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SAMENVATTING 

 

De studie die hier voorligt is een praktisch theologisch onderzoek naar een specifieke plaats, waarin 

de relatie wordt onderzocht tussen de aanwezigheid van ernstige en langdurige achterstand en de 

specifieke materiële, sociale en spirituele ordening van deze plaats. 

De context van de studie is die van zending en de motivatie ervan is beter te leren begrijpen hoe een 

theologisch perspectief op ‘plaats’ nieuwe hoop kan bieden voor de verandering van de plaats. 

Tevens probeert de studie te verhelderen welke praktijken zouden kunnen worden nagestreefd om 

zo’n verandering mogelijk te maken.  

Deze doelstellingen worden geadresseerd in de volgende onderzoeksvraag:  

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?  

De aanpak van dit onderzoek is voor een belangrijk deel gevormd door de omstandigheden. 

Hieronder geef ik een korte schets van de achtergrond om te laten zien hoe de belangrijkste 

onderdelen van de studie bij elkaar zijn gekomen.  

Na bijna dertig jaar betrokken te zijn geweest bij zending in de stad (‘urban ministry’), zijn mijn vrouw 

en ik in 2009 in de Cornwall Estate gaan wonen, aan de zuidgrens van een stad in het zuiden van 

Engeland. We hebben de handen ineen geslagen met enkele anderen, die daar ook naar toe waren 

verhuisd, met als doel een kleine christelijke gemeenschap te starten. Ons doel was te leren hoe een 

groep als de onze, gericht op zending, zich op een ontvankelijke en effectieve manier zou kunnen 

verbinden met bestaande gemeenschappen in een wijk,1 die is gevormd door een geschiedenis van 

complexe, diepgewortelde achterstand en marginalisatie. Informatie van de lokale overheid over de 

achterstanden, evenals onze eigen ervaring van het wonen in de wijk, maakte duidelijk dat de 

ernstige en langdurige achterstand werd verbonden aan een specifieke locatie, gedefinieerd door de 

grenzen van de wijk. Hierdoor werd de wijk apart gezet van de rest van de stad, zowel in fysiek als 

sociaal opzicht. Ons werd ook duidelijk dat eerdere pogingen om de achterstanden aan te pakken 

weinig succesvol waren gebleken. De heersende opinie was dat deze plek van zichzelf bepaalde 

kenmerken had die verandering tegenhielden.  

Van grote invloed op dit onderzoek waren ook de gesprekken die ik in de loop van de jaren heb 

gehad met Paul Cloke, professor in sociale geografie aan Exeter University, waarmee ik sinds geruime 

tijd bevriend ben. In deze gesprekken leerde ik een aantal ontwikkelingen binnen de sociale 

wetenschappen kennen, die de richting van mijn onderzoek aanzienlijk hebben beïnvloed. De eerste 

was het besef van de zogenaamde ‘spatial turn’, die vanaf de jaren 70 had plaatsgevonden in de 

sociale wetenschappen, en die het denken over ‘ruimte’ en ‘plaats’ diepgaand heeft veranderd. De 

tweede, daaraan gerelateerd, was de ontwikkelingen van etnografie als een kwalitatieve 

onderzoeksmethodologie om plaatsen in het alledaagse leven (‘everyday places’) te onderzoeken. 

Beide ontwikkelingen vonden sterke weerklank bij de praktisch theologische methodes en de 

contextuele benadering van missiologie waar ik me in had verdiept en leverden een belangrijke 

bijdrage aan de algehele aanpak van het onderzoek. 

                                                             
1 Noot van de vertaler: ‘estate’ wordt in de tekst vertaald met ‘wijk’. Het verwijst naar een specifieke 
ruimtelijke ontwikkeling die vooral in Groot-Brittanië bekend is. 



 

De dissertatie is opgebouwd uit twee delen. Het eerste deel betreft een studie naar de theologische 

interpretaties van ‘plaats’, met een focus op de verhouding tussen macht (‘power’) en plaats. Ruimte 

wordt vanuit drie perspectieven bekeken: ‘geschapen plaats’, ‘normatieve plaats’ en ‘Jezus ruimte’ 

(of ook wel ‘verlossende plaats’). In het tweede deel worden kwalitatieve onderzoeksmethoden 

gebruikt om de werkelijke ruimtelijke karakteristieken van de Cornwall Estate te onderzoeken. In het 

bijzonder wordt geprobeerd de verhouding tussen de ruimtelijke ordening van macht en de beleving 

van achterstand te begrijpen (als die er is). Door te focussen op twee cases wordt met behulp van 

etnografische methoden onderzocht of het mogelijk is om de ruimtelijke ordeningen van de wijk om 

te vormen. Dit wordt besproken als de potentiële formatie van nieuwe ‘verlossende plaatsen’. 

De twee delen van dit onderzoek zijn niet onafhankelijk van elkaar te begrijpen; hoewel ze voor de 

helderheid zijn gescheiden, is er gedurende het onderzoeksproces gepoogd om voortdurend een 

kritische dialectiek en reflexieve conversatie tussen theorie, methodologie en etnografische 

ervaringen van de wijk te laten plaatsvinden.  

In deel 1 wordt besproken hoe gangbare theologische interpretaties van ‘plaats’ op een aantal 

aspecten zijn bekritiseerd door theoretische en etnografische interpretaties vanuit de sociale 

wetenschappen. Op een enkele uitzondering na, neigen theologische benaderingen ernaar ‘plaats’ te 

beschrijven in begrensde, gewortelde en statische termen, met een sterke focus op plaatsen die 

doordrongen zijn van een historische spiritualiteit of die gaan over ‘thuis’. Hoewel er binnen de 

sociale wetenschappen soortgelijke perspectieven bestaan, zijn er andere, ingeburgerde theorieën 

die deze benadering van plaats juist betwisten. Zo worden bijvoorbeeld de beperkingen van statische 

of binaire constructies van ruimte bekritiseerd, en wordt voorgesteld om juist te denken in termen 

als mobiliteit, trajecten, ‘performances’, hybriditeit en ‘third-space’. 

Door middel van een gesprek tussen deze verschillende perspectieven, waarin ik mijn eigen 

etnografisch materiaal van de wijk betrek, tracht ik een conceptueel raamwerk voor ‘plaats’  te 

ontwikkelen vanuit ‘normativiteit’ (zoals het hoort te zijn). Ik beargumenteer dat deze ‘normativiteit’ 

kan functioneren als een conceptuele brug die behulpzaam is om theologische concepten te 

ontwikkelen, die vervolgens gehoor vinden bij de ontwikkelingen binnen de sociale wetenschappen 

en toepasbaar zijn op de specifieke plek van het onderzoek.  

Dit argument wordt verder uitgebouwd door recente ontwikkelingen in de theologie te bespreken, 

waarin ‘plaats’ geïnterpreteerd wordt vanuit de introductie van een geheel nieuw type 

ruimtelijkheid, die gevormd wordt rond de persoon van Jezus zelf. Deze notie van ‘Jezus-ruimte’ 

wordt verkend en ontwikkeld in deel 1, als een soort ‘third-space’ in relatie tot de eerder 

bediscussieerde ‘normatieve plaats.’ De redenering wordt opgebouwd  door etnografische en 

theologische perspectieven op elkaar te betrekken. .  

Het etnografische werk laat de noodzaak zien van een theologie van de hoop; in het bijzonder de 

manier waarop de presentie van Jezus wordt begrepen door de lokale gemeenschap om hoop te 

belichamen in een specifieke, sociale locatie. Het etnografische werk benadrukt ook de noodzaak van 

een theologische praxis van de christelijke gemeenschap, die zich bewust is van de relaties tussen 

macht en plaats. Met andere woorden: de christelijke gemeenschap zou door middel van haar 

praktijken niet simpelweg de bestaande normatieve ordeningen van macht moeten weerspiegelen of 

zelfs versterken, maar zou ‘anders aanwezig’ moeten zijn. 

 



Een kritisch aspect van de these is het ontwikkelen van ‘Jezus-ruimte’ als een theologisch concept, 

door te kijken naar de theorieën van ‘third-space’ en hybriditeit als conceptualisaties van ruimte. 

Deze noties bieden belangrijke alternatieven voor binaire constructies van ruimte, zoals 

binnen/buiten, op zijn plek/niet op zijn plek en rein/onrein. Van bijzonder belang zijn die ideeën over 

‘ruimtelijkheid,’ die ontstaan wanneer eerdere, gescheiden, binaire posities samenkomen. Dit kan 

(net als ‘hybriditeit’) worden beschouwd als ‘nabuurschap,’ ‘presentie’ en ‘omhelzing,’ noties die 

vanaf het begin een integraal onderdeel zijn geweest van de zoektocht van de kleine christelijke 

gemeenschap in de Cornwall Estate. Vanuit theologisch perspectief worden de noties van ‘third-

space’ en hybriditeit in relatie tot omhelzing besproken door gebruik te maken van het werk van 

respectievelijk Christopher Baker en Miroslav Volf. Dit opent nieuwe wegen om ‘Jezus-ruimte’ en 

‘verlossende plaats’ te kunnen denken, die resoneert met mijn voortgaande etnografische werk. Dit 

gevoel van weerklank tussen theorie en etnografie bepaalt de algemene strekking van mijn betoog.  

Door theologische en etnografische inzichten op elkaar te betrekken, wordt dus een conceptueel 

raamwerk ontwikkeld dat vertrouwd is met zowel normatieve ordeningen van plaats als met de 

mogelijkheid van nieuwe en niet-normatieve expressies van ‘Jezus-ruimte’ en ‘verlossende plaats.’ 

De verhouding tussen ‘Jezus-ruimte’ en ‘verlossende plaats’ belichaamt dezelfde eschatologische 

spanning zoals uitgedrukt in het gebed ‘op aarde zoals in de hemel’ (Mat 6:10). Echter, mijn intentie 

is om de ruimtelijke dimensie van dat gebed te benadrukken (en niet, zoals gebruikelijk, de 

tijdsdimensie), zodat ‘Jezus ruimte’ verwijst naar de ruimtelijkheid van de ‘nieuwe schepping’ – een 

ruimtelijkheid die werkelijkheid is geworden in de gebeurtenissen van kruis en opstanding. 

‘Verlossende plaatsen’ zijn daarin de concrete belichamingen van die ruimtelijke mogelijkheid, die 

worden gerealiseerd op aarde in de geloofspraxis van de christelijke gemeenschap.   

 

Deel 2 richt zich specifiek op de Cornwall Estate, in een empirisch onderzoek naar de samenstelling, 

functie en karakteristieken van ‘plaats’. De voorbereiding voor deze sectie omvat een verkenning van 

benaderingen van kwalitatieve onderzoeksmethodologie en methode, die passen bij de drie 

perspectieven op ruimte die ik in deel 1 heb beschreven. Het doel van deel 2 is tweeledig: Ten eerste 

probeert het een overzicht te geven van de Estate, met onder andere een brede beschrijving van de 

samenstelling van de ruimte en een analyse van de primaire kenmerken en functies. Ten tweede 

wordt in het licht van deze bevindingen gekeken naar de potentiële formatie van ‘verlossende 

plaatsen’ door de opkomst van nieuwe, relationele plaatsen in twee specifieke locaties te verkennen: 

de ‘Empoyment Drop-In’ en het ‘Bread Café.’  

In een uitvoerige conclusie worden de argumenten en bevindingen van deel 1 en 2 samengevoegd 

om een voorstel te doen om te komen tot een theologisch raamwerk van ‘plaats,’ en de implicaties 

daarvan te bespreken voor de praktijk van zending in een gebied gekarakteriseerd door 

diepgewortelde patronen van achterstand, zoals de Cornwall Estate. De conclusie suggereert dat de 

transformatie van plaats inderdaad mogelijk is, en plaatsvindt wanneer de ‘normatieve ordeningen’ 

die deze patronen van marginalisatie veroorzaken en in stand houden, worden uitgedaagd, 

ondermijnd en uiteindelijk vervangen door nieuwe, verlossende plekken. Hoop wordt precies daar 

gevonden, in de formatie van nieuwe ‘verlossende plaatsen’, die de concrete belichaming zijn van 

‘Jezus-ruimte,’ de fysieke realisatie van de ruimtelijkheid van de nieuwe schepping. 

 

 

 


