
De link maken tussen het Jaar van de Barmhartigheid en het onthaal van de 
migrant is op zich geen moeilijke oefening. Bij nader inzien merk ik weinig te 
kunnen toevoegen aan de diepzinnige woorden van paus Franciscus zowel 
in zijn ‘Misericordiae vultus’ als in de brief die hij opstelde met het oog op de 
Werelddag van de Migrant en de Vluchteling op 16 januari 2016. Ik geef u 
liever een persoonlijk getuigenis vanuit mijn ervaring in dienst van de Jesuit Re-
fugee Service (JRS). In eerste instantie zal ik ons werk in detentie voorstellen aan 
de hand van het motto van JRS International: to accompany, to serve and to 
advocate (vergezellen, dienen en verdedigen). Daarna komt ons nieuwe gast-
vrijheidsproject Up Together aan bod. Tussen beide en bij wijze van overgang, 
een paar woorden over het verband tussen gastvrijheid en barmhartigheid.

JAAR VAN DE BARMHARTIGHEID

BARMHARTIGHEID EN GASTVRIJHEID
De ontvangst van onze broeders en zusters migranten



To accompany, To serve and To 
advocaTe

Dit is in een notendop onze missie. In 
België heeft JRS er sedert vijftien jaar 
voor gekozen haar opdracht te ver-
vullen in detentie, meer bepaald in de 
gesloten centra waarin vluchtelingen 
en migranten administratief worden 
opgesloten met het oog op hun uitwij-
zing uit het land (en uit de Schengen-
zone). Wij beschikken over een team 
van bezoekers die door de Dienst 
Vreemdelingenzaken geaccrediteerd 
zijn om bezoeken in detentie te bren-
gen. Zij doen dat thans in vier van 
de vijf gesloten centra alsook op de 
vijf sites van de terugkeerwoningen, 
de zogenaamde ‘turtelhuisjes’. Dat 
zijn appartementen waarin gezinnen 
met minderjarige kinderen worden 
geplaatst.

Voor wie zijn die gesloten centra en 
terugkeerwoningen bedoeld? Ener-
zijds voor de asielzoekers aan de 
grens die in Zaventem landen en die 
automatisch worden gearresteerd 
en overgebracht naar een gesloten 
centrum. Anderzijds ontmoeten wij 

er uitgeprocedeerde asielzoekers en  
migranten van wie de aanvraag tot re-
gularisatie of gezinshereniging werd  
afgewezen en die onder de controle 
van de administratie moeten blijven 
om zo snel mogelijk uit het land te 
worden gezet. Wij worden er we-
kelijks geconfronteerd met immens 
verdriet, woede, depressie en andere 
extreme vormen van protest. Met hun 
wanhoop ook – zij vrezen naar hun 
land van herkomst of naar een ander 
land te worden teruggestuurd, waar-
bij ze niet weten of en wanneer dat 
gaat gebeuren. Maar ook met onze 
eigen onmacht ten opzichte van hun 
vele verwachtingen. 

To accompany - vergezellen

Wat is de zin van onze aanwezig-
heid in detentie? Eerst en vooral, ons 
beschikbaar stellen voor een per-
soonlijke ontmoeting, tenminste als 
zij daarom vragen of dat wensen, en 
luisteren naar de vragen die ons even-
tueel gesteld worden. Een anekdote 
van Margaret, JRS detention visitor in 
Heathrow (UK): ‘U bent de enige aan 
wie ik dit allemaal heb verteld, omdat 
u de enige bent die mij geen enkele 
vraag heeft gesteld …’

De gedetineerden kunnen bij ons 
terecht met hun woede, hun verdriet 
en hun angsten, met hun onzekerhe-
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den en met hun vele vragen over de 
toekomst. Het is geenszins onze be-
doeling hen te overstelpen met talrijke 
vragen of met ons verlangen, onze 
pretentie hen te willen redden. Wan-
neer een geaccrediteerde bezoeker 
een bijzonder kwetsbare of geïso-
leerde gedetineerde ontmoet, zal hij/
zij hem/haar het bezoek voorstellen 
van een ‘vriendschappelijke bezoe-
ker’, een vrijwilliger die deze persoon 
wekelijks één uur zal komen bezoe-
ken tijdens de volledige duur van zijn 
opsluiting, tot aan zijn eventuele ge-
dwongen terugkeer. Ik noem ze onze 
goede engelen …

Vergezellen betekent samen tijd door-
brengen, terwijl de uitkomst van de 
procedure nog onzeker is en waar 
het vertrouwen in de mensenrechten 
geschonden is. We zijn daar aanwe-
zig als tochtgenoot waar een migra-
tieproject faalt en er geen toekomst 
meer is. We bieden hen ruimte om 
te spreken en om gehoord te worden. 
Hun verhaal is van belang voor ons. 
Kortom, wij proberen hen te bevesti-
gen in hun mens-zijn, in hun waardig-
heid. 

Dat staat fundamenteel niet ver van 
het gelaat van de barmhartigheid, de 
bul van paus Franciscus, waarin hij 
zegt: ‘Kortom, de barmhartigheid van 
God is niet een abstract idee, maar 

een concrete werkelijkheid waarmee 
Hij zijn liefde openbaart als die van 
een vader en een moeder die vanuit 
het diepste van hun wezen bewogen 
raken om hun kind. (...) Zij komt vanuit 
het binnenste als een diep, natuurlijk 
gevoel, zij bestaat uit tederheid en 
medelijden, toegevendheid en verge-
ving.’ (Misericordiae vultus, 6)

To serve - dienen

Meestal is er tijdens een dergelijke 
ontmoeting echter weinig of geen 
plaats voor enige stilte: de bezoeker 
wordt overstelpt met vragen over de 
juridische mogelijkheden om aan een 
nakende uitwijzing te ontsnappen of 
minstens om vrij te geraken. De be-
zoeker zorgt dan voor correcte infor-
matie en treedt op als verlener van 
eerstelijns juridische bijstand, als be-
middelaar met de buitenwereld (ad-
vocaat, arts, gezin, administratie, …). 
Hij moedigt hen aan tot autonomie, 
zelfvertrouwen en zelfbevestiging, 
zodat ze hun eigen toekomst kunnen 
uittekenen en het hoofd kunnen bie-
den aan de keuzes die hen soms te 
wachten staan.

Dit beantwoordt waarschijnlijk aan 
wat de paus in zijn Misericordiae 
vultus bedoelde: ‘De prediking van 
Jezus houdt ons deze werken van 
barmhartigheid voor, opdat wij kun-
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nen begrijpen of wij wel of niet leven 
als zijn leerlingen. Laten wij opnieuw 
de werken van lichamelijke barmhar-
tigheid ontdekken: te eten geven aan 
de hongerigen, te drinken geven aan 
de dorstigen, de naakten kleden, de 
vreemdelingen opnemen, de zieken 
bijstaan, de gevangenen bezoeken, 
de doden begraven.’ (o.c. 15)

To advocaTe - verdedigen

Wij kunnen ons uiteraard bezwaarlijk 
vergenoegen met een louter morele 
ondersteuning van hen die huilen en 
hen simpelweg de hand drukken. Het 
verdedigen van de rechten van vluch-
telingen en gedwongen migranten is 
essentieel in ons werk. Zij leven afge-
scheiden van de samenleving en JRS 
wil hen een stem geven. ‘JRS bezoekt 
niet alleen mensen, maar neemt het 
op voor wie ze zijn, wat ze hebben, 
wat ze eisen, wat ze betreuren, wat 
ze verwachten. JRS werkt ook op het 

niveau van hen die beslissingen ne-
men van een fundamenteel juridische 
orde, op het vlak van mensenrechten, 
… Verdedigen betekent hun rechten 
doen gelden.’ (Eddy Jadot s.j., stichter 
van JRS Belgium)

Tot slot: in onze rijke JRS-missie krijgt 
het vergezellen, het ‘samen zijn met’ 
de voorrang op het ‘doen voor’. Een 
respectvolle begeleiding is de voor-
waarde zowel voor een degelijke 
dienstverlening als voor het verdedi-
gen van de migranten. Daarom hech-
ten wij veel belang aan een goed 
luisterend oor bij al onze bezoekers. 
Zij krijgen daarvoor een specifieke 
training ‘actief luisteren’. Welnu, dit 
luisteren zou wel de sleutel kunnen 
zijn om een stap verder te zetten, 
aldus Maurice Bellet : ‘Als we een 
sociale gedaante moesten bedenken 
voor luisteren, dan zou ongetwijfeld 
gastvrijheid, die antieke praktijk die 
in onze wereld zoek is geraakt om 
niet te zeggen onmogelijk geworden, 
daar het best aan beantwoorden. 
Luisteren, dat is gastheer worden 
voor de gast die zich aanmeldt. De 
gastheer vraagt niets aan wie hij ont-
vangt, hij wil hem niet iets bijbrengen, 
een richting aanwijzen of de waar-
heid doen vertellen. (…) Gastvrijheid 
is discreet. Ze beperkt zich niet tot 
het voorzien in het levensonderhoud 
van de gast; luisteren is de innerlijke 
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gastvrijheid.’ (Maurice Bellet, L’écoute, 
DDB, 1995, p. 41)

van gasTvrijheid ToT barmharTigheid

Gastvrijheid is het typevoorbeeld van 
een gebod dat zich over alle eeuwen 
en culturen heen uitstrekt, onder uit-
eenlopende vormen: die van een reli-
gieuze gedragslijn (in alle grote gods-
diensten trouwens), van een absoluut 
ethisch voorschrift (reeds in de Home-
rische gedichten wordt de vreemde-
ling aangezien als een gezant van de 
goden) of van een juridische regelge-
ving (denken we maar aan de Con-
ventie van Genève over de vluchtelin-
gen). Toch blijft dit algemeen principe 
zo vaak een dode letter of is het op 
zijn zachtst gezegd niet onze meest 
spontane reactie. Waarom?

Dit kan uiteraard te wijten zijn aan 
onwetendheid of zelfs aan kwaad-
aardigheid, soms veroorzaakt door 
overtrokken identiteitsuitingen of po-
pulistische woorden. Ik denk echter 
dat de belangrijkste drijfveer in de 
meeste gevallen angst is: de angst 
voor het onbekende (wie zijn die 
mensen?); de angst voor wat men 
kent of denkt goed te kennen (‘hun’ 
onverdraagzaamheid, het terrorisme); 
de angst voor het anders-zijn (cultu-
ren, religies); de angst voor verlies 
(ons monocultureel comfort, onze 

identiteit, onze welvaart, onze sociale 
voorzieningen), … ‘De drang naar 
zelfbescherming en wat wij beschou-
wen als onze eigendom, te beginnen 
met het grondgebied en zijn natuur-
lijke en sociale componenten en wat 
daarmee samenhangt: het gevoel 
van onzekerheid en zijn sterkste ui-
tingsvorm, angst.’ (Martin Jalbert)

Hoe kunnen wij als christenen met al 
die angsten omgaan? Of met andere 
woorden, wat is onze roeping in 
de huidige asielcrisis, waar wij 
enerzijds getuigen zijn van zoveel 
solidariteitsuitingen, maar anderzijds 
ook van ontelbare uitingen van haat 
of ten minste van onverschilligheid? 
De verleiding is groot om de ander – 
die ander – te gaan overtuigen, zodat 
hij zich bij onze argumenten neerlegt. 
De grote droom, de oude illusie dat 
wij de ander kunnen veranderen. 
Alle totalitaire systemen hebben 
er hun tanden op stukgebeten en 
wij weten het uit ervaring: wie is er 
immers ooit in geslaagd om van zijn 
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xenofobische buurman een gastvrij en 
solidair iemand te maken, enkel door 
te verkondigen: je hoeft geen angst 
te hebben? Dat kunnen wij gewoon 
niet aan: God alleen is in staat al die 
angsten op zich te nemen, Hij alleen 
kan ons onvoorwaardelijk beminnen, 
als bron van alle barmhartigheid. En 
daarom is Christus de enige die ons 
mocht uitdagen: ‘Sta op, jullie hoeven 
niet bang te zijn.’

Wat valt er dan nog te doen, als wij 
zelfs niet bij machte zijn de ander te 
bekeren of tot menselijke waardig-
heid aan te zetten? Ik denk dat wij 
uitgenodigd zijn om onze medebur-
ger in zijn angsten nabij te komen, 
dat wij uitgenodigd worden om zijn 
gevoelens au sérieux te nemen, zodat 
hij zich gastvrij onthaald voelt. Dat is 
niet minder dan een persoonlijke stap 
van innerlijke bekering, waarmee wij 
Christus verzoeken ons een brandend 
hart van compassie te geven, op de 
eerste plaats ten overstaan van onze 
broeders en zusters migranten. Alleen 
op die manier kunnen we onze eigen 
angsten overwinnen en het risico van 
de ontmoeting, van de solidariteit 
aandurven. ‘De hulp die wij inroe-
pen, is al de eerste stap van de barm-
hartigheid van God jegens ons. Hij 
komt ons redden uit de toestand van 
zwakte waarin wij leven. En zijn hulp 
bestaat erin ons zijn aanwezigheid 

en nabijheid te doen begrijpen. Dag 
voor dag kunnen ook wij, geraakt 
door zijn medelijden, medelijden be-
tonen jegens allen.’ (o.c., 14)

De uitdaging van Christus duwt ons 
echter nog een stap verder: wij vra-
gen hem om de genade om die fa-
meuze angsten van onze landgeno-
ten op ons te nemen, open te staan 
voor de dialoog en hen uit te nodi-
gen tot wegen van gastvrijheid, om 
samen ‘mede-begeleiders’ te zijn, 
om samen ‘compagnons de route’ 
te worden, gezellen van Jezus. ‘En 
laten wij de werken van geestelijke 
barmhartigheid niet vergeten: raad 
geven aan hen die twijfelen, de on-
wetenden onderrichten, de zondaars 
vermanen, de bedroefden troosten, 
beledigingen vergeven, lastige perso-
nen geduldig verdragen, tot God bid-
den voor de levenden en de doden.’ 
(o.c., 15) 

Als ik een parallel durf trekken met 
het JRS-motto, waar het vergezellen 
van de migranten op zich niet vol-
staat en gepaard moet gaan met een 
maatschappelijk engagement, samen 
met hen, dan volstaat het evenmin om 
in ons gebed om een brandend hart 
te vragen en het daarbij te laten. ‘De 
ultieme tragedie is niet de onderdruk-
king noch de wreedheden begaan 
door slechte mensen, maar dat recht-
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geaarde mensen hierover zwijgen.’ 
(Martin Luther King) Daarom ben ik 
zo vrij een oproep te doen om niet te 
blijven zwijgen, maar om het woord 
in het openbaar te nemen en onze 
overtuigingen te durven confronteren 
met vooroordelen aller aard: de mi-
granten kunnen niet zomaar als zon-
debokken worden gebruikt voor alle 
miseries van onze tijd. Dit is uiteraard 
geen gemakkelijke opdracht. Wij 
mogen ons echter gelukkig prijzen, 
want onze bisschoppen hebben ons 
de weg getoond, een paar maanden 
geleden, met hun moedige verklaring 
‘Samenleven met vluchtelingen en mi-
granten, onze broeders en zusters’. 

Up TogeTher

Graag nog een woordje over ons 
nieuw gastvrijheidsproject Up Toge-
ther. Vanuit de overtuiging dat enkel 
de ontmoeting aan de vreemdeling 
een humaan gezicht kan geven en 
de angsten van onze medeburgers 
kan doen wegvallen, hebben wij be-
sloten lokale solidariteitsnetwerken uit 
te werken, waarin goede Belgen per-
soonlijke relaties kunnen opbouwen 
met buitenlanders en migranten. 

Dit project richt zich op de uiterst 
kwetsbare groep uitgeprocedeerde 
migranten die na een paar maanden 
administratieve detentie (met het oog 

op hun uitzetting uit het land) worden 
ontslagen. De overheid geeft deze 
mensen een bevel om het grondge-

bied te verlaten, wetende dat dit niet 
ten uitvoer gebracht zal worden. In 
de tussentijd belanden zij op straat, 
waar zij over geen enkel recht be-
schikken. Zo worden zij gedwongen 
om in de illegaliteit te leven, waar ze 
vaak wegkwijnen. De personen aan 
wie we gastvrijheid bieden, hebben 
letterlijk niets: geen onderdak, geen 
inkomen, geen rechten en geen en-
kel middel om een statuut te verkrij-
gen. Ze zijn meestal verzwakt en 
geïsoleerd door hun opsluiting. Wij 
willen hun een onderdak en een net-
werk van relaties aanbieden, zodat 
ze weer rechtop kunnen staan en 
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zo zelfstandig mogelijk aan hun toe-
komst kunnen werken. Die kan van-
daag in België liggen zonder wette-
lijk statuut, of morgen misschien in het 
buitenland. De personen aan wie ons 
netwerk gastvrijheid biedt, zijn ver-
oordeeld tot een leven in de clandes-
tiniteit. Hen om humanitaire redenen 
te hulp komen, is niet strafbaar. 

JRS nodigt u uit mee te bouwen aan 
dergelijke netwerken van gastvrijheid 
in ons eigen land om zo meer ruimte 
te creëren voor ontmoeting met deze 
aan hun lot overgelaten migranten, 
de armsten onder de armsten. Zo 
krijgen zij minstens de gelegenheid 
op adem te komen om aan nieuwe 
toekomstperspectieven te werken. 
Elke opgevangen persoon doorloopt 
een traject van maximum één jaar 
in ons netwerk. Hij zal afwisselend 
onderdak krijgen van huis tot huis en 
dit voor periodes van maximaal acht 
weken. JRS biedt aan elke deelnemer 
een referentiekader, een steunpunt en 
een ruimte voor uitwisseling aan.
Bent u een gezin, alleenstaande, lid 
van een parochie of gemeenschap? 
Dan kan u op verschillende wijzen 
hieraan meebouwen: door iemand 
voor een korte tijd bij u thuis op te 
vangen, door iemand te begeleiden 

tijdens activiteiten buitenshuis, door 
de band te verzekeren tussen de ont-
haalde migrant, de opvangleden en 
JRS Belgium, door het initiatief ken-
baar te maken rondom u, door finan-
cieel steun te bieden. 

Heeft u vragen? Dan kan u steeds te-
recht op de website van JRS Belgium 
www.jrsbelgium.org. Verder worden 
er regelmatig infosessies georgani-
seerd, waarop meer uitleg gegeven 
wordt over het project Up Together. 

ToT sloT

‘In deze fase van de geschiedenis, 
die zo sterk getekend is door migra-
tie, is identiteit geen tweederangs-
kwestie. Wie migreert wordt feitelijk 
genoopt bepaalde trekken van zijn of 
haar persoon te veranderen. En ook 
wie onthaalt, wordt gedwongen te 
veranderen, zelfs al wil men dat niet.’ 
(paus Franciscus - Werelddag van de 
Migrant en de Vluchteling - 17 janu-
ari 2016) Laten wij de kracht en de 
moed hebben deze onvermijdelijke 
veranderingen niet alleen te aanvaar-
den, maar ook te willen.

Baudouin VAN OVERSTRAETEN


