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Aan de hand van citaten van Augusti-
nus gaat Stad Gods het gesprek aan met 
mensen uit de kring rondom de zusters. 
We vragen daarbij om een reactie op de 
citaten. Het resultaat is meer een gesprek 
dan een interview, een gesprek zelfs dat een 
persoonlijke belijdenis mag worden. Maak 
kennis met: Janneke Stegeman, theoloog 
des vaderlands.

De media omschrijven haar als een 
‘linksige activist’ en dat vindt ze hele
maal niet erg. Als theoloog van het jaar 
bespreekt Janneke Stegeman het liefst 
ongemakkelijke thema’s. ‘Soms is mijn 
stijl provocerend, maar ik provoceer niet 
omdat ik zoveel plezier heb in provoceren. 
Ik denk dat als je mensen een beetje op 
stang jaagt, ze anders over dingen kunnen 
gaan denken. Dat geldt ook voor mijzelf, 
ik word graag geprikkeld en uitgedaagd. 
Zo ben ik nu bijvoorbeeld bezig met aller
lei alternatieve beelden van Jezus. Als ik 
hem in een lendendoek aan het kruis zie 
hangen, denk ik: dat is Jezus. Verder denk 
ik daar niets bij. Maar ik kwam laatst een 
schilderij uit de zestiende eeuw tegen van 
Jezus met borsten en vrouwelijke heupen. 
Zonder dat ik nu zeg dat Jezus een man 

met borsten was, ontroert het mij om Je
zus op deze manier te zien. Nu pas denk ik 
na over het lichamelijke leven van Jezus, 
nu pas kan ik mijn eigen lichaam met zijn 
lichaam verbinden. Het schept een soort 
ruimte in mij om mijn verhaal met het 
zijne te verbinden.’

Citaat 1: 
Bemin de vrede, neem in de vrede  
zoveel mogelijk mensen op als je kunt
‘Als ik dit zo lees, zie ik een lieflijk en 
vredig iemand voor me, alsof het een 
toestand is waar je lekker in zit. Maar 
die lieve of bedekkende vrede kan heel 
gevaarlijk zijn, het kan schadelijke dingen 
bedekken. Ik ben meer van het ruzie ma
ken, omdat het vaak helderheid schept. 
De term ‘graceful fighting’ sluit hierbij 
aan. Het betekent dat je de dingen aan
gaat die er zijn, dat je mensen aanspreekt 
en dat je jezelf laat aanspreken. Dat kan 
tot frictie leiden, maar schept wel hel
derheid over de werkelijke belangen van 
mensen. Jij wilt dit, ik wil dat, kunnen we 
iets samen doen? Dat vraagt veel moed, 
en dat vraagt ook dat je voorbij je eigen 
oordeel naar mensen kunt kijken, om te 
ontdekken wat er tóch voor moois of inte
ressants in die ander te vinden is.’
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‘Echte vrede gaat voor mij dus over verzet 
 verzet tegen alles wat mensen kleineert 
en wat mensen uitbuit. Als je je daartegen 
verzet, betekent dat ook dat men zich 
tegen jou gaat verzetten, want mensen 
hebben baat bij hoe de samenleving nu in 
elkaar zit. Als je echt aan vrede werkt, dan 
levert dat veel ongemak op bij mensen. 
Want als je vrede bemint, verzet je je 
bijvoorbeeld tegen de wapenindustrie. 
Of, actueel in Nederland, als je racisme 
benoemt, levert dat enorme kritiek op, 
omdat mensen zich aangevallen voelen. 
Of ze zien er überhaupt geen probleem in, 
terwijl het dat natuurlijk wel echt is voor 
veel Nederlanders. Voor mij gaat geloof 
over de bevrijding in dit soort thema’s. 
Bevrijding en troost, verzet en overgave, 
dat zijn woorden die daarbij horen. Pas als 
mensen tot hun recht komen, ontstaat er 
iets van vrede. Als ik mensen ontmoet die 
opstaan voor de eigen waardigheid en de 
waardigheid van anderen, dan voel ik mij 
een gelovig mens. Ik praat nooit zo veel 
over God, maar dat heeft wel met God te 
maken. Mijn ervaring is dat God echt een 
bron is van bevrijding, mij inspireert tot 
bevrijding.’

Citaat 2: In de vijand van vandaag  
kan een vriend schuilgaan
‘Ik heb een tijd lang in Jeruzalem ge
woond. Ik ontmoette daar een Palestijnse 
boer die woont op een stuk land buiten 
Bethlehem, dat al heel lang in handen 
is van zijn familie. Het hele Israëlische 
beleid bestempelt hem tot vijand, tot 
iemand die daar weg moet, iemand die 
gevaarlijk is. Als je zijn land oprijdt, staan 
er eerst twee Israëlische roadblocks zodat 
je er met de auto niet kunt komen. Maar 
daarnaast heeft hij een steen neergezet 
met de tekst: we refuse to be enemies. 
Hij zegt daarmee: ‘Jij kunt mij wel tot 
vijand bestempelen, maar ik doe daar 
niet aan mee.’ Als je het denken in termen 
van vijanden doorbreekt, dan ontstaat 
er ruimte voor vrede. Wat die boer doet, 
is wat Augustinus bedoelt met de vrede 
uitdelen. Hij heeft een houding van vrede
lievendheid, en hij deelt ervan uit. Maar 
tegelijkertijd is dat een houding van verzet 
tegen wat in die streek gewoon gevon
den wordt. Misschien vallen verzet en 
het uitdelen van vrede wel vaak samen.’ 
Janneke lacht ineens: ‘Het lijkt nu alsof ik 
constant serieus ben, maar ik hou ook erg 
van plezier maken. Want waarom verzet 
je je? Omdat het leven de moeite waard 
is om geleefd te worden! Omdat er zoveel 
moois en zoveel fijns is, omdat je wilt dat 
iedereen daaraan deelneemt.’
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