INTERVIEW

“God loven en
prijzen, ook onder
moeilijke
omstandigheden”

Dokter Tom opereert in het Nubagebergte
terwijl daar geregeld bommen vallen

Fotojournalist Jaco Klamer reist met zijn camera en blocnote de wereld over om mensen te portretteren,

Haiti in 2010

"De Koptische kerk is als een rots in een onstuimige
zee ze heeft veel te verduren maar staat als een huis"
zegt de Egyptische bisschop Makaryos.

naast zijn werk als freelance fotograaf in Nederland. Hij was in zo´n vijfentachtig landen, in niet onafhankelijke
gebieden als Nagorno Karabach en de Westelijke Jordaanoever en in betwiste gebieden als Somaliland.
Naar de meeste keert hij terug, want de personen die hij ontmoet laten hem vaak niet meer los.

“Het raakt me als mensen tegenslag moeten
verduren en terechtkomen in moeilijke
omstandigheden. Haïtianen moesten in 2010,
na een aardbeving, berooid, de nacht doorbrengen
op straat en Venezolanen worden nu geraakt door
de economische crisis en moeten letterlijk de
broekriem aanhalen. Toch bezongen Haïtianen
Gods lof in de duistere nacht en zingen christenen
in Venezuela uit volle borst: ‘Grande es tu fidelidad:
groot is Uw trouw o Heer’. Als mensen God loven
en prijzen, ook in uitzichtloze situaties, raken ze de
kern van het bestaan.”
“Op Lesbos zag ik in september 2015, in het donker,
een boot vol vluchtelingen arriveren, met daarin
ook een Syrisch gezin met zes jonge kinderen”,
vertelt Klamer. “Ik legde hun aankomst in Europa
vast, en gaf mijn telefoonnummer.
Ik maakte me zorgen hoe ze hun tocht door Europa
zouden doorstaan. Tot mijn grote vreugde kreeg
ik een sms’je dat het gezin veilig in Zweden was
beland. Eind 2016 reisde ik naar Gothenburg, en
tekende hun bijzondere verhaal op.”
Dit gezin van Achmad, Zainab en hun zes kinderen
kwam terecht in een tentoonstelling met foto´s
van mensen in Irak, Libanon, Griekenland,
Macedonië en Nederland die hun huis moesten
verlaten. “Ik waardeer het dat Arie Slob deze
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tentoonstelling bezocht tijdens zijn
afscheidstournee als lijsttrekker
van de ChristenUnie, samen met de
nieuwe lijsttrekker Gert-Jan Segers.
Ook buitenlandwoordvoerder Joël
Voordewind, met wie ik in 2008 in
Irak was, is altijd bereikbaar voor
vragen en ondersteuning. Het laat zien dat
ze betrokken zijn bij mensen die op de vlucht
zijn voor oorlog en geweld. Het is belangrijk
dat politici aandacht blijven vragen voor
mensen in benarde omstandigheden, dat ze
onrecht aan de kaak stellen en zich inzetten
voor achtergestelde minderheden, ook voor
christenen.”

Fotojournalist
Jaco Klamer
ontmoet christenen
wereldwijd:

Syrische vluchtelingen arriveren op Lesbos

Kerkdienst op de Ninevé vlakte nadat ISIS is
verdreven en christenen zijn teruggekeerd

Vader in de hemel
Jaco Klamer is opgeleid tot fotograaf en
fondsenwerver, maar specialiseerde zich ook
in het optekenen van verhalen. Hij maakt, in
samenwerking met Henrique Staal, portretten
van mensen in de meest uiteenlopende
omstandigheden: slachtoffers van een
ramp, mensen op de vlucht, minderheden
of migranten die in handen zijn gevallen
van mensensmokkelaars. Daarnaast vindt
hij het belangrijk om plaatselijke kerken te
bezoeken en christenen te ontmoeten. ›

Tekst: Henrique Staal, Foto’s: Jaco Klamer

Heilige ontvangenis kerk in Irak
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› De christenen ter plaatse waarderen zijn bezoek
en betrokkenheid. “Ik kom net terug uit Japan,
waar dominee Joseph Takyi christen werd toen
een vader van een gestorven elfjarige zei dat
het meisje nu bij haar echte Vader in de hemel
woont. De vrede die de vader uitstraalde onder
verschrikkelijke omstandigheden, zette het leven
van Joseph Takyi op de kop, en hij liet zich dopen.
Nu spreekt hij zijn verlangen uit naar meeleven,
gebed, en ondersteuning van zendelingen, want
maar één procent van de Japanners is christen.“

Evangelist Xenia Inanvna dankt
God voor Zijn dagelijkse zorg

Dagelijkse zorg en zekerheid

“Ook onze Venezolaanse broeders en zusters
zien contacten met buitenlandse christenen als
Gods zorg, en waarderen het als ze geïnformeerd
worden over het wel en wee van christenen
elders. Afgelopen jaar mocht ik hen namens
de Nederlandse organisatie Verre Naasten
bemoedigen, en medicijnen en geld brengen.
De Nederlandse gift bestemden ze vooral voor
de verkondiging van het evangelie.”

Diepe indruk maakte de oude evangelist Xenia Iwanovna,
die hij ontmoette in de winter van 2013. “Xenia evangeliseert
in de bittere kou van Yakutsk, in het verre oosten van
Rusland. Ze vertelde dat ze op straat zwierf en verslaafd was
aan alcohol, maar dat haar leven totaal veranderde toen
God ingreep. Xenia startte in 2008 een Baptistengemeente in
haar geboortedorp Nizjni Vestach, verhoring op gebed.
Mensen noemen haar ‘vrouw van gebed’, omdat ze
voortdurend bidt. Ze vertelde me dat ze vroeger verlangde
naar grote wonderen maar dat ze haar voortdurende gebed
nu verhoort ziet in dagelijkse zorg en zekerheid, en dat ze
dagelijks Gods nabijheid ervaart.”
“Het spreekt mij aan dat Xenia Iwanovna Iwanovna getuigt
van Gods dagelijkse zorg. Zo zie ik dat ook, en ik voel me
gezegend, hoewel ik wel twijfel of ik kan doorgaan met
deze reizen omdat ze zeer inspannend zijn en nauwelijks
inkomsten opleveren.”

“Onlangs ontmoette ik in Marokko een
jonge prediker die teleurgesteld raakte in de
handelwijze van ISIS en zich heeft laten dopen.
Hij verlangt naar steun nu hij zich staande moet
houden in een moslimland waar zijn vader hem
de deur wees, zijn werkgever hem ontsloeg en de
politie hem geregeld oppakt.”

“Gods
werk gaat
door,
overal ter
wereld,
over alle
grenzen
heen.”

Rots in een onstuimige zee
“God betekent alles voor mij, en het geloof in Hem
is het belangrijkste in mijn leven”, zegt Klamer,
die geboren werd en opgroeide in het oerwoud
van Papoea, waar zijn vader zendeling was.
Zo kwam hij van jongs af aan in contact met
andere culturen. Hij leefde in die tijd met mensen
die voor het eerst van een liefdevolle God
hoorden. Het was een emotioneel en vreugdevol
weerzien toen hij na 23 jaar afwezigheid
terugkwam in zijn geboortedorp. Hij kon luisteren
naar de verhalen van de oude zendingswerkers
Mozes en Marius, en zijn vrouw Julita, over de
trouw bezochte erediensten en de goed draaiende
vrouwenvereniging. “Gods werk gaat door, overal
ter wereld, over alle grenzen heen.”

De Nigeriaanse Sarah Sakarja is, in 2015,
blij dat ze mensen God hoorde loven en prijzen
na haar gevangenschap onder Boko Haram
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“Ik voel me vaak kwetsbaar en ben dat ook in landen als
Zuid-Soedan, Tsjaad, Somaliland of de Centraal-Afrikaanse
Republiek, maar dat ben je in Nederland natuurlijk net zo
goed, hoewel je die kwetsbaarheid dan minder ervaart”,
zegt Klamer, die zijn reizen als kleine zelfstandige niet
volledig kan verzekeren omdat de premies daarvoor
torenhoog zijn. “Ik ben niet iemand die gevaar opzoekt,
hoewel ik risico loop”. In 2012 bezocht de journalist
het Nuba-gebergte in Soedan dat bijna dagelijks wordt
gebombardeerd. “Maar de reis werd gezegend en zo kon
ik dokter Tom Catena bezoeken, die daar een ziekenhuis
draaiend houdt, en een kerkdienst meemaken in een grot.”

Verleidingen
Klamer ervaart zelf ook dagelijks Gods leiding en zorg.
“Ik wilde onlangs een verhaal maken over de ondergrondse
kerk in China, maar dat lukte niet. Toen ik bijna weer
naar Nederland moest, kwam ik ineens, en onverwacht,
terecht bij iemand die me de weg wees naar deze Chinese
christenen. Zelfs mijn tolk, die zuchtend was weggelopen
tijdens een dienst van de officiële staatskerk, was hévig

Maar geloven is niet vrijblijvend en zonder
consequenties. In Pakistan spreekt hij, in
2010, minister Shahbaz Bhatti voor religieuze
minderheden die zich verzet tegen de
blasfemiewetten die het leven van Pakistaanse
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christenen zeer moeilijk maken. Een halfjaar later werd
Bhatti vermoord.“De Egyptische bisschop Makaryos van
Minya vertelde me na de aanslagen in Minya, in 2017,
dat kinderen God moesten verloochenen, bij een aanslag
op christenen die wilden bidden in een klooster. Toen ze
weigerden, werden ze vermoord. Ondanks dat is de bisschop
optimistisch over de toekomst omdat Egyptische christenen,
door alles wat ze meemaken, vol overtuiging vasthouden
aan hun geloof. Vastberaden zegt hij: ‘De Koptische kerk is
als een rots in een onstuimige zee: ze heeft veel te verduren
maar staat als een huis’.”

Kerkdienst in Myanmar

geïnteresseerd. Het is uniek om nu
contact te kunnen houden, en op
zondag filmpjes toegestuurd te krijgen
van hun eredienst terwijl ik zelf net
in Nederland met mijn kerkelijke
gemeente Gods lof heb bezongen.”
“Ik vind het interessant te kijken hoe
verschillende kerken functioneren en
bemoedigend om te zien dat overal in de wereld
christenen bijeenkomen om God te dienen. Wij zijn
met elkaar verbonden door ons geloof in God, en kunnen
elkaar aanvuren. Mijn Amersfoortse broeders en zusters
vinden het fijn te horen hoe het met christenen in andere
werelddelen gaat, en die zijn ook geïnteresseerd in onze
situatie en maken zich zorgen over de verleidingen waaraan
veel christenen blootstaan. De Chinees die nét een jaar
gevangen had gezeten om zijn geloof, en daarover nog niet
kon spreken, zei: ‘Ik verlang er niet naar om in Nederland of
Duitsland te wonen. Een Christen leidt nergens en nooit een
gemakkelijk leven.”
Klamer benadrukt dat er niet alleen moet worden gekeken
naar de positie van christenen. “In de Centraal-Afrikaanse
republiek ontmoette ik een negentienjarige 'christen', Hardy,
die trots was dat hij met zijn machete meer dan honderd
moslims had vermoord, vooral vrouwen en kinderen.
In Egypte kwamen onlangs 235 moslims om bij een aanslag
op een moskee, in Nigeria worden ook moslims door Boko
Haram uit hun huizen verdreven of vermoord.’’

Ik blijf christen
“Ik word geraakt door de wonderen waarover christenen
verhalen”, besluit de bereisde fotojournalist. “In China
vertelde een christin me in tranen over een meisje dat
opstond uit de dood, waardoor velen tot geloof komen.
En de Nigeriaanse Sarah Sakarja zag in een droom dat
ze zou ontsnappen uit de handen van Boko Haram, en
dat gebeurde ook. Zij moest haar geloof afzweren toen
ze door zwaarbewapende strijders met andere gevangen
bijeengedreven was in een stadion, maar dat weigerde ze
moedig. Ze zei: ‘Ik zweer mijn christelijke geloof niet af.
Ik blijf christen, ook onder bedreiging en geweld’.
Sarah verbleef in een vluchtelingenkamp in Yola, waar ook
moslims worden opgevangen die op de vlucht waren voor
de terreur van Boko Haram. ‘Toen ik gevangen zat dacht ik
niet dat ik ooit nog in vrijheid zou leven’, zei Sarah dankbaar.
En hoewel ze niet wist of haar drie, door Boko Haram
gekidnapte, kinderen nog in leven waren, dankte ze God dat
zijzelf de gevangenschap had overleefd. En wat was ze blij
dat mensen in het vluchtelingenkamp in Yola, ondanks alle
beproevingen, toch God hoorde loven en prijzen. «
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