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*Alissa Kivits studeert Religiewetenschappen aan de Radboud Universiteit Nijmegen. In de kader van het honoursprogramma doet ze 

onderzoek naar de Eritrese orthodoxe gemeenschap in de omgeving van Nijmegen, onder begeleiding van prof. Heleen Murre-van den Berg. 

Voor de module wetenschapsjournalistiek schreef zij een artikel over haar eerste bezoek aan de Eritrees Orthodoxe Tawahedo Kerk. Haar 

ervaringen bieden een mooi inkijkje in een gemeenschap waar de meeste Nederlanders nog weinig van weten. 

 

 

Inleiding 

Op het moment verblijven 20.000 personen met een Eritrese achtergrond in Nederland. Het 

merendeel daarvan hoort bij de Eritrees-orthodoxe Tawahedo kerk. Hun religie geeft steun, 

maar er is bezorgdheid over het negatieve effect dat urenlange kerkdiensten en intensief bezig 

zijn met de Eritrese kerk kunnen hebben op integratie. Ik neem een kijkje op locatie, om te 

zien hoe een kerkdienst eraan toegaat.  

 

 

 

  

Eritrese vrouwen in gebed. Ze zijn gekleed in de traditionele 

kerkelijke gewaden, die in Malden ook gedragen werden. 
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Religie en integratie  

In het dorpje Malden, vlakbij Nijmegen, lijkt alles op 

zondagochtend zijn gangetje te gaan. De mensen 

die om acht uur al op de fiets zitten hebben 

vanwege de gure Nederlandse wind hun 

winterjassen uit de kast getrokken. Als de 

kerkklokken beginnen te luiden is misschien het 

laatste wat je verwacht te horen het lage, enigszins 

betoverende en exotische gezang van vijf Eritrese 

priesters, die tot twee uur ’s middags onafgebroken 

hun lofzang zullen zingen.  

Het gezang leidt me naar de voorkant van de typisch 

Nederlandse, bakstenen kerk, waar toevallig een 

man met zijn zoontje en dochter zich klaar aan het 

maken is om naar binnen te gaan. Ik vraag of ik ze 

mag vergezellen, en de man, die geen Nederlands 

spreekt, vraagt zijn dochter mij het nodige te 

vertellen. Het meisje is een jaar of twaalf en legt me 

uit wat er gebeurt. We doen onze schoenen uit 

voordat we naar binnen gaan en bedekken onze 

haren, zoals gebruikelijk is in veel oosterse kerken. 

Later, als mijn sjaal een stukje van mijn hoofd afzakt, 

doet het meisje hem gauw weer voor me goed en 

zegt me: ‘Alle haren moeten bedekt zijn, je mag 

niets zien.’ Over de koude vloer loop ik naar de 

vrouwenkant van de kerk en ga zitten om naar het 

gezang te luisteren. We zijn, op de priesters na, de 

eersten die binnen zijn. ‘Veel mensen moeten erg 

ver reizen om naar de dienst te komen’, wordt me 

verteld.  

De vele uren in de trein die veel Eritreeërs over 

hebben voor een kerkdienst, is een voorbeeld van 

de toewijding aan hun religie. Deze toewijding is 

goed te verklaren: je bent uit je eigen land gevlucht 

voor een onderdrukkend overheidsregime en na 

een lange, moeizame tocht heb je je weg gevonden 

naar Nederland. In je religie vind je troost en 

houvast in dit onbekende land. Velen gaan zich 

daarom nog intensiever met hun religie bezig 

houden.  

De laatste jaren zijn er enkele onderzoeken gedaan 

die suggereren dat deze toewijding een negatief 

effect kan hebben op integratie. Uit een rapport van 

Precies Advies blijkt bijvoorbeeld dat in Eritrese 

kerkdiensten en het onderwijs eromheen leden van 

de gemeenschap wordt aangeleerd hoe ze moeten 

omgaan met westerse normen en waarden die 

onder andere te maken hebben met alcoholgebruik 

en omgang tussen jongens en meisjes.1 Een grote 

zorg is daarnaast dat de Eritrese overheid kerken 

kan gebruiken om invloed uit te oefenen op 

Eritreeërs in de Nederlandse gemeenschap, wat 

bijvoorbeeld in Rotterdam het geval lijkt te zijn, zo 

blijkt uit een onderzoek van DSP-groep Amsterdam 

en Universiteit Tilburg.2  

Eenzijdige nadruk op deze mogelijke negatieve 

effecten is echter niet per se nodig, volgens een 

onderzoek vanuit de Universiteit Antwerpen dat 

afgelopen augustus is gepubliceerd.3 Uit interviews 

met in totaal 144 vluchtelingen, waaronder 

Eritreeërs, bleek dat zij het geloof als een 

persoonlijke keuze zien en respect hebben voor 

andere religies. Ook zagen de onderzoekers in 

sommige gevallen dat vluchtelingen bepaalde 

normen en waarden uit hun religie extra 

benadrukken wanneer deze overeenkomen met de 

westerse cultuur waarin ze terecht zijn gekomen.  

 

Vasthoudendheid en aanpassing  

Terwijl de geheel in het wit geklede mensen 

langzaam de kerk binnendruppelen vallen me 

enkele dingen op. Ten eerste is er om het altaar een 

voortent opgezet, het type dat je ook op de camping 

vindt. In veel oosterse kerken is het altaar geheel of 

gedeeltelijk afgeschermd. Volgens Heleen Murre-

van den Berg, directeur van het Instituut voor 

Oosters Christendom en hoogleraar aan de 

Radboud Universiteit Nijmegen, heeft dit te maken 

met ‘het geloof dat sommige dingen zo heilig zijn 

dat het afgeschermd moet worden van het dagelijks 

leven, en daarmee ook van de niet-gewijde 

kerkgangers.’ Waar in het oosterse model van een 

kerk de afscheiding deel van de inrichting is, is in 

Malden een mooi stukje improvisatie te zien. Ook 

hebben de Eritreeërs twee eigen iconen 

meegenomen en vooraan opgesteld: één van de 

aartsengel Michaël en één van Maria. Kleine 

aanpassingen, die Eritrea naar Nederland brengen.  

Rond een uur of tien is iedereen binnen: meer dan 

30 vrouwen, 40 tot 50 mannen en nog een stuk of 

30 kleine kinderen. De volwassenen zijn bijna 

allemaal jonge mensen van twintig tot veertig jaar 

oud. Nu het drukker is nemen de activiteiten toe. 

Een priester loopt met verschillende delen van de 

Bijbel langs de mensen. De mensen kussen de 

boeken herhaaldelijk en leggen hun voorhoofd 

erop. Ik buig, kniel en ruik de wierook waarmee 

gezwaaid wordt. De kinderen die niet bij het 

studiegroepje zitten rennen spelend rond. 

Langzaam ontstaat er het gevoel afgescheiden te 
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zijn van de wereld buiten de kerk; ik wordt deel van 

een cultuur die vreemd voor me is. Voor de mensen 

om me heen kan ik me voorstellen dat het voelt als 

voor zes uur lang thuis komen. Heleen Murre-van 

den Berg: ‘Je gaat naar een orthodoxe dienst om in 

de nabijheid van het goddelijke te zijn en de 

goddelijke werkelijkheid tot je door te laten 

dringen. Dat kan nergens zo goed als in de kerk. De 

kerk is een voorbode van de hemel. Dat moment 

mag dan ook best even duren.’ 

De mensen die om me heen staan te bidden vinden 

hier steun, een houvast in een vreemd land. Religie 

geeft ze de mogelijkheid om hun identiteit te 

behouden en te vormen. Dat betekent ook dat ze 

door hun religie de ruimte hebben om hun eigen 

normen en waarden in Nederland voort te zetten en 

over te dragen aan hun kinderen. Murre-van den 

Berg: ‘Ik denk dat vasthouden aan de eigen vorm 

van religie Eritreeërs helpt bij de overgang naar een 

nieuw land omdat het een soort vertrouwdheid 

geeft. Het probleem is dat het maken van 

aanpassingen onvermijdelijk is. Dit kan grote 

discussies op gang brengen over wat moet en wat 

de regels zijn. Bijvoorbeeld tussen ouderen die 

vasthoudend zijn en jongeren die meer aanpassing 

willen. Dit leidt tot spanningen. Maar met verbieden 

schiet je ook niets op. De overheid moet zich daar 

niet mee willen bemoeien, want aanpassen gebeurt 

vanzelf.’ 
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