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Terrorist Amri kocht
treinkaartje in Lyon
LYON (ANP). Bewakingscamera’s
hebben op het station Lyon
Part Dieu vastgelegd dat de ter-
rorist Anis Amri in Lyon een
treinkaartje naar Milaan heeft
gekocht. De 24-jarige Tunesiër
Amri pleegde naar het zich
laat aanzien op 19 december
met een truck een bloedige
aanslag in het centrum van de
Duitse hoofdstad Berlijn. Amri
werd vrijdag door de Italiaanse
politie gedood op een station
bij Milaan, waar hij kennelijk
vanuit het Franse Chambéry
was gearriveerd.

Splitsing in partij
president Zuid-Korea
SEOUL (ANP). Een groep van 29
Zuid-Koraanse parlementariërs
is uit de partij Saenuri van
de omstreden president Park
Geun Hye gestapt. Persbureau
Yonhap meldde vandaag dat
de groep een nieuwe partij wil
oprichten. Door het vertrek
van de parlementariërs heeft
Saenuri nog maar 99 zetels.
De oppositionele Democrati-
sche Partij heeft 121 zetels.
Het parlement stemde op
9 december voor het starten
van een afzettingsprocedure
tegen de president.

Kapers Libisch toestel
voor de rechter
VALLETTA (ANP/DPA). De twee
kapers van een Libisch
passagiersvliegtuig dat
vrijdag was geland in Malta
zijn ontvoering, het gebruik
van geweld in een vliegtuig
en vrijheidsberoving ten
laste gelegd. Beide mannen
verklaarden zondag voor de
rechtbank in de Maltese hoofd-
stad Valletta onschuldig te
zijn. De twee dwongen vrijdag
de bemanning van het toestel
van Afriqiyah Airways op een
binnenlandse vlucht in Libië
naar Malta te vliegen.

Met Kerst bom in
Augsburg ontmanteld
AUGSBURG (ANP/DPA). Drie
deskundigen hebben zondag-
avond in het Duitse Augsburg
na zo’n vier uur werken een
bom uit WO II ontmanteld.
Zo’n 54.000 inwoners van de
Duitse stad brachten de eerste
kerstdag elders door vanwege
de ontmanteling van de Britse
vliegtuigbom. Het was de
grootste evacuatie in Duitsland
sinds het einde van de Tweede
Wereldoorlog. De bewoners
konden na de ontmanteling
terug naar hun huizen. De ont-
manteling begon in de middag.

Turkije pakt ruim
1600 mensen op
ISTANBUL (ANP). De Turkse
autoriteiten hebben vorige
week 1682 mensen opgepakt
op verdenking van banden met
militante organisaties. Van
hen werden er 516 na verhoor
vastgezet, meldde het Turkse
ministerie van Binnenlandse
Zaken gisteren. De meeste
arrestanten, 1096, worden ver-
dacht van banden met de orga-
nisatie van Fethullah Gülen, de
geestelijke die volgens Ankara
achter de mislukte staatsgreep
in juli zat. Van hen werden er
416 vastgezet.

Postuit
Nairobi: digitale ontwikkelingen gaan hier razendsnel

Eva de Vries

Toen ik ruim
acht jaar
geleden als
jonge en ietwat
naïeve blon-
dine voor het
eerst voet op
Afrikaanse

bodem zette, viel ik van de ene
verbazing in de andere. De media
hadden mij een eenzijdig beeld
voorgeschoteld van een wereld-
deel dat in technologisch opzicht
achterloopt op het Westen.
Afrika was een plek waar dicta-

tors, hongersnoden en burgeroor-
logen domineren. Waar blanke
hulpverleners de vliegen uit de
ogen van de hongerige zwarte
kindjes slaan. Inmiddels, veertien
Afrikaanse landen verder en een
aantal levensjaren wijzer, weet ik
beter. Natuurlijk mogen we onze
ogen niet sluiten voor armoede,

conflicten en andere ellende,
maar er is óók een andere kant.
Afrika groeit economisch hard.

Steden zoals Lagos, Luanda en
Nairobi ontwikkelen zich in een
rap tempo. Wolkenkrabbers
torenen hoog boven de oudere
laagbouw uit, megasnelwegen
verbeteren de bereikbaarheid en
steeds meer internationale bedrij-
ven openen er vestigingen. Lang
niet iedereen profiteert optimaal
van deze groei, maar de groter
wordende middenklasse kan zich
steeds meer veroorloven.
Neem de mobiele telefoon. Sinds

2000 neemt het aantal mobiele
telefoons snel toe. Mobiele tele-
fonie en het gebruik van inter-
net via smartphones heeft het
continent volledig veranderd. Ook
in Kenia kun je er niet omheen.
Van de ruim 44 miljoen Kenianen
bezitten er ongeveer 39 miljoen
een telefoon. Driekwart van de
mensen heeft toegang tot inter-

net, veelal via een smartphone.
Als ik bij de bank op mijn beurt

wacht, zit tegenover me een za-
kenman. In zijn handen heeft hij
maar liefst drie telefoons. Hij is
er razend druk mee. Als ik ’s mid-
dags ergens zit te lunchen, valt
mijn oog op het tafeltje naast mij.
Gedurende anderhalf uur wordt
er geen woord gesproken. De
tafelgenoten eten geluidloos hun
maaltijd. Naast hun bord ligt, hoe
kan het ook anders, de telefoon.
Beiden bewegen hun wijsvinger
vliegensvlug over het schermpje.
De telefoon wordt hier allang

niet meer alleen gebruikt om mee
te bellen en berichten te sturen.
In zogenaamde ”tech hubs” in de
steden ontwikkelen technische
slimmeriken de meest innovatie-
ve mobiele applicaties om zowel
werk als alledaagse handelingen
steeds efficiënter te maken.
Via m-pesa betaal je hier in

iedere winkel moeiteloos met

je mobiele telefoon. De app,
waarvoor geen internet nodig is,
maakt het mogelijk om geld te
versturen, ook als je –zoals veel
Kenianen– geen bankrekening
hebt. Met m-tiba, een digitale
portemonnee voor zorgkosten,
kunnen mensen sparen voor een
doktersbezoek of een operatie.
Ideaal in een land waar het groot-
ste deel van de bevolking geen
verzekeringen heeft.
Voor boeren wordt de ene app

na de andere gemaakt. Zo maakt
mkulima (”boer” in Kiswahili)
het mogelijk om verse groente
en fruit op een onlinemarkplaats
te zetten. Ook is het niet vreemd
om op de Keniaanse savanne een
Maasainomade, in traditioneel
tenue, met een telefoon te zien.
Wellicht kijkt hij wanneer het
gaat regen. Dit geeft hem infor-
matie over beschikbaar water en
gras, en zo weet hij welke kant
hij op moet lopen met zijn vee.

Mark Wallet

E
euwenlang was Qatar
een land zonder
kerkgebouwen. Met de
komst van de islam in
de 7e eeuw verdween

het christendom uit het golf-
staatje, en daarmee ook de kerk.
Het zou tot Pasen 2008 duren
voordat christenen in het land
weer naar een echte kerk konden:
de rooms-katholieke Mariakerk.
Inmiddels is die kerk, een reus-

achtig gebouw dat duizenden be-
zoekers kan ontvangen, omringd
door enkele andere grote kerke-
lijke complexen. Indiase kerken
openden in 2009 bijvoorbeeld een
centrum, de anglicanen in 2013.
Een grote kerk voor de kopten is
in aanbouw.
De kerken staan bij elkaar op

een groot stuk land, dat ze in
2005 door de autoriteiten van
Qatar kregen toegewezen. Het
”religieus centrum”, zoals het
complex officieel heet, ligt in
een buitenwijk van de hoofdstad
Doha, te midden van industrie.
Van buitenaf wijst weinig erop

dat het hier om een kerkelijk
complex gaat, en zo mag het van
de autoriteiten ook beslist niet

heten. Om de kerkgebouwen is
een hoge muur gebouwd. Kruizen
of kerknamen zijn in Qatar ver-
boden.
De straat die voor het religieus

centrum langsloopt, is op last van
de regering sinds 2015 uit veilig-
heidsoverwegingen met grote
betonblokken afgesloten. Ervoor
ligt een enorm parkeerterrein,
dat op vrijdagen vol met auto’s
staat. Tienduizenden mensen be-
zoeken dan de diensten, die van
’s ochtend vroeg tot ’s avonds laat

door zo’n 75 kerkgemeenschap-
pen worden belegd.
In het centrum van de angli-

canen komen op vrijdag zo’n
twintig gemeenschappen bijeen.
„Er is hier dan van alles te bele-
ven: van charismatische diensten
tot onze anglicaanse diensten”,
lacht pastor Jebaraj Devasagayam
in het kantoor van de kerk.
„Omdat we met zo veel groepen
tegelijk samenkomen, hebben we
afgesproken dat de muziek rustig
moet blijven, maar dat lukt niet
alle groepen altijd.”

Jonge kerken
Devasagayam geeft leiding aan
de Tamilgemeenschap binnen de
anglicaanse kerk, die elke vrijdag-
avond bijeenkomt. Op vrijdag-
ochtend is er een Engelstalige
bijeenkomst, waar mensen van
35 tot 50 verschillende nationa-
liteiten op afkomen. „Boeiend
en uitdagend”, noemt de Britse
pastor Paul Davies dat.

„Zo veel diverse 
christenen op 
één plek: dat is 
werkelijk uniek 
in de wereld”

Kerk Qatar is voor velen thuis
In Qatar komen op vrijdagen tien-
duizenden christenen samen voor
hun kerkdiensten. De krijtstrepen
zijn echter helder: de kerken zijn
voor buitenlanders en mogen zich
niet profileren.
 

DOHA. Op het terrein van het ”religieus centrum” in Doha, Qatar, staan ver-

schillende grote kerkgebouwen en kerkelijke centra. Rechtsboven: interieur 

van de rooms-katholieke Mariakerk; rechtsonder: het anglicaans centrum, 

De plek waar de anglicanen in
het complex bijeenkomen, oogt
vanbinnen als een echte kerk. De
ruimte is hoog, heeft gebrand-
schilderde ramen en houten kerk-
banken. De anglicanen gebruiken
daarnaast nog een ‘kapel’, een
kleine ruimte die onder meer
wordt benut voor een zondagse
avonddienst.
„De anglicaanse gemeenschap

is breed van samenstelling”, zegt
Davies. „We herbergen presbyte-
rianen, baptisten, noem maar op.
Het bijzondere is dat de gemid-
delde leeftijd laag is en dat man-
nen sterk oververtegenwoordigd
zijn. Dat was in mijn gemeenten

in Groot-Brittannië wel anders.
Daar had ik soms bijna alleen
maar ouderen in de dienst, hier
niet één.”
Een verklaring voor de scheve

samenstelling is dat veel leden
seizoenswerkers zijn. Afrikaanse
mannen mogen hun vrouw en
kinderen bovendien meestal niet
laten overkomen. „Wij zijn hun
familie”, zegt Davies. „Sommige
mensen gaan in hun thuisland
vrijwel nooit naar de kerk, maar
hier wel. Dit is voor hen een plek
waar ze even thuis zijn.”
Hij voegt eraan toe dat leden

er soms veel voor overhebben
om naar de kerk te komen. „De
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20 december tot 7 januari
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Redactie buitenland

JAKARTA. Christenstudenten
in Indonesië hebben een
rechtszaak wegens gods-
lastering aangespannen
tegen een van de leiders
van een radicale moslim-
organisatie die eerder een
aanklacht tegen de christe-
lijke gouverneur van Jakarta
had ingediend. Dat meldde
vanochtend Radio 1-corres-
pondent Michel Maas vanuit
de Indonesische hoofdstad
Jakarta. De moslimleider
zou in een op YouTube gezet
filmpje Jezus hebben bespot.
Eerder op de dag werd
bekend dat de rechtszaak
tegen gouverneur Basuki
Tjahaja Purname, alias
Ahok, wegens godslaste-
ring doorgaat. Op 3 januari
wordt die zaak voortgezet.

Ook aanklacht
tegen moslim
in Indonesië

Russische toestellen
na crash aan de grond
Redactie buitenland

MOSKOU. Rusland houdt Toepo-
lev-154-vliegtuigen voorlopig aan
de grond. Het Russische pers-
bureau Interfax meldde vanmor-
gen dat de toestellen niet zullen
opstijgen totdat er duidelijkheid
is over de oorzaak van het neer-
storten van een vliegtuig zondag
in de Zwarte Zee.

Onderzoekers hebben eerder laten
weten dat de crash mogelijk is te
wijten aan een technisch manke-
ment of een fout van de piloot.
Volgens Kremlinwoordvoerder
Dmitry Peskov is het echter nog
te vroeg om te zeggen wat de oor-
zaak van de crash is.
Het toestel verongelukte kort na

de start vanaf het vliegveld van
Sotsji. Alle 92 inzittenden van het
vliegtuig zijn omgekomen. Red-
dingsdiensten hebben de wrak-
stukken zo’n 1,5 kilometer van

de kust op een diepte tussen de
50 en de 70 meter gelokaliseerd.
Het vliegtuig was onderweg naar
Latakia in Syrië.
Aan boord van de Toepolev-154

waren tientallen leden van het
Aleksandrov Ensemble, een be-
roemd koor van het Russische le-
ger dat in de aanloop naar nieuw-
jaar zou optreden voor Russische
militairen in Syrië. Ook een be-
kende arts, Elizaveta Glinka, die
behoort tot de mensenrechten-
adviesraad van president Vladimir
Poetin, zat in het toestel. Poetin
riep gisteren een dag van natio-
nale rouw uit.
Meer dan 3500 mensen waren in-

gezet om te zoeken naar menselij-
ke overblijfselen en brokstukken
van het legervliegtuig. Gisteren
waren er elf lichamen geborgen.
Het Russische leger ondersteunt

de Syrische president Bashar al-
Assad in de burgeroorlog in het
land.

ver van huis

kerken liggen een stuk buiten
de stad. Met het weinige geld dat
sommige leden hebben, komen
ze toch met taxi’s of de bus naar
de kerk.”
Devasagayam: „Sommige men-

sen wonen dan ook direct twee
of drie diensten bij, van verschil-
lende denominaties.” In het com-
plex is een grote eetzaal, waar
leden van alle gemeenschappen
een maaltijd kunnen gebruiken.
Davies: „Zo veel diversiteit op één
plek, dat is werkelijk uniek.”

Conservatief
De kerken in Qatar kunnen,
binnen de grenzen van de wet,

redelijk goed functioneren, zeg-
gen de voorgangers. Davies: „We
moeten rekening houden met
beperkingen. Qatar is van de
golfstaten het meest conservatief.
We mogen ons als kerken niet pu-
bliekelijk profileren en hier geen
moslims ontvangen. Evangelisatie
is verboden.”
Met Qatari zijn er weinig con-

tacten, stelt Davies met enige
spijt vast. „De gedachte is dat de
kerken er zijn voor de expats. In
dialoog bestaat weinig interesse.”
De anglicaanse gemeenschap

probeert hulpbehoevende leden
bij te staan en brengt ook, samen
met andere kerken, bezoeken aan

christelijke gevangenen. Davies:
„We hebben pas een doopdienst
in een gevangenis gehad. We
delen er ook Bijbels uit. Maar niet
aan moslims.”
De belangrijkste uitdaging ziet

Davies erin om van zijn voort-
durend van samenstelling en om-
vang wisselende kudde een ware
gemeenschap te maken. „Dat kost
veel energie. Maar ik geloof dat er
een reden is dat er hier christe-
nen zijn.”

Dit is het tweede deel in een serie over 
het christendom in de golfstaten. Deel 1 
verscheen zaterdag. Morgen deel 3: de 
Verenigde Arabische Emiraten.

waar zo’n twintig christelijke geloofsgemeenschappen samenkomen; 

linksonder: verzamelgebouw Indiase kerken; linksboven: in aanbouw zijnde 

koptische kerk. beeld RD

Het christendom in Qatar
heeft oude wortels. Aan
het concilie van Nicea (325)
nam een bisschop uit het
huidige Qatar deel. Tot de
7e eeuw waren er langs de
kust bloeiende christelijke
gemeenschappen en kloos-
ters. Met de komst van de
islam verdween het christe-
lijk leven echter lange tijd.
Eind 19e eeuw kwam daar
verandering in, toen Europe-
anen en Amerikanen zich in
de golf vestigden. Ze sticht-
ten ziekenhuizen, scholen
en bedrijven en vestigden er
hun diplomatieke missies.
Kerken mochten ze in Qatar
echter nog niet bouwen.
Voor hun samenkomsten
weken de buitenlanders uit
naar scholen en huizen.
In december 1999 stemde de
regering van Qatar in met
de bouw van een kerk, tot
woede van een groep conser-
vatieve moslims. Het zou
nog tot 2008 duren voordat
het gebedshuis er ook daad-
werkelijk stond.
De christelijke gemeenschap
in Qatar bestaat officieel uit-
sluitend uit buitenlanders.
Onder hen zijn veel Afrika-
nen, Filipijnen en mensen
uit India. De rooms-katholie-
ken zijn veruit de grootste
denominatie.
In Qatar wonen erg veel
buitenlanders: autochtonen
vormen slechts een kleine
minderheid.

Oude wortels
christendom


