie in deze eeuw; Indonesie, een land 
van vele volken en geknecht door het 
kolonialisme. De conflicten die dat ople
vert, weerspiegelen zich in de lotgevallen 
van de personen in de roman. Maar In
donesie zou een land moeten zijn, waarin 
al die mensen in vrede en recht met elkaar 
leven, exemplarisch voor de hele wereld 
die een aarde der mensen wordt. Dat is 
profetie - is het niet zeer christelijk om 
deel te nemen aan de opbouw van deze 
aarde der mensen? 
Of wij deze les in de oecumene leren is 
m.i. ook van levensbelang voor onze ge
loofwaardigheid hier in Nederland. In 
ieder geval is het van belang voor die 
generaties van onzekeren in de derde we
reid, over wie de indonesische dichter 
W. S. Rendra een gedicht gemaakt heeft: 
'Vers van jonge mensen'. En het is nog 
maar de vraag of dit vers aileen van jonge 
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mensen in de derde wereld geldt. Ik citeer 
de eerste en de laatste strofe uit dit ge
dicht: 
wij zijn een generatie van onzekeren 
verwekt door een generatie van 

verwatenen. 
wij zijn te weinig formeel geschoold. 
op het punt van gerechtighPid, 
en evenmin in de grondslagen van het 

recht 

wij zijn een generatie van onzekeren. 
verwekt door een generatie van 

onbehouwenen, 
levenskracht is vervangen door lusten. 
verheldering is vervangen door beperking. 
wij zijn een generatie in gevaar. 
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