
Mensen houden van een gemoedelijke, huiselijke sfeer waar ze knus bij 
elkaar kunnen zitten. Iedereen houdt er dezelfde gewoonten op na, doet 
zich tegoed aan streekgerechten die handig vreemde invloeden aan de ei-
gen smaak aanpassen, streeft dezelfde waarden na, spreekt dezelfde taal, 
redeneert volgens vertrouwde patronen, enz. Ook van religieuze vieringen 
wordt verwacht dat ze je thuis laten komen. Op straat en in de bus is dat 
anders, daar kom je vreemde mensen tegen met wie je zo weinig mogelijk 
contact probeert te hebben. Daar ben je niet thuis … of toch. Hier en daar 
een vreemde, dat gaat nog; maar een bus of trein met meer vreemde dan 
vertrouwde gezichten boezemt velen vrees in. Wanneer ze ook op vieringen 
of op ouderbijeenkomsten opduiken, ontstaat er een onbehaaglijk gevoel. 
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Je mag er niet aan denken dat jouw kind op de schoolbanken zit met die 
vreemden … Dan hoor je meer en meer mensen zeggen dat ze zich niet 
langer thuis voelen in eigen land. Het ongemak neemt toe en kan in angst 
overslaan. ‘Ik voel me niet langer thuis …’ Voor je er erg in hebt, loop je 
iemand achterna die belooft dat hij ervoor zal zorgen dat er minder vreem-
delingen zijn.

Vlamingen zijn niet de enigen die 
soms het gevoel hebben dat ze hun 
‘thuis’ aan het verliezen zijn. Hoeveel 
mensen overkomt dat gevoel in de 
wereld? Hoe komt dat? Bestaat er een 
manier om zo met dat gevoel om te 
gaan dat je opnieuw kan thuiskomen? 
In dit artikel wil ik dieper op deze vra-
gen ingaan vanuit een lange ervaring 
als missionaris-migrant, altijd op weg 
en nergens thuis, zelfs niet langer in 
eigen land. Eigenlijk gaat het om een 
leven als paroikos, een parochiaan. 
Het Griekse woord waarvan onze 
‘parochie’ een afgeleide is, betekent 
buur: iemand die je af en toe tegen 
het lijf loopt, maar geen huisgenoot; 
een lid van de maatschappij dat er 
niet helemaal in opgaat. Het christe-
lijk geloof kreeg voor het eerst vorm 
in die context. Wij zijn nog altijd een 
gemeenschap van migranten, pel-
grims die hopen ooit bij God thuis te 
komen, parochianen …

Omvang

Paleontologen wijzen erop dat 
migraties zo oud zijn als de mens-

heid zelf. Zij hebben het daarbij 
niet over een of andere occasionele 
verhuizing, maar over een gestage 
stroom die ervoor zorgde dat er vrij 
snel mensen te vinden waren over 
de hele planeet. Ongeveer twaalf-
duizend jaar geleden begonnen 
migratiestromen voor ongenoegen 
te zorgen, omdat mensen hier en 
daar een territorium voor henzelf 
begonnen op te eisen om er aan 
landbouw te doen. De mogelijkheid 
om voorraden aan te leggen bracht 
ongure individuen op ideeën: je kon 
de reserves van de ander roven en 
voor jezelf gebruiken. Wapens voor 
de jacht bestemd, werden nu inge-
zet om de voorraden te verdedigen 
of aan te vallen. Migraties werden 
meer en meer als invasies ervaren, 
leidden tot oorlogen en bleven in 
het collectieve geheugen hangen als 
een voorname bron van angst. 

Er zijn nu proportioneel minder mi-
granten dan tienduizend jaar gele-
den, maar de bevolkingsexplosie 
zorgde ervoor dat er nu meer zijn 
dan er toen mensen waren. Volgens 
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de Verenigde Naties telt de wereld 
vandaag ongeveer 750 miljoen 
migranten die zich op een nieuwe 
plaats in eigen land willen vestigen, 
240 miljoen zoeken het buiten de 
eigen landsgrenzen. Dat wil zeggen 
dat een op zeven mensen migrant is 
of in een migrantenfamilie geboren 
werd. Wanneer je weet dat vertrek 
en aankomst eveneens een impact 
hebben op de achterblijvers en het 
gastland, besef je dat minstens de 
helft van de wereld betrokken is bij 
deze bevolkingsstromen. Het gaat 
dus niet om een randfenomeen, 
maar om een wezenlijk kenmerk 
van de mensheid. Je zou je eigen-
lijk zorgen moeten maken wanneer 
je merkt dat er geen migraties meer 
zijn …

Is er de laatste tijd dan niets veran-
derd? Jawel, het aantal vluchtelin-
gen – migranten die noodgedwon-
gen hun regio verlaten omdat hun 

leven er in gevaar is – is enorm 
toegenomen. Tien jaar geleden wa-
ren dat er ongeveer 35 miljoen per 
jaar, vorig jaar kwamen we in de 
buurt van de 70 miljoen, waarvan 
ongeveer een miljoen West-Europa 
kon bereiken. Dat merk je natuurlijk, 
maar het is niet zo dat alle lasten op 
onze schouders terechtkomen, wat 
sommige politici ook mogen bewe-
ren. Het Hoog Commissariaat voor 
de Vluchtelingen van de Verenigde 
Naties trekt terecht aan de alarm-
bel. Het stond nog nooit voor een 
dergelijke uitdaging en de rijke lan-
den doen alles wat mogelijk is om 
dat niet te zien. Een probleem wordt 
niet opgelost omdat je hardnekkig 
de andere kant op kijkt. Migratie op 
zich is geen probleem, integendeel, 
ze is altijd de motor van vooruitgang 
geweest. De vluchtelingenstroom is 
wel een probleem, we moeten de 
moed hebben om het te zien en ons 
afvragen hoe we er zo goed moge-
lijk mee kunnen omgaan1.

Onderscheiding

Een kort artikel volstaat niet om zelfs 
maar een summiere balans op te 
maken over de manier waarop we 
in onze regio omgaan met de men-
sen die bij ons gastvrijheid komen 
vragen, omdat ze in eigen land ern-
stig gevaar lopen. Ik wil mij hier be-
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perken tot enkele inzichten die de le-
zer kunnen helpen om zelf te onder-
scheiden hoe hij of zij deze nieuwe 
situatie ervaart en welke impact ze 
op hem of haar heeft. Het is immers 
duidelijk dat we in de toekomst met 
mensen van verschillende culturen 
en religies zullen moeten samenle-
ven. De diversiteit zal niet afnemen, 
maar eerder toenemen. We doen er 
dus goed aan om na te gaan waar 
we zelf staan in deze wereldwijde 
migratiestroom. Willen we ons weg-
stoppen en doen alsof er niets aan 
de hand is? Denken we dat we het 
tij kunnen keren door brutaal de an-
der af te wijzen? Zijn we bereid een 
dialoogpartner2 te worden van alle 
betrokkenen: de migranten, onze ei-
gen medeburgers, de overheid? 

Deze vragen kan je niet snel beant-
woorden. Even keuvelen met jouw 
buur kan interessant zijn, maar 
volstaat niet. Je moet de moed op-
brengen om een proces van onder-
scheiding aan te vatten dat nooit zal 
ophouden. Het begint met een tijd 
van intens luisteren naar de ander, 
zowel naar de migrant als naar de 
mensen uit jouw eigen omgeving. 
Breng daarbij aan de oppervlakte 
wat diep in jouw hart leeft. Het is 
belangrijk dat je je rekenschap geeft 
van jouw gevoelens en dat je die 
ook kan benoemen. Wat bemoedigt 

je? Wat ontmoedigt je? Dan zal je 
er allicht in slagen om Gods aanwe-
zigheid in deze situatie te duiden. 
Niet dat je op die manier over een 
directe telefoonlijn met God zou be-
schikken, maar je kan wat op jou 
afkomt met innerlijke vrijheid over-
wegen, niet langer gehinderd door 
jouw sympathieën en antipathieën, 
maar verlicht door de Geest. Zo 
kom je er stilaan achter wat God 
van jou verlangt. Daar is het ons hier 
om te doen.

evidenties

Wanneer mensen met een verschil-
lende achtergrond elkaar ontmoe-
ten, gaan ze steevast uit van enkele 
evidenties, ook al proberen ze dat te 
vermijden. Vooral vluchtelingen hou-
den eraan vast zoals een drenkeling 
er alles aan doet om zijn reddings-
boei toch maar niet los te laten. Zij 
zien het Westen als het beloofde 
land, het land van melk en honing, 
een beetje zoals het in films en re-
clamevideo’s voorgesteld wordt. 
Heel wat mensen in het Westen zijn 
zeer gehecht aan de mythe van hun 
eigen identiteit, waarover ze einde-
loos kunnen fantaseren. De vreemde-
ling past uiteraard niet in dat beeld 
en wordt dikwijls als een bedreiging 
ervaren. Het is voor beide groepen 
moeilijk om de eigen mythe te zien 
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voor wat ze is: een verwachting die 
met de realiteit weinig of niets van 
doen heeft. Vandaar de noodzaak 
om het onderscheidingsproces pre-
cies daar te laten beginnen en de 
eigen gevoelens rustig naar boven 
te laten komen en te benoemen.

Beide dialoogpartners gaan ervan 
uit dat ze ‘normaal’ denken en ze 
doen dat ook, maar ze merken 
meestal niet dat de norm waarnaar 

ze verwijzen, niet dezelfde is. De 
vluchtelingen komen doorgaans uit 
traditionele culturen. Dat wil nog 
niet zeggen dat ze een primitief le-
ven leidden of geen weet zouden 
hebben van de nieuwe technologie. 
Wie een smartphone of een compu-
ter gebruikt, denkt daarom nog niet 
zoals een informaticus. Ook de jon-
ge vluchtelingen die beter overweg 
kunnen met de meeste moderne gad-

gets dan de doorsnee-Vlaming van 
middelbare leeftijd, zijn doordron-
gen van een patriarchale mentali-
teit. Hun beeld van de maatschap-
pij is dat van een gemeenschap die 
door dik en dun haar (mannelijke) 
leiders volgt. Het individu is een 
volger en geen kritische denker. De 
maatschappelijke orde en de gods-
dienst zijn onlosmakelijk met elkaar 
verbonden en bepalen de morele en 
sociale waarden.

De maatschappij waarin ze terecht-
gekomen zijn, stelt het vrije individu 
centraal. Je moet er in staat zijn voor 
jezelf op te komen, een standpunt in 
te nemen en jouw leven zelf richting 
te geven. Zelfs de godsdienst is er 
niet langer dezelfde voor iedereen. 
Je wordt verondersteld zelf uit te ma-
ken tot welke geloofsgemeenschap 
je behoort en die keuze tegenover 
anderen te verantwoorden. Voor 
velen lijkt dat aantrekkelijk op het 
eerste gezicht, maar eens ze erin on-
dergedompeld zijn, slaat de schrik 
hen om het hart en vluchten ze terug 
naar hun reddingsboei. Ze kunnen 
zich niet inbeelden hoe je met dat 
soort vrijheid omgaat. Daarbij komt 
dan nog dat hun gastmaatschappij 
duidelijk in crisis verkeert. Ze heb-
ben de indruk dat ze zich in bijzon-
der woelige wateren bevinden, wat 
leidt tot een identiteitscrisis: hoe kan 
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ik overleven in een zee van mensen 
die er elk een eigen mening op na 
houden en waar niets nog zeker is?

cultuur

Wie naar een ander land trekt in de 
hoop er gastvrijheid te ondervinden, 
moet zo snel mogelijk de taal aanle-

ren. Heel wat vluchtelingen hebben 
nog nooit een vreemde taal geleerd 
en dat maakt het extra moeilijk. 
Daarbij komt nog dat elke taal een 
bepaalde manier van denken en 
communiceren weerspiegelt. Dat is 
aartsmoeilijk voor iemand die ervan 
uitgaat dat iedereen redeneert zoals 
hijzelf. De kinderen hebben er het 
minst moeite mee, zij leren de taal 
en de cultuur met hun lokale leeftijd-
genootjes. Voor de leerkrachten blijft 
het echter een hele opgave, wat laat 
aanvoelen hoe moeilijk het moet zijn 
voor de volwassen vluchtelingen. 
Wie verwacht dat die mensen na 

korte tijd taal en cultuur onder de 
knie hebben, maakt zich illusies en 
ontmoedigt hen. Interesse voor hun 
cultuur, hun eetgewoonten, hun taal 
werkt heel bemoedigend. Ze voelen 
zich gewaardeerd: hun partner stelt 
zich kwetsbaar op, struikelt over 
klanken, woorden en zinnen zoals 
zij de hele dag doen … Ze krijgen 
het gevoel dat ze samen in dezelfde 
boot zitten.

De communicatie tussen mensen 
van verschillende culturen is bijzon-
der complex, ook wanneer er een 
gemeenschappelijke taal is. Elke cul-
tuur hanteert eigen codes om het ge-
meenschappelijk leven vorm te ge-
ven. Je moet weten wat de ander als 
goed, aangenaam, redelijk … aan-
ziet en waar hij op afknapt. Over 
sommige drempels kunnen mensen 
makkelijk tot elkaar komen, andere 
vormen een scheidsmuur. Er is van 
beide kanten veel goede wil en 
volgehouden inspanning nodig om 
samen een stuk weg af te leggen. 
Misverstanden zijn onvermijdelijk 
en leiden in de regel tot frustratie. 
Vandaar het belang van een goe-
de begeleiding die beide partners 
helpt om met deze problemen om te 
gaan in een maatschappij die zelf 
een proces van snelle verandering 
doormaakt.
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waardigheid

Culturen mogen dan erg van elkaar 
verschillen, de erkenning van de 
onvervreemdbare waardigheid van 
elke mens vind je overal. Het klopt 
dat praktisch alle beschavingen er 
een maatstaf voor het eigen lukken 
of falen in zien. Over de funda-
mentele mensenrechten is men het 

over het algemeen eens, al wil de 
concrete invulling ervan nogal eens 
verschillen. Dat laat ruimte voor 
oeverloze ideologische discussies. 
Niemand zal openlijk de menselijke 
waardigheid van de vluchteling in 
vraag stellen, maar hij wordt wel 
verondersteld de eigen kaarten op 
tafel te leggen. Dat wordt geëist van 
iemand die zijn hele leven door-
gebracht heeft in een cultuur waar 
zijn identiteit evident was. Uitgere-
kend van hem wordt verlangd dat 

hij duidelijk zegt wie hij is en welke 
toekomstvisie hij voor ogen heeft. 
Hij wordt tezelfdertijd aangemaand 
zich te integreren. Daarvoor moet 
hij teruggrijpen naar zijn verleden 
dat hij zo snel mogelijk dient te ‘ver-
geten’. Hij is verplicht zich aan te 
passen zonder dat iemand hem kan 
zeggen waaraan precies. Hoe ver-
warrend dat overkomt kan wie altijd 
thuis gebleven is, moeilijk vatten.

Daarbij ontgaat het de meesten on-
der ons dat heel wat landgenoten 
doodmoe geworden zijn van de 
globalisering. De vrije markt is in 
werkelijkheid een enorm strijdperk, 
waarbinnen een massa rivalen el-
kaar ongenadig te lijf gaan op 
economisch, financieel en politiek 
vlak. Systemen zoals godsdiensten 
en culturen delen in de klappen 
en krijgen te maken met dissidente 
groepen die op geheel eigen wijze 
hun identiteit gestalte proberen te 
geven. Dat tast het veiligheidsgevoel 
van veel burgers aan. De migrant is 
een makkelijk aanwijsbare zonde-
bok, hoewel hij zich nog het meest 
onzeker voelt. Vertrekkend van de 
eigen levenservaring, komt de se-
cularisering ronduit angstwekkend 
over. Mensen van een andere gods-
dienst kan hij al moeilijk begrijpen, 
maar hij vertrouwt erop dat God 
hoe dan ook zijn waardigheid ter 
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harte neemt. Maar wat kan hij ver-
wachten van mensen die er openlijk 
voor uitkomen dat ze met God niets 
van doen hebben? Hij voelt intuïtief 
aan dat mensen die God uitsluiten, 
zelf zijn plaats innemen. Dat moet 
verkeerd aflopen! Voor de meesten 
gaat het om een bron van onzeker-
heid waar ze uiteindelijk mee leren 
omgaan, een kleine minderheid rea-
geert krampachtig en gaat radeloos 
de ongelovigen te lijf.

Wie een degelijke opleiding geno-
ten heeft in het Westen, slaagt er 
meestal in zijn eigen identiteit ge-
stalte te geven in een maatschappij 
waar het transcendente als irrele-
vant beschouwd wordt. De mensen 
die op een of andere manier in de 
marginaliteit beland zijn en zich to-
taal verloren voelen in wat de elite 
diversiteit noemt, gaan eveneens 
krampachtig reageren. Zij zoeken 
angstig naar een houvast en lopen 
makkelijk populisten achterna, le-
den van de elite die inderdaad de 
plaats van God innemen voor hen. 
De migrant komt dan onmiddellijk in 
het vizier als concurrent en dodelijke 
bedreiging. Op die manier voelt nie-
mand zich nog thuis.

verBOndenheid

Mensen die zich onzeker voelen, 

hebben de neiging om het absolute 
op te zoeken. Wat is dat juist? Je 
zou het kunnen omschrijven als iets 
of iemand die alles legitimeert en 
zelf door niets gelegitimeerd wordt. 
Het absolute is dus niet van deze 
wereld. Wie ernaar teruggrijpt zou 
radicaal de eigen leefwereld moe-
ten relativeren. In werkelijkheid zien 
we meestal het tegenovergestelde 
gebeuren. De christelijke wereld 
heeft een lange en weinig glorierij-
ke ervaring met machthebbers die in 
naam van het absolute regeerden. 
Moslims verwijzen naar het abso-
lute wanneer ze Allahu akbar roe-
pen. Daarmee wordt bedoeld dat 
God zo groot is dat hij nergens mee 
vergeleken kan worden. Vandaar 
de noodkreet Allahu akbar van de 
moslim die in levensgevaar verkeert 
en een beroep doet op de enige die 
niet overwonnen kan worden. Deze 
veel voorkomende uitdrukking in het 
dagelijkse leven is echter ook de 
strijdkreet van wie beweert te doden 
in de naam van God en zich zo zijn 
plaats toe-eigent, wat neerkomt op 
een ontkenning van het absolute. 
Hoe meer mensen in onzekerheid 
verkeren, hoe sterker de drang om 
op die manier naar het absolute te-
rug te grijpen. Je hoeft hier niet lang 
over na te denken om er achter te 
komen dat dit een heilloze weg is.
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Dan rest ons nog de relativiteit: het 
bewustzijn van onze eigen beperkt-
heid die ons ertoe verplicht een be-
roep te doen op de anderen en zo 
in verbondenheid met hen te leven. 
Campagneslogans en luide strijdkre-
ten zijn hier niet op hun plaats. Ver-
bondenheid begint bij het respect en 
de waardering die ik opbreng voor 
het anders zijn van de mensen die 
van mij verschillen en toch dezelfde 
waardigheid delen. Daaruit groeit 
het inzicht dat iedereen kwetsbaar 
is en dat we sterker worden naarma-
te we meer delen waarover we be-
schikken. Zonder dialoog kan geen 
samenleving gedijen. Dankzij de 
dialoog wordt verscheidenheid een 
troef en komt ze niet langer als een 
bedreiging over. De gouden regel 
kan als volgt samengevat worden: 
wie je ook bent, vluchteling of bur-
ger van een land dat vluchtelingen 
ontvangt, doe nooit aan een ander 
wat je zelf niet wil meemaken. Ver-
welkom de ander zoals je zelf wenst 
verwelkomd te worden, wanneer 
jou hetzelfde zou overkomen.

engagement

Bij het begin van dit artikel gaf ik al 
aan dat het niet de bedoeling was 
oplossingen aan te reiken voor de 
problemen die zich stellen bij het 
verwerken van migrantenstromen 

in de hele wereld. Dat is eenvoudig 
niet mogelijk. We kunnen wel pro-
beren te begrijpen wat er omgaat 
en te onderscheiden waar we ons 
zelf situeren. We worden daarbij 
bestookt met allerlei boodschappen 
die het steevast over een bedreiging 
hebben, terwijl we eveneens kunnen 
ervaren hoe veel medemensen er 
kansen in zien voor henzelf en voor 
degenen die ze verwelkomen. Het 
standpunt van de Kerk dat migraties 
deel uitmaken van Gods plan voor 
de wereld, komt als buitenaards 
over voor wie niet aan onderschei-
ding toe is3. Niet dat God de mi-
gratiestroom op gang zou gebracht 
hebben. Wie daarvoor verantwoor-
delijk is hoeft men niemand uit te 
leggen! De lezer wordt integendeel 
uitgenodigd om na te denken over 
wat hij of zij, gedreven door de 
liefde van Christus, kan doen om 
ervoor te zorgen dat wat door ve-
len als een ramp beschouwd wordt, 
omgevormd wordt tot een kans om 
mensen daadwerkelijk dichter bij el-
kaar te brengen. Dat wil God wel 
degelijk! Het gaat er dus om con-
creet gestalte te geven aan de ka-
tholiciteit of de universaliteit van de 
Kerk.

Ik hoop dat de enkele elementen die 
hier aangereikt werden de lezer kun-
nen helpen in zijn eigen oefening 
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van onderscheiding4. De verschil-
lende boeken van het Nieuwe Testa-
ment kunnen in hetzelfde perspectief 
gelezen worden. Het gaat er niet zo-
zeer over het verwelkomen van de 
migrant, maar om het migrant zijn 
in de wereld. Je leert er de wereld 
zien met de ogen van de migranten 
en dan krijg je inderdaad het verwijt 
te horen dat je wereldvreemd bent. 
De eerste Petrusbrief bijvoorbeeld 
is gericht aan ‘de uitverkorenen, als 

vreemdelingen verspreid …’ (1 Pe 
1,1). Zij zijn ‘als vreemdelingen die 
ver van huis zijn’ (1 Pe 2,11), omdat 
ze kritisch staan tegenover de ma-
nier waarop hun tijdgenoten over 
de gebeurtenissen in de wereld den-
ken. Nergens thuis, getuigen zij van 
de Heer en engageren zij zich tot 
Hij komt en hen thuisbrengt.

Eric MANHAEGHE
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1 Ik heb het cijferballet opzettelijk tot een minimum herleid in dit artikel. Wie dit cijfermateriaal 
in detail wil raadplegen kan terecht op de websites van de Internationale Organisatie 
voor Migraties, het Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen, het Departement van 
Economische en Sociale Zaken van de Verenigde Naties, de Werelddatabank, enz. 

2 Voor meer algemene inzichten in het dialoogproces, verwijs ik naar mijn artikel In 
dialoog treden, iedereen kan het, of toch bijna, in Golfslag 2014/2, pp. 104-111.

3 Zie het document De liefde van Christus tegenover de migranten van de Pauselijke Raad 
voor de Pastorale Zorg van Migranten en Reizigers. De lezer kan de tekst raadplegen in 
meerdere talen op de site van het Vaticaan onder La curia romana, Pontificio consiglio 
della pastorale per i migranti e gli intineranti.

4 Wie hierover meer wil lezen raad ik aan volgende dossiers van het missiologisch 
tijdschrift Spiritus ter hand te nemen: Migrations: comprendre pour agir (n°225, 2016, 
pp. 423-488) en Rencontrer l’étranger, rencontrer Dieu? (n°219, 2015, pp. 149-218). 
Een bezoek aan de site van Orbit (www.orbitvzw.be) houdt de lezer up-to-date.


