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Zij doet dat door een heldere schets 
in woorden, maar vooral door de 
publicatie van haar zwart-wit foto’s 
die de kolonies van binnenuit moeten 
typeren. De beelden geven, door de 
afwezigheid van iedere vorm van 
inkleuring, haarscherp weer dat de 
tijd hier naar onze maatstaven stil 
lijkt te staan. We zien, in de woorden 
van de fotografe, ‘uiterlijke discipline-
ring als de afspiegeling van een 
innerlijke geestesgesteldheid’. Ieder-
een gaat hier door dezelfde mal. In de 
inleiding noemt Karin de Bont haar 
boek ‘een beeld van buitenaf ’ en ‘een 
interpretatie, een visie’. Zij doet zich-
zelf daar schromelijk tekort mee. <<

Geen ander fundament, Karin de Bont, 
uitgeverij Lecturis, € 24,95
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Geen ander fundament
leiderschap, die beide door de ge-
meenteleden worden gekozen. De 
kerkelijke leiding, de zogenaamde 
Lehrdienst, bestaat uit een oudste 
(Bishop), predikers en een diaken. 
De wereldlijke leiding kent een 
Vorsteher, een Dorfschulz en Waisen-
männer. 
De Altkoloniër mennonieten zijn via 
Polen, Rusland, Canada en Mexico in 
Bolivia beland. Uiteindelijk werden in 
dit Zuid-Amerikaanse land de rechten 
en specifieke uitzonderingen voor de 
mennonieten, het Privilegium – zoals 
de vrijwaring van dienstplicht – het 
beste gegarandeerd. 
De taal van de Altkoloniër, het Plaut-
dietsch, is ontstaan tijdens het verblijf 
in Polen. Naast Hollanders, Friezen
en Vlamingen troffen ook Duitsers en 
Zwitserse vluchtelingen elkaar daar. 
De smeltkroes van talen leidde 
uiteindelijk tot het ook voor ons 
herkenbare Plautdietsch.

Karin de Bont kwam in 1992 voor het 
eerst in aanraking met de Altkoloniër 
mennonieten in Bolivia. De theologe 
en visueel antropologe raakte zozeer 
geboeid door deze bevolkingsgroep 
dat zij er een boek over publiceerde. 
In Geen ander fundament schetst De 
Bont een fijnzinnig beeld van hen. 

Veel doopsgezinden praten met 
vertedering en verbroedering over de 
Amish en andere, meer conservatieve 
mennonieten die over de wereld zijn 
uitgezworven. Het wel ‘in’, maar niet 
‘van’ de wereld zijn wordt bij deze 
doperse geloofsgenoten in zijn 
zuiverste vorm toegepast. Soberheid, 
geen overheidsinmenging, de 
uiterlijk zichtbare gemeente, volwas-
senendoop en het belijden van de 
fundamenttekst uit de Korintiërsbrief 
van Paulus: ‘Want niemand kan een 
ander fundament leggen dan er ligt 
– Jezus Christus zelf ’, zijn elementen 
van een doperse leefwijze die gevoe-
lens van herkenning oproept. 

In Bolivia leven ongeveer zestigdui-
zend mennonieten in vijfenzestig 
kolonies. In tweeënveertig daarvan 
vormen ongeveer achtenveertigdui-
zend Altkoloniër mennonieten een 
samenleving. Deze kolonies, in het 
Spaans campos genoemd, zijn 
wisselend van vorm en grootte. De 
gemiddelde kolonie bestaat uit 
vijftien tot twintig dorpen. Elk dorp 
bestaat uit ongeveer twintig huizen. 
De dorpsnamen zijn Duitstalig: 
Blumenheim, Bachfeld, Rosenhoff etc. 
De kolonieleiding is opgesplitst in 
een kerkelijk en een wereldlijk 
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