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ABSTRACT 

 

Naar een theologische verbintenis met een achterstandswijk: De casus van de Cornwall Estate 

De vraag die in deze studie wordt geadresseerd is de volgende: 

Wat zijn de implicaties voor de theologie en praktijk van zending in gebieden met 

diepgewortelde patronen van meervoudige achterstanden, vanuit een theologisch 

perspectief op een specifieke, menselijke sociale ruimte?  

Het onderzoek vindt plaats binnen de discipline van de contextuele missiologie. Vanuit een praktisch 

theologische benadering wordt het onderwerp ‘plaats’ bekeken. Theologische en 

sociaalwetenschappelijke begrippen worden gebruikt om ‘plaats’ vanuit drie perspectieven te 

bekijken: als ‘geschapen plaats’, als ‘normatieve plaats’ en als ‘Jezus ruimte’ (of ook wel ‘verlossende 

plaats’). ‘Verlossende plaatsen,’ die kunnen worden verstaan als hybride plaatsen of ‘third-place,’ 

bieden de mogelijkheid om zending te gaan beschouwen als meewerken aan de verandering van 

plaatsen. 

Het onderzoek richt zich op een specifiek, begrensd woongebied aan de zuidelijke rand van een 

Britse stad. Het betreft een wijk (‘estate’), gebouwd door de overheid vanaf het midden van de jaren 

’30, als onderdeel van een nationaal programma om achterbuurten op te ruimen. Zoals veel van deze 

‘estates’, heeft ook de Cornwall Estate met langdurige en ernstige, meervoudige achterstanden te 

maken gehad. 

Kwalitatieve onderzoeksmethoden worden gebruikt om de materiele, sociale en spirituele 

kenmerken van het Cornwall Estate te bestuderen, met als doel de verhoudingen tussen sociaal-

ruimtelijke ordeningen van macht en de beleving van achterstand te begrijpen. Etnografische 

methodes worden vervolgens gebruikt in twee specifieke casestudies om de grenskarakteristieken 

van de normatieve ruimtelijke ordening van de wijk (als ofwel ‘hard’ of ‘zacht’) te onderzoeken. Ook 

wordt gekeken naar de mogelijkheden om deze ruimtelijke ordeningen te veranderen door de 

vorming van ‘verlossende plaatsen.’ In de conclusie doe ik enkele aanbevelingen voor missionaire 

praktijken die de strijd aangaan met harde grenskarakteristieken die sterke, binaire ordeningen van 

plaats in stand houden. Op deze manier wordt geprobeerd om hoopvolle antwoorden te geven op 

diepgewortelde patronen van stedelijke achterstand en marginalisatie. 

 

 


