Monique Frank

Toespraak
bij gelegenheid van de aanbieding van haar geloofsbrieven
aan paus Johannes Paulus II

Heiligheid,
Met grote emotie heb ik vandaag de eer, aan Uwe Heiligheid de geloofsbrief te overhandigen
waarmee Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden mij als Haar buitengewone en gevolmachtigde
Ambassadeur bij Uwe Heiligheid heeft willen accrediteren. Tevens heb ik de eer u de brief van rappel
te overhandigen van mijn voorganger, Baron H.V. Bentinck van Schoonheten.
Bij deze plechtige gelegenheid rust op mij de aangename taak aan Uwe Heiligheid de persoonlijke
groeten over te brengen van Hare Majesteit, de Koningin der Nederlanden.

Ik beschouw mij bijzonder bevoorrecht
met mijn nieuwe opdracht bij de Heilige
Stoel, na de opdrachten die ik vervulde in
twee landen van Centraal- en Oost-Europa, waar dankzij Uw optreden en Uw
heilzaam bezoek op oecumenisch plan
zich zeer positieve ontwikkelingen voordoen.
In Uw boodschap van jongstleden 10
januari, toen het bij de Heilige Stoel geaccrediteerde Corps diplomatique zijn
Nieuwjaarswensen aanbood, hebt U
gewezen op enige belangrijke uitdagingen waarvoor de mensheid in deze tijd
staat, waaronder de honger, de vrede en
de vrijheid alsmede de godsdienstvrijheid.
Evenzeer als de Heilige Stoel hecht de
Nederlandse regering zowel op nationaal
als op internationaal niveau veel belang
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aan de strijd tegen honger en armoede in
de wereld, met name in het Afrikaanse
werelddeel, en tegen de groeiende verschillen tussen de rijke en de arme landen. Al tientallen jaren lang heeft Nederland in het kader van de internationale
samenwerking zich zeer sterk ingespannen om miljoenen mensen te hulp te
komen die ondervoed zijn en, met rampzalige gevolgen, medische zorg moeten
ontberen, en aan wie het grondrecht van
een menswaardig leven ontzegd blijft.
Deze politiek van mijn regering is mogelijk dankzij de steun van de Niet Gouvernementele Organisaties en van onze Kerken. In 2004 is een speciale ambassadeur
benoemd met als opdracht zijn aandacht
te wijden aan de vraagstukken van AIDS
en HIV, om op internationaal plan deze
ziekte te bestrijden waardoor miljoenen
individuen en met name miljoenen kinde-
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ren in Afrika getroffen worden. Met name
hecht de regering veel belang aan het
voorkomen van AIDS en HIV.
De strijd voor de vrede, het handhaven
van vrede en gerechtigheid vormen de
grondslagen van de buitenlandse politiek
van Nederland. Wij maken deel uit van
talrijke vredesstrijdkrachten, hetgeen een
bewijs is voor onze internationale betrokkenheid. De stad Den Haag is de zetel
geworden van talrijke internationale
gerechtshoven, waaraan wij heel speciaal
voorrang verlenen in de hoop op wereldniveau tot internationale gerechtigheid te
kunnen bijdragen. Mijn regering hecht
bijzonder veel belang aan de rol die de
Heilige Stoel speelt door middel van haar
diplomatie en met name door U, Heilige
Vader, dankzij uw boodschappen. Nog
maar kort geleden, bij gelegenheid van de
internationale dag voor de Vrede en het
aanbieden van de Nieuwjaarswensen in
januari 2005, hebt U ons gevraagd aan
onze regeringen als boodschap door te
geven “Overwin het kwade door het
goede”.
Het recht op vrijheid en het recht op
godsdienstvrijheid zijn kenmerkende
rechten in Nederland. Eerbiediging van
deze rechten houdt in dat speciale aandacht wordt besteed aan de multiculturele
samenleving en aan verdraagzaamheid.
Mijn land dat bekend stond om zijn verdraagzaamheid en het opvangen van talrijke buitenlanders, immigranten, politieke vluchtelingen, asielzoekers, was reeds
in 2002 geconfronteerd met een politieke
moord. In november 2004 is het opnieuw
getroffen door de moord op Theo van
Gogh en vervolgens door brandstichting
in kerken, moskeeën en scholen. Deze
gebeurtenissen hebben een schok teweeg
gebracht in de Nederlandse gemeenschap.
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Na deze moord heeft de Minister-President, J.P. Balkenende, talrijke verzoeningspogingen gedaan om de verschillende betrokken partijen (christenen,
moslims et cetera) weer tot elkaar te brengen. Ook binnen het parlement hebben
levendige discussies plaats gevonden, en
vervolgens hebben ook alle Kerken door
middel van verschillende boodschappen
hun zorg over deze maatschappelijke
opwinding uitgesproken.
Binnen de regering heeft de Minister-President een discussie in gang gezet over
het belang dat gehecht moet worden aan
normen en waarden, met name een bezinning op de inhoud van normen en
waarden die mensen met elkaar verenigen, zoals vrijheid, solidariteit en respect.
Deze discussie is door Nederland ook
geëntameerd tijdens het voorzitterschap
van de Europese Unie.

Heilige Vader,
Ik wil met nadruk wijzen op de waardering in mijn land voor de hartelijke gastvrijheid waarmee de Heilige Stoel alle
Nederlandse gelovigen ontvangt die jaarlijks naar Rome gaan om van hun geloof
te getuigen en ook voor hun studies in
hun eigen instituut, het Pauselijk Nederlands College en hun eigen kerk, de Kerk
der Friezen. Deze beide laatste zijn een
teken van de nauwe verbondenheid van
de Heilige Stoel met mijn land.
Ik wil Uwe Heiligheid verzekeren dat ik
mij met hart en ziel zal wijden aan de
speciale opdracht die aan mij is toevertrouwd, daarbij de steun genietend van
uw medewerkers, waarvan mijn voorgangers dankbaar gebruik hebben gemaakt.
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In dit begin van het jaar 2005 maak ik
van de gelegenheid gebruik om Uwe Heiligheid mijn beste wensen te doen toekomen voor een goede gezondheid en geluk.

Rome, 14 januari 2005.

Monique Frank
Ambassadeur bij de Heilige Stoel

Vertaling: F. van Voorst tot Voorst s.j.
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