
INTERCULTURELE ASPECTEN VAN HET CONTACT MET ELKAAR

INTRO: WAAROM HEBBEN WE EEN INTERCULTURELE AANPAK NODIG?

Er bestaat een enigszins wijdverbreide naïeve misvatting over de rol van culturele
verschillen in communicatie, die ongeveer als volgt gaat: met voldoende openheid, goede wil
en nieuwsgierigheid kunnen we de mogelijke obstakels overwinnen die culturele verschillen
ons opleggen en die ons vermogen om elkaar te herkennen beperken. Het diepe misverstand
binnen dit idee is dat deze obstakels niet voortkomen uit kwade bedoelingen, maar uit de
beperkingen zelf van ons waarnemingssysteem (de manier waarop wij informatie verzamelen,
categoriseren en interpreteren), alsmede uit de intergroepsdynamiek van sociale identiteiten
en etnocentrisme (dat wij allemaal gemotiveerd zijn om onze eigen groepen als aardiger,
wijzer en beter te zien). Het is om deze twee redenen dat culturele verschillen onze interacties
zullen beïnvloeden en zullen moeten worden aangepakt in elke opleiding die jongeren wil
helpen met elkaar in contact te komen.

Cultuur doet er wel degelijk toe, en om "culturele verschillen" te vinden hoeven we
niet noodzakelijk de landsgrenzen te overschrijden: culturele verschillen kunnen zich
voordoen tussen stedelijke en plattelandsbevolkingen, verschillende regio's, wijken van
dezelfde stad, verschillende geslachten, seksuele geaardheden, groepen die verbonden zijn
met verschillende fysieke capaciteiten, seksuele geaardheden, muzikale subculturen enz.
Culturele verschillen - of diversiteit - kunnen in sociale situaties op twee verschillende
manieren tot uiting komen. Ten eerste kan het verschillen in waarden en praktijken
impliceren: sommigen zeggen bijvoorbeeld gedag door elkaar te kussen, door elkaar de hand
te schudden, anderen door te buigen, en weer anderen door een geraffineerde choreografie
van hand- en schoudertastelijkheden en klopjes. Ten tweede, telkens wanneer mensen
kunnen worden gecategoriseerd als behorend tot specifieke culturen, komt de dynamiek van
categorisering en sociale identiteiten aan het licht. De categorieën activeren stereotypen en
vooroordelen: we zien de ander niet alleen als een uniek individu, maar als iemand van een
bepaalde leeftijd, etniciteit, geslacht enz. met alle associaties die daarbij horen. We moeten
echter voorzichtig zijn met beide perspectieven en onszelf eraan herinneren dat het behoren
tot een bepaalde groep de ander niet definieert. Elke persoon heeft een unieke manier om de
vele culturen waarvan hij deel uitmaakt te integreren, jongleert met meerdere identiteiten in
elke situatie, in relatie tot de anderen in de interactie, en voegt een uniek tintje toe aan elke
identiteit door zijn/haar persoonlijke levensreis. Een juiste interculturele benadering moet ons
helpen twee mogelijke fouten te vermijden: culturele factoren negeren als ze er zijn of
integendeel een culturele verklaring forceren in plaats van andere factoren (persoonlijkheid,
situatie).  Denk aan deze twee risico's bij het lezen van dit hoofdstuk.

Cultuur doet er wel degelijk toe, en zij beïnvloedt het leren "hoe met elkaar in contact
te komen" op ten minste drie verschillende manieren. In het volgende zullen we deze drie
invalshoeken behandelen. Eerst onderzoeken we de culturele verschillen in communicatie:
welke diversiteit kunnen we waarnemen in de manier waarop mensen uit verschillende
culturen met elkaar communiceren? Vervolgens verkennen we de dimensies van culturele
verschillen die een impact kunnen hebben op de samenwerking in een klas of
opleidingsruimte. Ten slotte gaan we in op het begrip acculturatie, waarbij we het proces van
aanpassing en verandering onderzoeken dat migranten of leden van minderheden kunnen
doormaken.



1. CULTURELE VERSCHILLEN IN COMMUNICATIE

Verschillende culturen bewonen geen verschillende werelden, en in veel
opzichten lijken ze meer op elkaar dan dat ze verschillen, maar de verschillen die ze
vertonen zijn niet verwaarloosbaar, noch oppervlakkig. Bovenal kunnen zij specifieke
uitdagingen inhouden bij het proces van leren communiceren in andere talen. Laten
we beginnen met de diversiteit in communicatie te onderzoeken. In staat zijn de juiste
uitdrukkingen te kennen, te interpreteren en te gebruiken wordt "sociolinguïstische
competentie" genoemd (Burleson 2007: 106). Als we ook non-verbale gedragingen
meetellen, spreken we van interculturele communicatiecompetentie. Een dergelijke
competentie moet zich aan ten minste vier soorten verschillen aanpassen:

• Voorkeur voor formele of informele stijl: de overheersende stijl in Frankrijk
is veel formeler dan in Hongarije of Finland. Er wordt verwacht dat aan de
begroetingen "Monsieur" of "Madame" wordt toegevoegd, een
"goedemiddag" alleen kan als onbeleefd worden beschouwd. Dit
betekent geenszins dat de Fransen in het algemeen beleefder zijn. Het
geeft alleen aan dat zij (statistisch gezien en in het algemeen) meer
belang hechten aan de vorm, aan de manier waarop gedachten worden
gepresenteerd.

• De repertoires van non-verbale communicatie verschillen sterk: in
sommige culturen wordt direct oogcontact verwacht, het niet houden van
oogcontact wekt argwaan en gebrek aan eerlijkheid. De duur van stiltes
die worden getolereerd verschilt sterk, enz. Er zijn verschillende
voorschriften voor alle facetten van non-verbale communicatie: kinesics
(gebaren, lichaamshouding, enz.), haptics (aanraken), proxemics
(afstand), fysieke verschijning, vocalics (modulaties van de stem, ritme,
stiltes, enz.), chronemics (verwachtingen ten aanzien van de duur in de
tijd), artefacten (gebruik van voorwerpen, schikkingen) (Afifi 2007). Er zijn
niet alleen verschillen in de betekenissen van de verschillende gebaren,
maar ook in de mate waarin ze in de communicatie worden gebruikt. Ook
hier geldt als algemene tendens dat Italianen meer en grotere gebaren
gebruiken om hun verbale boodschappen te begeleiden dan Japanners.
Tegelijkertijd zouden Japanners veel belang hechten aan de non-verbale
communicatie, maar deze op kleinere schaal gebruiken, mogelijk zelfs
vaker dan de Italiaan, ter vervanging van de verbale communicatie.

• Hall stelt het onderscheid voor tussen hoge- en lage-context
communicatiestijlen. Een hoge-contextstijl zou inhouden dat contextuele
elementen zoals kleding, artefacten, houdingen en gebaren meer belang
hebben bij het decoderen van de boodschap; terwijl in een
lage-contextsetting de betekenis hoofdzakelijk wordt overgebracht door
verbale communicatie.

• In hoeverre mogen we de emoties tonen die we voelen in
interactie, of integendeel we worden geacht ze te verbergen is ook een culturele
variabele. Deze dimensie van het externaliseren van emoties is niet hetzelfde als het
voelen ervan, maar culturen waar de communicatiestijl uitingen van de innerlijke
affectieve wereld omarmt, zouden de anderen als koud of ongevoelig beschouwen.

Bovendien staan de culturele communicatiecodes niet los van de andere
waardeoriëntaties, representaties en normen die kenmerkend zijn voor een bepaalde
cultuur. Dit is de reden waarom de communicatiemiddelen die mensen gebruiken



vaak zeer moeilijk te veranderen zijn: het zijn geen eenvoudige gedragspatronen die
willekeurig worden gekozen, maar veeleer de top van een ijsberg van onderliggende
normen, waarden en voorstellingen die in interactie tot uiting komen. Neem dit
voorbeeld: Een vrouwelijke trainer wil alle nieuwe cursisten welkom heten en stelt
zich aan hen voor met een handdruk. Ze steekt haar hand ook uit naar Abdullah,
maar hij neemt hem niet aan.

In de bovenstaande situatie zou de nieuwe leerling technisch zeer wel in staat zijn de
hand van de leraar te schudden. Wat hem daarvan weerhoudt is de voorstelling van
een behoefte aan scheiding tussen de seksen. Volgens zijn culturele opvattingen is
het verschil tussen man en vrouw belangrijk en mag het niet worden verkleind. Een
van de manieren om dit verlangen naar differentiatie te honoreren is door
verschillende communicatieregels vast te stellen voor interacties tussen mannen
onderling en tussen mannen en vrouwen. Sommige van deze verschillen kunnen
van invloed zijn op de manier waarop we communiceren (zoals geslacht, hiërarchie
of tijdsoriëntatie), en ze zullen ook van invloed zijn op het proces van het leren van
de taal.

2. CULTURELE VERSCHILLEN DIE VAN INVLOED ZIJN OP HET LEERPROCES

Zoals we al eerder hebben gezien, zijn culturele verschillen van invloed op de
manier waarop we communiceren, hetzij door specifieke normen en regels voor
verschillende communicatiemiddelen, hetzij door de onderliggende culturele waarden
die erin tot uiting komen. Deze waardeoriëntaties en verschillen kunnen ook een
invloed hebben op de manier waarop jongeren aan onze opleidingen en workshops
kunnen deelnemen en ze kunnen de trainer voor een aantal uitdagingen stellen.
Laten we eens kijken naar de dimensies die het meest waarschijnlijk interfereren in
het proces :1

• Tendens om de scheiding of het onderscheid tussen de geslachten
te accentueren of te verkleinen: culturen die het onderscheid tussen de
geslachten koesteren, hebben de neiging om aan mensen van
verschillende geslachten verschillende voorschriften op te leggen met
betrekking tot zelfpresentatie (kledingvoorschriften, manier van spreken),
communicatie, sociale rollen en beroepskeuzes. Zij kunnen ook de
fysieke scheiding van de seksen voorschrijven of lichamelijk contact
verbieden tussen mannen en vrouwen die geen familieleden zijn.
Culturen die gericht zijn op de reductie zullen de tegenovergestelde
voorkeuren hebben: gelijke zelfpresentaties, uitwisselbare rollen,
niet-discriminerende beroepskeuzes, voorkeur voor gemengde groepen.
In de opleidingscontext: deze dimensie kan van invloed zijn op de wijze
waarop mannelijke studenten zich verhouden tot vrouwelijke opleiders en
studenten.

• Weigering of aanvaarding van hiërarchie: leden van samenlevingen
waar hiërarchie belangrijker is, zullen verschillen in machtsverdeling beter
verdragen; zullen eerder een instructie of uitleg aanvaarden die afkomstig
is van een autoritaire positie en zullen minder geneigd zijn het gezag uit te

1 Voor "geslacht" en "hiërarchie" zie onze beschrijvingen van "gevoelige zones" voor meer details



dagen. . In de opleidingscontext zal deze dimensie een invloed
hebben op de manier waarop de cursisten op de trainer reageren, of ze al
dan niet het oneens durven te zijn, vragen durven te stellen, enz.

• Oriëntatie op individualisme of collectivisme: mensen met een
individualistische oriëntatie zullen meer gericht zijn op het assertief uiten
van hun eigen wensen en behoeften, terwijl de interdependente /
collectivistische oriëntatie zich zal richten op het groepsproces en de
harmonie tussen de leden. In de opleidingscontext zal deze dimensie
een invloed hebben op de motivatie van bepaalde studenten om zich
tegenover de anderen uit te drukken, om eigen meningen te formuleren,
om "op te vallen".

• Taak- of relatiegerichtheid: taakgerichte mensen zullen zich meer op
hun doel dan op de relaties richten. Dit verschil zal blijken tijdens
samenwerkingsverbanden en in het bijzonder tijdens conflicten.
Relatiegerichte deelnemers zullen zich inschikkelijker opstellen, terwijl
taakgerichte groepsleden niet zullen aarzelen om tegen de status quo in
te gaan als zij vinden dat de taak kan worden verbeterd.

• Monochronische of polychronische tijdsoriëntatie: lineaire oriëntatie
impliceert sequentiële beurtwisseling bij het spreken: we wachten tot de
spreker voor ons klaar is alvorens te beginnen, anders komen we
onbeleefd over. Polychronische oriëntatie kan ons in staat stellen ons af te
stemmen op de zin van de ander, en niet te wachten tot zij klaar is. In de
opleidingscontext zal deze dimensie een invloed hebben op het
tijdsbeheer: zullen de studenten precies op tijd komen of zullen het begin-
en eindmoment als flexibel en bespreekbaar worden beschouwd.

3. HET ACCULTURATIEPROCES

Zelfs als u nog nooit van het begrip "acculturatie" had gehoord, hebt u misschien
intuïties en verwachtingen over het onderwerp in ruimere zin: hoe migranten
veranderen of zouden moeten veranderen door hun blootstelling aan de nieuwe
culturele omgeving. Bekijk de volgende voorbeelden en ga na of sommige opties
beter lijken dan de andere:

1. De zoon van Chinese migranten die in Parijs woont, besluit geen Chinese
vrienden te hebben, en is op zoek naar een Parijse vriendin. Nadat hij zijn
Chinese vrienden van zich heeft vervreemd, maar er nog niet in geslaagd is
Franse vrienden te maken, brengt hij uiteindelijk heel wat tijd alleen door.

2. Een Venezolaanse vrouw neemt lessen bij een acteur om haar accent
volledig kwijt te raken, zodat niemand doorheeft dat ze een buitenlander is

3. De Chinese migranten die in het restauratiebedrijf werken, proberen een
leuke Chinese jonge vrouw voor hun zoon te vinden

4. Een migrerende vrouw die twintig jaar geleden naar Frankrijk is gekomen,
heeft slechts een elementaire kennis van de Franse taal. Ze heeft het nog
nooit echt nodig gehad.

5. Een jonge vrouw besluit op haar 18e de sluier te dragen om haar identiteit als
moderne Franse moslima en feministische vrouw te markeren.

6. Jongeren van diverse culturele afkomst die in een "migrantenwijk" wonen,
hebben een taal ontwikkeld waarin woorden uit hun verschillende talen zijn
geïntegreerd en die wordt gekenmerkt door een speciaal accent dat niet



rechtstreeks verband houdt met een van hun oorspronkelijke talen. Zij
gebruiken deze taal onder elkaar, maar ook wanneer zij in contact komen met
leden van de dominante samenleving.

Het concept van "acculturatiestrategieën" tracht op systematische wijze te
verklaren hoe mensen veranderen in de nieuwe culturele omgeving. In 1987
creëerde John W. Berry (1980) het model dat de meest geciteerde verklaring zou
worden. Berry stelt voor de acculturatiestrategieën van migranten en leden van
minderheden in te delen op basis van hun antwoorden op twee vragen: "is het
belangrijk om relaties aan te gaan met leden van de nieuwe omgeving?" en "wordt
het op prijs gesteld om relaties te onderhouden met de oorspronkelijke culturele
omgeving?". Uit deze twee vragen komen vier acculturatiestrategieën naar voren:
integratie, segregatie, assimilatie en marginalisatie.

• Marginalisering vindt plaats wanneer personen zich noch met hun
cultuur van herkomst, noch met de dominante cultuur inlaten. Dit kan ofwel
gebeuren door beperkte interactiemogelijkheden met leden van de
gastcultuur (vaak om redenen van uitsluiting of discriminatie), ofwel door een
gebrek aan belangstelling voor cultureel onderhoud. Dit kan leiden tot
isolement van beide culturele groepen (zowel de gastcultuur als de cultuur
van herkomst). In ons eerste voorbeeld bevindt de Chinese jongeman zich
ten minste tijdelijk in deze situatie. De marginalisatiestrategie is in verband
gebracht met psychosomatische en aanpassingsstoornissen (Berry, 1994).

• Assimilatie doet zich voor wanneer individuen hun
minderheidscultuur verwerpen en de culturele normen van de dominante of
gastcultuur overnemen. Zij zoeken dagelijkse interactie met de gastcultuur en
hun streven is om geaccepteerd te worden als deel van de
meerderheidscultuur. Assimilatie wordt onder meer in verband gebracht met
een verzwakking van het immuunsysteem (Schmitz 1992, Ward et al.
2008:93) en leidt vaak tot hogere niveaus van acculturatiestress en
ontevredenheid (bv. La Fromboise 1993:397). Er wordt verondersteld dat
deze negatieve relatie tussen assimilatie en welzijn te wijten is aan het feit dat
volledige assimilatie zelden mogelijk is. Visuele markeringen, namen en
accenten benadrukken vaak de vreemdheid van immigranten, en zij worden
na vele jaren in het gastland nog steeds gezien als vreemdelingen. Degenen
die een assimilatiereis maken, worden vaak geconfronteerd met een kloof
tussen hun zelfperceptie en de perceptie die leden van de gastsamenleving
naar hen terugsturen.

• Afscheiding doet zich voor wanneer individuen de dominante of
gastcultuur afwijzen ten gunste van het behoud van hun cultuur van
herkomst. In dit geval concentreren zij zich op het behoud van hun eigen
waarden en vermijden zij zoveel mogelijk contact met de
meerderheidscultuur. Afscheiding wordt vaak in de hand gewerkt door
immigratie naar etnische enclaves. De separatiestrategie is in verband
gebracht met hoge niveaus van neuroticisme, angst en psychotisme,
cardiovasculaire problemen, alsmede verslaving aan drugs en alcohol
(Schmitz, 1992). Afzondering kan een strategie zijn om een positieve
identiteit te vinden in een culturele omgeving waar de eigen sociale groep
wordt gediscrimineerd of ondergewaardeerd door zich af te zonderen van de
negatieve representaties in de dominante groep.

• Integratie vindt plaats wanneer individuen in staat zijn de culturele
normen van de dominante cultuur of de gastcultuur over te nemen, terwijl zij



ook hun cultuur van oorsprong behouden. Integratie leidt tot en is vaak
synoniem met biculturalisme. In dit geval behoudt men een zekere mate van
culturele integriteit, terwijl men ook deelneemt aan een groter sociaal netwerk.
Men houdt vast aan bepaalde aspecten van de eigen cultuur, zoals centrale
normen en waarden, maar men gaat ook een relatie aan met de nieuwe
culturele omgeving. Onderzoek toont aan (bv. Berry, 1997, 2005) dat wie de
integratiestrategie toepast (door zich in te leven in en bekwaam te worden in
de twee culturen) zich doorgaans beter aanpast dan wie zich hoofdzakelijk op
één cultuur richt (door gebruik te maken van de assimilatie- of de
afscheidingsstrategie), en veel beter dan wie zich met geen van beide
culturen inlaat (de marginalisatiestrategie).

Hoe zijn acculturatiestrategieën verbonden met workshops
over communicatie?

De door Giles voorgestelde Communication Accommodation Theory (CAT) helpt
bij het identificeren van de invloed van acculturatiestrategieën op de manier waarop
mensen een taal verwerven en gebruiken. Accommodatie verwijst naar de
"voortdurende beweging naar en van de anderen" (Giles, Ogay 2007:295).
Convergentie wordt gebruikt om meer op de ander te gaan lijken, om
overeenstemming en verbondenheid met de ander te markeren. Convergentie ligt in
de lijn van de motivatie om door anderen aanvaard en gewaardeerd te worden. Het
risico ervan is een verlies in het gevoel van sociale identiteit, continuïteit of
onderscheid. Convergentie vertegenwoordigt een beweging die lijkt op "assimilatie".
Divergentie daarentegen accentueert de verschillen tussen gesprekspartners,
markeert onenigheid, een behoefte om zich af te scheiden, zijn eigenheid te
markeren, zich te doen gelden. Het zou in verband kunnen worden gebracht met de
strategie van afscheiding.

Het is belangrijk op te merken dat "convergentie" geen superieure strategie is dan
"divergentie", beide hebben hun plaats in de relatie met anderen op dynamische
manieren. In feite is het juist een optimaal niveau van convergentie en divergentie
dat mensen gewoonlijk zoeken, dat een strategie van integratie vertegenwoordigt,
van het verbinden en valideren van de meegebrachte culturele bagage en de
verworven bagage op een harmonische of creatieve manier. Ons voorbeeld (6) van
de jongeren uit de voorsteden is een voorbeeld van zo'n strategie, ook al zou het
voor de oppervlakkige waarnemer kunnen gaan om een eenvoudige mislukking van
de taalverwerving.
Tenslotte, en meer in het algemeen, helpt het feit dat men zich bewust is van de

verschillende acculturatiestrategieën en hun invloed op het welzijn van de mensen,
de opleider een programma op te zetten dat zo goed mogelijk naar "integratie"
streeft: een ruimte van erkenning bieden voor de oorspronkelijke identiteiten en
uitnodigen tot een positieve verbinding met de nieuwe culturele omgeving.


