
In zijn boodschap voor de wereldmissiedag 2019 1 nodigt paus Franciscus 
ons uit om gedurende de oktobermaand op een heel bijzondere manier stil 
te staan bij onze zending in de wereld. Aanleiding is de honderdste ver-
jaardag van de publicatie van de apostolische brief ‘Maximum illud’ 2. Tijd 
dus om na te gaan hoe die zending vandaag en vooral in de toekomst best 
ingevuld wordt. De manier waarop we naar de wereld kijken zal daar uiter-
aard een belangrijke rol in spelen. Honderd jaar geleden moest die veroverd 
worden en waar nodig heroverd. In die context ontstonden trouwens de 
meeste missie-instituten, om de wereld voor Christus te veroveren! Denk aan 
de slogan: ‘Vlaanderen zendt zijn zonen uit!’ Vlaanderen …, niet de Vlaam-
se Kerk. Een manier van denken die makkelijk ontspoort, vandaar de indrin-
gende vraag van ‘Maximum illud’ aan de missionaris van het begin van de 
twintigste eeuw: ‘Ben je er wel zeker van dat je het voor Christus doet? Of 
is het voor jezelf? Voor jouw land misschien?’ Zij spoort met de boodschap 
van de huidige paus. Hij moedigt allen aan om vol overtuiging uit te komen 
voor hun geloof in de wereld en daarbij goed na te denken, want getuigen 
zijn geen kooplui, zeker geen ronselaars, ze doen niet aan proselitisme. Hoe 
doe je dat dan, een boodschap brengen met enthousiasme en er toch niet 
op uit zijn om iets te ‘verkopen’? 
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oneniGheiD

Sommigen laten zich ontvallen dat 
het vroeger toch allemaal minder in-
gewikkeld was. Er waren volop roe-
pingen, de oversten gaven bevelen, 
iedereen gehoorzaamde en de Kerk 
groeide moeiteloos. Niemand die 
zich zorgen maakte over ‘koopwaar’ 
of het ronselen van bekeerlingen! 
Mensen herinneren zich vooral de 
gebeurtenissen waar ze zich goed bij 
voelden en vergroten die dan uit. Zo 
krijg je een vervormd beeld. Daarom 
is het goed om af en toe een oud 
document zoals Maximum illud te 
herlezen. Dan merk je vrij snel dat de 
missionarissen en vooral hun oversten 
niet zomaar aangemoedigd werden. 
Er moest dringend bijgestuurd wor-
den, sommigen waren echt niet goed 
bezig! Er was onenigheid. 

Heel wat oversten dachten zoals de 
kolonialen: wij besturen dit gebied nu 
en daar komt nooit verandering in. 
De mensen van ter plaatse moesten 
hen onderdanig zijn en hun belan-
gen dienen. Enkelen herinnerden zich 
de oorspronkelijke bedoeling van de 
Congregatie de Propaganda Fide, 
het Romeinse bestuursorgaan van de 
wereldmissie: een paar mensen van 
ter plaatse tot het geloof brengen, 
hun een degelijke vorming geven en 
hun de evangelisatie zo snel mogelijk 

toevertrouwen. Vincent Lebbe in Chi-
na was een van hen. Hij drong erop 
aan dat bekwame Chinese priesters 
bisschop zouden gewijd worden. 
Ongehoord voor wie de koloniale 
mentaliteit koesterde. In overeenstem-
ming met de wil van Christus, volgens 
paus Benedictus XV. Hij liet dat duide-
lijk blijken in zijn apostolische brief en 
Pius XI, zijn opvolger, zou de daad 
bij het woord voegen in 1926. Wat 
moest er in vraag gesteld worden? 
Welke richting moest men voortaan 
uit?

maximum illuD

In een tijd van koloniale expansie, 
net wanneer de westerse machten 
echt voet aan de grond krijgen in hun 
overzeese gebieden, vraagt de paus 
om afstand te nemen van hen3. Men 
moet zelfs de indruk vermijden dat de 
Kerk aan de kant van het kolonialisme 
zou staan! De oversten worden aan-
gemaand haast te maken met de or-
ganisatie van lokale kerken, bestuurd 
door eigen bisschoppen en clerus 4. 

Dat veronderstelt een ander soort vor-
ming 5 en dat de Europese provincies 
van de religieuze congregaties waar-
toe de missionarissen behoren, ‘hun’ 
missies niet langer als hun eigendom 
aanzien6. Het bestuur werd hun toe-
vertrouwd door de Propaganda om 
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er het ontstaan en de groei van een 
lokale kerk te bevorderen, niet om 
hun eigen belangen te dienen. Een 
aanmoediging kan je dat moeilijk 
noemen, eerder een ferme bolwas-
sing! 

De apostolische brief herinnert er ten 
slotte aan dat het kerkelijke leven zo-
veel als mogelijk geïntegreerd moet 
worden in de lokale cultuur. Men 
mag zeker de indruk niet wekken 
dat een christen aan de eigen cultuur 
moet verzaken om die van de koloni-
ale macht aan te nemen! 

Op het hoogste niveau werd deze lijn 
aangehouden gedurende de twintig-
ste eeuw, maar op het terrein werd 
Maximum illud door de meeste mis-
sionarissen als een totaal onrealisti-
sche droom onthaald. Pas nadat de 
meeste ‘missielanden’ onafhankelijk 
geworden waren, werd er werk ge-
maakt van het project van Benedictus 
XV. De paus stond zeer kritisch te-
genover de veroveringsdrang van de 
Europese landen, maar spoorde te-
zelfdertijd de missionarissen aan om 
zoveel mogelijk mensen te bekeren 
en te dopen. Ze moesten de protes-
tanten voor zijn en, waar nodig, hen 
voorbijsteken. De grote en sublieme 
zending die de Kerk ontvangen had, 
bestond erin om al wie niet katholiek 
was uit een heilloze duisternis te be-

vrijden. Dat moest zo snel mogelijk 
gebeuren. Voor veel missionarissen 
was dat een gewetenskwestie: laat 
er toch niemand verloren gaan door 
mijn schuld! De veroveringsgedachte 
zelf werd niet in vraag gesteld, als ze 
de Kerk maar ten goede kwam. 

Op het terrein werd dat sterk aange-
voeld, al werd het niet uitgesproken. 
Zo kregen de veldwerkers de indruk 
dat de paus niet al te letterlijk geno-
men moest worden. Je kon in geen 
geval de heilswaarde van het doop-
sel in vraag stellen! Pas later zal men 
inzien dat de concrete invulling van 
missie nauw verbonden is met de ma-
nier waarop men dit sacrament ziet. 
Precies het thema van de boodschap 
van paus Franciscus.

DooPsel

Honderd jaar geleden werd missie 
bijna uitsluitend begrepen als verkon-
diging aan de ongelovigen, gevolgd 
door het doopsel. Wie er vandaag 
op wijst dat dit slechts een van de vele 
mogelijke vormen van missie is, wordt 
er makkelijk van verdacht Schrift en 
traditie op de helling te zetten. Alsof 
het veroveringsperspectief van alle tij-
den zou zijn! Niets is minder waar.  

In de Handelingen van de Apostelen 
toont Lucas aan dat de concrete om-
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gevingsfactoren voortdurend geduid 
werden als aanwijzingen van de 
Geest in de richting van een bepaal-
de manier van omgaan met buiten-
staanders. Ontmoeten ze een joods 
publiek, dan gaan de apostelen voor 
een profetische verkondiging van het 
evangelie. Ze mondt meestal uit in de 
bekering van een aantal toehoorders 
die dan een nieuwe gemeenschap 
vormen. Wanneer christenen met 
onderdrukking geconfronteerd wor-
den, kiezen ze voor een discrete ge-
tuigenis van gemeenschapsleven, in 
de hoop dat de nieuwe realiteit van 
Gods handelen in Jezus Christus ge-
loofwaardig overkomt in deze vijan-
dige omgeving. Kleine minderheden 
die een zeer risicovol bestaan leiden, 
vormen hechte half verborgen ge-
meenschappen waar verzoening en 
genezing concreet gestalte krijgen en 
andere gemarginaliseerde groepen 
nieuwe perspectieven bieden. 

Je kan dus niet zomaar één Bijbels 
model van christelijke missie naar vo-
ren schuiven. Elke missionaire aanpak 
is de vrucht van een weloverwogen 
en geëngageerde dialoog tussen de 
boodschap en de concrete context.

In de huidige context wordt de ver-
kondiging in het kader van de verwel-
koming van het Rijk Gods gesitueerd. 
Het is niet langer de bedoeling om 

zoveel mogelijk mensen te dopen. 
Dat wil niet zeggen dat het doop-
sel er niet toe doet. Integendeel, het 
wordt nu vooral gezien als deelname 
aan de zending van Christus. Het 
laat de gedoopte toe om de ander 
met onderscheiding te benaderen. 
Jezus beperkte zijn ministerie niet tot 
de mensen die zijn leerlingen zouden 
worden. Vandaar het huidige inzicht 
dat je beter alles doet wat mogelijk 
is om gastvrijheid te bieden aan bui-
tenstaanders die je nooit zou kunnen 
bereiken met een boodschap die zich 
vooral op het doopsel toespitst. De 
zending van de Kerk richt zich tot alle 
mensen, wat niet betekent dat allen er 
lid van moeten worden. 

Een christengemeenschap die deel 
uitmaakt van een andersgelovige of 
andersdenkende maatschappij, kan 
gastvrij omgaan met de mensen uit 
haar omgeving door eenvoudig er-
varingen, met inbegrip van de religi-
euze, uit te wisselen. Zo schep je een 
atmosfeer van wederzijdse uitdaging 
en getuigenis. Je kan dit proces niet 
sturen, laat staan manipuleren, maar 
je kan wel hopen dat de verschillen-
de partners naar elkaar toegroeien 
en enkelen op een of andere manier 
God kunnen ervaren. Dat is een vorm 
van bekering tot het Rijk Gods, er 
wordt een begin gemaakt van een 
nieuwe manier van leven die spoort 



met het project van God voor de 
mensheid. 

Sommigen zullen zich aangetrok-
ken voelen tot een zending binnen 
de Kerk als teken van het Rijk Gods 
en vragen om gedoopt te worden. 
Zij zijn van harte welkom in de 
getuigende gemeenschap. Anderen 
zullen er de voorkeur aan geven om 
het Rijk Gods te verwelkomen zonder 
zich bij de Kerk aan te sluiten. Nog 
anderen zullen onverschillig blijven. 
Persoonlijke motieven of omgevings-
factoren spelen hierbij een belang-
rijke rol, maar de keuze van elkeen 
moet gerespecteerd worden, wat de 
beste garantie is voor een verdere 
samenwerking met hen. In zijn bood-
schap spreekt paus Franciscus over 
het delen met anderen van wat je zelf 
gratis ontvangen hebt. Dat is het wat 
hij wil zeggen met getuigen zonder 
aan proselitisme te doen.  

Proselitisme

Wat wordt bedoeld met proselitisme? 
Waarom komt de paus er voortdu-
rend op terug? Het Griekse woord 
proselutos betekent eenvoudig: hij 
die erbij gekomen is, een nieuwko-
mer. In het Nieuwe Testament wordt 
het gebruikt om joodse sympathisan-
ten aan te duiden die aan de wet-
telijke voorwaarden voldoen om bij 

de synagoge te horen, zonder echter 
helemaal deel uit te maken van het 
uitverkoren volk, omdat ze niet uit 
een dochter van Israël geboren zijn. 
Paulus vist in die vijver en verwelkomt 
deze mensen als volwaardige leden 
van het nieuwe Godsvolk. Vandaar 
de verhitte discussies met zijn joodse 
geloofsgenoten over de Wet en de 
besnijdenis. Die hebben volgens hem 
geen enkele heilswaarde. Je wordt 
zoon of dochter van God door het 
doopsel, een geschenk van de Aller-
hoogste. 

Gaandeweg ging het woord proseliet 
verwijzen naar een zekere halfslach-
tigheid: je hoort erbij, maar toch nooit 
helemaal. Aan proselitisme doen 
wordt dan: een zo groot mogelijke 
groep volgers proberen te verzame-
len, zonder je er verder veel van aan 
te trekken. Ze smukken de cijfers op, 
maar eigenlijk doen ze er niet toe. Ze 
mogen erbij zijn, maar hebben niets 
in de pap te brokken. 

De Congregatie de Propaganda Fide 
heeft vanaf haar ontstaan (1622) 
principieel elke vorm van proselitisme 
verworpen. Alle gedoopten zijn vol-
waardige christenen. Dat was inder-
tijd een veilig standpunt, gezien ook 
de gewone gelovigen uit de traditio-
neel katholieke landen geen enkele 
vorm van inspraak hadden. Het ligt 
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enigszins anders wanneer je, in de 
lijn van Vaticaan II, de inculturatie ern-
stig neemt. Daarmee wordt bedoeld 
dat het evangelie, beleefd door een 
bepaalde gemeenschap, de cultuur 
van dat volk van binnenuit omvormt. 
Het resultaat is een particuliere vorm 
van geloven, aan theologie doen, de 
gemeenschap organiseren … 
Deze mensen en hun gemeenschap 
verwelkomen als volwaardige leden, 
wil zeggen dat je ook hun anders zijn 
als een godsgeschenk ontvangt. De 
diversiteit neemt toe en het ministerie 
van de eenheid krijgt een meer com-
plexe invulling. 

iDentiteit

We kunnen er dus vanuit gaan dat 
de uitdrukking ‘wij doen niet aan 
proselitisme’ in de mond van paus 
Franciscus betekent: wij ronselen 
geen mensen, eenvoudig om er ons 
voordeel mee te doen. Wij delen met 
de anderen wat wij van God moch-
ten ontvangen. Ze beslissen zelf hoe 
ze daarmee omgaan. Wanneer ze 
stappen ondernemen om zich bij de 
Kerk van Christus aan te sluiten, zul-
len wij ze met open armen ontvan-
gen en samen op pad gaan. Wie in 
de loop van die gezamenlijke tocht 
tot de onderscheiding komt dat hij of 
zij geroepen is om deze ervaring van 
de Verrezene op zijn of haar beurt 

met individuen en gemeenschappen 
uit de omgeving te delen, wordt door 
het doopsel volwaardig lid van de 
Kerk, net als wij. De eigenheid van 
de neofiet ontvangen we dankbaar 
als een godsgeschenk. Zijn of haar 
stem zal niet alleen gehoord worden, 
men zal er ook naar luisteren. Dat is 
een ommekeer.  

Honderd jaar geleden wilde men 
de ander redden door hem zo snel 
mogelijk te dopen en daar zelf ook 
beter van te worden. Mensen eeuwig 
laten verloren gaan werd je zwaar 
aangerekend en kon je de eeuwige 
zaligheid kosten! Vandaag is het in-
zicht gegroeid dat het doopsel we-
zenlijk inhoudt dat je met de ander 
deelt wat je ontvangen hebt, gratis, 
zonder resultaatverbintenis; je hoeft 
je geen zorgen te maken om wat hij 
of zij ermee doet. 

Bekommer je dus niet om het doop-
sel van de ander, maar wees als ge-
doopte consequent een gezondene. 
Dat is jouw identiteit in een Kerk die 
wezenlijk missionair is. 

euroPa

In een recent interview met het poli-
tieke blad New Europe 7, omschreef 
kardinaal De Kesel die opdracht van 
de Kerk in het oude continent. Hij stelt 
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vast dat ze heel wat terrein verloren 
heeft, maar dat het haar zending niet 
is om dat te heroveren. Een stand-
punt dat bij politici heel wat vragen 
oproept. Wat zit daarachter? Welke 
strategie zou hij overwegen? Je moet 
enigszins in staat zijn om mee te 
gaan in de gelovige reflectie van de 
hedendaagse katholieke kerk, wil je 
begrijpen wat hij bedoelt. 

In tegenstelling tot een politieke par-
tij, is de Kerk niet langer uit op het 
verwerven van macht. Het verlies aan 
invloed is voor haar een gelegenheid 
om goed na te denken over het we-
zen van haar zending in de wereld: 
aanwezig zijn waar mensen zich nu 
bevinden, in een diverse maatschap-
pij. Dat veronderstelt een bekering 
van de leiders. Zij moeten tot de 
overtuiging komen dat het hun taak 
niet is om die pluraliteit te bestrijden, 
maar om binnen die context te getui-
gen van wat hen ten diepste geraakt 
heeft. Dat proces is bezig en is verre 
van voltooid. Vandaar de verwarring 
bij de politieke waarnemer die zowat 
overal zijn licht opsteekt. 

Sommigen denken dan dat dit het 
omfloerste standpunt is van een ver-
liezer. Logisch wanneer je als politicus 
meer bezig bent met jouw score op 
de aaibaarheidsbarometer dan met 
wat goed is voor de maatschappij. 

Tegen de logica van een geloofs-
gemeenschap die vooral oog wil 
hebben voor wat heilzaam is. De 
kardinaal wijst daar zonder omwe-
gen op wanneer hij het over België 
heeft. Dat is een geseculariseerde en 
pluralistische maatschappij, tenminste 
dat denkt men graag … Maar wie 
het voor het zeggen hebben willen 
alles wat geloof of overtuiging is in 
de privésfeer onderbrengen. Niet 
relevant voor de maatschappij! Hoe 
pluralistisch is dat? Komt het er niet 
op aan om naar alle standpunten te 
luisteren, tot een publiek debat te ko-
men en dan pas de te volgen weg uit 
te stippelen? 

Precies in dat debat wil de christelijke 
geloofsgemeenschap actief aanwe-
zig zijn. Daar krijgt haar zending 
concreet gestalte, wat openheid en 
respect vereist van iedereen, ook voor 
geloof en de spiritualiteit van elke 
partner. Dat is nog een leerschool 
voor alle deelnemers. De institutionele 
Kerk worstelt er niet minder mee dan 
andere organisaties en instellingen. 
Ook op dat vlak moet een en ander 
herdacht worden. 

institutioneel

Na jaren van voorbereiding in de 
Raad van Kardinalen die een paar 
keer per jaar in Rome samenkwam 
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om met de paus te overleggen over 
de hervorming van de Romeinse curie, 
werd enkele maanden geleden een 
ontwerptekst van apostolische consti-
tutie naar alle bisschoppen gestuurd. 
Eigenlijk zouden we dat niet mogen 
weten, want dat voorstel is enkel voor 
de bisschoppen en hun naaste mede-
werkers bestemd. Van hen wordt ver-
wacht dat ze hun bedenkingen naar 
Rome sturen. Iedereen weet ondertus-
sen dat een document, toegestuurd 
aan duizenden mensen, onmogelijk 
confidentieel kan blijven. Hoe de defi-
nitieve tekst er zal uitzien zal pas later 
duidelijk worden. Toch is het interes-
sant om nu al na te gaan hoe de paus 
zijn ruime groep van medewerkers 
ziet in de toekomst. Het gaat hier im-
mers om de institutionele dimensie van 
de zending van de Kerk. De titel liegt 
er niet om: Praedicate Evangelium 
(Verkondig het evangelie). 

De ontwerptekst is geen blauwdruk 
van een complete reorganisatie, 
maar schetst gevat het kader waar-
binnen de medewerkers van de paus 
hun dienstwerk verrichten. Allen staan 
in dienst van de paus en het werelde-
piscopaat. Dus geen bestuursniveau 
tussen de paus en de bisschoppen. 
Dat is een belangrijke wijziging en de 
tekst gaat ervan uit dat dit niet vanzelf 
zal gaan. Vandaar de oproep tot een 
‘missionaire bekering’, een heroriënte-

ring van het geheel in de richting van 
de wereldwijde verkondiging van het 
evangelie. In de herschikking van de 
dicasteries8, komt dat van de Evange-
lisatie onmiddellijk na het Staatssecre-
tariaat en voor dat van de Geloofs-
leer. Of dit definitief zal zijn, valt af 
te wachten. Het spoort in elk geval 
met de lijn aangehouden door paus 
Franciscus. 

De Kerk is wezenlijk missionair, niet 
doctrinair! Elk orgaan van de curie 
moet de communio tussen paus en 
bisschoppen ten goede komen. Dat 
kan niet wanneer de een zegt wat 
de ander moet doen, wel wanneer 
er naar elkaar geluisterd wordt. Zo 
moet elk dicasterie in de eerste plaats 
functioneren als een uitwisselingsplat-
form ten dienste van de verschillende 
lokale kerken. 

Het dicasterie voor de Evangelisatie 
zal uit twee departementen bestaan. 
Het eerste zal zich vooral bezighou-
den met de fundamentele uitdagin-
gen van de evangelisatie in de toe-
komst. Het tweede moet de nieuwe 
kerkgemeenschappen institutioneel 
begeleiden en ondersteunen. De tekst 
licht vooral de taak van het eerste de-
partement toe. 

Het is de bedoeling dat Christus zo 
ruim mogelijk bekend wordt, dank-
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zij het getuigenis in woord en daad 
van gewone christenen. Makkelijker 
gezegd dan gedaan! Vandaar de 
noodzaak om ervaringen te verza-
melen en te verspreiden, er samen 
over na te denken, nieuwe wegen te 
zoeken en te bewandelen, instrumen-
ten te ontwikkelen … In dat verband 
wordt de studie van de missiegeschie-
denis aanbevolen, vooral de verhou-
ding tussen Kerk en koloniale macht. 
Daar valt een en ander uit te leren 
voor de toekomst.  

Ten slotte wordt er nog gewezen op 
de noodzaak van godsdienstvrijheid 
in een pluralistische maatschappij. De 
Kerk ziet geen heil in totalitaire inter-
venties, ook niet wanneer ze er op 
het eerste gezicht haar voordeel mee 
zou doen. Vrijheid moet er zijn voor 
iedereen, anders kan je niet spreken 
over pluralisme. 

traDitie

Welke resultaten van een derge-
lijke institutionele ingreep verwacht 
mogen worden, kan je nooit vooraf 
met zekerheid zeggen. Het gaat hier 
trouwens niet om een totaal nieuwe, 
onbekende aanpak, maar om een 
institutionele bevestiging van wat al-
lang aan de gang is op het terrein. 
In landen waar christenen een kleine 
minderheid zijn, wordt missie zo 

goed als altijd ervaren als het ver-
blijven in het huis van een ander. Je 
bent er meestal welkom, soms word 
je maar gedoogd, maar je kan het 
verschil maken, zolang je jouw statuut 
als gast eer aandoet. 

Nu nog leren hoe we in een overwe-
gend christelijk land gastvrij kunnen 
omgaan met gelovigen van andere 
religies. Een geseculariseerde maat-
schappij als de onze heeft meer weg 
van een ruim hotel waar alle levens-
beschouwelijke groepen als gasten 
aanwezig zijn. Maar geen gewone 
gasten, het beheer wordt aan hen 
toevertrouwd. Zo moeten ze wel met 
elkaar in gesprek gaan om van de 
gemeenschappelijke woonst een thuis 
te maken waar iedereen zich goed 
voelt. Missie situeert zich binnen die 
context. 

Paus Franciscus blijft er trouwens 
op hameren dat hij met die aanpak 
trouw blijft aan de traditie. Vandaar 
de verwijzing naar Maximum illud. 
Dat was geen aanmoediging om 
door te gaan met wat men altijd al 
gedaan had, maar een poging om 
de tekenen van de tijd gelovig te dui-
den en een en ander bij te sturen. 
Dat is ook onze opdracht vandaag, 
in een context die enorm verschilt van 
die van een eeuw geleden. 
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Je bent niet trouw aan de traditie wan-
neer je nostalgisch zit te mijmeren bij 
de as van wat in vlammen opging, 
maar wanneer je op zoek gaat naar 
wegen om aanwezig te zijn in wat 
na verloop van tijd uit die as tot stand 
gekomen is.  

Op missiezondag zal opnieuw ge-
sproken worden over een Kerk in een 
ander werelddeel. Niet om te dro-
men over idealen die bij ons verloren 
gingen, wel om iets op te steken over 
de manier waarop gelovigen van een 

voor ons vreemde cultuur concreet 
gestalte geven aan de zending van 
de Kerk in de wereld. Paus Franciscus 
verwijst in dat verband uitdrukkelijk 
naar de synode over de aanwezig-
heid van de Kerk in de Amazonere-
gio. De ervaring van de christenen 
ginds moet ernstig genomen worden 
door de hele wereldkerk en dat kan 
tot een aantal wijzigingen leiden in 
het beleid. Zij zijn geen proselieten, 
maar volwaardige leden, net als wij!

Eric MANHAEGHE

1 Baptisés et envoyés : l’Église du Christ en mission dans le monde (Ge doopt en gezonden 
: missie van de Kerk van Christus in de wereld) – Message du Saint-Père François pour la 
journée mondiale des missions, Vaticaan, Libreria Editrice, 2019

2 Benedictus XV, Maximum illud. De fide catholica per orbem terrarum propaganda. (De 
grote en sublieme [zending, toevertrouwd aan de Kerk]. Over de verspreiding van het 
katholieke geloof in de wereld), Vaticaan, Polyglotta, 1919

3 Letterlijk staat er dat de Kerk door de lokale bevolking niet als een indringer mag ervaren 
worden. Zie MI, 16.19-20. Ik volg hier de nummering van de paragrafen in de Engelse 
versie, het Latijnse origineel heeft die niet.

4 In heel wat gebieden was er al een inlandse clerus die de buitenlandse missionarissen 
mocht bijstaan, zonder bij het bestuur van de gemeenschap betrokken te worden.

5 Zie MI, 15 en 17.
6 Zie MI, 11-13. 
7 The Church’s Role in Modern Europe (De rol van de Kerk in het moderne Europa)
8 Oorspronkelijk verwees het woord naar een rechtbank in het oude Athene. In de 

middeleeuwen werd elk orgaan van de Romeinse curie dicasterie genoemd, een soort 
ministerie dus. In de twintigste eeuw ging men onderscheid maken tussen een congregatie 
(bestuursorgaan) en een raad (een soort denktank). De ontwerptekst maakt dat onderscheid 
niet meer, alle dicasteries zijn nu ‘diensten’. Het Staatssecretariaat is ‘buiten categorie’.
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