
Anne timmert aan de weg

Het gaat goed met het Anne Zernike 
Fund: we beginnen naamsbekendheid 
te krijgen in binnen- en buitenland. 
We hopen dat de financiële onder-
steuning niet achterblijft. 

In maart had het bestuur van het azf 
op Dopersduin een ontmoeting met 
doopsgezinde vrouwelijke theologen 
uit alle werelddelen, die zich bezig-
houden met de voorbereiding van het 
komende wereldcongres. Een inspi-
rerende ontmoeting, waarbij we el-
kaar, ondanks taal- en cultuurverschil-
len, prima vonden. We bespraken 
zaken als: welke belemmeringen 
ondervinden vrouwen allereerst om 
theologie te gaan studeren, laat staan 
dat ze later daadwerkelijk beroepen 
worden in een gemeente – niet als 
hulpje van hun man, maar als vol-
waardig predikant. In Nederland is 
dat in onze doperse geledingen geen 
probleem meer, maar wereldwijd ligt 
dat anders. We zullen daar op het 
wereldcongres in Harrisburg verder 
over praten. Intussen zijn er inspi-

De Egyptische provincie al-Minya haalde in de zomer van 2013 
het Nederlandse nieuws, toen kerken en winkels van Kopten 
door sympathisanten van de Moslimbroederschap massaal in 
brand werden gestoken.

Achterstallig onderwijs

Doopsgezind WereldWerk zocht 
daarop contact met mcc* in Egypte, 
om te kijken of vanuit Nederland een 
bijdrage kon worden geleverd aan de 
wederopbouw van de Koptische 
infrastructuur. Het mcc werkt in 
Egypte nauw samen met de plaatse-
lijke Koptisch-orthodoxe kerk. In de 
provincie al-Minya, in het zuiden van 
Egypte, sponsort mcc een onderwijs-
project voor Koptische vrouwen en 
kinderen die buiten de boot van het 
reguliere onderwijs vallen, opdat zij 
op die manier een officieel onderwijs-
certificaat kunnen behalen. Doops-
gezind WereldWerk wil zich in 2014 
sterk maken voor de financiering van 

een deel van het lesmateriaal van dit 
onderwijsproject.

Wie zijn de Kopten?
De Kopten zijn Egyptische christenen 
en vormen de grootste christelijke 
gemeenschap in het Midden-Oosten. 
Hun precieze aantal is onbekend: de 
volkstellingen zijn gedateerd en de 
schattingen lopen uiteen van 6% tot 
19% van de totale Egyptische bevol-
king, die zo’n tachtig miljoen zielen 
telt. In Egypte bestaan kleine ge-
meenschappen van Rooms-katholieke 
en protestantse Kopten, maar de 
meeste Kopten, zo’n 94%, zijn Ortho-
dox. Zij behoren samen met de 

Ethiopisch-, Eritrees- en Syrisch-
orthodoxen en de Armeniërs tot de 
zogenaamde Oriëntaals-orthodoxe 
kerken. Aan het hoofd van de Kop-
tisch-orthodoxe kerk staat patriarch 
Tawadros ii, door de Kopten ‘paus’ 
genoemd. Volgens de traditie heeft 
de apostel Marcus de kerk zelf 
gesticht in het jaar 61 na Christus.

Hoe leven de Kopten?
De Kopten wonen verspreid over heel 
Egypte, al zijn ze oververtegenwoor-
digd in bepaalde gebieden, zoals 
rond de steden Asyut en al-Minya in 
het zuiden, en in de wijk Shubra in 
Caïro. Hun economische positie is 
divers, al zijn ze binnen het over-
heidsapparaat en de politiek onder-
vertegenwoordigd. Daarnaast geeft 
de Egyptische wetgeving Kopten niet 
op alle vlakken dezelfde rechten als 
moslims. In het zuiden van Egypte, 
waar de plattelandssamenleving nog 
is ingedeeld in clans en patronage-
systemen, zijn Kopten vaker het 
slachtoffer van gewelddadige inci-
denten dan moslims. 
Kopten en moslims kennen een groot 
aantal gezamenlijke cultuuruitingen 
en beschouwen zichzelf als één Egyp-
tisch volk. Zo spreken ze hetzelfde 
Egyptisch-Arabisch, al worden 
sommige woorden door Kopten als 

typisch islamitisch gezien, en kennen 
zij daarvoor een christelijk equivalent. 
Ook eten beide bevolkingsgroepen 
hetzelfde voedsel, al verschilt de 
Ramadan duidelijk van de Koptische 
vastenperiodes. De Kopten onthou-
den zich gedurende verschillende 
periodes van dierlijke producten, bij 
elkaar zo’n derde deel van het jaar, 
maar eten dan wel gewoon overdag, 
al proberen ze het ontbijt zo lang 
mogelijk uit te stellen. Bovendien 
kijken Kopten en moslims naar 
dezelfde Egyptische films en vinden 
ze allemaal de zangeres Umm 
Kalthoum prachtig. Zelfs bepaald 
volksgeloof is onder moslims en 
Kopten hetzelfde, zoals het geloof in 
het boze oog en in boze geesten.

De Koptisch-orthodoxe traditie
De Koptische Orthodoxie kent een 
groot aantal eeuwenoude tradities. 
De Koptische taal, nu hoofdzakelijk 
een liturgische taal, is de laatste vorm 
van de taal die de farao’s spraken. Zij 
behoort tot een andere taalfamilie 
dan het Arabisch en wordt in het 
Grieks geschreven, met enkele toe-
voegde letters. De Kopten hebben 
ook een eigen kalender. Deze Kop-
tische kalender startte in 284 na 
Christus, het jaar waarin de heidense 
keizer Diocletianus de troon besteeg. 
Onder zijn heerschappij vonden in 
Egypte grootschalige christenver-
volgingen plaats. Achter Koptische 
jaartallen staat dan ook Anno Marty-
rium: in het jaar der martelaren. De 
Koptische maandaanduidingen zijn 
nog van faraonische oorsprong, en 
volgen de jaarlijkse cyclus van Nijl-
overstromingen.
Egypte wordt veelvuldig genoemd in 
de bijbel. In het Oude Testament 
werd Egypte gezegend door de 
profeet Jesaja. Volgens de Koptisch-
orthodoxe traditie heeft de Heilige 
Familie, op haar vlucht voor keizer 
Herodus, een lange tocht door Egypte 
afgelegd. Hun pleisterplaatsen zijn 
nu pelgrimsoorden. Interessant is 

ook dat volgens de christelijke over-
levering de eerste monniken op 
aarde, Sint Paulus en Sint Antonius, 
Egyptenaren waren. Het monniken-
dom heeft zich vanuit Egypte over de 
hele wereld verspreid, en nog steeds 
kent het land vele kloosters. Het be-
langrijkste complex ligt in de Wadi 
Natrun, tussen Caïro en Alexandrië.
Koptisch-orthodoxe gelovigen 

hechten verder veel waarde aan 
iconen, heiligen, en relieken. Een 
centraal concept hierbij is Baraka, de 
zegenende kracht die van personen, 
plaatsen en voorwerpen uitgaat. 
Egypte is ook een land van wonderen: 
zo zou in 1968 is de Heilige Maagd 
Maria boven de Zeitun-kerk in Caïro 
verschenen zijn. <<

rerende contacten gelegd die druk 
wereldwijd mailverkeer opleveren. 
Dat betekent dat de doelgroep ons 
leert te vinden, en dat wij beter gaan 
begrijpen welke ondersteuning nodig 
is vanuit het fonds. 

Maar ook in eigen land zitten we niet 
stil. Er staat een studiedag op het 
programma, op 8 november in de 
doopsgezinde kerk in Baarn. Houd 
die datum in de gaten, want we 
hopen dat ook prof. Esther Mombo 
zal spreken. Zij is een boeiende 
theologe die werkt aan de St. Paul’s 
University in Nairobi (Kenia). Ze 
begeleidt vooral vrouwelijke studen-
ten, en die lopen soms tegen eigen-
aardige problemen aan. Zo is het niet 
ongebruikelijk dat hun (mannelijke) 
professoren allerlei seksuele gunsten 
van hen vragen, voordat ze toegelaten 
worden. 
Er valt kennelijk nog veel te verbete-
ren, dus timmert Anne voorlopig nog 
wel aan de weg! <<
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tekst Puck de Wit 

Wilt u of uw gemeente 
bijdragen aan dit project? 
Uw bijdragen zijn van harte 
welkom op onze bankreke-
ning nl27 trio 0786880333 
t.n.v. Stichting Doopsgezind 
WereldWerk te Deventer 
o.v.v. ‘Project Kopten’.

Wadi El Natrun, het Paromeos 
klooster en Patriarch Tawadros ii

tekst Christien Duhoux-Rueb 

* mcc staat voor Menno-
nite Central Committee. 
mcc is een non-profit 
organisatie die zich wereld-
wijd in meer dan 60 landen 
inzet om in samenwerking 
met lokale partners en 
kerken te werken aan nood-
hulp, ontwikkeling en vrede.


