Onze omgeving en de media zorgen ervoor dat migratiescenario’s deel
uitmaken van het leven van alledag. Er is geen regio in de wereld die niet te maken heeft met
het fenomeen van de menselijke mobiliteit.

Migratie is het verhaal van naar schatting 224 miljoen mensen – 3,3 procent van de
wereldbevolking (IOM 2017, 1) – die huis en haard verlaten vanwege het ontbreken van
economisch perspectief, gevaar door politiek geweld en oorlog, problemen gerelateerd aan
etniciteit, cultuur, religie, vrouw-zijn of seksuele geaardheid.
Door de verplaatsing van migranten naar allerlei gebieden komen verschillende samenlevingen
bij elkaar. Elke samenleving geeft hier een eigen betekenis aan. Nina Glick Shiller formuleert
dat op treffende wijze als ze zegt dat in de landen van aankomst migranten ‘are scoriated as a
treat to global and national security’, terwijl ze in de landen van herkomst ‘are celebrated as
transnational actors who trough their remittances and knowledge adquired abroad develop in
their homelands’ (Glick Shiller 2013, 25).
Met name in de landen waar migranten aankomen, reageren mensen met angst. Een gevoel
dat tot uiting komt via verschillende modaliteiten: als bedreiging van de cultuur, als gevaar voor
de economische stabiliteit en de welvaart en als risico voor de veiligheid (Zapata-Barrero 2012,
54).

Paradox
Maar is het inderdaad zo dat lokale culturen verdwijnen door migratie? Is het economische
effect van migratie alleen maar negatief? En hoe groot is het percentage migranten dat iets te
maken heeft met de bedreiging van de veiligheid?
Migranten neerzetten als gevaar voor het land wordt uitgebuit voor electorale doeleinden. Dat
heeft ook geleid tot beleidsvormen waarin de universele mensenrechten minder waard worden
geacht dan de rechten van de (eigen) burgers. In het grensbeleid bijvoorbeeld, zorgt
‘securitizing’ ervoor dat de Europese Unie migranten de toegang ontzegt zonder zich
verantwoordelijk te voelen voor de (dodelijke) slachtoffers buiten de grenzen. Internationale
verplichtingen, zoals het Vluchtelingenverdrag van de Verenigde Naties uit 1951, worden door
Europa niet nagekomen. Die situatie sluit aan bij wat Hannah Arendt ‘fundamental deprivation
of human rights’ noemde, waartegenover ze ‘right to have rights’ stelde (Arendt 1973, 296).
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Migranten die het lukt om Europa binnen te komen op reguliere of niet-reguliere wijze hebben te
maken met een paradox: ze worden geconfronteerd met de denkbeelden dat ze een gevaar
vormen voor de samenleving en krijgen te horen dat ze ongewenst zijn, terwijl tegelijkertijd van
hen wordt verlangd dat ze integreren, participeren en bijdragen aan de sociale cohesie. Voor de
rest van de samenleving is dit niet minder verwarrend, want hoe kunnen ze relaties aangaan
met mensen over wie ze van hun eigen politici horen: ‘Noem mij een multiculturele
samenleving, waar de oorspronkelijke bevolking nog loopt en waar een vreedzaam
samenlevingsverband is? Ik ken die niet’ (Hendrickx 2018).

Geloof als ‘identity maker’
Voor veel migranten betekent de ervaring van ontworteling een periode van onzekerheid, een
crisis die de grondvesten van hun identiteit en diepe overtuigingen raakt. Was hun geloof in de
landen van herkomst iets dat min of meer door hun familie en omgeving werd bepaald, nu in het
nieuwe land beleven ze hun geloof op een nieuwe manier. Het komt dicht bij hun identiteit, het
wordt een ‘identity maker’; in hun geloof vinden ze empowerment en hoop voor de voortzetting
van hun migratieproject.
Met steun van hun geloof overbruggen migranten de afstand die hen van familie en vrienden
scheidt. Worden migranten actief in een gewone lokale kerk, een migrantenkerk of moskee, dan
komen ze in contact met autochtonen, taalgenoten of landgenoten. Deelname aan een
religieuze gemeenschap kan ook averechts werken voor de aansluiting van de migrant op de
nieuwe samenleving. Dat is het geval bij groepen die de uitdagingen van de nieuwe
samenleving aangaan door de vorming van een soort enclave die zich uitsluitend op het land
van herkomst richt.

Misverstanden
De interpretatie van wat zich in de religieuze gemeenschappen van migranten afspeelt, berust
vaak op misverstanden. Buitenstaanders percipiëren zo’n gemeenschap vaak als een etnische
of culturele enclave. Onderzoek heeft echter aangetoond dat deze gemeenschappen betrokken
zijn bij processen die door Putnam (2001) worden gekenmerkt als ‘bonding social capital’ voor
wat betreft de versterking van de interne relaties binnen de religieuze gemeenschap en als
‘bridging social capital’ voor de bemiddeling van contacten naar buiten toe. Kerken en
moskeeën zijn betrokken bij zowel projecten voor de eigen gemeenschap als voor het brede
palet van bewoners in hun wijken of stadsdelen, zoals voedselbanken, de organisatie van
sportieve en culturele evenementen, van interreligieuze, interculturele of oecumenische
vieringen, de opvang van vluchtelingen en samenwerking met ngo’s of gemeentelijke sociale
hulpverlening in wijken (Castillo Guerra 2015).
De recente publicatie De wereldkerk in eigen land door Anmar Hayali (2018), secretaris van
Samen Kerk in Nederland (SKIN, een landelijke parapluorganisatie voor migrantenkerken)
illustreert de grote diversiteit van migrantenkerken. Deze kerken zijn met name te vinden in de
grote steden van ons land (Castillo Guerra 2018). Al in het eerste onderzoek naar
migrantenkerken van Jongeneel (1996) bleek de grote diversiteit aan landen en kerktradities
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waaruit de leden voortkomen. Migrantenkerken zijn een tastbaar voorbeeld van de huidige
‘super-diversity’ (Vertovec 2007) in de Nederlandse samenleving, met inwoners uit meer dan
223 landen.

Vorming van gemeenschappen
Maar wat betekent de diversiteit van migrantenkerken voor de verhoudingen tussen kerken in
Nederland? Waarom opereren ze los van de grote Nederlandse kerken?
Met de komst van studies in World Christianity en het interculturele denken tegen het einde van
de vorige eeuw, ontstond het idee dat er geen sprake meer kan zijn van één christendom, maar
dat we moeten spreken van ‘veel christendommen’. Eén bestaand model voor wat
christendom mag zijn, is nergens te vinden. Migranten namen hun eigen christendom mee naar
Europa en transformeerden dit vanuit hun migratie-ervaring. Vervolgens hebben ze er behoefte
aan dit getransformeerde geloof te beleven in de kerk. Echter, noch de theologische vorming
noch de pastorale toerusting van personen werkzaam in de grote Nederlandse kerken, sluit aan
op het wereldchristendom in Nederland.
Voor migrantenchristenen zijn de eigen taal, riten en liederen belangrijk voor de beleving van
het eigen geloof. Dat verklaart waarom ze eigen kerkgemeenschappen stichten.
Deze kerken kunnen echter samenwerken en zelfs één worden met andere parochies of
gemeenten. Gefuseerde parochies of internationale kerken van migranten en autochtonen laten
nu al zien dat de vorming van gemeenschappen mogelijk is. Het is een moeilijk proces waarin
verschillende organisatieculturen het eens moeten worden over tal van zaken. Het succes van
deze gefuseerde gemeenschappen hangt af van de overwinning van de angst om door de
ander te worden overgenomen. Doorslaggevend is het om oprechte belangstelling te
ontwikkelen voor elkaar en elkaar dan ruimte te gunnen voor de beleving van het geloof vanuit
de eigen traditie.
Tot slot: dit themanummer van het tijdschrift Handelingen reikt inzichten vanuit verschillende
wetenschappelijke disciplines aan om migratie te begrijpen vanuit het Europese en Nederlandse
beleid en hun geschiedenis. Vervolgens ligt de nadruk op de rol van religie, met name op geloof
en pastoraat.
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