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En er was een rijk mens 
en hij ging gekleed in purper en fijn linnen, 
zijn dagen doorbrengend in vreugde en pracht. 
 
En een zeker arme, genaamd Lazarus,  
was bij de toegangsruimte tot zijn huis gedeponeerd, 
met zweren overdekt en verlangend zich te verzadigen met 
wat er van de tafel van de rijk viel, 
maar ook de honden kwamen en likten zijn zweren. 
 
En het geschiedde dat de arme man stierf 
en dat hij door de engelen in de schoot van Abraham werd 
gedragen 
en ook de rijke stierf en werd begraven. 
 
En toen hij in de hel zijn ogen opsloeg –en zijn pijn was groot– 
zag hij Abraham van verre en Lazarus in diens schoot. 
En hij riep met kracht: 
Vader Abraham, heb medelijden met mij en zend Lazarus,  
dat hij de top van zijn vinger in water doopt en mijn tong 
verkoelt, immers, ik heb pijn in deze vlam. 
Maar Abraham zei: Kind, herinner je dat jij het goede hebt 
ontvangen in jouw aardse leven en Lazarus net zo het slechte; 
en nu wordt hij dus getroost maar jij hebt pijn; 
en al bij al, tussen ons en jullie is een diepe kloof geslagen, 
zodat, wie het al zou willen, van hier niet naar jullie kan 
oversteken en evenmin zij vandaar naar ons overgaan. 
Maar hij zei: Dan vraag ik u, vader, dat u hem naar het huis 
van mijn vader zendt, want ik heb vijf broers. Dan kan hij met 
kracht bij hen getuigen opdat zij niet ook naar deze folterplaats 
komen.  
Maar Abraham zei: Zij hebben Mozes en de Profeten, naar 
hen moeten zij luisteren, en hij zei: 
Nee, vader Abraham, pas als iemand van de doden naar hen 
toereist, zullen ze tot inkeer komen. 
Maar hij zei tegen hem: 
Als ze naar Mozes en de profeten niet luisteren, zullen ze, ook 
als iemand opstaat uit de doden, zich niet laten overtuigen. 

Jezus van Nazaret 



BANGLADESH, een statistiek. 
 

 
 
Oppervlakte: 142.800 km. = ruim 3 ½ x Nederland 
 
Aantal inwoners: 110-120 miljoen = ruim 7 x Nederland. De 
bevolking neemt per jaar met bijna drie procent toe, ondanks 
het feit dat verschillende generaals prijzen van de VN hebben 



gekregen voor hun wijs bevolkingsbeleid. Op vele munten en 
straathoeken: Twee is genoeg, één is ideaal! 
 
Staatsvorm: Na het ontstaan in 1970 heeft het land er 
verscheidene versleten. Dan weer was het een één-partijstaat 
onder leiding van een almachtige president, dan weer een 
volksrepubliek onder leiding van een almachtige generaal; nu 
is het een parlementaire republiek, met een onafhankelijke 
president voor het doorknippen van linten en een ministerraad, 
onder leiding van de minister-president, die het land probeert 
te besturen. 
Op het moment van schrijven is de minister president Begum 
Khaleda Zia, de weduwe van een voormalige president, 
Generaal Zia-ur-Rahman, die in 1981 werd vermoord. Leider 
van de oppositie is Sjeik Hasina, dochter van Moedzjiboer 
Rahman, de vader des vaderlands en de leider voor, van en 
na de vrijheidsoorlog. 
 
Economie: Hulpbehoevend. Ongeveer tachtig procent van de 
bevolking leeft op het platteland en kan zichzelf zo’n beetje 
voeden. Voornaamste uitvoerprodukt: Jute. Veel van de 
weinige industrie is jute verwerkende industrie. Bijna tachtig 
procent van de bevolking is analfabeet al proberen lokale 
instanties samen met hulporganisaties uit bijna alle landen van 
de wereld dat beeld te verbeteren. 
 
Natuurlijke gesteldheid: Bangladesh is de delta van drie grote 
rivieren, de Brahmaputra, de Ganges en de Meghna. In het 
zuiden ligt de beruchte Golf van Bengalen. Alleen in het 
uiterste zuid-oosten vinden we een wat bergachtige streek. 
Het land is uitermate vruchtbaar, reden dat zovelen hier een 
woonplaats hebben gezocht. De zomers zijn tropisch heet en 
nat, de winters droog en mild van temperatuur. 
 
Taal: Bengaals. Ongeveer 1% van de bevolking is niet-
bengaals. Zij behoren tot  soms indische, soms chinoïde 
stammen, van wie de meeste na de onafhankelijkheid in 1947, 
toen Bangladesh eerst Oost-Pakistan heette, in India kwamen 
te wonen, maar sommige ‘per ongeluk’ aan de verkeerde kant 



van de grens zaten. Zeker in het heuvelachtige zuid-oosten 
hebben ze het sinds de vrijwording van Bangladesh hard te 
verduren gehad. 
 
Godsdienst: Bijna vijfentachtig procent van de bevolking is 
moslim, bijna vijftien procent is hindoe. Verder zijn er nog wat 
boeddhisten, belijders van de oude stamgodsdiensten en 
christenen. Hun aantal bedraagt een goede 
driehonderdduizend, ongeveer 0,2% van de totale bevolking. 
De Church of Bangladesh, een samenvoeging van 
presbyterianen en anglicanen, heeft ongeveer 12.000 leden 
onder leiding van een bisschop. 
 
Levensverwachting: Laag, tegen de vijftig jaar. Nog altijd sterft 
één van de tien kinderen in het eerste levensjaar. 
 
Hoofdstad: Dhaka (voor 1982: Dacca, de nieuwe spelling doet 
meer recht aan de bengaalse schrijfwijze) 
 
Andere belangrijke steden: Khulna en Chittagong, beide 
havens, en Rajshahi, bestuurscentrum en universiteit. 
 
Munteenheid: Taka, ongeveer 7 cent waard, maar dat kan 
morgen weer anders zijn. De taka is onderverdeeld in tien 
poisja’s, maar de poisja is net als de cent opgeheven. De 
inflatie schommelt tussen de tien en vijftien procent. 
 
Volgens de gids van het ministerie van toerisme is het ook nog 
van belang dat er prachtige natuurgebieden zijn (voorop de 
Sunderbans, waar je nog een echte bengaalse tijger tegen het 
lijf kunt lopen, gemiddeld tien-vijftien doden per jaar), dat er 
vijf-sterrenhotels zijn voor vermoeide ontwikkelaars van de 
vierde wereld, dat er bijna net zoveel kilometer rails ligt als in 
Nederland en dat er naast het prachtige Zia International 
Airport nog een aantal vliegvelden zijn waar versleten Fokkers 
u desgevraagd en met regelmatige vertragingen naar 
toebrengen. 



Belangrijkste toeristische attraktie: Het breedste natuurlijke 
strand ter wereld, niet ver van de ‘bergen’ ten zuiden van 
Chittaging bij Cox’s Bazar. 
Maar zeker is dat de slogan, waarmee het ministerie andere 
toeristen dan de duizenden ontwikkelingswerkers naar 
Bangladesh probeert te halen, nog jaren mee kan: 
VISIT BANGLADESH BEFORE THE TOURISTS COME! 
  



AANLEIDING 
 
Heiligenlevens 
 
Ons huis ins Rajshahi bleek, toen de meest toonbare 
exemplaren van de duizenden door ratten en insekten 
aangevreten boeken waren gerangschikt, naast de werken 
van Thackeray, Dickens en Agatha Christie ook talloze 
biografieën te omvatten van mensen, die werkelijk iets groots 
voor de Heer hadden gedaan.  
Absolute toppers waren ‘The hiding place’ van Corrie Ten 
Boom (’TENBOEM’ zeggen de engelsen, met een draai, die 
me vele malen moet hebben verleid tot het ontkennen van 
enige kennis omtrent haar bestaan) en”A london sparrow’, het 
verhaal over de chinese avonturen van Gladys Aylward, 
verfilm met  Ingrid Bergman in de hoofdrol. 
 
Een wereld ging open. Wij mochten van onszelf vinden dat we 
vrienden en familie hadden verlaten tezamen met het 
elektronisch geweld en gemak, dat we beschaving noemen, 
vergeleken met deze helden leefden we een weelderig en 
verzekerd bestaan, veilig teruggetrokken in een stenen 
bastiljon, gebouwd door dezelfde  zendelingen, die de 
heldenverhalen een plaats in de boekenkast hadden gegeven. 
Er bleek een christelijke wereld te bestaan, ver verwijderd van 
wat wij onder de heilige, algemene, ongetwijfeld christelijke 
kerk verstaan, met namen als moeder Basilea Schlink, 
Watchman Nee, David du Plessis, Billy Graham en vele 
volgelingen, een papieren wereld vol wonderen en 
verrassingen, maar nog net niet die van de televisiedominees. 
Urenlang leesplezier over het ware christelijke leven. Dat is 
het wachtwoord tot deze literatuur, ware of echte. Niemand 
weet wat het precies is maar het schept een overzichtelijke 
scheidslijn. Je kunt het desgewenst met wedergeboren 
vertalen. Het is een smalle weg van vreugde en geluk, twijfel 
is het enige artikel, waarover konsekwent wordt gezwegen. 
Zo doen nieuwe heiligenlevens de ronde en ze vallen onder 
dezelfde regels, die in de Middeleeuwen al opgeld deden: 
ofwel, de heilige was als kind reeds smetteloos, ofwel hij (een 



enkele keer zij) had als een beest (zonder details, het zijn 
boeken voor het hele gezin) geleefd voor hij het grote licht 
aanschouwde. 
Boeken om moed te vatten, er zijn nog broeders en zusters, 
die het evangelie dwars door de oprukkende horden moslims 
en communisten (het waren nog de jaren tachtig) heen tot in 
de harten van ongelovige heidenen brengen. 
Mij zonk de moet in de schoenen. Misschien schuldgevoel 
(waarvan ik noch Calvijn, noch mijn opvoeding, noch de kerk 
in het algemeen de schuld wil geven, het is er gewoon en het 
knaagt, soms) dat ik geen held durf te zijn maar liever een 
rijke jongeling blijf in de hoop dat Jezus, zij het 
hoofdschuddend, ook van ons blijft houden. 
Toen besloot ik dat eens ons verhaal ook moest worden 
opgeschreven. Een impressie van zes jaar hoop en beven, 
schuld en vertrouwen. Soms schreef ik gebeurtenissen op, 
andere komen weer boven onder het schrijven. 
Die lange stoet van kreupelen, blinden, doven en 
onaanraakbaren, die maar één ding gemeen hadden, hun 
armoede. Ze trokken aan ons leven voorbij, zoals ze op een 
station aan ons treinraampje voorbij gingen, schreeuwend, 
zingend, jammerend en smekend om de genade van Allah, die 
voor even de gestalte had aangenomen van een blanke uit 
een ver land van melk en aardappelen. Een stoet van 
mensen, waartussen je je nu eens de meerdere voelt, degeen, 
die Shakespeare leest en Roald Dahl, doorkneed in de 
Schriften (tot op zekere hoogte) en met kennis van wat er in 
de hoofdsteden van de wereld plaats vindt. En dan weer de 
schobbejak, vertegenwoordiger van een schofterig rijk, 
dekadent Westen, tegen wil en dank misschien, maar wel me 
alle geneugten vandien. 
Held nog avonturier. Ons leven heeft nooit gevaar gelopen, - 
tenzij op het moment van een botsing, maar dat kan overal 
gebeuren -, al hebben we een moord op een president 
meegemaakt en een staatsgreep, weken zelfs van Staat van 
Beleg, woedende studenten en stakende bedelaars en 
ambtenaren. 
Zelfs springvloeden, overstromingen tot op het nederlandse 
acht uur journaal en droogtes hadden ternauwernood invloed 



op ons bestaan en geen moslim heeft ooit gedreigd ons het 
land uit te gooien, laat staan te vermoorden. 
Ook de wilde dieren van het veld, zoals daar zijn de tijgers en 
de slangen, bleven verre van ons, behalve die ene cobra, die 
ik, toen het beest eerst suf was geslagen, zelfs op een dia 
durfde te zetten met het oog op de sterke verhalen later. 
Soms waren we moe, van de hitte, van de mensen. Soms 
konden we ze wel villen, andere momenten hielden we van 
hen en het leven, soms was de dag grauw en zanderig als de 
woestijn, waarin zelfs de meest verstokte cactus moeite heeft 
om te groeien, soms was de dag groen als de velden en blauw 
als de wolkenloze hemel. Een leven nauwelijks verschillend 
van een bestaan tussen leerlingen van een middelbare school, 
die je een mengsel van godsdienst en beschaving probeert 
mee te geven, - en geen van beide staat hoog aangeschreven 
-, alleen intenser omdat alle ervaringen worden getekend door 
de tropenzon, die zwart en wit en alles daartusssenin scherper 
doet uitkomen dan wanneer een wolkendek die stralen 
tegenhoudt boven gelijkmatig vloeiende hollandse rivieren. 
Een persoonlijk verslag, net zo min graadmeter voor wat 
zending en werelddiakonaat vandaag zijn als moeder Theresa 
geldt als graadmeter voor missie. 
Zending is immers een vak geworden, met uitblinkers ten 
gerieve van de pers en de wereld, maar met veel gemiddelde 
zesjes. Zo’n zesje durft de ballast van de twintigste eeuw niet 
van zich af te gooien, hij durft een levenslange verhouding met 
de armen, en dus God, niet aan, maar hij heeft wel vragen. 
Andere vragen dan die vroeger werden gesteld. Zoals de boot 
van vroeger is vervangen door het vliegtuig. Nederland is nooit 
verder weh dan radio Nederland en een etmaal reizen. 
Dat tekent je. 
Het is niet anders. 
  



 


