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Intercultureel leven als een oproep tot bekering 
Antony J. Gittins, cssp. 

 

De uitdaging benoemen 
De directe en ook de aanverwante betekenis van het woord “intercultureel” zijn zeker niet 

vanzelfsprekend duidelijk, en ook in de academische wereld heeft het woord niet steeds 

dezelfde betekenis. Weliswaar worden de woorden “intercultureel” en “interculturaliteit” in 

een steeds bredere zin gebruikt in de theologie, maar oorspronkelijk hadden ze hun plaats in 

de sociale wetenschappen en betekenden daar, in meer algemene zin, eenvoudig weg 

“behorend tot of plaats vindend tussen meerdere culturen”, alvorens nader te worden 

verfijnd. Dit artikel wil op zoek gaan naar de diepere betekenis van het woord intercultureel 

en de manier waarop het nu wordt gebruikt, met name op het gebied van theologie en 

christelijk pastoraal dienstwerk, en daarom moeten we beginnen met het bestuderen van een 

cluster van woorden die “cultuur” als hun gezamenlijke basis hebben. 

 

Het woord “Cultuur” zelf wordt in het gewone spraakgebruik simpelweg en soms ook 

neerbuigend gebruikt voor “(traditionele) gewoonten”, maar betekent op andere plaatsen 

ook soms het tegenovergestelde: ”verfijning”. In feite betekent “cultuur” datgene wat 

uiteindelijk de sociale identiteit van mensen bepaalt. Als algemeen en universeel kenmerk van 

mensen die in groepen samen leven, omvat cultuur alle sociale processen die 

verantwoordelijk zijn voor het tot stand brengen, uit de “grondstof” van een volkomen 

cultuurloze baby , van het eindproduct: een individu dat cultureel is gerijpt, geslachtelijk 

bepaald en levend  in de context van een specifieke sociale groep. Cultuur is het door de mens 

gemaakte deel van het milieu. Het is datgene wat mensen collectief tot stand brengen – in 

goede of kwade zin – in de verschillende werelden waarin ze leven. Geografische en sociale  

omgeving dragen ook bij aan de manier waarop mensen in de wereld aanwezig zijn: hun 

spiritualiteit. En cultuur is zulk een belangrijke en intieme component van het geloof zelf dat 

we kunnen zeggen dat geloof en cultuur onverbrekelijk met elkaar verbonden zijn: geloof en 

geloofsbeleving kunnen alleen maar bestaan in de context van cultuur. Het belang daarvan zal 

duidelijker worden als we het over intercultureel samenleven hebben.  Cultuur, als vorm van 

sociaal leven, is tevens een systeem van zingeving.  Mensen met een gemeenschappelijke 

cultuur delen ook een breed geheel van gemeenschappelijke zingevingen, begrippen en 

interpretaties van de wereld en van elkaar. Alle gedocumenteerde gevallen van een geïsoleerd 

“Wild Child” – opgegroeid buiten een menselijk milieu -  , hebben aangetoond dat daar zulk 

een systeem van zingeving ontbreekt. 

 

Historisch gezien – tot de moderne tijd – was de overgrote meerderheid van de mensen mono-

cultureel, dat wil zeggen: zij deelden een wereld van zingeving met de mensen uit hun eigen 

milieu (“Wij”) dat hen cultureel onderscheidde van de anderen (“Zij”). Sommigen, typisch 

degenen geboren uit en opgevoed door ouders met een verschillende cultuur en taal, 
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groeiden op tot bi-culturele mensen, in staat om gelijkelijk te functioneren in twee 

verschillende culturele en linguïstieke  werelden. Sommigen werden ook  “crosscultureel” of 

“transcultureel”: ze bewogen zich buiten hun eigen culturele grenzen om te midden van 

mensen met een andere cultuur te leven, hun taal te leren en nauwkeurig hun wereld van 

zingeving te begrijpen – (en deze niet eenvoudigweg te assimileren als door osmose).  Bij 

definitie is een crosscultureel iemand in het begin en voor een aanzienlijke periode, een 

vreemdeling in een andere cultuur, terwijl de mensen onder wie hij of zij leeft, daar geheel 

thuis zijn: immers, het gaat daar om hun eigen vertrouwde cultuur. Vragen die men kan stellen 

aan eenieder die leeft in een interculturele communiteit zijn: wie is “thuis”; wie is of zijn de 

“vreemdelingen”, wie neemt de beslissingen en wat betekent dat voor eenieder? 

 

Het is verwarrend dat de woorden multicultureel en intercultureel soms door elkaar worden 

gebruikt. Multicultureel kan simpelweg betrekking hebben op het feit dat mensen van 

verschillende culturen dicht bij elkaar wonen, maar zonder iets te zeggen over de manier 

waarop zulke mensen zich verhouden tot de “anderen”,  behorend tot een cultuur 

verschillend van die van henzelf. In de stedelijke context van de geglobaliseerde wereld van 

vandaag  zijn miljoenen mensen in feite  multicultureel zonder ooit te proberen de taal of de 

cultuur te leren kennen van de mensen die ze oppervlakkig dagelijks tegenkomen. Zo’n 

multiculturele realiteit wordt echter vaak – en op een verwarrende manier – als intercultureel 

aangeduid. Als we nauwkeuriger kijken naar de verschillende betekenissen van deze woorden, 

merken we dat die woorden eigenlijk behoren tot het domein van de sociologie, maar dat 

sinds enkele jaren de theologie zich het woord “intercultureel” heeft toegeëigend en de 

betekenis ervan heeft verfijnd en opnieuw gefocust.  Daar zullen we ons in deze bladzijden 

mee bezig houden. 

 

De uitdaging die gelovige mensen vandaag de dag ontmoeten, of het nu leden zijn van 

religieuze communiteiten of multiculturele parochies, of ook mensen die pastoraal actief zijn 

in de geglobaliseerde wereld van vandaag, is de volgende: hoe op een bewuste manier verder 

te komen dan een bi-culturele, crossculturele  of multiculturele ervaring , en te leren hoe op 

een interculturele manier te leven als leden van een bewust gewilde geloofsgemeenschap. De 

belangrijkste obstakels die eenieder moet nemen zijn: de cultuur zelf, die van onszelf en van 

de ander, en verder het menselijk falen en de zondigheid. 

 

De weerstand van de cultuur 
Etnocentrisme , het eenvoudige gegeven dat we de dingen zien en interpreteren door het oog 

van onze eigen culturele bepaaldheid, is iets van elke dag. Het wordt alleen iets zondigs als we 

ons eigen gezichtspunt opleggen aan anderen, als we ons inbeelden dat dit het enig juiste 

perspectief is, of als we ons gedragen alsof dit Gods eigen blik op de wereld is. Iedereen is 

besmet met etnocentrisme, maar door innerlijke groei en oefening kunnen we de beperkingen 

ervan ontdekken en dienovereenkomstig handelen. Etnocentrische vooroordelen 

beschouwen andere mensen en andere werelden als minderwaardige afstralingen van onze 
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eigen wereld en maken het moeilijk om die op hun eigen waarde te beoordelen; “de ander” 

wordt dan een probleem, iemand die vermeden dient te worden, gekleineerd, aangevallen, of 

misschien bekeerd of geassimileerd. Een van de grootste uitdagingen in de praktijk van 

intercultureel samenleven is het etnocentrisme van ieder afzonderlijk. Hoe meer mono-

cultureel iemand is, des te meer zal hij geneigd zijn tot etnocentrisme; hoe meer iemand te 

maken heeft met alternatieve levenswijzen of met andere culturen, hoe meer iemand ervoor 

kiest crosscultureel te zijn, des te minder etnocentrisch zal hij zich opstellen. Maar niemand 

van ons is er echt vrij van; ieder van ons moet zich inspannen om de etnocentrische 

vooroordelen in hem of haarzelf te onderkennen en te corrigeren. 

 

Zoals talen, zo zijn ook culturen systemen van zingeving. Maar ook zoals talen zijn ook culturen 

groot in aantal. Dat maakt het project van intercultureel samenleven eindeloos 

gecompliceerd; het is veel gemakkelijker om een theoretische beschrijving te geven  van een  

bloeiende interculturele communiteit, dan om er een te realiseren.  De uitdaging van 

intercultureel samenleven lijkt op die welke verschillende mensen tegenkomen die onderling 

onverstaanbare talen spreken; er moet ofwel een nieuw communicatiesysteem uitgevonden 

worden, ofwel iedereen zal noodgedwongen zijn eigen weg gaan. Historisch hebben zulke 

situaties voor verschillende taalvormen gezorgd: pidgins (een heel elementaire, minimale 

communicatie tussen mensen die twee verschillende talen spreken, maar zonder verbogen 

zelfstandige naamwoorden of vervoegde werkwoorden); creools (met enige grammaticale 

flexibiliteit en een gemengd vocabulaire , samengesteld uit de twee talen); lingua franca (niet 

de eerste taal van beide sprekers); niet-standaard talen (onaanvaardbaar voor de purist maar 

praktisch genoeg voor elementaire communicatie); en echte talen, met een ruime variëteit 

aan grammaticale en vocabulaire vormen. Met andere woorden:  gedreven door nood of 

verlangen vinden mensen een verscheidenheid in manieren om te kunnen communiceren, en 

een verscheidenheid in niveaus van wederzijdse verstaanbaarheid: “noodzaak is de moeder 

van de vindingrijkheid”.   

Op dezelfde manier moet elke multiculturele groep van mensen die zich hebben geëngageerd 

tot de uitwisseling en samenwerking vereist door intercultureel samenleven, een nieuw soort 

hybride cultuurvorm scheppen, analoog aan de taalvormen die we juist hebben opgenoemd. 

Dat is een reusachtige onderneming en zal altijd een werk in ontwikkeling zijn, tot stand te 

brengen door de individuele leden van de gemeenschap. Zoals alle culturen zal het “betwist” 

worden wegens de steeds weer veranderende samenstelling van de groep, en daardoor 

eerder in ontwikkeling zijn dan statisch. 

 

De invloed van de “interne culturele gebreken” 
Gods idee van een gemeenschap – van het mythische scheppingsverhaal uit Genesis tot de 

historische gemeenschap van de leerlingen van Jezus en tot onze eigen tijd toe – is radicaal 

inclusief en van radicale gelijkheid. Dat was de bedoeling en het onderricht van Jezus zelf. 

Maar terwijl God eenheid wil bewerken, is het de perversiteit of innerlijke breuklijn van iedere 

cultuur, dat sommigen die daartoe behoren steeds weer verschillende lagen daarin 
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aanbrengen, verdelen, beperken en uitsluiten. Geen enkele gemeenschap van mensen is echt 

inclusief of egalitair. Of het nu gaat om de gemeenschap in Eden tussen man, vrouw en God, 

dan wel om de talrijke pogingen daarna tot de vorming van utopische gemeenschappen: 

iedere poging om een inclusieve gemeenschap te vormen – een omvattend “wij” – leidt al snel 

te verzanden in vervreemding, of ongelijkwaardige structuren, of het drijven van een wig 

tussen mensen. Zo wordt een oorspronkelijke gemeenschap gebaseerd op het “wij” al gauw 

gepolariseerd tot een “wij” en een “zij”. Dat is de situatie die Jezus kwam verlossen, en in de 

brief aan de Efesiërs beschrijft Paulus die zelf toegebrachte wond van de mensheid en de 

genezing die Jezus brengt. Paulus beschrijft de gepolariseerde wereld van “ons”: de Joden,  en 

“zij”: de volkeren, en Gods plan om door Jezus de mensheid met zichzelf en met God te 

verzoenen in een volkomen inclusief  “wij”. “Maar nu bent u die eens ver weg was, in Christus 

Jezus dichtbij gekomen, door zijn bloed.  Want Hij is onze vrede, Hij die met zijn dood de twee 

werelden één heeft gemaakt, de muur van vijandschap daartussen heeft afgebroken en de 

wet met zijn geboden en voorschriften buiten werking heeft gesteld om uit die twee in zichzelf 

één nieuwe mens te scheppen” Ef 2, 13-14. Dit is een magnifieke beschrijving van Jezus’ 

radicaal plan met de mensheid. Maar verderop zegt Paulus dat daarom geen moreel 

onderscheid of politieke verdeeldheid mag worden gebaseerd op de duidelijke verschillen 

tussen man en vrouw, Jood en Griek, slaaf en vrije (Gal 3,28; Col 3,11; I Cor 13:13); en het is 

deze visie die de basis en de rechtvaardiging moet zijn bij iedere poging om interculturele 

gemeenschappen te bouwen. 

 

Een belangrijk punt dat hier niet verder kan worden ontwikkeld is, dat Jezus, om de mensheid 

met zichzelf te verzoenen en de scheidsmuur af te breken die mensen gescheiden houdt, 

ervoor gekozen heeft om zelf een mens te worden aan de zijlijn, in sociologische en Bijbelse 

zin een “vreemdeling” te worden, in plaats van iemand met macht en invloed. Mensen met 

invloed bekleden centrale posities van macht en gezag, maar Jezus koos ervoor een randfiguur 

te worden, als de meest effectieve manier om de mensen te ontmoeten die door 

omstandigheden of door de samenleving waren gemarginaliseerd. Omdat de voornaamste 

bedoeling van interculturele gemeenschappen is een diepere betrokkenheid op de zending 

van Jezus, is ieder lid daarvan geroepen tot een leven in ontlediging: (kenosis), een dienst in 

zelf-ontlediging aan, en te midden van, “de minsten”.  De enige effectieve manier daartoe is 

de weg van Jezus zelf, de weg van het kruis, de weg van de ontmoeting met hen die 

gemarginaliseerd zijn, en met hen op te trekken. Gezien de sterke culturele pressies om te 

komen tot resultaten, sociale promotie en erkenning, betekent intercultureel leven een 

duidelijke uitnodiging tot een contraculturele stijl van leven. 

 

Geloof en Cultuur 
Een abstract geloof bestaat niet, want geloof moet altijd belichaamd of geïncarneerd worden. 

Het is de manier waarop een concreet iemand zich verhoudt tot God en die aan die verhouding 

uitdrukking geeft in zijn omgaan met andere mensen en met de wereld. Maar concrete 

personen worden gekenmerkt door taal en cultuur en bepaald door hun sociologisch milieu, 
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hun geschiedenis en hun context. En de enige manier waarop iemand zijn of haar geloof kan 

beleven is cultureel. Omdat niemand zonde cultuur is, kan er ook geen geloof zijn zonder 

cultuur. Cultuur bepaalt de context, de vorm en de uitdrukking van iemands geloof. Jezus’ 

leerlingen van vandaag moeten hem navolgen, niet als Palestijnse boeren, maar als 21e 

eeuwse individuen in gemeenschap. De uitdaging voor iedereen is in je eigen cultuur je geloof 

te beleven, maar tegelijk met een kritische blik op die eigen cultuur. In iedere cultuur vind je 

zonde en genade, en iedere mens heeft de mogelijkheid om goed of kwaad te kiezen. Keuzes 

te maken voor het goede of het meer nobele en op God gelijkende, betekent contracultureel 

te zijn, en het Evangelie zal ons steeds oproepen om zó te leven. Niettemin, de uitdaging voor 

leden van een interculturele gemeenschap is: tegelijk nieuwe wegen van apostolisch leven te 

ontdekken en te realiseren die van ieder lid een geven en nemen veronderstelt, compromis 

en offerbereidheid, en zo een nieuwe “gezamenlijke cultuur” te scheppen, zoals eerder 

besproken, uit de wortels van de oorspronkelijke cultuur van ieder van de leden. 

 

Ofschoon de meeste getrouwde stellen een gemeenschappelijke taal en cultuur delen, 

moeten ze niettemin leren om op een dieper niveau te communiceren en zich iedere dag aan 

te passen en compromissen te sluiten om in staat te zijn tot een leven in harmonie; en als ze 

kinderen hebben, dan moeten die met zorg gesocialiseerd of “geïncultureerd” worden om de 

taal en de sociale mores van hun ouders en familie te leren. Deze elementaire kennis moge 

ons helpen om meer begrip te hebben voor de delicate uitdaging gevormd door het opbouwen 

van interculturele gemeenschappen. De goede wil van het echtpaar is een eerste vereiste voor 

later succes, maar dat alleen is niet genoeg. Wat ook noodzakelijk is, is dat ze zich engageren 

om oog te hebben voor elkaars belangen en welzijn, dat ze van elkaars vormen van wijsheid 

leren, zorgvuldig naar elkaar luisteren, bereid zijn tot compromissen en wederzijdse vergeving 

– maar ook het zich welbewust eigen maken van huishoudelijke vaardigheden in het koken, 

huishouden en dergelijke. Als een van de partners weigert om te leren van dingen die van 

fundamenteel belang zijn voor het huwelijk of het huishouden, dan staat de duurzaamheid 

van die beide op het spel.  

 

In tegenstelling tot pas getrouwde stellen, hebben de leden van interculturele 

gemeenschappen een heel verschillende achtergrond, taal en gewoontes. De graad van 

“wederzijdse verstaanbaarheid”, in taal of cultuur, zou best eens heel laag kunnen zijn; en de 

culturele expressie van hun geloofsbeleving kan ver uit elkaar liggen. Dat zijn de grondstoffen 

waaruit de interculturele gemeenschap moet worden opgebouwd en evenzeer als in een 

huwelijk is er de noodzaak om op elkaars belangen acht te slaan, zorgvuldig naar elkaar te 

luisteren, compromissen te sluiten en elkaar te vergeven. Maar veel religieuzen hebben van 

hun gevoelens en de diepere lagen van hun geloofsleven een privé aangelegenheid gemaakt. 

Dat schijnt vooral op te gaan voor gemeenschappen van mannen, en dat vormt een echt 

obstakel voor de ontwikkeling van een interculturele gemeenschap. 
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Struikelblokken 
Goede wil, hoezeer ook noodzakelijk, is op zichzelf onvoldoende voor een succesvol 

intercultureel samenleven. Zo sterk is de invloed van onze cultuur op onze gewoontes en 

wijzen van denken, dat we ons scherp bewust moeten zijn van de manier waarop we anderen 

behandelen en onze omgeving manipuleren met het oog op ons eigen welzijn en gemak, en 

daarvoor is veel meer nodig  dan een globale “goede wil”. Sommige van de grootste zonden 

en schandalen zijn bedreven door mensen van goede wil, denk alleen maar aan de 

kruistochten, de slavernij, de onderdrukking van vrouwen, standrechtelijke executies en het 

gebrek aan behoorlijke kerkelijke processen. Velen die beweerden te leven als leerlingen van 

Jezus zijn zelf struikelblokken geworden voor de mensen zelf die ze tot het Christelijk geloof 

wilden brengen. Daarom zijn er twee verdere en elkaar aanvullende benaderingen nodig van 

intercultureel leven: geloof en goede werken. 

 

Het is belangrijk het hier nog eens te herhalen: het intercultureel “project” (niet simpelweg 

een rationeel project maar een engagement voor het leven), is voor ons een theologische 

onderneming. Employees van multinationale corporaties of vrijwilligers die in crossculturele 

situaties werkzaam zijn, mogen al dan niet hun motivatie vinden in een geloofsovertuiging, 

maar leerlingen van Jezus, gedoopte christenen en leden van internationale religieuze 

gemeenschappen engageren zich uitdrukkelijk om een weg te gaan gebaseerd op en  

gemotiveerd door hun geloof. Dat wil zeggen: niet alleen maar te streven naar wat redelijk is 

of zelfs kil rationeel, maar hun christelijke pelgrimstocht te gaan in geloof en niet slechts 

zijdelings. Er zullen momenten komen dat hun geloof hen dragen moet als frustratie of 

mislukking toeslaan. Een ernstige beperking tot grotere efficiëntie in interculturele 

gemeenschappen is hun onvermogen om ruimte maken voor een volwassen wijze om samen 

hun geloof te delen. Daar moet dan bij horen: correctie waar nodig, verzoening en wederzijdse 

bemoediging. Veel religieuzen en geëngageerde christenen weten maar al te goed hoe weinig 

bemoediging zij ondervinden van hun omgeving, en hoe gemakkelijk mensen zich laten 

verleiden tot kwaadspreken, oordelen en veroordelen. Paus Franciscus ging daar heel 

uitdrukkelijk op in tijdens zijn toespraak van Kerstmis 2014 tot de curie.  

 

Er zou veel meer kunnen worden gezegd en samen nagedacht over die geloofsdimensie en 

hoe die een drijfveer moet zijn in onze pogingen tot intercultureel leven. 

Maar zelfs geloof is niet genoeg tenzij het wordt gesteund door de vruchten van goede 

bedoelingen. Dat wil zeggen: de voortdurende wil om de daartoe noodzakelijke vaardigheden 

te verwerven. Het gaat er echter niet om, superefficiënt te worden, maar meer om in die 

poging te blijven volharden. De meest effectieve pastores op het gebied van het leren van een 

nieuwe taal , zijn niet altijd degenen die de taal het vloeiends leren spreken of het meest 

briljant zijn, maar dat zijn zeker zij die er zich het meest op toeleggen beetje bij beetje te 

blijven leren en die het nooit opgeven als het moeilijk wordt. Het is met het leren van een taal 

als met het leren van de kunst tot intercultureel leven: volharding is vaak verdienstelijker en 

aantrekkelijker dan deskundigheid. 
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De juiste vaardigheden leren 
Na gezegd te hebben dat er voor een gemeenschap – en voor het apostolaat – meer nodig is 

dan een groep experts, is het van belang om een aantal basiscriteria en vaardigheden te 

identificeren, en enkele noodzakelijke deugden. 

 

Op de eerste plaats moet een gemeenschap voldoen aan twee criteria:  voldoende zijn 

toegerust en voldoende effectief kunnen zijn. Voldoende toegerust  is een woord waarmee 

wordt bepaald of het gedrag van een of meer partijen te zake respectvol is naar de ander toe. 

Dat veronderstelt natuurlijk dat elk van de partijen de motieven en waarden van de ander 

begrijpt of probeert te begrijpen, niet alleen op grond van goede wil, maar van echt en ter 

zake doend onderzoek. Voldoende effectief kunnen zijn hangt af van het oordeel van iedere 

partij of die met voldoende respect wordt gehoord en beantwoord. In beide gevallen is er 

vooraf en ook daarna werk aan de winkel – hetgeen we verderop zullen toelichten. 

 

Op de tweede plaats moet iedere partij bereid zijn om echt te willen leren over en van de 

anderen in de gemeenschap. Anders is de gemeenschap in feite wel multicultureel, maar verre 

van intercultureel. Om echt intercultureel te zijn moeten de volgende acht  vaardigheden 

ontwikkeld worden die noodzakelijk zijn voor een intercultureel leven dat die naam verdient. 

Die lijst kan nog verder worden aangevuld,  en de praktijk van intercultureel leven zal zeker 

nog andere aan het licht brengen.  

1: zich bewust zijn van de manier waarop men er zelf in staat: introspectie, reflexiviteit 

waardoor men in staat is, het effect te zien op anderen van eigen gedrag of houding . 

2: zelfvertrouwen: het vertrouwen in het eigen vermogen om met uitdagingen om te gaan, 

gepaard aan het bewustzijn van eigen beperkingen. 

3: doeltreffendheid: het vermogen om af te maken waaraan men begonnen is en te leren van 

eigen vergissingen en die van anderen. 

4: motivatie: een waarachtige toewijding om een doel te bereiken en bereidheid tot 

aanpassing en verandering voor het groter welzijn van de groep en van de missie. 

5: flexibiliteit: in staat zijn tot compromissen waar dat nodig is in plaats van koppig weerstand 

te bieden of op timide wijze toe te geven. 

6: weten te communiceren: het vermogen om uitdrukking te geven aan gedachten zowel als 

aan gevoelens; deze en andere vaardigheden kunnen worden ontwikkeld door mensen die 

bereid zijn om hulp te vragen, niet door perfectionisten of mensen die zich geïntimideerd 

voelen.  

7: tolerantie ten opzichte van vervelende mensen, in plaats van ze op hun plaats te zetten. 

8: fijngevoeligheid : ofwel een intuïtieve sympathie voor mensen die het ook moeilijk hebben. 

 

Het aanleren van deugden 
Een habitus of een grondhouding, een basisgesteltenis in het leven karakteriseert iemand als 

een evenwichtig en geïntegreerd mens. Het is niet genoeg om vaardigheden te hebben, je 

moet ze ook op de juiste manier weten aan te wenden, en deugd staat voor morele integriteit: 
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leven volgens de waarden die iemand belijdt en zijn gaven en vaardigheden op een 

onzelfzuchtige manier gebruiken. Het bijbrengen van zulk een habitus heeft natuurlijk een 

belangrijke plaats in de religieuze vorming. Er is hier slechts plaats om er acht te vermelden, 

zoals boven met de daar vermelde vaardigheden; maar er zijn er natuurlijk meer. 

1: respect voor mensen en culturen. De graad van gevoeligheid daarvoor  zal beslissend zijn 

voor de mogelijkheid van een volgehouden intercultureel leven.  

2: de wil om de waarheid te zoeken door dialoog. Waarheid is niet iets waar je over beschikken 

kunt, maar een doel dat je samen met anderen moet nastreven, die ook allemaal door die 

dialoog veranderd zullen worden, en dat kan niet samengaan met hiërarchie. 

3: het cultiveren van een houding van leerling willen zijn. “discipel” betekent in het Grieks 

iemand die leert, en iedereen, zelfs de “leermeester” is iemand die moet blijven leren. En 

eenieder moet leren zichzelf en anderen te vergeven.  

4: het omarmen van marginaliteit. Zoals Jezus koos voor “de neerwaartse beweging” en voor 

het zoeken van de marge als apostolische strategie, zo moeten ook zijn leerlingen dat doen, 

anders kunnen ze de arme en vergeten mensen niet bereiken. 

5: werken aan “culturele oecumene”. Dat wil zeggen: openheid ten opzichte van en oprechte 

samenwerking met mensen van verschillende culturen en karakter en het ontwikkelen van 

echt respect voor verschillen.  

6: de lessen van de vroedvrouw leren. Het Engelse woord mid-wife betekent eenvoudigweg  

“een vrouw die er bij is”, die bijstand verleent. Het Franse woord sage femme legt de nadruk 

op wijsheid. Leden van een interculturele gemeenschap hebben de blijvende zorg en de 

ondersteunende aanwezigheid nodig van de “midwife” en de wijsheid van de “sage-femme” 

om te weten wanneer ze niet tussenbeide moeten komen in de geboortepijn waar de ander 

doorheen moet. 

7: leren van de sociale wetenschappen. Wijsheid houdt niet op bij onze religieuze traditie, en 

goede wil moet worden aangevuld door voortdurende vorming aangaande andere culturen, 

andere mensen, andere manieren van leven.  

8: leren van theologie en traditie. Hoewel “intercultureel leven” een relatief jonge leerstof is, 

is het existentieel tenminste zo oud als ons geloof, en zijn wij leerlingen van een van haar 

eerste exponenten en leermeester Jezus. 

 

Het belang van een “kritische massa” van engagement tot  lange termijn 
doelstellingen 
Nu we enkele specifieke vaardigheden en deugden hebben geïdentificeerd die door leden van 

een interculturele gemeenschap moeten worden nagestreefd is er een eerste vereiste zonder 

welke zelfs de pogingen van toegewijde mensen kunnen uitlopen op een diepe frustratie en 

een gevoel van onmacht dat mensen ertoe kan brengen de gemeenschap te verlaten of in een 

ernstige breakdown terecht te komen. Er moet een ‘kritische massa” zijn van mensen die zich 

echt geëngageerd hebben in de onderneming. 
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Niet iedereen, in elke gemeenschap, zal met hart en ziel zijn toegewijd aan de onderneming 

en de missie van de gemeenschap. Maar zelfs als sommigen weerstand bieden,  kan een 

gemeenschap toch gedijen en trouw blijven. Niettemin moet iedere gemeenschap zorgvuldig 

nagaan of er voldoende positieve energie en toewijding aanwezig is om de missie te dragen.  

Zelfs met 20% oncoöperatieve leden kan er voldoende draagvlek zijn voor de missie als er 

onder de resterende 80% een meerderheid is van hooggemotiveerde, ijverige en moreel 

ondersteunende leden. Natuurlijk moet een aantal van hen fysiek en geestelijk bekwaam zijn, 

maar een groot aantal kan fysieke capaciteiten missen. Niettemin, als de meerderheid van hen 

die oud zijn en niet langer actief, maar zeer toegewijd, mensen van gebed en van harte de 

missie toegedaan zijn en de actieve en pionierende leden ondersteunen, dan zal de som van 

positieve energie veel zwaarder wegen dan alle weerstand: er zal dan een kern, - een “kritische 

massa” – van mensen zijn bereid om de missie te ondersteunen. 

 

Toch toont ons het antwoord op een recente enquête van CARA (Center for applied research 

in the Apostolate) uit naam van NVRC (National Religious Vocation Conference)  duidelijk dat 

er nog een lange weg te gaan is naar intercultureel leven. De enquête laat ons zien dat negen 

van de tien religieuze instituten in de VS blank zijn. Op de vraag naar hun houding met 

betrekking  tot de rekrutering van “cultureel verschillende” leden, verklaarde ongeveer twee 

derde van de besturen daarvoor “zeer” open te staan, maar vermeldden tegelijkertijd dat 

minder dan de helft van de leden dat ook waren. Bovendien is de manier waarop daar over 

gesproken wordt overwegend in termen van “aannemen”, eerder dan van “verwelkomen” of 

“integreren”. Ofschoon 90% van de instituten in feite leden van verschillende culturen 

aanneemt, heeft minder dan 50% daarvoor een beleid of procedures ontwikkeld. Inderdaad: 

er lijkt veel meer sprake te zijn van “goede wil” dan van zorgvuldige planning.  Wat het meest 

wordt geciteerd als initiatieven binnen de institutie is van tijd tot tijd een discussie over 

culturele verschillen, een gemeenschappelijke maaltijd met “etnische gerechten” of het vieren 

van nationale patroonsfeesten, of ook het gebruik van meerdere talen en etnische dansen in 

gebed en rituelen. Dat is een volkomen onvoldoende basis om een intercultureel 

gemeenschapsleven op te bouwen. Slechts een kleine minderheid van oversten verklaarden 

zelf “zeer open” om plaats in te ruimen voor de gewoontes en praktijken van nieuwe leden 

van verschillende culturen en slechts 30% was van mening dat de meesten van hun leden dat 

ook  zouden zijn. Opnieuw: dit is niet meer dan symboolpolitiek en zegt opnieuw iets over het 

belang van de “kritische massa” van steun. 

Het rapport vermeldt dat missionaire ordes eerder geneigd zijn tot het opvoeden van hun 

leden met betrekking tot andere culturen, hoewel de helft ervan “hun leden aanspoorden om 

een andere taal te leren”, of “bij gezamenlijke vakanties culturele tradities met elkaar te 

delen”. Zulk een symboolpolitiek  is met name in missiecongregaties hopeloos onvoldoende , 

én voor vorming van interculturele gemeenschappen én voor een passende verwelkoming en 

integratie van leden uit verschillende culturen. Bovendien, de enquête zelf lijkt zacht gezegd 

nogal naïef te zijn. Ze vergeet te vermelden hoe veel leden van de non-dominante cultuur in 

feite hun communiteiten verlaten of ervan gemarginaliseerd raken of er zich van 
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vervreemden. Litteratuur uit de sociale wetenschappen over intercultureel leven is al 

tientallen jaren beschikbaar, en meer en meer ook vanuit een sociologisch perspectief. Onze 

communiteiten hebben steeds minder reden tot excuus  als ze daar onvoldoende gebruik van 

maken. 

Omdat de leden van internationale religieuze instituten minder worden en ouder, zullen die 

gemeenschappen die de volgende 20 – 30 jaar zullen overleven, dat kunnen doen dank zij hun 

internationaal – cultureel verschillend – ledenaantal, dat van nu  en later dat van hen die nu 

in vorming zijn. 

Interculturele gemeenschappen zullen gekarakteriseerd moeten zijn door “fusie” of de 

integratie in cultureel verschillende groepen. Het tegengestelde van “fusie” is splijting: het uit 

elkaar vallen van internationale congregaties zozeer dat ze nog slechts losse verbanden zijn 

van cultureel verschillende groepen. Zo blijven ze wel internationaal, maar ten koste van hun 

intercultureel getuigenis van het Evangelie. 

 

Van uitnodiging tot radicaal welkom 
Het is duidelijk dat intercultureel samenleven een complexe zaak is. Maar het is mogelijk. En 

men zou het eerder moeten verstaan als een uitdaging die moet worden aangegaan dan als 

een probleem dat moet worden opgelost. Als het op een negatieve manier wordt verstaan, 

dan zal het veel mensen afschrikken. Maar als het positief wordt verstaan, als een 

evangelische oproep om het “cor unum” te beleven, dan kan het een enorm bemoedigend 

teken zijn voor een van zichzelf vervreemde en gepolariseerde wereld. Het voorbeeld van 

christenen die intercultureel samenleven zal veel overtuigender zijn dan welke goedkope 

retoriek ook over het liefhebben van je naaste. Maar juist zoals men geen nieuwe wijn in oude 

zakken kan doen, kan men geen interculturele gemeenschappen opbouwen door eenvoudig 

weg oud materiaal te recycleren en/of door op onkritische wijze te werk te gaan met oude 

beproefde veronderstellingen. Het klassieke model voor het vormen van een gemeenschap 

was dat van het assimileren: nieuwe leden werden verwelkomd in een reeds bestaande en 

grotendeels mono-culturele gemeenschap met haar gevestigde regels en verwachtingen, 

standaard kleding,  gerechten en gebedsvormen. Nieuwkomers  die in staat waren zich 

daaraan aan te passen konden worden toegelaten, en wie dat niet konden zouden spoedig 

vertrekken.; er waren altijd aspiranten genoeg. De onuitgesproken boodschap was: “Kom, 

voeg je bij ons en deel onze manier van leven en onze religieuze tradities”. Dit 

assimilatiemodel kostte de bestaande gemeenschap heel weinig; het leven ging verder terwijl 

potentiële nieuwkomers werden gevormd, getoetst en dan al dan niet aangenomen. 

Potentiële nieuwelingen die niet beantwoordden aan de norm werden of gemarginaliseerd of 

afgewezen door een gemeenschap die in alles het initiatief behield. 

 

Geleidelijk aan, en vooral sinds Vaticaan II en de getalsmatige toename van religieuzen buiten 

de Euro-Amerikaanse zogenaamde “Eerste  Wereld”, heeft dat assimilatiemodel plaats 

gemaakt voor een meer inclusieve benadering door de lang gevestigde gemeenschappen. Nu 

is er een boodschap die niet langer onuitgesproken blijft: “Kom, voeg je bij onze gemeenschap 
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en help ons om intern en internationaal meer gedifferentieerd te worden”.  Dat betekent een 

veelbetekenende stap vooruit en is een aanwijzing  dat men wil luisteren en leren, en niet 

alleen spreken en onderrichten. De wil om “de ander” in te sluiten en daardoor de 

communiteiten open te stellen voor culturele diversiteit is uitstekend, zo ver als het gaat. Het 

probleem is dat het eenvoudig niet ver genoeg gaat; de ander verwelkomen en tegelijk te kort 

schieten om het eigen gewoontegetrouw gedragspatroon te veranderen verandert simpelweg 

de marginale buitenstaander in een marginale “insider”. En gedurende de laatste tientallen 

jaren hebben veel cultureel “anderen” zich nog steeds ineffectief en onzichtbaar gevoeld in 

de gemeenschappen waartoe ze waren toegetreden.  Daarom is inclusiviteit in naam alleen, 

onvoldoende. Er moet ook een analyse zijn van de machtsverhoudingen en zelfanalyse in de 

gevestigde gemeenschap en door haar leden. Een zorgvuldige analyse van de 

machtsverhoudingen zou aan het licht brengen of degenen die vanouds de beslissingen 

namen en geprivilegieerde posities innamen nog dezelfde zijn als vroeger, dan wel of de 

toegetreden leden met groter wederkerigheid tegemoet getreden worden, op een meer 

inclusieve manier en met gepaste achting. Uiteindelijk zal een gemeenschap die inclusief wil 

zijn er niet in slagen haar leden echt te integreren  zolang als macht en autoriteit, institutionele 

structuren zowel als individuen niet een voortdurende transformatie ondergaan: een “trans-

formatie”, ofwel een proces van vernieuwing. 

 

De derde manier van leven als een interculturele gemeenschap wijst vulgaire assimilatie af, 

gaat verder dan een symbool “inclusie”, en geeft blijk van een houding van “radicaal welkom”. 

Als dat gedaan is, wordt de boodschap nu: “breng je culturele en religieuze waarden, je stem 

en je autonome zelf met je mee en help ons om samen een nieuwe gemeenschap te bouwen”. 

Beter dan assimilatie en zelfs actief opnemen zal die benadering een echte “incarnatie” van 

ieder lid vergemakkelijken. Dat houdt onvermijdelijk in dat ieder lid van de gemeenschap 

geraakt zal worden door de aanwezigheid van anderen die cultureel verschillend zijn, omdat 

allen geroepen zijn tot een voortdurende bekering tot God, tot elkaar en tot de culturele 

waarden die de ware kern van eenieder uitmaken. Dat betekent niet dat individuen zich 

mogen verbergen achter hun culturele conventies, of de “cultuurkaart” spelen, met de 

bewering dat hun individuele praktijken tot hun cultuur behoren en daarom onberispelijk en 

onveranderlijk zijn. Iedereen moet slechte en goede culturele gewoontes onderzoeken, en 

leren om tot zekere compromissen te komen voor de zaak van de “nieuwe” gemeenschap. De 

prijs daarvoor zal door iedereen gevoeld worden, en niet alleen door de leden die van elders 

komen. Dat is de reden waarom intercultureel samenleven zoals dat hier is beschreven, een 

onderneming is gestoeld op het geloof, en niet alleen maar een geschikte of praktische manier 

van multicultureel bestaan. 

 

Conclusie 
Zonder het geloof als basis voor ons pogen zullen we in plaats van een interculturele 

gemeenschap te bouwen, niet verder komen dan bewoners te zijn van “huizen” (en niet van 

“homes”) waar internationaal en cultureel verschillende mensen onder hetzelfde dak leven: 
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multiculturele individuen maar geen geïntegreerde interculturele gemeenschap. 

Interculturele gemeenschappen  zullen zich geleidelijk en organisch ontwikkelen, en niet 

zonder pijn, naarmate individuen leren om verschillen te respecteren en op waarde te 

schatten, en te appreciëren dat verschil in principe goed is, omdat God verschillen geschapen 

heeft en zag dat het goed was. De culturele breuklijn zal zichtbaar worden telkens als we aan 

“IK” of “mij” de voorkeur geven boven “jij” of “U”, telkens als we “de ander” zien in plaats van 

de broeder of zuster in ons midden. Leden van een zich ontwikkelende interculturele 

gemeenschap volharden, omdat ze leven uit het geloof en gemotiveerd zijn door de missie 

van de gemeenschap die zich inspant om een afstraling te zijn van de missie van Jezus. Met 

andere woorden: daar is een gemeenschappelijke geest en missionair engagement. 

 

Als we deze drie manieren van gemeenschapsleven – assimilerend of “uitnodigend”,  

“inclusief” en “radicaal verwelkomend” –  analyseren, kunnen we een voortgang zien van een 

hevig mono-cultureel, hiërarchisch en traditioneel model, om niet te spreken van een vorm 

van gemeenschapsleven getekend door sclerose, via een begripsmatig meer open en tolerant 

model, naar een radicaal nieuwe vorm van gemeenschapsleven, gekenmerkt door het 

verlangen naar wederzijdse verrijking voor ieder lid en voor de missie, dat besloten kan liggen 

in culturele verschillen. Het lijkt op een utopie, maar dat was ook de visie van Jezus wiens 

boodschap was: “Leer van mij”; “Ik ben de weg” en “volg mij” in de geglobaliseerde wereld 

van vandaag voert “De Weg” tot en doorheen intercultureel leven. 

 

Tony Gittins cssp 

 


