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Over deze Special
Deze Special is geschreven onder verantwoordelijkheid
van het Centraal Missionair Beraad Religieuzen (cmbr)
op verzoek van Mariënburg. Het cmbr is de commissie
voor missionaire zaken van de Konferentie Nederlandse
Religieuzen (knr). Ze bestaat uit religieuzen die veelal
een lange ervaring hebben in het buitenland. Vanuit hun
kennis en ervaring bespreken ze missionair relevante
thema’s en organiseren ze activiteiten, die voornamelijk
gericht zijn op de achterban van religieuzen
in Nederland. Zulke thema’s zijn onder meer:
interculturele en interreligieuze dialoog, de toekomst
van de missionaire beweging, allochtone religieuzen
in Nederland, het geestelijk klimaat van Nederland.
Auteur
De auteur van deze Special is drs. Tom J. S.
Boesten (Oirsbeek (L), 1964). Hij is gehuwd en
woont in Rotterdam. Hij studeerde in 1991 af in
de theologie en was aansluitend tot en met 1998
werkzaam in het arbeidspastoraat in Utrecht. Daarna
als secretaris-coördinator van het cmbr. Hij is
mede-auteur van de brochurereeks Op zoek naar
sporen van God waarin sinds 2001 vier delen zijn
verschenen; hij produceerde de video-productie De
kunst van het liefhebben (2002) over hedendaagse
missie in een Afrikaans land (Kameroen); hij was
mede-auteur van Almachtig Kwetsbaar (2006).

Een uitdaging
Mariënburg, onze vereniging van kritisch
katholieken bestond vorig jaar
vijfentwintig jaar. Het vorige bestuur
vond dat een geschikt moment
om wat terug maar vooral ook
vooruit te kijken en de vraag te
stellen: Hoe vervolgen we onze
weg?
Omdat anderen vaak scherper
zien wat je situatie is en welke
mogelijkheden je zou dienen te
benutten, had dat bestuur aan
Tom Boesten van het cmbr de vraag voorgelegd: hoe zien jullie
onze missie? Wat staat ons te doen?
Het huidige bestuur publiceert in deze Special het antwoord.
Boesten houdt ons een spiegel voor. Hij schrijft over nieuwe
vormen van pastoraat, dat her en der in parochies en kleinere
kerkelijke gemeenschappen gestalte krijgt. Ook vraagt hij of
we niet zouden moeten meedoen aan het debat over onze
verhouding tot de islam en hoe we ons verhouden ten aanzien
van de politiek, landelijk zowel als plaatselijk. Hoe kunnen we
kerk zijn in onze huidige samenleving?
Kunnen we ons losmaken van een periode waarin de kerk een
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machtsfactor was en ook maar al te graag wilde zijn? Wij
worden uitgedaagd om met elkaar in gesprek te gaan en na te
gaan of we ons in die observatie herkennen.
Een uitdagende tekst, die we van harte ter lezing aanbevelen.
Namens het bestuur van Mariënburg,
Erik Jurgens
Voorzitter Mariënburg

Van de vele veranderingen die zich in de afgelopen vijftig jaar hebben
voorgedaan in de wereldwijde Rooms-Katholieke Kerk, zijn die op
missionair gebied verreweg de belangrijkste. Vóór het Tweede Vaticaans
Concilie (1962-1965) was een beperkte groep katholieken geroepen tot
missie. In die tijd waren er enkele tienduizenden missionarissen, onder wie
bijna negenduizend Nederlandse mannen en vrouwen. Dat Concilie stelde
echter, dat het doopsel ons niet alleen tot christen maakt, maar ons ook een
missie, een opdracht meegeeft. Alle christenen zijn geroepen om te getuigen
van wat God hun in Christus heeft gegeven.

Op zoek naar
sporen van God
Theologische ommezwaai
Met deze theologische ommezwaai was ‘missie’ niet langer het terrein van
specialisten. Alle katholieken hebben deze roeping. Er zijn nu dus ongeveer een
miljard missionarissen.
Een andere wezenlijke verandering in de opvatting over ‘missie’ was, dat er
eigenlijk niet meer kan worden gesproken van enerzijds zogeheten missiegebieden,
bijvoorbeeld in Afrika of Azië, waar missionarissen de kerk gaan stichten, en
anderzijds kerken in Europa, die zulke missionarissen uitzenden. Missie speelt zich
namelijk overal af, niet alleen in landen waar de christelijke boodschap relatief
onbekend is, maar ook in landen die al een eeuwenlange geschiedenis met het
christelijk geloof hebben.
Uiteraard kan een dergelijke verandering niet in een paar jaar per decreet worden
doorgevoerd. De realisering van deze nieuwe theologische opvatting gaat nog steeds
voort. Daar komt bij dat deze theologie niet alleen ongekende kansen biedt, maar
ook problemen oproept, of deze minstens zichtbaar maakt. Om er enkele te noemen:
– Als ‘missie’ geen werk van specialisten is, wat voor soort werk is het dan? Is het wel
een bepaald soort werk? Wordt ‘missie’ nu niet zodanig omschreven dat alles missie
kan zijn, en dat missie dus uiteindelijk niets meer betekent?
– Wat is het doel van missie? Gaat het om het kerstenen van de hele
wereldbevolking, om de groei van de kerk (dan wel het terugwinnen van verloren
terrein), om het verbeteren van de levensomstandigheden van arme mensen, of om
het bevorderen van rechtvaardige verhoudingen tussen mensen en volkeren?
– Wat is de inhoud van ons getuigenis? Is dat een kerkelijke leer die overal ter wereld
ongeveer hetzelfde kan klinken, is het een uitdrukking van hoe we persoonlijk geraakt
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zijn door Jezus, of ligt die inhoud ergens tussen dat
heel algemene en het puur persoonlijke in?
In deze Special geven wij, Nederlandse religieuzen,
verenigd in het Centraal Misisionair Beraad
Religieuzen (cmbr – zie colofon,blz.2) die veelal een
lange ervaring hebben in het buitenland, onze kijk
op de missionaire opdracht van de christenen in
Nederland anno 2009.

Dialogisch proces
In de afgelopen veertig jaar hebben wij in
Nederland mede geprobeerd de vernieuwingen
van het Vaticaans Concilie vorm te geven. Dat
leerde dat het gewone leven van mensen, vooral
van armen en mensen die lijden, van wezenlijke

NAAR EEN

NIEUWE
BETEKENIS
VAN MISSIE
Binnen de Nederlandse missionaire beweging
wordt al lange tijd een discussie gevoerd over
de term missie. De vraag is daarbij: kunnen we
nog iets beginnen met deze beladen term of
moeten we daar radicaal van afstappen? Die
beladenheid (voor oudere lezers) en het gebrek
aan een bepaalde associatie (bij jongeren) kunnen
redenen zijn om het woord missie helemaal los
te laten. Het punt is dat het missiebegrip binnen
de missionaire beweging zich verder ontwikkeld
heeft dan dat zichtbaar is voor de kerk als
geheel. Het voordeel van een nieuwe term zou
zijn dat je min of meer met een schone lei zou
kunnen beginnen met vertellen wat je bedoelt.
Vervolgens is dan wel de vraag: wat bedoelen
wij precies, als missionaire beweging, als wij
nu de term missie gebruiken? Wat zouden we
dan willen uitdrukken in nieuwe woorden?
Op internationaal niveau speelt deze discussie
echter op een andere manier. Binnen de kringen van
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betekenis is voor de kerk (document Gaudium et Spes, 1). God
laat in het leven van mensen sporen achter van zijn aanwezigheid.
Geloven in God is het zoeken van die sporen. Het betekent
vervolgens ook enerzijds dat je samen met anderen viert dat
je Gods aanwezigheid ervaart, en anderzijds dat je aanklaagt
wat mensen vernedert. Het is van wezenlijk belang die sporen
van God te benoemen, want door ze te benoemen winnen ze
aan kracht. Dat betekent dat missie is: het zoeken naar en het
getuigen van de sporen van God.
Aan het slot van het Matteüsevangelie staat: “Ga dus op weg
en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen
in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en
hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie
opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle
dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.” (Matt.28,19-20)

religieuzen wereldwijd hoor je
zelden een pleidooi voor het
afschaffen van de term missie,
maar iedereen realiseert zich
natuurlijk dat we in een heel
andere situatie zitten als vijftig
of honderd jaar geleden. Het
verbreiden van de christelijke
boodschap tot aan de einden
der aarde is aardig gelukt,
maar ook weer niet helemaal.
Wereldwijd bezint men zich nu
op de betekenis van missie.
Belangrijker nog is dat
missionarissen heel wat
wezenlijke zaken hebben
ontdekt: de herwaardering van
andere godsdiensten, de waarde
van andere culturen en daarmee
de betrekkelijkheid van de
koppeling tussen christelijk
geloof en de Europese cultuur,
de strijd tegen armoede en
onrecht als theologische
vindplaats, de ontkerkelijking
van Europa, het stevig wortel
schieten van kerken in Afrika
en Azië. Om een voorbeeld te
noemen: het feit dat de kerk
in Afrika goed geworteld is
en een degelijke institutionele
structuur heeft, betekent dat
missie in Afrika nu iets anders

is als vroeger. Vroeger was je
vanzelf missionaris als je naar
Afrika ging, nu hangt het er
maar van af wat je daar doet.
Missie is een breed begrip
geworden. Overal op de wereld
onderkennen religieuzen dat er
nieuwe vakmatige kwaliteiten
nodig zijn voor missie: niet
meer alleen pastorale, medische
of didactische deskundigheden,
maar ook vakken die te maken
hebben met conflictbeheersing,
diplomatie, economie,
interculturele communicatie, tot
en met biologische landbouw.
Wij gaan in Nederland uit van
een breed missiebegrip en
we doen dat in lijn met wat
internationaal gebruikelijk
is. Het feit dat dit een ander
probleem oproept, namelijk dat
missie zo breed is dat niemand
meer weet waar het over
gaat, is een andere kwestie.
Daarover spreken we binnen
de missionaire beweging met
enige regelmaat. De toekomst
zal leren of de term ‘missie’
een nieuwe en inspirerende
invulling krijgt. (T.B.)

Deze oproep is aan ons allemaal gericht, als leerlingen van Jezus.
We zijn geroepen om op weg te gaan, naar anderen toe, naar
mensen die we niet kennen. Daar zullen we getuigenis afleggen
van wat Jezus heeft gedaan en wat hij voor ons betekent.
Jezus verkondigde het rijk Gods. Als christenen hebben we de
opdracht alle mensen te betrekken bij de zaak van het rijk Gods.
Ieder mens is nodig voor het heil van de wereld, niemand is te
min om iets te kunnen betekenen.
We doen dat in het vertrouwen dat Jezus Christus altijd bij
ons is. In de hele werkelijkheid laat God sporen achter. Naast
alle mogelijk kwaad dat er in de wereld is, gebeurt er ook veel
goeds. Sporen van God zijn niet alleen te vinden in de kerk,
onder gelovigen of onder mensen die dichtbij staan. Mensen met
een missie zoeken Gods sporen juist ook op plaatsen waar men
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I. ZIEN
Nederland anno 2009

ze helemaal niet verwacht. De heilige Geest waait
waar zij wil. Behalve als je je ervoor afsluit. Dan
waait ze namelijk niet meer door jou zelf heen.
Het zoeken van sporen van God is een dialogisch
proces. Je kunt vanuit je eigen standpunt niet
de hele werkelijkheid overzien, want je staat zelf
midden in die werkelijkheid. Dat betekent in de
eerste plaats dat je altijd weerwoord nodig hebt
van anderen. Wij beschouwen het als deel van onze
missie om anderen ook aan het woord te laten
komen, vooral de armen en lijdenden.
Ten tweede moet je weten waar je zelf staat. Als
missionaire religieuzen willen wij hier drie centrale
ervaringen verwoorden: de ervaring missionarissen
en oud-missionarissen te zijn; de betrokkenheid bij
missionair werk in Nederland; en het feit dat we
medezusters en medebroeders zijn van religieuzen
over de hele wereld.
De volgende hoodstukken zijn opgebouwd
volgens de methode Zien - Oordelen - Handelen.
Eerst kijken we naar de werkelijkheid met zo
weinig mogelijk vooringenomenheid. Vervolgens
confronteren we onze waarneming met de
evangelische boodschap zoals wij die opvatten.
En ten slotte leiden onze bevindingen tot een
plan van actie. Het cmbr hoopt dat dit materiaal
op die manier zal werken als stof voor gesprek en
als inspiratie voor actie.De eerste stap van onze
methode is het Zien. Dat lijkt eenvoudig, maar
er zijn toch een paar zaken waar men op moet
letten. Ten eerste beschrijf je de werkelijkheid
om je heen niet van buitenaf, maar van midden
in die werkelijkheid; je bent zelf deel van wat je
beschrijft. Een ander punt is: wat is relevant voor
ons onderwerp, de missionaire boodschap? Er
gebeurt zo veel en er zijn zo veel ontwikkelingen
die van belang zijn, dat het moeilijk wordt om te
selecteren.
Ons antwoord op deze vraag ontlenen we aan de
tekst uit Jesaja die Jezus voorleest in de synagoge
van Nazaret: “De Geest van de Heer rust op mij,
want hij heeft mij gezalfd. Om aan armen het
goede nieuws te brengen heeft hij mij gezonden,
om aan gevangenen hun vrijlating bekend te
maken en aan blinden het herstel van hun zicht, om
6
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onderdrukten hun vrijheid te geven, om een genadejaar van de
Heer uit te roepen.” (Luc. 4, 18-19, citaat uit Jes. 61, 1-2)
Dat brengt ons tot vragen als: waar moet aan armen het goede
nieuws worden gebracht; waar zijn gevangenen, blinden,
onderdrukten; wat is er nodig om van deze tijd een genadejaar
van de Heer te maken? Dit bij elkaar maakt duidelijk hoe wij
zien: we kijken vanuit een standpunt tussen mensen, vanuit onze
levensgeschiedenis als religieuzen met veel ervaring buiten
Nederland, en gericht op het geluk van mensen die het niet
getroffen hebben in het leven. Wanneer we door die bril kijken,
vallen ons bepaalde zaken op.

Vrede, vrijheid en welvaart
Nederland leeft al ruim zestig jaar in vrede en vrijheid. De meeste
Nederlanders hebben niet anders meegemaakt en vinden deze
verworvenheden tamelijk vanzelfsprekend. Oorlogsgeweld en
onderdrukking zijn zaken die zich ver weg afspelen. Toch is het
goed dat we ons realiseren dat dit voor de meeste wereldburgers
anders ligt.
Hoeveel oorlogen zijn er al geweest na 1945? Welke landen
kennen een vrijheid van spreken en handelen zoals hier? Wat zou
er in ons eigen leven veranderen als we dit zouden kwijtraken?
Wie met vluchtelingen omgaat, wordt geconfronteerd met dit
soort vragen. Vluchtelingen hebben dingen meegemaakt die
nauwelijks voor te stellen zijn. Zij kunnen daar dikwijls moeilijk
over praten, niet alleen omdat hun ervaringen traumatisch
zijn, maar ook omdat ze uit landen komen waar iedereen een
spion kan zijn en waar ze vreemden dus niet zomaar kunnen
vertrouwen. Ons vertrouwen in vrijheid en vrede wordt door zo’n
contact minder vanzelfsprekend.
Zo zijn we ook gewend geraakt aan een grote welvaart. Terwijl
in de jaren dertig grote delen van de bevolking in pure armoede
leefden, verdient tegenwoordig het grootste deel van de
bevolking een goed belegde boterham. Zaken die vroeger
luxe waren, beschouwen we nu als eerste levensbehoeften. De
rijkdom van ons land staat in schril contrast met wat we kennen
van landen in het Zuiden. In veel landen leeft nog steeds meer
dan de helft van de bevolking onder het bestaansminimum.
Wanneer wij de weelde zien waarin Nederlanders leven en hen
vervolgens horen klagen over van alles en nog wat, raken we wel
eens geïrriteerd. Overigens zien wij ook dat niet iedereen hier
deelt in de welvaart. Ongeveer tien procent van de bevolking
moet leven van een inkomen waarmee men essentiële uitgaven
niet kan betalen. De voedselbanken die op steeds meer plaatsen
worden opgericht, maken dat zichbaar. Een aspect dat het voor
deze groep extra zwaar maakt, is dat de consumptie bij de grote
massa zo is toegenomen.
De toestand van gezondheidszorg en onderwijs is hier, ondanks
allerlei problemen, nog steeds een stuk beter dan elders in
de wereld. Vooral het feit dat de kosten ervan door de hele
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samenleving gedeeld worden, maakt nogal verschil. Mensen
in het Zuiden moeten veel zelf betalen, waardoor goed
onderwijs en goede gezondheidszorg vaak een voorrecht zijn
voor de rijken. Wel is er ook bij ons een tendens te zien naar
kapitalistische principes in deze sectoren. Marktwerking is
een toverwoord geworden om de kosten voor de staatskas te
beheersen. De uitwerking ervan is echter ongunstig voor mensen
met een smalle beurs.
Het is geen wonder dat grote groepen mensen uit andere
continenten de rijkdom van West-Europa hebben ontdekt.
Ze proberen te ontkomen aan armoede of gebrek aan
ontplooiingskansen door de grote sprong te wagen. Jarenlang
was het Vluchtelingenverdrag van de Verenigde Naties een
redelijk goede ingang om ergens in Europa terecht te komen.
Tussen de politiek vervolgden en degenen die de wijk namen
uit oorlogsgebieden voegden zich anderen die vooral aan de
armoede wilden ontsnappen.
Nu probeert de Europese Unie echter zo veel mogelijk armen
aan de buitengrenzen tegen te houden. Strengere controle
neemt echter de oorzaak niet weg. Mensen reizen tegenwoordig
gemakkelijker, ook als ze niet veel geld hebben. Steeds meer
mensen verblijven illegaal in ons land, volgens een officiële
schatting uit 2006 zijn dat er 130.000. Zolang de rijkdommen
van onze aarde niet eerlijker worden verdeeld, zullen de rijke
gebieden als een magneet blijven trekken.

Mentaliteit en levensbeschouwing
Ieder die decennialang in een ander werelddeel heeft geleefd,
zoals de meeste missionarissen, wordt getroffen door de
geweldige veranderingen die zich hebben voorgedaan in het
geestelijk klimaat in ons land. De kerken zijn leeggelopen.
Mensen weten weinig van het katholieke geloof. Over waarden
en normen wordt totaal anders gesproken als vroeger. Geloof
en kerkelijke leer zijn zaken die niet meer in gehoorzaamheid
worden aanvaard, ze zijn vooral stof voor discussie. Dat is overal
te merken waar we met mensen hierover spreken: in onze
families, in parochies, op straat.
Dat alles wil overigens niet zeggen dat de mensen die we
ontmoeten, van God los zijn. Veel mensen zitten vol idealen,
waarvoor ze zich van harte inzetten. De idealen zijn anders als die
van vijftig jaar geleden, maar als missionarissen herkennen we
vaak wel het vuur. Daarnaast is er bij de jongere generatie enige
nieuwsgierigheid te bespeuren naar die godsdienst van vroeger.
Het leidt soms tot boeiende gesprekken van missionarissen met
hun jonge familieleden.
Naast de Nederlandse missionarissen hebben we ook religieuzen
in ons midden die vanuit een ander continent naar Nederland
zijn gekomen. Een Indiase zuster gaf eens na een verblijf van
acht jaar een terugblik op ons land. Zij noemde onder meer: veel
mensen die vrijwilligerswerk doen, uitgebreide bureaucratie, te
grote nadruk op privacy en onafhankelijkheid waardoor ouderen
eenzaam kunnen worden, grote betrokkenheid bij de situatie in

andere werelddelen, vreedzaam samenleven van
mensen met verschillende godsdiensten.
De mensen te midden van wie we leven, geven
ons geen reden tot pessimisme over de mentaliteit
van mensen. De mensen zijn niet beter of slechter
dan vroeger. Er is echter wel iets veranderd. Alles
is individueler geworden. Ook godsdienst is iets
persoonlijks. Een levensbeschouwing construeer
je zelf, uit elementen die je worden aangeboden.
De kerken zijn hierbij niet meer de voornaamste
leveranciers van rituelen, verhalen, wijsheid en
moraal. Integendeel: ze hebben last van hun
vroegere monopoliepositie. Iedereen die immers
probeert een ander iets op te dringen, ontmoet
vooral wantrouwen. Bij kerkelijke missionaire
initiatieven denkt de buitenwereld al snel dat dit
aan de orde is.
Bovendien past het collectieve karakter van
de kerk slecht bij een individuele speurtocht
naar spiritualiteit. Het geldt natuurlijk niet voor
iedereen, maar zeer veel Nederlanders maken
voor zichzelf een levensbeschouwing-op-maat.
Deze individualisering zien wij niet alleen bij
kerkverlaters, maar ook bij mensen die binnen
de kerk blijven. Zij maken daar dikwijls zelf,
individueel, een bewuste keuze voor.
De levensbeschouwing en spiritualiteit van
Nederlanders zijn echter niet zomaar individueler
geworden. Ze lijken sterk bepaald te worden door
persoonlijke ervaring. Mensen maken in hun leven
van alles mee, en hun beleving van de hoogte- en
dieptepunten van het leven geeft mede vorm
aan hun levensbeschouwing. Het leven zelf is de
voornaamste bron van geloof/ongeloof, zingeving,
spiritualiteit.
Dit alles roept vragen op over de verwevenheid van
christelijk geloof en de Europese cultuur, zowel in
het verleden als nu. Missionarissen hebben altijd
geprobeerd het christelijk geloof wortel te laten
schieten in de cultuur waarbinnen zij werkten. Nu
moeten we ons afvragen hoe het christelijk geloof
op een nieuwe manier wortel kan schieten in onze
eigen cultuur.

Nederland en de wereldkerk
Traditioneel bestaat er in Nederland een grote
betrokkenheid op andere continenten. Dit uitte
zich vanouds in enthousiasme voor missie en
later ook voor ontwikkelingssamenwerking. De
Nederlandse bevolking wilde graag iets doen voor
mensen die het minder hadden in verre landen. Het
Special | S p o r e n v a n G o d
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katholieke volksdeel wilde dat ook doen voor de
wereldkerk. Hoewel er in die hulpvaardigheid een
zeker superioriteitsgevoel speelde, sprak er ook
een bepaald gevoel van verbondenheid mee.
De laatste jaren echter is er iets veranderd. We
merken dat Nederlanders meer met zichzelf en het
kleine wereldje om hen heen bezig zijn. Problemen
die in Nederland spelen, lijken vreselijk belangrijk.
Vanuit onze buitenlandse ervaring kijken we wel
eens met verbazing naar het gewicht dat wordt
gehecht aan tamelijk onbetekenende voorvallen in
ons land. Samenlevingen in Afrika, Latijns-Amerika
en Azië staan voor veel grotere uitdagingen, maar
alles lijkt om Nederland te draaien.
Ook als het over de kerk gaat, zouden we wel wat
kosmopolitischer mogen zijn. De lokale katholieke
kerken in Latijns-Amerika, Afrika en Azië zijn veel
zelfbewuster dan veertig jaar geleden. Veel kerken
maken een stormachtige groei door. Zij zetten
hun eigen accenten en stellen ook vragen aan de
kerk van Europa. Bijvoorbeeld: wat betekent Jezus
Christus voor jullie in Europa; en waarom zijn de
kerken bij jullie zo leeg?
Natuurlijk zijn er ook in het Zuiden diepe crises
geweest, zoals in Rwanda, waar het feit dat bijna
de hele bevolking christen is, een volkerenmoord
volstrekt niet kon voorkómen. Maar hoe dan
ook: spreken over kerken in het Zuiden als ‘jonge
kerken’, zoals vroeger gebruikelijk was, is nu
misplaatst. Ze zijn onze gelijken, en daar moet
iedereen nog aan wennen.

Multiculturele samenleving
Tenslotte moeten in dit
hoofdstuk enkele kwesties
aangeroerd worden,
die ons als religieuzen
en missionarissen
aan het hart
gaan. Dat zijn de
multiculturele
spanningen van
de laatste jaren,
het debat over
de islam, en het
overheidsbeleid
ten aanzien van
vreemdelingen en
vluchtelingen.
Het samenleven
van mensen uit
diverse culturen blijkt op
moeilijkheden te stuiten. Die
8
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moeilijkheden worden pas echt groot als in dit samenleven
bijna iedereen arm is (arm in absolute of in relatieve zin). In veel
steden maken we mee dat arme mensen uit diverse culturen het
met elkaar moeten rooien in één wijk: mensen van Nederlandse
afkomst met mensen van Marokkaanse, Turkse, Antilliaanse en
nog zo veel andere afkomsten.
Missionarissen hebben vaak enige ervaring in het multicultureel
samenleven, en ook de circa tweehonderd religieuzen die van
over de hele wereld voor bepaalde of onbepaalde tijd naar
Nederland zijn gekomen, kunnen ervan meepraten.
Omgaan met cultuurverschillen is niet gemakkelijk. Internationale
communiteiten van religieuzen zijn een intensieve leerschool
voor wie er wonen. Vanzelfsprekende manieren van doen zet je
niet zomaar aan de kant, juist niet in de alledaagse dingen. De
moeilijkheden bij het samenleven van mensen uit verschillende
culturen, moeten serieus worden genomen. Mensen in arme
wijken in Nederland hebben het recht hun situatie aan de orde te
stellen. Dat is wel iets anders dan te moeten luisteren naar politici
en opiniemakers die zich opwerpen als hun woordvoerders.
Opvallend in de laatste ruim zeven jaar is dat er zo’n punt wordt
gemaakt van het verschijnen van de islam. Vóór 2001 zat het
probleem in ‘de buitenlanders die zich niet aanpasten’. Sinds
11 september 2001 gaat het niet meer om buitenlanders, maar
om moslims. Dat heeft een aantal zaken onzichtbaar gemaakt,
en andere buiten proportie vergroot. Het feit dat er bijna net zo
veel christenmigranten in Nederland zijn als moslims, valt al snel
buiten beeld. Daarmee lijken ook hun aanpassingsproblemen
al een stuk minder, terwijl dit zeker niet in het algemeen kan
worden gesteld.

A U T E U R Drs. Tom J.S. Boesten
Omgekeerd lijken allerlei culturele verschillen opeens
godsdienstig bepaald, waardoor ze groter gewicht krijgen.
Nederlanders die bang zijn voor de islamisering van onze
samenleving, zien een front opdoemen, waarin moslims uit
Turkije, Marokko, Suriname, Somalië, Iran, Irak, Indonesië,
Pakistan en ga zo door, gebroederlijk naast elkaar ons land onder
islamitisch bestuur gaan brengen. Sommige moslims dromen
misschien van een dergelijk eenheid, maar erg reëel is het beeld
niet.
In de praktijk hebben de terroristische aanslagen her en der
in de wereld juist de moslims in ons land al heel wat narigheid
gebracht. Zij hebben meer dan voorheen te maken met
discriminatie. Bovendien treden er interne spanningen op
doordat sommige mensen zich juist extra als moslim gaan
profileren, en hun omgeving met alle mogelijke middelen
proberen mee te krijgen.
Over het vreemdelingenbeleid van de Nederlandse overheid
kunnen sommigen van ons uit eigen ondervinding spreken.
De buitenlandse religieuzen maken dit aan den lijve mee.
Die ervaring is niet altijd positief. Het beleid is veel strenger
geworden. En wat nog erger is: het wordt vaak onzorgvuldig
uitgevoerd. Je bent een nummer in een dossier. Procedures van
toelating duren vaak een jaar, zelfs als er geen speciaal probleem
is.
Toch zijn niet alle inperkingen verkeerd. Velen wijzen erop hoe
belangrijk het leren van de Nederlandse taal is. Ernstiger is de
situatie van de vluchtelingen. Hoewel het generaal pardon aan
veel narigheid een eind heeft gemaakt, is ons land niet opener
geworden. De wet is nu zo streng dat zelfs politiek vervolgden,
voor wie het Vluchtelingenverdrag toch gemaakt is, nauwelijks
een status krijgen.
Wat door de strenge wetten in de Europese Unie niet kan
worden weggenomen, is het verschil in rijkdom tussen Europa
en andere werelddelen. Mensen die hiernaartoe willen komen,
weten nu dat ze weinig kans hebben op een vluchtelingenstatus.
Maar dit houdt hen niet per se tegen en het is te verwachten dat
steeds meer mensen zich in onze samenleving in de illegaliteit
zullen gaan ophouden. Daar proberen ze zich staande te houden
met behulp van anderen die hier legaal verblijven. Uitbuiting
ligt daarbij op de loer, maar ook gevaarlijke woonsituaties en
besmettelijke ziektes. De overheid kan nauwelijks openlijk
hierover spreken, omdat ze dan duidelijk moet maken dat
er inderdaad veel mensen in de illegaliteit leven. Met die
boodschap kan een regering niet aankomen bij de bevolking.

II. OORDELEN
Onkruid of veldbloemen
Het tweede in de trits Zien - Oordelen - Handelen,
nl. oordelen over een situatie of over mensen,
is een moeilijke opgave. Als het over een hele
samenleving gaat, is het zelfs onmogelijk. Toch
willen we hier iets zeggen over Nederland, en dat
doen we in het licht van het evangelie. Daarbij
vatten we het evangelie niet op als een wetboek,
waarin beschreven staat wat wel en niet mag,
inclusief de beloning en de straf die daarbij hoort.
We hanteren het evangelie zoals we het in ons
leven hebben ervaren: als een lamp voor onze
voeten. Het daagt uit tot actie en ommekeer, en
het troost wie even niet verder kan. Het wijst op
de zonde en het is genadig voor de zondaar. Het
spreekt over het visioen van het rijk Gods en laat
ons daarom dromen van een wereld die een goede
plek is voor iedereen.
Ons oordelen in het licht van het evangelie wil
onder geen beding het laatste woord hebben.
Een religieus gekleurde uitspraak krijgt te snel een
absolute klank. We willen juist tot wederwoord
uitnodigen, ook van mensen die niet gelovig zijn.
Wat wij zeggen, blijft echter wel een uitspraak
vanuit ons christelijk geloof. Het verhaal van Jezus
van Nazaret is ons dierbaar en het is de moeite
waard het door te blijven vertellen.
In de kerk heeft menigmaal een klaagzang
geklonken over de geestelijke situatie in Nederland
of West-Europa. Leven we in een periode zoals
beschreven in de gelijkenis in Matteüs 13,24-30,
waarin slechteriken onkruid hebben gezaaid tussen
de tarwe, en waarin het wachten is op een oogst,
waarbij het onkruid verbrand kan worden? Of
denken we dan teveel in termen van monocultuur:
alleen tarwe is goed, de rest is slecht. Kunnen we
niet anders aankijken tegen dat onkruid? Zitten er
niet ook mooie veldbloemen tussen?

Rijkdom en armoede
Wanneer we Nederland bezien vanuit het licht
van het evangelie, zien we om te beginnen dat
Nederland (en West-Europa) aardig in de buurt
komt van visioenen die bijbelse profeten hadden,
waarvan Jezus er een aanhaalde in de synagoge
van Nazaret. Er is vrede en vrijheid, veel minder
mensen dan vroeger lijden gebrek, enzovoort. Er
heeft zegen gerust op ons deel van de wereld in
de afgelopen zestig jaar. Nederlandse burgers en
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ook de overheid tonen zich bereid iets van die
rijkdom af te staan voor mensen en landen die het
minder goed gaat. De ontwikkelingssamenwerking
die Nederland geeft, voldoet aan de norm van de
Verenigde Naties, nl. 0,7 procent van het bruto
nationaal product.
Het is natuurlijk wel zo dat de rijkdom en vrede
hier samenhangen met armoede en oorlog elders.
Om de consumptiedrang en de energiebehoefte
in de rijke landen te bevredigen, wordt zo
ongeveer de hele wereld ingeschakeld. Dat
creëert schaarste aan voedsel en drinkwater in
de landen in het Zuiden. Bodemschatten worden
tegen bodemprijzen ingekocht. Bovendien vindt
veel industriële productie plaats onder slechte
werkomstandigheden en tegen zeer lage lonen.
Corrupte regeringsleiders in de zuidelijke landen
zelf faciliteren deze roofbouw.
Het is niet vreemd dat dit tot oorlogen en
burgeroorlogen leidt. Bijna alle gewapende
conflicten die er in de wereld zijn, hebben een
zeker verband met economische belangen van de
rijke landen. Als mensen in onze samenleving echt
willen dat er iets verandert aan de armoede in de
wereld, moeten ze zich realiseren dat armoede
geen natuurramp is, maar een vorm van onrecht.
Geld geven is niet de oplossing, er zal ook politieke
actie nodig zijn.
In samenhang daarmee moet gezegd worden dat
we ons regelmatig storen aan de manier waarop
er in ons land gesproken of geschreven wordt over
mensen in het Zuiden. Die is vaak respectloos.
Niemand zou het meer accepteren als er, zoals
vroeger wel gebeurde, over Afrikanen en Aziaten
wordt gesproken als ‘wilden’ en ‘heidenen’, maar
het gevoel van superioriteit is niet veranderd. Nog
steeds lijken veel Nederlanders te denken dat
de wereld beter af zou zijn als iedereen alles zou
aanpakken op de Nederlandse manier.

Ontkerkelijking
De ontkerkelijking is een onmiskenbaar fenomeen
dat ook onze kringen hard getroffen heeft. Toch
leeft er bij ons weinig heimwee naar vroeger. Wij
kennen de schaduwzijden van de machtige kerk
van toen. De vernieuwing van de kerk hebben
wij mede gedragen. Dat deze vernieuwing de
kerkverlating niet heeft kunnen tegengaan, is een
grote teleurstelling. Naar onze indruk is het een
proces geweest dat niet te beheersen viel. De tijd
van massale bewegingen was voorbij, dus ook de
tijd van massale kerkgang, van enorme aanwas bij
10
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onze religieuze instituten, van bijna negenduizend Nederlandse
missionarissen overzee.
Mensen zijn intussen toch niet zo veel veranderd. Iedereen denkt,
spreekt en handelt iets meer als individu dan vroeger. Ieder past
zich aan nieuwe omstandigheden aan, maar verlangens, angsten,
strevingen, gevoelens zijn nog steeds gewoon eigen aan het
mens-zijn. Mensen zijn niet beter of slechter geworden.
In het debat over waarden en normen is dit goed te zien.
Concrete normen zijn vaak heel anders als vroeger. Zaken die
vroeger taboe waren, zijn nu tamelijk normaal. Andere zaken
die vroeger toelaatbaar waren, leiden nu tot hevige beroering.
De onderliggende waarden zijn echter vaak overeind gebleven.
Geloof, hoop en liefde zijn ook voor mensen van deze tijd
wezenlijke deugden. Ook geloof hoort daarbij, maar dan opener,
zonder dat iedereen moet kiezen uit een beperkt assortiment aan
beschikbare ‘geloven’. Nederland is echt niet van God los.
Wel is het spijtig dat de traditie die ons zo dierbaar is, in het
geding is. Het verhaal van Jezus van Nazaret is het waard om
doorverteld te blijven worden. Uit onze eigen levens weten we
hoe waardevol het kan zijn. We constateren nu dat steeds minder
Nederlanders er van huis uit kennis mee maken. Dat stelt ons als
christenen voor een belangrijke uitdaging. Ook hier moeten we
echter niet terug naar vroeger.
Elke arrogantie bij het brengen van de boodschap, is misplaatst.
We hebben de Schrift niet in beheer gekregen. God laat sporen
zien in het leven van alle mensen. Zoals een buurtpastor ooit zei:
“Wanneer ik in de buurt werk, schieten de bijbelse verhalen mij
door het hoofd. Het is alsof de buurt de bijbel verder vertelt.”
De verhalen van de bijbel spelen zich in het leven van mensen
af. Wanneer we erin slagen op die manier de traditie over te
brengen, kunnen ook mensen van onze tijd ons horen spreken in
hun eigen taal van Gods grote daden (Hand.2,11).
Eenzelfde houding zal moeten blijken bij het aan de orde stellen
van maatschappelijke problemen. Er zijn ook in Nederland
situaties die moeten worden aangeklaagd. Zo zijn er, ondanks
alle weelde, nog steeds mensen die in armoede leven. Het debat
over rechten van immigranten en vluchtelingen vraagt om een
stevig geluid. Hetzelfde geldt voor de situatie in de zorgsector,
waar de menselijke maat uit beeld is verdwenen. Discussies
hierover mogen we echter niet aangaan vanuit een idee dat wij
een moreel verhevener standpunt hebben, omdat we uitgaan van
het evangelie. Ten eerste omdat we dan voor buitenstaanders
onverstaanbaar worden. Ten tweede omdat wij maar mensen zijn,
ook in onze lezing van het evangelie.

III. HANDELEN
Christen in Nederland anno 2009
Het aspect van Handelen, in de methode Zien – Oordelen –
Handelen, spreekt eigenlijk vanzelf. We hebben niet voor niets
onze situatie geanalyseerd in het licht van het evangelie. Het
komt erop aan nu te handelen. Ons programma van actie, onze
missionaire methode, moet gebaseerd zijn op onze bevindingen,
op ons zien en ons oordelen. Zoals al in het voorgaande werd
opgemerkt, kun je verschijnselen in onze samenleving op heel
diverse manieren waarnemen en beoordelen. Er is niet één juiste
manier om naar onze situatie te kijken, dus er is ook niet één
goede wijze van handelen.
In het vertrouwen dat God het goede behoudt, en dat de Heilige
Geest waait waar zij wil, kunnen we nieuwe dingen uitproberen,
of oude ideeën nieuw leven inblazen. We hoeven ook niet overal
zelf het initiatief te nemen. We kunnen medewerking verlenen
aan initiatieven uit allerlei hoeken. Het missionaire handelen van
christenen gebeurt niet langer vanuit een isolement.

Macht afleggen
De verleiding is groot om in ons handelen strategisch te werk
te gaan: wat levert het meeste op, wat spreekt mensen het
meeste aan? Hoe komen we goed in beeld, waarmee kunnen we
bekendheid geven aan onze zaak? Waar is, met zo weinig mogelijk
moeite, iets te bereiken?
Als religieuzen waren we in de twintigste eeuw vaak geneigd ook
zo te denken. De ongekende bloei van onze instituten maakte ons
gevoelig voor dat soort vragen. Hoe goed je werk ook kan zijn, je
loopt dan een risico. Je kunt de kern missen: de mensen om wie
het je te doen is. Voor je het weet, ben je met je hart niet meer bij
hen, maar bij cijfers, plannen en doelstellingen. Voor je het weet,
ben je een machtig instituut dat, in de ogen van mensen aan de
onderkant van de samenleving, ongeloofwaardig is.
Daarom hebben velen van ons altijd met een mengeling van
scepsis en bewondering gekeken naar de kleine zusters en kleine
broeders van Charles de Foucauld. Scepsis omdat ze niets leken te
ondernemen en niets leken te bereiken. Maar ook bewondering,
omdat ze heel dicht bij de armen stonden en een echt evangelisch
ideaal belichaamden.
Jezus zei al: “Mijn koningschap is niet van deze wereld”
(Joh.18,36). Hij bereikte zijn grootste succes pas na de kruisdood.
Als katholieken in Nederland staan we voor de uitdaging ons
los te maken van een periode waarin de kerk een machtsfactor
was. We moeten alle behoudzucht laten varen. Dat lezen we
ook in het evangelie, waar Jezus zegt: “Waarachtig, ik verzeker
u: als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het
één graankorrel, maar wanneer hij sterft draagt hij veel vrucht.”
(Joh.12,24)

Perspectieven
Kerkelijke werksoorten zoals het pastoraat van
de presentie (buurtpastoraat, inloophuizen,
drugspastoraat) kunnen voorlopers worden van
het pastoraat van de toekomst. Presentiepastores,
maar ook geestelijk verzorgers in de krijgsmacht,
in de gevangenissen en in ziekenhuizen en
zorginstellingen, weten wat het is om voortdurend
ter discussie te staan. Dat heeft ertoe geleid dat er
in deze sectoren veel intensiever wordt gestudeerd
op de inhoud van het pastoraat dan in het
parochiepastoraat. Die bezinning kan nieuwe lijnen
uitzetten voor pastoraat in de toekomst.
Niet alleen nieuwe vormen van pastoraat
zijn interessant. Ook oude tradities vormen
aanknopingspunten. Mensen die naar Lourdes,
Wittem, Kevelaer, Heiloo of een van de vele andere
bedevaartplaatsen gaan, leggen daar hun vreugde
en hoop, hun leed en angst neer bij de heilige die er
vereerd wordt. Op die plaatsen vinden waardevolle
ontmoetingen plaats.
Een andere oude traditie, die van de pelgrimage
naar een verre, heilige plaats, beleeft een
onverwachte opleving. De vele wandelaars en
fietsers die naar Santiago de Compostela gaan,
doen dat dikwijls op een markant punt in hun leven.
In de kerk wordt dit soms afgedaan als reli-toerisme,
maar het kan ook aanleiding bieden om een gesprek
op gang te brengen over wat iemand in haar of zijn
leven echt belangrijk vindt.
Iets soortgelijks geldt voor de mensen (onder wie
veel jongeren) die naar een land in het Zuiden
reizen en zich daar laten confronteren met de
moeilijke omstandigheden waarin de mensen er
leven. De betrokkenheid die dan ontwaakt, kan
weer vervliegen, maar we kunnen ook helpen haar
in cultuur te brengen en vruchtbaar te laten worden.
Ook tijdens de Wereldjongerendagen zien we
dat jongeren hun horizon verbreden en contacten
leggen met jongeren uit zuidelijke landen. Het is
van groot belang dat er in de begeleiding van deze
groepen jongeren niet alleen aan hun persoonlijke
relatie met God wordt gewerkt, maar dat zij ook
de wereldwijde verbondenheid van mensen gaan
ervaren als een integraal deel van hun geloof.

Kostbare traditie
Uiteraard vinden wij de betrokkenheid op de wereld
als geheel een kostbare traditie. Wij hopen dat
het toegenomen contact tussen Noord en Zuid zal
leiden tot positieve betrokkenheid en beeldvorming,
en dat missie en ontwikkelingssamenwerking in de
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toekomst weer hoog op de agenda komen van kerk
en samenleving.
Wat we doen, hoeft niet allemaal binnen kerkelijke
verbanden plaats te vinden. We kunnen bondgenoot
worden van allerlei bewegingen: organisaties
die werken voor landen in het Zuiden, voor de
bescherming van mensenrechten, voor het behoud
van natuur en milieu, kortom voor bescherming van
het leven. Opkomen voor wie kwetsbaar zijn, is bij
uitstek navolging van Christus. Het kan een verrijking
voor onze geloofsgemeenschappen zijn, als mensen
hier hun betrokkenheid bij dit soort doelen kunnen
delen.
De komst van veel mensen uit het buitenland naar
ons land doet een dringend appel op ons allemaal.
De ervaringen van religieuzen en missionarissen
zijn leerzaam. Zij kunnen in het publieke debat over
immigratie en integratie een rol spelen.
Belangrijker dan een filosofisch debat over de
Nederlandse identiteit is de vraag hoe je mensen
kunt helpen zo snel mogelijk thuis te raken in
Nederland. Ook de nog veel grotere vraag hoe
de verhoudingen in de hele wereld zijn, moeten
we oven tafel houden. Mensen komen niet uit
weelde naar ons land. Het zal duidelijk zijn dat dit
geluid in de discussies van vandaag de dag niet zo

populair is. Veel mensen aan de basis doen echter wat zij kunnen.
Denk aan ontmoetingsprojecten tussen Nederlandse vrouwen en
migrantenvrouwen, aan ondersteuning van vluchtelingen, aan de
bestrijding van mensenhandel.
Nauw hiermee verbonden is het publieke debat over de islam en
over de verhouding tussen godsdienst en politiek. In dit debat
wordt heel wat lawaai gemaakt. Genuanceerde beschouwingen
krijgen nauwelijks aandacht. Toch moeten die blijven klinken.
Deelname aan het publieke debat kan een missionaire opgave zijn.

Goed houvast
Veel van onze voorgangsters en voorgangers in de traditie van
de religieuzen stelden zichzelf eenvoudig de vraag hoe ze Jezus
Christus konden navolgen. Die vraag is nog even actueel als toen.
Sterker nog: het is een vraag die iedere christen zich moet stellen.
Wij willen graag getuigenis afleggen van ons geloof in de weg
van de navolging. Daarbij is een stevige kerkstructuur geen doel
op zich. Als je dat ervan maakt, verliest de boodschap van Jezus
Christus aan geloofwaardigheid. Wij realiseren ons dat structuren
houvast bieden, en we weten hoe het is, als een goed houvast
wegvalt.
Toch hebben we juist in de laatste decennia ervaren dat dan
nieuwe openheid en vrijheid ontstaan. De evangelische missie is
uitdagender geworden. Nieuwe sporen van God worden zichtbaar.
Niemand weet waar die naar toe leiden, maar als we ze volgen,
mogen we erop vertrouwen dat Jezus Christus altijd bij ons is.

Religieus leven in een
geseculariseerde context

De secularisatie wekt nieuwe verlangens bij
mensen. Jonge mensen voelen zich aangetrokken
tot het leven in een gemeenschap als broeders
en zusters. Daarbij gaat het niet om grote
aantallen. Het is ook niet een terugkeer van de
hoogtijdagen van de religieuze instituten. Een
goede vorming is dan van wezenlijk belang.
Aldus mgr. Gianfranco Gardin, secretaris van de
Vaticaanse Congregatie voor de Instituten van
Gewijd Leven en Sociëteiten van Apostolisch
Leven, vorige maand in Tilburg bij zijn bezoek
aan de Konferentie Nederlandse Religieuzen
(knr). Hij werd tijdens dit Romeins bezoek
vergezeld door pater Stefano Cañuto, augustijn.
Het bezoek had als thema: de betekenis van
religieus leven in een geseculariseerde context.
Op veel plaatsen laten religieuzen zich op
nieuwe manieren zien. Zin in Werk, het centrum
van de Fraters van Tilburg in Vught, is een
voorbeeld van hoe een congregatie de sprong
waagt om iets nieuws aan te pakken vanuit
het oude charisma van barmhartigheid.
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Het charisma van religieuzen blijkt
ook leken aan te spreken. Een
voorbeeld daarvan is het Missionair
Servicecentrum in Tilburg, een
gezamenlijk initiatief van de
Missionarissen van het Heilig Hart
(msc) en de Fraters van Utrecht. Dit
centrum biedt cursussen aan: taal,
computers, creatieve vakken. Alles
vanuit de spiritualiteit van het hart, een
oud charisma in vormen van deze tijd.
Voor alle religieuze instituten is de zorg voor
de oude medezusters en -broeders een belangrijk
aandachtspunt. Zo namen de zusters van de Choorstraat ruim
vijftig jaar geleden het initiatief om het kloosterverzorgingshuis
Sint-Jozefoord te stichten. Nu vinden religieuzen van
dertien instituten en ook niet-religieuzen, hier een thuis.
Religieus leven in een geseculariseerde context betekent vanuit
het evangelie eigen accenten zetten binnen onze samenleving.
Religieuzen moeten kritisch staan tegenover de maatschappij,
zonder zich ervan af te keren. Bij roepingen gaat het niet om
aantallen, maar om kwaliteit. De samenwerking van Nederlandse
religieuze instituten is een voorbeeld voor het buitenland.

