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1  Aanleiding tot onderzoek

  e aanleiding tot onderzoek ontstond toen allerlei ervaringen bij elkaar
IJ kwamen. Deze ervaringen riepen vragen op. Ik was toen, en ben nog

steeds, gefascineerd door wat er zich in interculturele situaties afspeelt. Op ba-
sis van deels hobby en deels werk nam ik interviews af, deed ik praktijkobserva-
ties, verrichtte ik literatuuronderzoek en maakte ik analyses. Dit proefschrift is
daarvan een uitvloeisel.

De concrete aanleiding ontstond zo'n tien jaar geleden. Ik was van plan mij
weer op Nederland te gaan richten, na jaren elke kans te hebben aangegrepen
om naar het buitenland af te reizen voor onderzoek of om simpelweg mijn

nieuwsgierigheid naar het onbekende te bevredigen. Ik was juist aangesteld als
projectleider interculturele vorming bij een onderwijsinstituut. De overheid
had geld beschikbaar gesteld in het kader van een stimuleringsregeling voor al-
lochtonen. Er moesten concrete leermiddelen en een facetbeleid worden ont-
wikkeld om allochtonen de opleidingen te laten volgen en om ze er vast te hou-
den tot het behalen van het diploma. Te veel allochtonen vielen vroegtijdig uit.

Als eerste viel mij op dat er een aparte manier van praten over allochtonen
bestond, alsof het total strangers waren op wie heel speciaal gereageerd behoor-
de te worden. Dit speciale had iets geheimzinnigs of iets mythisch en niemand

wist precies wat het was, je kon het weten maar ook eigenlijk weer niet. In elk
geval bestond het idee dat kennis over culturele achtergronden een voorwaarde
was om met allochtonen om te kunnen gaan. Zonder die kennis kon ie er beter
niet eens aan beginnen.

Vanafdat moment begon mi j eigenlijk pas te dagen dat ik waarschijnlilk ooit
zelf in den vreemde ook als total stranger was beschouwd.  Ik had een zekere
kloof tussen mij en sommige anderen niet kunnen verklaren. Er waren men-

sen bij  wie  ik die kloof wel ervoer en anderen bij  wie ik dat helemaal niet had.
Ik dacht eerst dat dit veroorzaakt werd door te grote verschillen tussen hen en
mij. Maar hoe langer ik daarover nadacht, hoe meer ik mij afvroeg hoe wii van
elkaar hadden kunnen weten of wij erg van elkaar verschilden, want tussen

deze mensen en mi j was amper communicatie geweest. Op grond waarvan
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hadden we dan verschillen kunnen vaststellen? Hoe ontstaat zo'n beeld van to-
tal stranger eigenlijk?

Ik constateerde vrijwel meteen een verschil tussen mensen die het vreemde

aantrekkelijk vinden en mensen, duidelijk in de meerderheid, die het erg inge-
wikkeld vinden. In het begin kon ik degenen die het maar ingewikkeld vinden
amper begrijpen. Voor mi j was het vreemde ontdekken het mooiste wat er was.
Internationale contacten hebben gaf mij voor mijn gevoel zelfs status. Pas
langzaam aan begon ik mij te realiseren dat ik mij die status vooral zelf toe-
schreef. Samenwerken met allochtonen en vluchtelingen staat zelfs helemaal
niet hoog aangeschreven. Ondanks het feit dat omgaan met diversiteit het werk
extra interessant maakt en, wanneer dit met succes gebeurt, bovendien wijst op
goed ontwikkelde vaardigheden, blijft dit zo tot op de dag van vandaag. Het be-
gon mij in toenemende mate te intrigeren dat het vreemde zo verschillend er-
varen kan worden. Wat was hier de reden van? In die tijd begon menig artikel
over interculturalisatie met de woorden dat het heel normaal was om bang te
zijn voor het vreemde. Ik herkende dat niet bij mezelf. Hoe kwam men eigen-
lijk aan zo'n uitspraak? Was dat onderzocht? Zou zo'n uitspraak mensen juist
niet angst aanpraten? Er werd immers de suggestie gewekt dat iedereen daar
last van heeft.

Voor mijzelfgold dat mijn hang naar het onbekende in eerste instantie was ge-
voed door een romantisch beeld van andere culturen. Het maakte niet uit of ik
nu naar Oost-Europa, Latijns Amerika of Zuidoost-Azie ging. Veel mensen
thuis vroegen zich af waarom ik niet bang was om,  toen nog,  naar de andere
kant van het IJzeren Gordijn te gaan. Ik was niet bang, eerder naief. Ik wist mij-
zelftegelijkertijd te beschouwen als erg betrokken en als gedistantieerd, en wel
op zo'n manier, dat ik mij bijna onschendbaar waande. Mijn eigen cultuur ver-
achtte ik een beetje in die tijd. Ik demonstreerde mee met Solidamoit in Polen
tegen president Jaruzelski en ik trok de grens over tussen Costa Rica en Nicara-
gua terwijl het schieten tussen Sandinisten en Contra's te horen was. Ik was
grenzen aan het verkennen, zowel mentale als geografische.

Door de intensieve contacten die ik opbouwde was ik echter wel in de om-
standigheid te kunnen ontdekken dat culturen naast mooie (exotische),  ook
minder mooie kanten hebben. Behalve dat ik mijn solidariteit tegen onder-
drukking toonde. voerde ik ook felle discussies met Polen over hun kijk op
man-vrouw-relaties. Mijn Poolse vrienden waren ontgoocheld toen zij mijn po-
litieke analyse over Nicaragua en Polen vernamen, waarin ik beide landen om-
schreef als 'slachtoffers' van dezelfde Koude Oorlog en respectievelijk de groot-
machten de Verenigde Staten en de toenmalige Sowjet-Unie. De Amerikanen
waren in de ogen van miin Poolse vrienden hun beste vriend en de Sandinisten
hun vijand. De Sandinistische vijand hadden zij echter nog nooit ontmoet. Hoe
kon het beeld van wie de vijand is zo verschillend zijn? Wat was de rol van in-
formatie ofpropaganda hierin?
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Ik werd boos tijdens gesprekken over de situatie van dienstmeisjes in Latijns-
Amerika, toen ik te verstaan kreeg dat wij Europeanen zo stom waren nog niet
te hebben uitgevonden hoe gemakkelijk zo'n permanent beschikbaar meisje is.
Dat ik boos werd, had te maken met het feit dat deze dienstmeisies helemaal
geen recht van spreken hadden. Hun waarheid was ondergeschikt aan die van
hun senores en sehoras; er was in mijn ogen sprake van een niet gerechtvaar-
digd machtsverschil.

Tijdens een feest in een bergdorp in de Andes kreeg ik het advies mii niet te
lang met indianen op te houden. Daar zou ik mijn naam geen eer mee aan
doen. Mijn Peruaanse latino-vriendin voelde zich uiterst ongemakkelijk, toen
ik haar toch meesleepte naar een 'compound' waar indianen aan het feesten
waren. Indianen waren nu eenmaal anders, volgens haan Daar viel niet over te
discussieren. Moest ik de opvatting van mijn vriendin kritiekloos respecteren
in een situatie waarin indianen een soort tweederangs burgers warenD Nadat
ze het twintig minuten had volgehouden tussen de feestende indianen, zei ze:
'Kom we gaan.' En ze zei: 'Misschien heb je wel gelijk, maar ik moet denken
aan mijn goede naam.' Ik ging met haar mee, haar waarheid was de waarheid
die anderen haar oplegden. Ik voelde op dat moment respect voor haar, omdat
ze haar goede naam had durven riskeren, al was het maar voor twintig minu-
ten.

In het eerste jaar van mijn studie culturele antropologie ging de discussie tij-
dens een college over relativisme en culturele waardenvrijheid. Wat zouden wij
studenten doen als onze Marokkaanse buren hun kinderen sloegen, was de
vraag. Zouden we dit respecteren als hun opvoedingsmethode of vonden we
het kindermishandeling? Een student kwam met een ander voorbeeld. Volgens
hem was het bekend dat als indianen hun vrouw sloegen dit als een teken van
liefde werd beschouwd. Ik, net terug uit het land van de indianen waar ik de ef-
fecten van deze 'liefdesuitingen' had mogen aanschouwen, barstte sarcastisch
uit dat indianen ook op andere manieren hun liefde zouden kunnen proberen
te uiten. Hoe was het mogelijk, vroeg ik mij af, dat iemand onder het mom van
culturele waardevrilheid, zonder ooit indiaanse vrouwen te hebben gesproken,
zo'n verdraaid oordeel durfde te geven.  Door wat, wie en waar werd dit soort in-
formatie de wereld ingestuurd?

Tijdens mijn onderzoek in Nepall naar de relatie tussen ontwikkelingswer-
kers en de lokale bevolking zag ik sommige ontwikkelingswerkers aan hun
taak overzee beginnen vanuit een even romantische startvisie, als ikzelfhad ge-
had. Na een aantal maanden bleken zij teleurgesteld, omdat alles toch minder
mooi was dan zij dachten. Sommigen bleven gedesillusioneerd en wilden zo
snel mogelilk terug naar huis. Anderen bleken in staat hun visie bij te stellen
en met een realistische kijk hun klus in redelijke tevredenheid afte ronden. Dit
verschil in een romantische blik en een realistische kijk mondde uit in een ver-
schillende inzet en houding, die ik niet evenwaardig kon vinden.

In Nederland ontmoette ik een Iraanse vrouw Nadat we ons hadden voorge-
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steld, begon zij vriiwel meteen met de opmerking: 'Jullie Nederlanders respec-
teren ouderen niet.' Mijn antwoord daarop was: 'Voor mij geldt dat ik wel res-
pect wil hebben, maar dat ik het soms moeilijk vind om het op te brengen.'
Haar antwoord was vervolgens: 'Dat heb ik nou ook.' Voor we het wisten zaten
we in een diepgaand gesprek gewikkeld. Zo verschillend was onze wereld blijk-
baar niet en we zaten nog lange tijd door te praten over ons beider'respectloos-
heid'.

Mijn beeld van de wereld en van Nederland was ondertussen op basis van al
mijn ervaringen veranderd. Mensen verschillen allemaal van elkaar, in hou-
ding, in persoonlijkheid en in opvattingen. Wat is cultuur nu eigenlijk, vroeg ik
mij af. Ik had mijn eigen exotisme leren doorzien. Ik had ervaren dat ik overal
vrienden en overal vijanden kon maken en dat ik waar ook ter wereld in princi-
pe alleen was te midden van anderen die even alleen zijn. Over cultuur wordt
gesproken als een bindmiddel, maar waarom zou ik mij meer verbonden moe-
ten voelen met die ene cultuur, waar ik toevallig in ben geboren? Het besef al-
leen te zijn ervoer ik als belastend, maar ook als bevrijdend. Het is een confron-
tatie met eigen kwetsbaarheid, maar ook een voorwaarde voor verbondenheid.
Dit besef bood mij de mogelijkheid mij te verbinden zoals ik dat wou en ik
raakte steeds meer geboeid door de vraag wat ondanks verschil toch kan ver-
binden.

In gesprekken over allochtonen viel mij op dat cultuur een bijna mythische
betekenis kreeg. De behoefte aan deskundigheid over culturen nam toe. Waar-
om werd gedacht dat je allochtonen zou kunnen leren kennen door kennis uit
een boekje of door de lezing van een antropoloog?

In die tijd begon ik les te geven aan allochtonen in het tweede-kans-beroeps-

onderwijs. Allochtonen hadden er de mogelijkheid te kiezen tussen een specia-
le allochtonengroep of deel te nemen aan een groep met autochtonen.  De al-

lochtonengroep was groot, aan autochtonengroepen deden hooguit 66n of twee
allochtonen mee. Vanwaar die behoefte apart te gaan? De allochtonengroep
zelfwas cultureel zeer divers. Was het de gemeenschappelijke ervaring van het
migrant zijn? Vanwege de diversiteit zou ik er ook voor gekozen hebben om
deel te nemen aan een allochtonengroep. En gelukkig had ik als autochtoon de
eer hun docent filosofie te mogen zijn, want autochtone studenten hadden een

dergelijke keus helemaal niet. Toen ik aan deze functie begon, kreeg ik een
groep die begon met het derde studiejaar. Bij de kennismaking stelde ik voor
dat wie dat wilde, ook zou vertellen uit welk land hij oorspronkelijk kwam.
Toen ik aan het eind van de les aan hen vroeg hoe de les bevallen was, werd ge-
zegd:  'Heel  goed.  le bent de eerste tijdens onze opleiding die heeft gevraagd
waar we vandaan komen.' Geen van mijn collega's had daar ooit naar gevraagd.

Er heerst angst orn iets verkeerd te doen en men dreigt verstrikt te raken in di-
lemma's. De noodzakelijk geachte kennis over culturen blijkt altijd onvoldoen-
de en is ook niet aan te slepen.
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Autochtonen worstelen zich onderling bijna suf over de vraag hoe zij  met al-
lochtonen om moeten gaan. Zijn zij eenmaal in aanwezigheid van allochtonen,
dan valt op dat de meest voor de hand liggende vragen niet worden gesteld.
Waarom hadden we het niet met elkaar, autochtonen en allochtonen, over onze
waarden en normen die van invloed zijn op hoe wi j met elkaar samenleven?
Vanuit welke waarden en normen handelen we eigenlijk intercultureel, waar
komen die waarden uit voort en helpen ze ons wel verder? Hoe normaal is het
om zo krampachtig met elkaar om te gaan zoals de reacties in veel gesprekken
aantonen?

Om een antwoord te vinden op mijn vragen las ik de boeken van Pinto
(I990) en Hofstede (I99I) over interculturele communicatie en zag hoe daarin
het beeld van de total strangerwerd overgebracht met behulp van stereotyperen-
de cultuurtypologieen. Op grond van welke aannames en welk onderzoek de-
den deze auteurs uitspraken over interculturele communicatie? Waren het
soort gesprekken over allochtonen dat ik observeerde niet mede het gevolg van
de adviezen van deze auteurs?

Een eerste aanknopingspunt voor een verklaring van het beeld dat mensen
van allochtonen hadden vond ik in de kritische cultuurfilosofie, maatschappil-
kritiek en communicatietheorieen. Uit de gesprekken om mij heen maakte ik
op dat impliciet veel uitgangspunten worden gehanteerd die ontleend zijn aan
het cultuurrelativisme. Tussen deze uitgangspunten en verwarrende ervarin-
gen zoekt men echter geen verband.

In de loop van dit onderzoek is de discussie over de multiculturele samenle-
ving grimmiger geworden. Van interpersoonlijk tot internationaal niveau
neemt culturalisering van conflicten toe. met het cultuurargument als troef
Die trend had zich al ingezet v66r II september 200I, de dag van de aanslagen
op het World Trade Centre in New York. Na II september komt de verharding
in een stroomversnelling terecht. Was men voor die datum politiek incorrect
als men kritiek uitte op een andere cultuur, daarna is men moedig als men wel
kritiek uit. Niettemin blijft de vraag wat die verandering zo grimmig maakt en
tevens hoe zo'n verandering in het denken tot stand komt?

In deze inleiding zijn veel vragen gesteld die ontleend zijn aan mijn concrete

praktijkervaringen. Ervaringen en vragen hebben mijn denken beinvloed en ik
heb de lezer inzicht willen geven in wat mij geinspireerd heeft om dit onder-
zoek te gaan doen. Niet elke in deze inleiding gestelde vraag zal concreet wor-
den beantwoord. Zo zal ik de vraag over de rol van informatie ti idens de Koude
Oorlog niet behandelen, maar wel een vergelijkbare vraag: op welke wijze in-
formatie interculturele handelingsstrategieen beinvloedt. Ik zal niet ingaan op
de rol van dienstmeisies in diverse landen, maar wel op de onderliggende vraag
naar de effecten van de relativistische waarheidsopvatting.

Toen ik aan het onderzoek begon waren de belangrijkste algemene vragen:
Wat is de reden dat een onbekende van over de grens meer als een vreemdeling
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wordt gezien dan een onbekende uit eigen land? Welke invloed hebben beel-
den van de vreemdeling op de manier waarop wij met elkaar omgaan en waar
komen die beelden uit voort? Sommige mensen menen dat interculturele com-
municatie wezenlijk anders is dan 'gewone communicatie'. Als zo'n wezenlijk
verschil bestaat, wat is dat verschil dan precies of als het niet blijkt te bestaan,
wat is dan de reden voor ineffectieve handelingsstrategieen? Naar aanleiding
van deze algemene vragen is het van belang om interculturele knelpunten te
inventariseren en vast te stellen welke betekenis de meeste mensen geven aan
cultuur. Met het antwoord hierop wordt een basis gelegd voor nieuwe vragen.

Ik hoop met deze studie bij te dragen aan het inzicht in processen van intercul-
turele communicatie: wat is er zo lastig aan, wat is daarvan een belangrijke oor-
zaak, en hoe valt er eventueel iets aan te verbeteren.

Noten hoofdstuk i
1 Zie Van Asperen 1987 en 1988.



2 Methodische
verantwoording

aR ensen communiceren en beinvloeden elkaar. Zij doen dit op grond van
I¥I denkbeelden, opvattingen, richtlijnen, keuzes en wil. Zij delen opvat-
tingen met elkaar of juist niet. Zij geven zich aan denkbeelden over, proberen
door middel van hun invloed denkbeelden te veranderen of doen pogingen
aan heersende denkbeelden te ontsnappen. Het uitgangspunt in dit onder-
zoek wordt gevormd door de vraag wat mensen onder de term cultuur ver-
staan en op welke wijze dit interacties beinvloedt.

De basisbegrippen van het gehele onderzoek zijn communicatie, cultuur,
macht en ideologie. Deze brede benadering vraagt van de onderzoeker inzicht
in al deze thema's. De grote hoeveelheid reeds beschikbare kennis in de lite-
ratuur leidt gemakkelijk tot een grote verzameling onoverzichtelijke informa-
tie. Om dit te voorkomen is als rode draad voor dit onderzoek gekozen voor
een thema waarin deze begrippen samenkomen, namelijk: interculturele
communicatie. Dit onderzoek naar interculturele communicatie verdient ech-
ter een nog nauwkeuriger afbakening, omdat het niet mijn bedoeling is om te
herhalen wat anderen hiervoor al hebben gedaan. Een overzichtsstudie van
invalshoeken en benaderingswijzen van interculturele communicatie wordt
onder anderen gegeven door Shadid (I998). Hij laat echter de transculturele
normatieve benadering, waar Procee (I99I) een start mee heeft gemaakt, bui-
ten beschouwing. Aan zo'n benadering blijkt in het veld grote behoefte te be-
staan, zowel in de dagelijkse als in de wetenschappelijke praktijk (zie onder
meer Kortmann 2OO2C). Wanneer  we het hebben  over een transculturele  of
interculturele normatieve benadering, hebben we het over een cultuurover-
stijgend niveau, met andere woorden, een metaniveau. Mijn aanname is dat
dit metaniveau van grote invloed is op het interculturele handelen. Dit laatste
is niet los te zien van de aannames, die op hoofdlijnen in de meeste studies
over interculturele communicatie als vanzelfsprekend worden beschouwd. Zo
begint vrijwel elke studie over dit onderwerp met de vragen: 'Wat is cultuur?'
en 'Wat is communicatie?', in deze volgorde. Daarna wordt aan deze defini-
ties gen *finitie van interculturele communicatie ontleend, waarmee deze drie



15        INTERCULTURELE COMMUNICATIE & IDEOLOGIE

begrippen als vanzelfsprekend een bepaalde plaats kriigen toegekend. In dit
proces van definiering ligt evenwel een aantal aannames besloten. In deze
st:udie staan de met deze definities en aannames samenhangende betekenis-
sen, waarden en opvattingen centraal, en het effect dat ze hebben op het in-
terculturele handelen. Daarom wordt in eerste instantie een conceptuele en

ideologische invalshoek gevolgd. Naar aanleiding van de analyses wordt ver-

volgens een normatieve benadering aanbevolen.

Het onderzoek is zowel theorie- als praktijkgericht. Literatuur over intercultu-
rele communicatie bestaat voornamelijk uit theoretische benaderingen en

analyses, hier en daar aangevuld met casuistiek. Praktijkgericht onderzoek
naar het dagelijkse verloop van interculturele communicatieprocessen, wat
daarop zoal van invloed is en welk effect het heeft. ben ik nog niet tegengeko-
men, anders dan beschrijvend van aard in de vorm van casuistiek. Met dit on-
derzoek wil ik mij niet beperken tot casuistiek alleen, maar ook onderzoeken
of er een bepaalde systematiek is te ontdekken in dagelijkse interculturele
handelingen en de beweegredenen die daaraan ten grondslag liggen. Aange-
zien ik geen vergelijkbaar onderzoek heb aangetroffen is het onderzoek in
zijn geheel te beschouwen als explorerend van aard, omdat telkens op grond
van nieuwe resultaten methoden voor vervolgonderzoek en nieuwe modellen
ontwikkeld moesten worden. De modellen staan beschreven in de hoofdstuk-
ken bij de onderwerpen waar ze verband mee houden. Literatuuronderzoek
en empirische methoden komen in deze algemene verantwoording aan de or-
de, omdat ze betrekking hebben op meerdere hoofdstukken.

Literatuur

Literatuuronderzoek biedt voornamelijk een beeld van theorieen, waarbij zich
twee terreinen aftekenen: differentiatiebenaderingen van interculturele com-
municatiel en kritische cultuurfilosofie2. Differentiatiebenaderingen hante-
ren een bepaald cultuurconcept. De kritische cultuurfilosofie biedt de moge-
lijkheid om kanttekeningen te plaatsen bii dit cultuurconcept. Beide

benaderingen zullen in deze studie aan de orde komen. Theoretische verban-
den tussen cultuur en communicatie zijn slechts in een beperkt aantal theo-
rieen diepgaand uitgewerkt. Er zijn op basis van aannames wel theoretische
constructies ontstaan, maar verbanden tussen theorie en praktijk zijn daarin
onvoldoende uitgewerkt, waardoor de constructies vooral zijn te beschouwen
als ideaalbeelden. Verbanden tussen communicatie, cultuur en macht zullen
worden aangebracht op basis van theorieen, zoals die van Habermas (1979 en
I98I) en Watzlawick (I976). Daarin bevinden zich slechts ten dele alternatie-
ven, want ze beschrijven vooral mechanismen die interactieprocessen helpen
verklaren. In de loop van deze studie zal ik aantonen dat aanvulling noodza-

kelijk is.
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In dit onderzoek worden theorie en praktijk aan elkaar getoetst. Het aangrij-
pingspunt van deze studie is het intercultureel handelen van mensen en hun
beweegredenen daarbij. Om hun beweegredenen te begrijpen zijn deze ver-
geleken met theorieen uit de literatuur. Literatuur en praktijkonderzoek heb-
ben vrijwel permanent in elkaar gegrepen. Er zijn keer op keer observaties
verricht; daar zijn telkens met behulp van de literatuur hypothetische verkla-
ringen voor gezocht en deze zijn vervolgens besproken in werkoverleggen,
met vijftien focusgroepen, op drie conferenties in Nederland en 66n in Duits-
land3, In de tussentijd zijn ook analysemodellen ontwikkeld. Op basis daar-
van vond verdieping plaats, waaruit weer nieuwe onderzoeksvragen ontston-
den voor verdere verdieping. Nadat een voorlopige hypothese was gecon-
strueerd is deze tot slot getoetst met behulp van een diepte-interview onder
65 respondenten. De weerslag hiervan is in deze studie te vinden.

Onderzoeksvragen

De algemene onderzoeksvragen waarop een antwoord wordt gezocht, zijn de
volgende.

1   Wat is de oorzaak van de in veel gevallen ineffectieve communicatiestrate-
gieen in interculturele situaties?

Deze vraag is in eerdere studies al vanuit verschillende invalshoeken bena-

derd. Er zijn theorieen die culturele factoren centraal stellen, gaan over so-
ciale categorisering, van een politieke benadering uitgaan, nadruk leggen op
culturele identiteit, op beeldvorming, discriminatie of verschillende combi-
naties hiervan, en dergelijke (zie Shadid I998). In deze studie zal ik de vraag
naar communicatiestrategieen behandelen vanuit het metaniveau van bete-
kenisgeving en aannames bij de grondbegrippen cultuur en communicatie.
Wanneer in relatie daarmee identiteit, machtsverhoudingen en dergelijke
aan de orde ziin, worden deze ook vanuit deze conceptuele invalshoek bena-
derd.

2   Vanuit het antwoord op vraag I, namelijk dat de heersende interculturele ide-
ologie mede de oorzaak van deze ineffectiviteit is, wordt de tweede vraag ge-
steld: Hoe ziet deze interculturele ideologie eruit, wat zi in de effecten ervan
en hoe wordt ze verdedigd?

3   Vanuit deze analyse komt de vraag aan de orde: Wat kunnen elementen zijn
voor een alternatief? Daarvoor is meer nodig dan alleen het schetsen van een
ideale communicatiesituatie met de daarbij horende competenties. Het is
evenzeer van belang om handvatten te ontwikkelen voor situaties die hele-
maal niet ideaal zijn en die iemand de mogelijkheid bieden om zich daarbin-
nen op een constructieve manier te verweren.

De algemene onderzoeksvragen worden verder gespecificeerd per hoofdstuk.
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Betangrijke definities

Mutticulturele samenteving
Multicultureel betekent dat er meerdere betekeniskaders en een diversiteit aan

gewoonten en/of leefstiilen bestaan in een situatie waar personen samenwer-
ken en samenleven. In principe is elke samenleving pluraal of multicultureel
(Wallace 1962). Zo beschouwd is de multiculturele samenleving geen doel,
maar een feit. Of een bepaalde multiculturele samenleving duurzaam ge-
noemd kan worden, hangt samen met de wijze waarop burgers in die samenle-
ving functioneren. Feitelijk functioneren en gewenst functioneren zijn daarbij

belangrijke gegevens om de duurzaamheid van de multiculturele samenleving
in kaart te brengen. Duurzaamheid wil zeggen dat er voor iedereen, ook voor
toekomstige generaties, voldoende grondslagen zijn en ruimte is om zich in
veiligheid te kunnen richten op het goede leven.

In het kader van de multiculturele samenleving zijn vier andere begrippen be-
langrijk: assimilatie, separatie, integratie en marginalisatie. Deze begrippen
hebben in het maatschappelijke debat niet altijd een eenduidige betekenis en
ze worden vaak verward. Met betrekking tot het gebruik van deze begrippen zal
ik werkdefinities aangeven, zodat duidelijk is wat er in dit proefschrift onder
wordt verstaan. Assimilatie staat voor het volledig aanpassen van de ene cultuur
aan een andere cultuur. Separatie (segregatie) houdt in dat groepen zich van el-
kaar afzonderen en zoveel mogelijk hun eigen culturele gewoonten en tradities
voortzetten. Integratie houdt in dat door een wederkerig communicatieproces
mensen gezamenlijk vorm geven aan de multi-culturele samenleving, waarin
ruimte bestaat voor diversiteit, en waarin samenwerking wordt gekenmerkt
door leren van elkaar, waarin ook ruimte bestaat voor het stellen van grenzen,
daar waar menselijke waardigheid wordt geschaad ofvernedering plaatsvindt.
(Deze definitie is ten dele ontleend aan Margalit 200I.) Marginalisatie houdt in
dat mensen in de marge of zijlijn van een samenleving belanden, waardoor zij
uitgerangeerd dreigen te raken.

Intercultureel handelen of interculturele communicatie
Interculturele communicatie is in de bestaande literatuur biina altijd vanuit
een ideaalbeeld gedefinieerd. Zulke definities zijn niet bruikbaar voor dit on-
derzoek en daarom wordt van de volgende werkdefinitie gebruik gemaakt: In-
tercultureel handelen is de manier waarop personen met elkaar omgaan in
een multiculturele samenleving. Het gaat in de definitie dus niet om een
wenselijke (ideale) situatie, maar om wat zich waarneembaar afspeelt. Als re-
sultaat van het onderzoek zullen op deze werkdefinitie aanvullingen worden

gegeven.

Positieve interculturele dynamiek
Positieve interculturele dynamiek draagt bij aan de duurzaamheid van een



18     [21-METHODISCHE VERANTWOORDING

multiculturele samenleving. Samenwerking, gezamenlijke verantwoordelijk-
heid, oplossingsgerichtheid en opwaartse spiraal zijn hier indicatoren voon

Negatieve interculturele dynamiek
Negatieve dynamiek tast de duurzaamheid van een multiculturele samenle-
ving aan. Het enkel nastreven van eigen belangen, interetnische spanningen,
escalatie van conflicten en neerwaartse spiraal zijn hier indicatoren voor.

Ideotogie
Ideologie heeft als concept in de loop der tijd en onder invloed van verschil-
lende denkbeelden verschillende betekenissen gekregen. In deze studie gaat
het om de volgende betekenis van ideologie, waarbi j ik mi j heb laten inspire-
ren door De Boer (I980) en Habermas (I98I). Een ideologie bestaat uit uit-
gangspunten en richtlijnen, die als vanzelfsprekend worden beschouwd, die
geinternaliseerd zijn en die van daaruit van invloed zijn op het handelen van
mensen. Er zijn ideologieen zoals Das Kapital van Marx die beschreven staan.
Een ideologie hoeft echter niet beschreven te zijn, maar kan zich ook op inter-
actieniveau ontwikkelen. Weer andere ideologieen zijn ooit wel beschreven,
maar de oorspronkelilke bron is vergeten. Habermas (I981) baseert zich bil
ziin rationaliteitthese onder andere op het uitgangspunt dat natuur en sociale

verschijnselen met elkaar worden verward. In dat geval kunnen concepten die
aan ideeen ten grondslag liggen niet worden uitgedifferentieerd, waardoor ze
niet kritiseerbaar zijn. (Ik kom hier in hoofdstuk 7 uitgebreider op terug.) De
Boer heeft het in dit verband bijvoorbeeld over de vraag waarom een bepaalde
inrichting van de samenleving als natuurnoodzakelijk wordt beschouwd. Hij
houdt zich ook bezig met de vraag hoe het komt dat de 'slachtoffers' van een
bepaalde ideologie er zelf in gaan geloven. Volgens De Boer zijn er dan be-
paalde mechanismen aan het werk die een reeel zicht op de werkelijkheid
blokkeren (De Boer I980, p. 7I). De uitgangspunten die aan een ideologie ten
grondslag liggen behoren dan niet tot een gereflecteerd bewustziin. Bewust-
zijn komt tot stand door wel kennis te nemen van de uitgangspunten en wet-
ten. Volgens hem zijn door dit bewustzijn de ideologische wetten op zich niet
opgeheven, maar de voorwaarde waaronder deze wetten werken wel (De Boer
I980, p. 73)· Onder invloed van verzet tegen de mechanismen van een ideolo-
gie kan inzicht in een ideologie ontstaan.  In de praktijk brokkelt het geloof in
een ideologie waarschijnlijk af door een groeiend bewustzijn op basis waar-
van de blokkerende mechanismen, dan weer geleidelijk, dan weer schoksge-
wijs. worden opgeheven. Pas nadat een ideologie en de werking ervan trans-
parant zijn geworden in de vorm van beschikbare kennis kan bewustzijn
ervan in een versneld tempo optreden. Zich ontdoen van de ideologische me-
chanismen is echter ingewikkelder afhankelijk van de mate waarin de ideolo-
gie is geinternaliseerd en de mate waarin aspecten van een ideologie op een
bepaald moment nog voor- en nadelen bieden in de praktijk. Dit zal per per-
soon verschillen. Deze studie is erop gericht om de consequenties van een
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ideologie aan het licht te brengen. Daartoe moet de ideologie beschreven en

geanalyseerd worden op haar inhoud en effect.

Interculturele ideologie
In dit onderzoek gaat het om het bestaan en het effect van een interculturele

ideologie. Onder een interculturele ideologie moet worden verstaan: de alge-
meen voorkomende en als natuurlijk beschouwde denkbeelden van mensen
over hoe mensen met verschillende culturele achtergronden met elkaar beho-
ren om te gaan. Om de werking van een interculturele ideologie te verhelde-
ren zullen niet alleen de heersende denkbeelden en richtlijnen van de ideolo-

gie beschreven moeten worden, maar zullen ook de uitgangspunten die eraan
ten grondslag liggen, opgespoord en geanalyseerd moeten worden.

Concept

Een methode om een ideologie bloot te leggen bestaat uit onderzoek naar de

uitgebreide betekenissen van ermee verwante concepten. Onder concepten
moet de uitgebreide diepere betekenis van termen. erbil horende denkbeel-

den, bijbetekenissen en richtlijnen worden verstaan. Een concept roept op
grond van deze uitgebreide betekenis zekere associaties op (Holzhauer &
Minden 1977)· In deze studie nemen de concepten cultuur en communicatie
een centrale plaats in als belangrijke grondbegrippen van intercultureel han-
delen of interculturele communicatie.

Macht
Er bestaan geen situaties waarin macht geen rol speelt. Situaties die beschre-
ven worden als een situatie waarin macht niet of als onbelangrijk wordt erva-
ren zijn vermoedelijk situaties waarin de machtsverhoudingen naar tevreden-
heid van betrokkenen zijn gereguleerd, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van
machtsevenwicht of wanneer op wederkerige basis afspraken zijn gemaakt
over machtsverdeling. Een belangrijke vraag die dit oproept is, wat er gebeurt
als er op een gegeven moment behoefte ontstaat aan verandering van de eer-
der gemaakte afspraken of van de als vanzelfsprekend beschouwde machts-

verhoudingen. In deze studie gaat het over de door sommigen als vanzelf-

sprekend beschouwde machtsverhoudingen, die door anderen niet (meer)
vanzelfsprekend worden gevonden.

Volgens het heersende denken brengt cultuur vanzelfsprekendheden met
zich mee ook op het terrein van de machtsverhoudingen. Op het cultureel

overstijgende niveau hebben we het over interculturele machtsverhoudingen.
Ook hierin heeft het cultuurbegrip een belangrijke betekenis. Er bestaat ver-
moedelijk een aantal interculturele reactiepatronen en taboes op het aan de
orde stellen van bepaalde thema's die als vanzelfsprekend worden beschouwd
onder invloed van bepaalde uitgangspunten en richtlijnen die samenhangen
met een ideologie. Ideologie is in dat geval een beinvloedende factor van be-

lang.
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Komter (I985) hanteert in haar onderzoek over de macht van vanzelfspre-
kendheid in relaties tussen mannen en vrouwen een definitie van macht. die
in deze studie ook van toepassing is. Macht is het vermogen om, al dan niet
bewust, bepaalde effecten teweeg te brengen op gevoelens, attitudes, cogni-
ties of gedrag van een ander. Onder deze definitie kunnen zowel het realise-
ren van veranderingen als het bieden van weerstand tegen veranderingen
worden gevat. In het laatste geval is het gevolg van macht dat wensen of po-
gingen van de ander om verandering te realiseren effectief worden onder-
mijnd (Komter I985, P· 49 en 50). Een belangrijk aspect van macht, en in het
bijzonder van belang voor deze studie, is dat ook door niets te doen of be-
paald gedrag na te laten macht kan worden uitgeoefend (Lukes 1976).In zo'n
geval laat men een bepaalde invloed op anderen toe tegen de wil van deze an-
deren. Niet ingrijpen is in dat geval te beschouwen als een vorm van machts-
uitoefening. Er is nog een vorm van macht: 'de macht van de onmacht'. die te
beschouwen is als een speciale vorm van weerstand wanneer weerstand niet
openlijk geuit kan worden. Hieronder valt bijvoorbeeld lijdzaam verzet.

Paradox
Een bruikbare definitie van paradox is gevonden bij Watzlawick, Beavin &
Jackson (I976). Zij definieren een paradox als een ongerijmdheid die door
juiste redenering uit (schijnbaar) geldige premissen voortvloeit (p. I68).
Watzlawick redeneert voorts dat een paradox gevolgen heeft voor communica-
tie. Samengevat komt het erop neer dat een paradoxaal bericht twee bood-
schappen bevat die elkaar uitsluiten. Het bericht is dus intern tegenstrijdig
waardoor iemand er niet goed op kan reageren. Daarbij is het voor de ontvan-
ger onmogelijk om buiten het afgebakende kader te treden en door metacom-
municatie de dubbele boodschap aan de orde te stellen.

Empirisch onderzoek: onderzoekspopulatie, opzet
en generaliseerbaarheid

In het empirische deel van het onderzoek is naar verbanden gezocht tussen
denkbeelden over het handelen en het praktisch effect hiervan op het hande-
len. Er is daarbil gebruik gemaakt van triangulatie (Baarda I998)4 voor het
verkrijgen van een zo groot mogelijke betrouwbaarheid van de gegevens. Be-
trouwbaarheid wil hier niet zeggen dat herhaling van onderzoek dezelfde ge-
gevens op zou leveren. In een onderzoek naar dynamische processen is im-
mers geen enkele situatie hetzelfde en zullen resultaten altijd verschillen. Wel
kunnen dezelfde grondpatronen worden gevonden. maar telkens in andere
verhoudingen. De gegevens van respondenten van dit onderzoek zijn voor
een belangrilk deel van voor II september 2OOI toen de aanslagen op het wrc
in New York plaats hadden. Het is te verwachten dat bil herhaling van het on-
derzoek deze gebeurtenis van grote invloed zal ziin op de uitkomsten. Het
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theoretische kader dat wordt ontwikkeld met dit onderzoek tracht zulke ver-
anderingsprocessen op algemeen theoretisch niveau te beschrijven en te ver-
klaren. Wanneer dynamische processen worden onderzocht dan is het logisch
dat resultaten zich wijzigen bij herhaling van onderzoek. De betrouwbaarheid
van onderzoek bevindt zich daarom vooral in de onderbouwing van de grond-
patronen en de gebruikte methoden.

In de eerste plaats is participerende observatie gepleegd en zijn maatschappe-
lijke discussies over de multiculturele samenleving gevolgd. in de tweede

plaats is informatie verkregen via vijftien focusgroepen (per groep gemiddeld
vijftien deelnemers), waaraan ook respondenten van niet-Nederlandse af-
komst deelnamen. De focusgroepen waren op dit punt wisselend van samen-

stelling. Er was een groep bij die volledig niet-Nederlands was, er waren groe-
pen bij die volledig uit Nederlanders bestonden en er waren gemengde
groepen bij. In de derde en laatste fase van het onderzoek zijn 65 diepte-inter-
views5 afgenomen. Van de 65 respondenten zijn er op grond van de antwoor-
den negen te beschouwen als van niet-Nederlandse komaf.

De (participerende) observatie heeft willekeurig plaats gehad, binnen werk-
situaties en conferenties, op feestjes, op basis van documentaires, discussies
en interviews op televisie en in dagbladen rond het maatschappelijke debat
over de multiculturele samenleving, interculturele conflicten (de Balkan, het
Midden-Oosten), ontwikkelingssamenwerking en samenlevingsopbouw.  Er is
gebruik gemaakt van televisieprogramma's als Rondom IO, Het Lagerhuis,
Netwerk en Nova en van verscheidene documentaires. In de krant zijn forum-
pagina's en ingezonden brieven gevolgd. Door middel van onder meer deze
observaties is onderzocht of gevonden reactie- en interactiepatronen ook bui-
ten de geselecteerde onderzoeksgroep voorkwamen.

De focusgroepen zijn samengesteld uit professionals in de sectoren zorg, wel
zijn, en onderwijs. Focusgroepen zijn geformeerd naar aanleiding van aanvra-

gen voor scholing in interculturele communicatie. Voorafgaand aan de scho-
ling zijn met deelnemers knelpunten geinventariseerd en is hun gevraagd te

reageren op verklaringen die lopende het onderzoek ziin verkregen. Sommige
leden van focusgroepen hadden al ervaring met intercultureel communiceren,
anderen bereidden zich erop voor. Focusgroepen bieden het voordeel dat ook
de reacties van de leden op elkaar geobserveerd kunnen worden en dat de on-
derzoeker de mogelijkheid heeft om door te vragen ten behoeve van de validi-
teit van de gegevens. De respondent krijgt de gelegenheid om zijn antwoord
toe te lichten en de onderzoeker kan zijn interpretatie toetsen. Nog een voor-
deel van onderzoek met focusgroepen is dat verdieping plaats kan vinden. Een
nadeel is dat onderzoeker en respondenten elkaar beinvloeden.

Nadat een voorlopige hypothese was geconstrueerd, is deze vanwege het
nadeel van het focusgroeponderzoek getoetst met behulp van diepte-inter-
views. Op grond van zowel de theoretische analyse als observaties is naar vo-
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ren gekomen dat vrijblijvende relaties iemand altijd de mogelijkheid bieden
om die te vermijden of zich eraan te onttrekken. Om die mogelijkheid uit te
sluiten is gezocht naar respondenten die beroepsmatig relaties met een ver-
plichtend karakter aan moeten gaan. Daarom is als voorwaarde gesteld dat
respondenten van de interviews verplicht zijn om interculturele relaties te on-
derhouden. Dit is de reden dat respondenten zijn geworven onder professio-
nals in de sectoren zorg, welzijn, onderwijs, dienstverlening en ontwikke-
lingssamenwerking6. Onder de respondenten bevonden zich ook een soldaat,
twee medewerkers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst, een schadecor-

respondent en een bibliothecaresse. Ongeveer de helft van de respondenten
is geselecteerd uit zorgnetwerken via Pharos. De overige respondenten zijn
willekeurig op basis van hun beroep geselecteerd. Respondenten bevinden
zich allemaal in de arbeidzame leeftijd. Hoewel tijdens het interview naar
leeftijd, functie en organisatie is gevraagd, zijn deze factoren niet betrokken
als variabele, gezien het exploratieve karakter van het onderzoek, dat tot doel
heeft (onderliggende) mechanismen te verhelderen en een discussie te bevor-
deren. In vervolgonderzoek zou het betrekken van diverse variabelen als op-

leiding, functie (werkloosheid), organisatie waar men werkt, klasse, woonsitu-
atie interessant zijn om vergelijking mogelijk te maken.

Het interview is samengesteld op basis van een voorlopige hypothese over
een interculturele ideologie. Onderzoek naar deze ideologie is geoperationali-
seerd met behulp van de concepten cultuur, communicatie en botsende waar-
den in relatie tot macht. Er zijn twintig vragen gesteld om antwoord te krigen
op vier algemene vragen:

1 Welke betekenis geven respondenten aan het begrip cultuur in relatie tot in-
terculturele communicatieo

2 Welke betekenis geven respondenten aan communicatie in interculturele
communicatie-situaties?

3    Hoe denken respondenten over de wilze waarop zij met iemand van een an-
dere cultuur omgaan?

4    Hoe denken respondenten om te gaan met botsende waarden?

Er is gebruik gemaakt van verschillende typen vragen en controlevragen om
de validiteit van de resultaten te verhogen: open en gesloten vragen, stellin-
gen en casuistiekvragen7.

Na verwerking van de interviews waren er antwoorden die vragen opriepen.
Zo vond bijvoorbeeld aan de hand van een stelling bijna iedereen het omgaan
met mensen uit andere culturen leerzaam. De vraag die dit opriep was, wat
men daarvan leert. Die vraag is vervolgens aan focusgroepen voorgelegd. De
interviewronde vormde dus niet helemaal het sluitstuk van het empirisch on-
derzoek en ook maatschappelijke ontwikkelingen zijn blijvend gevolgd.

Deze studie is in hoge mate tot stand gekomen op basis van samenwerking
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tussen deelnemers aan focusgroepen en de onderzoeker, waardoor het een
participatief8 onderzoek genoemd kan worden. De onderzoeker bracht op ba-
sis van voorstudie en observaties verklaringen in, de deelnemers aan focus-

groepen refiecteerden daarop op basis waarvan zich (soms confronterende)
discussies ontwikkelden. Bevestiging van, aanvullingen op en weerstanden
tegen verklaringen van de onderzoeker hebben in hoge mate bijgedragen aan

bijstelling of aanscherping van de hypothesen. Het maatschappelijke debat
biedt vervolgens tot op zekere hoogte de mogelijkheid om generaliseerbaar-
heid vast te stellen, door de reacties in focusgroepen te vergelijken met die in
het maatschappelijke debat. Voorts dragen een aantal boeken bij aan de gene-
raliseerbaarheid. In dit geval onder meer dat van Bernstein (I994) over de
strijd tussen culturele waarden in de Verenigde Staten en het onderzoek van
Jacobsen (2001) naar het beeld van de vreemdeling.

Samenvatting van de opbouw en gebruikte methoden

Verkenning

In hoofdstuk 3, Verkenning van problemen rond interculturele communicatie,
wordt de interculturele context verkend en is gebruik gemaakt van het maat-
schappelijke debat over de multiculturele samenleving en beschrijvingen van
interculturele ervaringen en knelpunten.
In hoofdstuk 4, De historische en intellectuele relatie tussen interculturele commu-

nicatie en wetenschap, is gebruik gemaakt van literatuurstudie.
In hoofdstuk 5, Empirisch onderzoek naar de denkbeelden van proto-pro/2ssionals,
is gebruik gemaakt van interviews en focusgroepen.
In hoofdstuk 6, Deskundigen interculturele communicatic: een kritisch overzicht,
worden eerst thema's voor analyse in kaart gebracht op basis van wijzigingen
in scholingsvragen interculturele communicatie in de loop van tien b vijftien
iaar. Aan de hand hiervan worden drie differentiatiebenaderingen van promi-
nente deskundigen geanalyseerd.

Theoretische analyse

In hoofdstuk 7, Een model voor analyst van de interculturele ideologie, wordt een
model ontwikkeld met behulp van inzichten uit de kritische cultuurfilosofie
en communicatiewetenschappen op grond waarvan kritische stellingen wor-
den geformuleerd.
In hoofdstuk 8, Het 'gebruik' van het cultuurbegrip: een kritische analyse, worden
de kritische stellingen uit hoofdstuk 7 uitgewerkt.
In hoofdstuk 9, De invloed van de interculturgle ideologie op concrete denkbeelden en

gedrag: enkele hypothesen, wordt op basis van de resultaten uit hoofdstuk 8 een hy-
pothetisch verband gelegd tussen het ideologische cultuurbegrip, attitude en in-

termenselijke verhoudingen, zoals die onder andere zijn beschreven in hoofd-

stuk 3.
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In hoofdstuk 10, Analyse vanuit het perspeaiefcommunicatie, worden de bevin-

dingen aangevuld met modellen en analyse uit de communicatiewetenschap.

Evatuatie van de interculturele ideologie en opmaat tot een alternatief
In hoofdstuk II, Evaluatie van de interculturele ideologie: concrete werking en €f

fict, is gebruik gemaakt van verschillende methoden: (I) Focusgroepen, (2)
Diepte-interviews, (3) Overige casuistiek.
In hoofdstuk I2, Conclusies en aanzet tot gen altematief ziin conclusies en een
aanzet tot een alternatief beschreven. Tijdens de analyses ziin aanwijzingen
naar voren gekomen op grond waarvan een aanzet tot een alternatief geformu-
leerd kan worden.

Noten hoofdstuk 2
1 Zie voor een overzichtsstudie Leeman (i996); en verder Hoffman & Arts (1994), Hoffman

(1999 en 2002), Hofstede (1991), Pinto (1990 en 1994)
2 Onderandere Van Binsbergen (1999a en 1999b), Finkielkraut (1990), Habermas (1979 en

1981), Lemaire (1976), Maalouf (1999), Procee (1991).
3 Deeerste conferentie iseen Saldo con ferentiein de Reehorstin Ede (najaar 1992). Saldo

staat voor Stimuleringsregeling Allochtonen. Begin i998 is detheorie gepresenteerd in Duits-

land op de conferentie 'Gesundheit fur Alle'georganiseerd doorhet Etno Medizinisches Zen-

trum in Hannover. Dederde conferentie was Divers Omniversum aan de Universiteit van

Maastrichtin oktober 1998. In het voorjaar van 2002 isdetheoriein het kader van kennisde-

len, in drie bijeenkomsten, gepresenteerd en bediscussieerd met collega's van Pharos.

4 Triangulatie is een term die gebruikt wordt om aan te geven dat er van meerdere invalshoe-

ken gebruikisgemaaktom hetzelfde teonderzoeken. In hetempirischedeel vanditonder-
zoek is gebruikgemaakt van observatie, focusgroepen en interviews.
5 Zie de bijlage Vragenlijst interview.
6 Ontwikkelingssamenwerking is aan het interview toegevoegd. Mijn huidige werksituatie en
beschikbare tijd warenderedenom in het focusgroepenonderzoekdezedoelgroepnietmee
te nemen. Bijde interviews bestond hiervoormeer ruimte. Het werkveld van de ontwikke-
lingssamenwerking heeft weI mijn bijzondere interesse. In 1982 bezocht ik vele projecten in

Peruen Nicaraguaen in 1986 deed ikonderzoekin Nepalnaarderelatietussen ontwikke-

lingswerkersen locale bevolking in een voorstudieop verschillende projecten (Van Asperen

1988)eneen casestudieop Jiri-Technical School (Van Asperen 1987) Gezienmijninteresseen
contacten bespreekikregelmatig casurstiek uit het kader van ontwikkelingssamenwerking.
7 Ziede billage Vragenlijstinterview (zie vooropzetinterview Swanborn 1982).
8 Participerendeobservatie kan beschouwd worden alseen methodedietotdoel heeft een

situatiete beschrijven, waarbij de invioed vande onderzoekerzo klein mogelijk wordt gehou-
den. Wanneeronderzoek plaatsvindt op basisvan samenwerkingtussen onderzoekeren on-

derzochten, dan is het wederkerig van aard. In dat gevalkan betergesproken worden van par-

ticipatief onderzoek. Onderzoekeren onderzochten beinvloeden in dat geval elkaar.

Participatief onderzoek biedt de mogelijkheid om over elkaars vanzelfsprekendheden, die
van deonderzoekeren onderzochten, nate denken en deze te betrekken in hetonderzoek.





3 Verkenningvan problemen
rond interculturele
communicatie

  en eerste grond voor het bestaan van een interculturele ideologie zou te
  vinden moeten zijn in beschrijvingen van de multiculturele samenleving

en interculturele communicatiesituaties. In dit hoofdstuk gaat het daarbij om
twee vragen. In de eerste plaats, wat ziet men als problemen rond intercultu-
rele communicatie? En in de tweede plaats. hoe worden problemen rond in-
terculturele communicatie verwoord? Ik gebruik daarbij twee invalshoeken:
(I) voorbeelden uit de media, het maatschappelijke verkeer en het debat en
(2) concrete voorbeelden van interculturele situaties zoals iemand die uit ei-
gen ervaring verwoordt. Het gaat om een greep uit verschillende gebeurtenis-
sen, die soms voor zichzelf spreken en soms van enig commentaar zijn voor-
zien. Het beeld dat wordt geschetst is zeer divers en verre van eenduidig. Dit
gegeven vormt wel de uitgangssituatie in deze studie.

Voorbeelden uit het maatschappetijke verkeer en debat

De achtergrond van de huidige multiculturele samenleving wordt in het alge-
meen als volgt omschreven. Vanaf de jaren zestig kwamen grote groepen mi-
granten van rond de Middellandse Zee als gastarbeider naar West-Europal. De
meeste gastarbeiders gingen na verloop van tiid terug naar hun eigen land.
Veel Turken en Marokkanen vroegen echter gezinshereniging aan in Europa
om zich blijvend te vestigen. Na de onafhankelijkheid van Suriname voegden
zich daar in de tweede helft van de jaren zeventig in Nederland vele Surina-
mers bij. Vanaf de jaren negentig komen grote aantallen vluchtelingen2 naar
het westen. De multiculturele samenleving wordt in het algemene spraakge-
bruik en in de media direct in verband gebracht met de komst van immigran-
ten.

De volgende algemene vragen worden vaak aan de orde gesteld. Hoe kan cul-
turele identiteit van minderheden behouden blijven? Op welke wijze moet in-
tegratie3 vorm krijgen en is deze zo snel mogelijk tot stand te brengen? Hoe
kan respectvol met verschillen worden omgegaan en hoe zorgen we ervoor dat
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iedereen zich aan bepaalde regels houdt? Waar liggen de grenzen van de toler-
antie? Wanneer sturen we asielzoekers aan de grens terug en wanneer zetten
we ze uit? Sommigen vinden dat allochtonen zich moeten aanpassen en dat zii,
als het hen 'hier' niet bevalt, maar terug moeten keren naar hun eigen land.
Het komt veel minder voor dat gezegd wordt dat we van verschillende waarde-
norientaties kunnen leren en dat een multiculturele samenleving kansen
biedt.

Er wordt gesproken over crimineel gedrag onder Marokkaanse jongeren. Dit
leidt volgens sommigen, door het gebruik van generalisaties, tot ongewenste
beeldvorming over Marokkanen. Er is sprake van een tweedeling tussen au-
tochtonen en allochtonen, men ervaart een kloof, discriminatie en vijandigheid
jegens elkaar. Anderen ontkennen zo'n tweedeling en beweren dat het zo'n
vaart niet loopt, dat het stemmingmakerij is, en dat het voor hen heel gewoon
is om te leven met verschillende culturen. Er zijn witte en zwarte scholen en

,- -n ontstaan en de sfeer in grote steden zou verslechteren; er bestaat verzet
onder •itochtonen tegen de almaar toenemende stroom vluchtelingen; er
wordt aar,*  ssing van allochtonen geeist. De autochtone bevolking zou daaren-
tegen te weirt.. trots zijn op de eigen cultuur40 Minderheden dreigen gemargi-
naliseerd te rake, en vertellen zich dubbel te moeten bewijzen wanneer zij wil-
len stijgen op de sociale ladder. Ze voelen zich slecht behandeld door negatieve
opmerkingen, discriminatie en wantrouwend gedrag van autochtonen. Som-
mige autochtonen zeggen bang te zijn dat zij allochtonen onbedoeld discrimi-
neren. Daarnaast wordt het verwijt discriminatie ook wel oneigenlijk gebruikt
om de eigen houding te verdedigen. Goed opgeleide allochtonen worden inge-
zet om integratie van andere allochtonen te bevorderen5 of in de zorg6, omdat
zij de culturele achtergrond kennen. In relatie tot intercultureel personeelsbe-
leid vragen allochtonen  zich wel af of zij vanwege hun allochtoon zijn ofvan-
wege hun capaciteiten zijn aangesteld.

Marokkanen en Turken wordt de toegang geweigerd tot disco's. Portiers noe-
men als reden dat het vol is. In een televisiedocumentaire wordt de proef op de
som genomen. Men gaat disco na disco af, Turken en Marokkanen (in werke-
lijkheid Turkse en Marokkaanse acteurs) wordt vaker de toegang geweigerd
dan Nederlanders.

In een andere documentaire zeggen Turkse en Marokkaanse iongens dat ze
het graag doen met Nederlandse meisjes. Maar trouwen dat willen ze alleen
met een maagd, leggen ze lachend uit. Nederlanders reageren dat zij dit hypo-
criet vinden.

De langdurige discussie over hoofddoekjes7 toont aan hoe men bezig is zich
te profileren op identiteit. De hoofddoek staat symbool voor emancipatie (vrou-
wen met hoofddoek mogen meedoen in de maatschappij) en behoudendheid

(mannen en hun houding tegenover seksualiteit en hun opvatting over de rol
van de vrouw). Een wederkerige inhoudelijke discussie over achterliggende
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waarden en denkbeelden (over scheiding van staat en religie, seksualiteit en
genderverhoudingen) blijft uit. Het is in de eerste plaats een discussie over de
positie van islam en vrouwen in de samenleving.

Op een middelbare school in Veghel schiet een jongen om zich heen. Zijn
motief blijkt eerwraak te zijn. Tijdens de rechtszaak (januari 200I) meent een
Nederlandse deskundige dat rekening moet worden gehouden met eerwraak
als cultureel bepaalde en daarom verzachtende omstandigheid. De jongen zou
zijn daad onder grote dwang hebben uitgevoerd. Een Turkse jurist vindt dat de
culturele omstandigheid reden  is voor een zware straf om te laten  zien dat eer-
wraak (in Nederland) absoluut ongeoorloofd is. Hij onderbouwt dit met de op-
merking dat ook de meeste Turken eerwraak beschouwen als een feodaal en af-

keurenswaardig fenomeen.
De opera Aisha wordt afgelast (december 2000) onder druk van intimidatie

uit de hoek van Marokkaanse imams, omdat het stuk in strijd zou zijn met de
koran. Dit leidt tot een schokeffect, dat wegebt in gelatenheid. Een imam in Ne-
derland beweert dat homofilie een ziekte is. De een vindt zoiets ongehoord, de
ander vindt dat alles gezegd moet kunnen worden in het kader van vrije me-
ningsuiting. De grens ligt volgens de voorstanders van deze laatste opvatting
daar waar het woord ophoudt en fysiek geweld begints. Anderen beschouwen
een dergelijke opmerking als een aanzet tot geweld.

Rechtspraak, onderwijs en hulpverlening zoeken naar oplossingen voor pro-
blemen of zij bedienen zich van het cultuurexcuus om zich niet met proble-
men bezig te hoeven houden9. Het excuus houdt in dat men beweert niets te
kunnen doen, omdat men de kennis ontbeert van andere culturen. Weten-
schappelijke discussies ontaarden in cirkelredeneringen: elke oplossing is te
universeel of t6 contextgebondenlo. Slechts enkelingen  zien een uitdaging in
de multiculturele samenleving en halen zich daarmee in een mum van tijd de
naam op de hals 'deskundige interculturele communicatie' te ziin. Op de agen-
da staat nog de vraag hoe de multiculturele samenleving beheersbaar kan blij-
ven. Men heeft het over inburgering, interculturalisatie en diversiteitsbeleid.
Er kan van alles onder worden verstaan. A]lochtonenculturen worden verheven
ofer wordt op neergekeken.  Er zijn belangenorganisaties en kenniscentrall die
integratie van allochtonen en vertrouwdheid met vreemde culturen moeten be.
vorderen. Advies- en trainingsbureaus interculturele communicatie rijzen als
paddestoelen uit de grond.

Tijdens een workshop interculturele communicatie leren we hoe we moeten
doen tegen Afrikanen. De workshopleiders zijn een Oost-Afrikaan en een Ne-
derlander. Afrikanen zijn gewend om op een bepaalde manier te worden aan-
gesproken, wordt uitgelegd. Ze moeten autoritair worden behandeld. Als het
niet op die manier gebeurt, luisteren 'ze' niet. We oefenen in het geven van
handen, waarbij we moeten laten merken wie de baas is en we oefenen in het
bevelend spreken. Iemand maakt hiertegen bezwaar. De workshopleiders leg-
gen op besliste toon uit, dat Nederlanders dit niet leuk vinden en dat dit komt
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door hun culturele software. Wanneer iemand zich van zijn software bewust is,
kan hij het wel, lichten zij toe. Een deelnemer oppert dat Afrikanen het hier
toch niet allemaal mee eens zijn en dat er ook in Afrika kritiek bestaat op auto-
ritaire machtsverhoudingen. De discussie wordt beeindigd met de mededeling
dat dit niet het onderwerp van de workshop is.

Het blijkt moeilijk te zijn om vast te stellen wat politiek correct gedrag is. Wat
er onder verstaan wordt, hangt samen met politiek-sociale omstandigheden.
V66r de aanslagen op het World Trade Center in New York wordt onder poli-
tiek correct een tolerante houding verstaan. Na de aanslagen ontstaat een

stemming waarin de waarheid maar eens gezegd rnoet worden. Politiek cor-
rect houdt vanaf dat moment in dat het geven van kritiek als moedig wordt
gezien. Terrorisme wordt hardop in verband gebracht met de islam. Sommige
sprekers nuanceren dit door te zeggen dat het alleen moslimfundamentalis-
me betreft. De Italiaanse premier Berlusconi beweert dat de islam achterlijk
is. Dit roept grote verontwaardiging op. Anderen zijn blij dat dit eindelijk
eens gezegd wordt. Marokkaanse mannen die hun vrouw slaan en criminele
allochtonen zouden terug gestuurd moeten worden naar hun eigen land,
meent minister Nawijn voor vreemdelingenzaken en integratie in september
2002. Generaliserende eenzijdige uitspraken voeren de spanning op. Alles

mag worden gezegd, op 66n ding na: dat niet alles gezegd mag worden. De
manier waarop 'de waarheid' wordt gezegd, verhoogt in veel gevallen de span-
ning en dit draagt eerder bij aan angstgevoelens (onder zowel autochtonen als
allochtonen) dan dat ze erdoor verminderen. Op haar beurt veroorzaakt dit
angst voor toenemende spanningen en men vraagt zich af welke kant het uit
zal gaan of wat er te doen is aan de groeiende tegenstellingen. Er wordt ge-
waarschuwd voor rassenrellen12 Anderen signaleren dat er nu ook allochto-
nen zijn die zich keren tegen nieuwkomers uit angst hun positie te verliezen.
Op wereldschaal bestaat dreiging van terroristische aanslagen en oorlogen of
ze zijn reeds de harde werkelijkheid. Kortom, er is grote onzekerheid en de
verwarring neemt toe13.

Voorbeelden van interculturele interactie

In interculturele situaties vinden reacties plaats waarbij de vraag gesteld kan
worden, waarom juist deze reactie plaatsvindt en geen andere. Er is sprake
van een zekere krampachtigheid. Soms is dat helemaal niet nodig, omdat er
voor de hand liggende oplossingen ziin. In andere gevallen is er sprake van
dilemma's. Ik zal een aantal voorbeelden beschrijven die exemplarisch zijn
voor intercultureel handelen. De voorbeelden zijn verzameld in de afgelopen

tien iaar. Ze zijn ontleend aan focusgroepen en aan scholingen interculturele
communicatie.
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Willem vraagtzichaf of hij Mohammed welof geen pilsie aan magbieden. Mohammed wordt
verondersteld moslim te zijnen volgens de islamitische leer worden moslimsgeacht geen al-
coholischedranken te nuttigen.

Waarom is voor Willem de vraag of hij wel ofgeen pilsje aan kan bieden zo be-

langrijk? Klaarblijkelijk heeft hii zich verdiept in de achtergronden van mos-
lims. Toch verklaart dit zijn vraag niet, want hii zou ondanks zijn kennis heb-
ben kunnen vragen wat Mohammed wil drinken. Willem lijkt juist te worden

gehinderd door de kennis die hij heeft over moslims.

Fatima verteltdat tijdens recepties hetdienblad metasperges in hamrolletjesof bitterballen

altijd aan haarneus voorbilgaat, wanter wordt automatisch van uitgegaan datzij geen var-
kensvleeseet. En ze vertelterbij: 'Ikvind asperges in ham juistzo lekker'.

Waarom laat de ober niet de keus aan Fatima zelf? Fatima wordt overgeslagen
door mensen die op grond van hun kennis menen haar geen varkensvlees aan
te kunnen bieden.

Olga, een maatschappelilk werkster, legteen huisbezoekaf bij Soedanese clienten. Ze wordt

uitgenodigd voorhet eten. Bij de maaltijd krijgt zethee geserveerd. ledere keer wanneerhaar

kopje leeg is, wordt het bijgevuld. 'De thee kwam me zo wat de oren uit en ik was er op het
laatst misselijkvan.' Laterhoortze van iemand datzethee in haar kople had moeten laten

staan, dan was het vanzelf niet bijgevuld en wasdit voorde gastvrouw eenteken geweestdat
zij genoeghad gehad. Olga verzucht daarop: 'Had ikditmaargeweten.'

Olga lijkt te worden gehinderd door gebrck aan kennis. Ze denkt dat het alle-
maal beter zou zijn gegaan als ze geweten had wat ze volgens Soedanese ge-
bruiken had moeten doen om te voorkomen dat ze telkens weer thee inge-
schonken kreeg. Hoe komt het dat Olga niet gevraagd heeft: Hoe kan ik tegen

u zeggen dat ik het heerlijk vind, maar ik heb echt genogg gehad? Hoe zegt u dat
bil  u ?

Marit, een psychotherapeute, verteltdatze niet weet wat ze moetdoen alseen Marokkaanse

peuter, diemee isgekomen met haar cliente op de muren van de spreekkamer begintteteke-
nen. Ze heeft horen zeggen dat Marokkaanse iongetiesalles mogen en ze isbangdat het op-

gebouwde maar nog kwetsbare contact met de moeder verstoord zal raken als ze er weI iets

van zegt.

Waarom geeft Marit niet gewoon een papier aan het jongetje met de opmer-
king dat hij daar een mooie tekening op mag maken. Ook Marit lijkt gehinderd
te worden door kennis die ze ooit heeft vernomen.

Peter, een medewerkerbij een medefinancieringsorganisatie voorontwikkelingssamenwer-
king, verteltdat hij het moeilijk vindt om met partnerorganisatiesoverzee in discussie te
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gaan. Hij wilzijn westerse invloed niet gebruiken. De partnerorganisaties vragen volgens hem
allerlei onbelangrijkedingen aan hem.

Door de houding van Peter weten partnerorganisaties blijkbaar niet waar ze
aan toe zijn. Waarom praten ze niet open met elkaar over hun beider doelstel-

lingen? Wellicht kunnen ze die op elkaar afstemmen en op grond daarvan
heldere en concrete afspraken maken. Peter zou daarbij ook kunnen verwoor-
den dat het zijn doel is om mee te werken aan locale doelen, mits deze ge-
richt zijn op (bijvoorbeeld) armoedebestrijding. Hij kan daarnaast ook zijn
verwachtingen ten aanzien van samenwerking beschrijven en expliciet ma-
ken dat hij discussie over de verschillende visies, locale en westerse, belang-
rijk vindt om tot effectieve samenwerking te komen.

Yvonne en Hilda ziin met elkaar in gesprek overeen krantenartikel over Afghanistan14. Het

gaat over sluitingdoorde Taliban van door vrouwen gerunde bakkerijen, die goedkoop brood
bakken voorarme vrouwen. Hetartikel beschrijftdat volgens de Taliban vrouwen geen bedrijf
horen te runnen en datde bakkerijen daarom zijn gesloten. Yvonne isdaarergverontwaar-

digd over. Hilda vraagtzich af of zij daar weI over mogen oordelen?

Als de Afghaanse vrouwen hadden ingestemd met deze opvatting van de Tali-
ban, hadden zij de bakkerijen wel zelf gesloten. Waarom wil Hilda dan een
oordeel vermijden, terwijl hier duidelijk sprake is van repressie? Dat is niet
omdat zij het eens is met de Taliban, maar vermoedelijk omdat het over men-
sen gaat uit een andere cultuur, waarover zij niet wil oordelen.

Opeen schoolplein doet een groepje Nederlandse jongensin de leeftijd van 16 8 17 jaareen

aantal negatieve uitspraken over Turkse jongens. De docent die erbii staat wilst verbaasd

naareen jongen in hun middenen vraagt hoe zedan overAhmed denken. De jongens ant-
woorden vervolgensheel stellig: 'Maarhij isgeenechte Turk.' Ahmed lacht vervolgensalleen
maarwat.

Waarom lacht Ahmed alleen maar? Is hi j in verlegenheid gebracht door de
opmerking over zijn identiteit? Waarom vertelt hij niet aan de anderen hoe
hij  zichzelf ziet? Wat zou er gebeuren als hil zou zeggen:  'Ik ben wel een ech-
te Turk' P

Erik heeft alstoeristgoede relatiesgekregen in Senegal. Wanneerhij wordt uitgenodigd over Se-
negaltevertellen, iszijn enthousiasme niette stuiten. Na een vierdevakantie in Senegal komt hij

verslagenterug. Hij isbestolenen nogweldoorzijn vrienden. Hij voeltzichbedrogenen hij kan
opnieuw nietstoppen met vertellen, maarnu overhoe slecht Senegalezen welnietzijn.

De omslag in Eriks houding is opvallend en vertoont overeenkomsten met de
omslag in de algemene houding van voor en na II september 2OOI. ZO'n Om-
slag lijkt relatief gemakkelijk te kunnen worden gemaakt.
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Annieen Edithzijn gezinsverzorgstersen vragen zich af in hoeverrezijzich aan moeten pas-
sen aan de cultuur van clianten. Of moeten zij hen juistop dezelfde manierals Nederlanders
behandelen? Zij houden zich dagelilks bezigmetde vraag of ze nietdiscrimineren. Annie en

Edith zeggen dat ze er niet uitkomen: 'De ene keer wordt ons verweten dat we ze niet gelijk
behandelen en een andere keerdat we geen rekeninghouden met hun cultuur. Soms lijkt het
welalsof we het nooitgoed kunnen doen.'

Annie en Edith ervaren een dilemma. Onderscheid op basis van groepsidenti-
teiten versterkt in dit geval de angst om te discrimineren. Mede omdat Annie
en Edith zelfdeel uitmaken van een van beide groepen, die bovendien in de po-
sitie verkeert besluiten te nemen over de aard van de hulp, ervaren zij een di-
lemma. Ondanks hun ogenschijnlijke macht zijn zij tegelijkertijd kwetsbaar
voor genoemde verwijten.

Docent Fransismentoropeen opvangschool vooranderstaligen. Hijheefteen Iraaksmeisje
van 16 jaarinde klas. Eriseen inzamelingsactie voor een goed doel georganiseerdendie

middagiserin het kaderdaarvaneen rommelmarkt. Het geheelisonderdeel van een project.
De broer (14 jaar) van het meisje zegt dat zijn zus niet naar de rommelmarkt mag. Hij legt uit

dat zijn zus naarschool mag, maaralleen voorde lessen. Hij is in Nederland metziinziekelij-
ke moeder en zijn zus. Zijn vader die vlak voor hun vlucht uit Irak is overleden, heeft hij op

dienssterfbed beloofd omzijn moederenzuste beschermen. Fransantwoordtdatde rom-

melmarktbij een projecthoorten datiedereen daargewoon aanwezigmoetzi in. Nadiedagis
hetmeisjedriedagen nietopschool. Als ze weerkomt, heeftzeblauwe plekken. Ze verteltna
langaandringen van Fransdatzedoorhaarbroerisgeslagen. De broergaat steedsmeerop

ziin zus lettenen looptsomsongevraagd zomaarde klasin om haarde leste lezen alshij haar

met een longen heeftzien praten. Na verloop van tijd is ze weereen paardagen nietopschool
en blijkt ze weer door haar broer te zijn geslagen. Frans heeft het gevoel dat hoe meer hij zich
ermee bemoeit, hoeergerdesituatie wordt. Het meisle zoekt steun bij Frans. Hij vindthet vre-

sellik en weet niet wat hi j moetdoen.

In deze casus spelen intimidatie, gevoelens van machteloosheid en het dilem-
ma, wel iets doen ofniet iets doen, een grote rol.

Wat zeggen de beschrijvingen van problemen?

In veel gevallen wordt cultuurverschil (vaak nationale cultuur) als verklarings-
model voor problemen gebruikt. Er bestaat een neiging om mensen met een
andere cultuur te vermijden en wanneer dat niet mogelijk is, is er vaak sprake
van verbale of fysieke agressie. Discussies of problemen neigen te ontaarden in
een positiestrijd tussen verschillende groepen, waarbil verwilten aan elkaar en
een terminologie van wij en zij de boventoon voeren. Een inhoudelijke discus-
sie over voor- en nadelen van verschillende gewoonten, tradities, normen en
waarden wordt zelden of niet aangegaan. Culturele groepsidentiteiten en gene-



33 INTERCULTURELE COMMUNICATIE & IDEOLOGIE

ralisaties nemen in het denken en beoordelen van situaties een belangrijke
plaats in. Dit veroorzaakt een toenemende spanning tussen groepen, waardoor
tegenstellingen toenemen. De meeste mensen maken zich ernstig zorgen over
dit soort ontwikkelingen en voelen zich er machteloos tegenover staan. Een
minderheid, die contacten aangaat vanuit uitgesproken positieve intenties, ziet
zich eveneens geplaatst voor dilemma's. Positieve intenties lossen problemen
niet vanzelfop.

De begrippen multiculturele samenleving en interculturele communicatie
suggereren bij voorbaat dat cultuurverschil een centrale plaats heeft in inter-
culturele ontmoetingen. Het recht op eigen cultuur staat hoog in het vaandel.

Respect voor diversiteit, respect voor de medemens en respect voor cultuur zijn
versmolten met elkaar. Respect en tolerantie bieden echter geen oplossing,
wanneer waarden botsen. Het wordt moeilijk gevonden om te bepalen wan-
neer men intercultureel correct handelt. De onzekerheid hierover lijkt een oor-
zaak te zijn van krampachtig handelen. Kennis over culturen wordt beschouwd
als een voorwaarde om goed te kunnen communiceren. Maar in de praktijk
biedt dit onvoldoende houvast. Sommigen willen kunnen communiceren op
de manier van de vreemdeling, maar ook dat biedt niet in alle gevallen een op-
lossing voor problemen. Er vindt namelijk ook intimidatie en geweld plaats,
waardoor dilemma's worden opgeroepen, die een machteloos gevoel veroorza-
ken.

Kortom, cultuur, communicatie en macht zijn elementen die een grote rol spe-
len bij intercultureel handelen. Op basis van deze drie elementen zal het on-
derzoek worden uitgewerkt. In het analytische (met name hoofdstuk g) en eva-
luatieve deel (met name hoofdstuk II) van deze studie zal ik op verscheidene
voorbeelden uit dit hoofdstuk terugkomen. De voorbeelden in dit hoofdstuk
houden verband met de multiculturele samenleving en interculturele commu-
nicatie. Interculturele communicatie is een relatiefnieuw begrip dat in samen-

hang met het cultuurrelativistische cultuurbegrip haar opgang heeft gemaakt
in de zoste eeuw. In het volgende hoofdstuk wordt daarom allereerst ingegaan
op de historische en intellectuele relatie tussen wetenschap en interculturele
communicatie.

Noten hoofdstuk 3
1  Zievoor push- en pull- factoren Koot & Van der Wiel (i982).
Men laatde multiculturele samenlevingzelden eerder beginnen, bijvoorbeeld metde komst
van Duitse joden voorde Tweede Wereldoorlog, of dekomst van Ambonezenen Molukkersna

de oorlog. Soms worden kritische kanttekeningen geplaatst bij het beginpunt vande multi-
culturele samenlevingmetde komst van gastarbeidersinde jaren zestig. Daarbij grijpt men

bijvoorbeeldterugopdekomstvan Franse Hugenoten, omaantetonen dat de multiculturele

samenlevingal veel langer bestaat.
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2 Elk jaarkomen vele vluchtelingen Nederland binnen met een asielverzoek.
De tien grootste groepen vluchtelingen die in 2000 in Nederland ziin opgevangen zijn:

LAND VAN HERKOMST AANTAL LAND VAN HERKOMST AANTAL

1 Afghanistan 5055 6 Syrie 2193

2 Joegoslavi0 3851 7 Somalie 2110

3 Irak 2773 8 Sierra Leone 2023

4 Iran 2543 9 Bosnia 1652

5 Turkije 2277 10 China 1406

Bron: VluchtelingenWerk Nederland.
3 Integratie kan hierde betekenis hebben van assimilatie.
4 Zie hetspraakmakende artikel van Scheffer (2000), Hetmulticulturele drama, in NRC-Han-

delsblad.
5 Veel jongerenwerkersdie metallochtone jongeren werken zijn zelf allochtoon. In hetonder-
wijs wil men graagmeerallochtone leerkrachten, omdatallochtone leerlingen zich metzulke
leerkrachten beterzouden kunnen identificeren.
6 In de gezondheidszorg worden mensen ingezetdie Vetc worden genoemd, Voorlichterin ei-

gen taalen cultuur. In de geestelijke gezondheidszorg worden allochtonetherapeuten voor
allochtone clianten aangetrokken. Zieook Lagzahaoui (1992).

7 Dit is een verwijzing naar discussies in de media in 1999 en 2000 over de mogelijkheid om

hoofddoekjes aan hetpolitie-uniformtoe te voegenen een later gevoerde discussieoverde

vraag of een griffier in de rechtszaaleen hoofddoekje magdragen in relatietotdeonafhanke-

liike rechtspraak (2001). Ook isde discussie weI gevoerd in relatie tot sportlessen. In Frankrijk

is deze discussie overigens veel heftigergeweest.
8 uitspraak van Paul Cliteur (2002). Ook Pim Fortuyn heeft dergelijke uitspraken gedaan.

9 Zie jacobsen (2001), een onderzoek naarde houdingvan ggz-hulpverleners ten aanzien van

vreemdelingen.
10 Ik doel hiermee op het universalisme-relativisme-debat, dat tot uiting komtin velediscus-
sies.
11 Organisatieszoals Forum en Pharosontlenen ondermeerhieraan hun bestaansrecht.
12 Ditzegtde voormalige minister van integratiezaken Van Boxtelonderandere in september

2002.

13 Zieonderandere Boutellier (1999) overdehouding van politieklinks.
14 Dit gesprek had plaatstoende Taliban nogaande machtwas.



4  Historische en intellectuele
relatie tussen interculturele
communicatie en wetenschap

   n de algemene inleiding en in de probleemverkenning zijn problemen rond
Il interculturele communicatie beschreven. Cultuurverschillen worden vaak

als verklaring hiervoor gegeven. Dat betekent dat het cultuurconcept een be-
langrijke betekenis krijgt toegekend in interculturele situatiedefinities en dat
cultuurverschil als een verklaringsmodel voor problemen wordt beschouwd. In
de algemene inleiding is gesuggereerd dat in uitspraken impliciet of expliciet
uitgangspunten van het cultuurrelativisme doorklinken. In de methodische
verantwoording is de vraag gesteld of problemen rond interculturele commu-
nicatie deels zijn te verklaren uit het bestaan van een interculturele ideologie.
In dit hoofdstuk gaat het over de vraag welke ontwikkeling het cultuurbegrip
als concept in de loop der tijd heeft doorgemaakt en op welke wijze het in rela-
tie is gebracht met interculturele communicatie. Dit hoofdstuk is grotendeels
gebaseerd op literatuuronderzoek.

Monisme en universalisme

Het cultuurconcept bestaat al sinds de Griekse oudheid. Het staat in algeme-
ne zin voor de tegenstelling tussen natuur en cultuur. Cultuur verwees in de
oudheid naar kennis, wetenschap, kunst, filosofie, levenskunst en een bijzon-
dere begaafdheid van de enkeling die daarin anderen overstijgti. In de moder-
ne tijd wordt het cultuurbegrip nog wel in verband gebracht met kunst (Cul-
tuur met een grote C), maar het wordt vooral geassocieerd met leefwijzen en
leefstijlen.

Finkielkraut (I990) stelt dat vanafongeveer I7O0 twee belangrijke ontwikke-
lingen hebben plaatsgevonden, die van invloed zijn geweest op het moderne
cultuurbegrip. De eerste ontwikkeling vindt plaats binnen de grenzen van Eu-
ropa. Het is de periode van de Verlichting, die zich vooral in Frankrijk ontwik-
kelt met de nadruk op individuele vrijheden en ontwikkelingen door weten-
schap en techniek. In Duitsland komt de Romantiek tot bloei, met de nadruk
op de Volksgeist, het eigene van tradities en de gemeenschap. De tweede ontwik-



36        |4]- HISTORISCHE EN INTELLECTUELE RELATIE TUSSEN INTERCULTURELE COMMUNICATIE EN WETENSCHAP

keling heeft te maken met kolonisatie, slavernij en dekolonisatie, waarin de re-
latie tussen Europa en de rest van de wereld een rol speelt. De relaties overzee
vormen de aanleiding voor de ontwikkeling van rassentheorieen en het begin
van de culturele antropologie.

Het ideaal van de leefstijl van de Europese burger neemt in Europa toe en
de Europese burgerlijke beschaving wordt verheven boven elke andere. In
combinatie met Darwins evolutietheorie leidt dit tot een Europacentrisch evo-
lutionisme2 (monisme, universalisme). Dit speelt een rol bij rassentheorie-
en3 en is ook van betekenis voor de legitimatie van kolonialisme. Europese

beschaving en cultuur zijn in de koloniale periode synoniemen van elkaar ge-
worden (zie Lemaire 1976). De bewoners van de kolonien worden beschouwd

als barbaren, als nog niet beschaafd. Terwijl de koloniale overheerser het ge-
zag vertegenwoordigt, ontfermen zending en missie zich over het bijbrengen
van (christelijke) beschaving. Als reactie daarop ontstaat het cultuurrelativis-
me, dat opmerkelijk genoeg sterk is in de periode van dekolonisatie.

Overgang naar het cultuurretativisme

Aan het einde van de negentiende eeuw wordt in opdracht van de koloniale
overheden aan Europese onderzoekers gevraagd om volkstellingen uit te voe-
ren om de controle van het bestuur in de buitengebieden te kunnen verster-
ken4. Het zijn met name deze sociologen die dan tot de conclusie komen dat
er sprake is van zekere, maar anders dan de westerse, georganiseerde samen-
levingen. Vanaf dat moment ontwikkelt zich een nieuwe wetenschap die cul-
turele antropologie heet en die onderzoek doet naar samenlevingen van de
niet-westerse mensS. Sindsdien wordt cultuur steeds minder beschouwd als
synoniem van de Europese beschaving en er wordt gesproken over culturen
in het meervoud6. Cultureel antropologen discussieren veel over de vraag wat
cultuur7 als verschijnsel nu eigenlijk is. Geleidelijk wordt het evolutionisti-
sche wereldbeeld vervangen door een wereldbeeld van gelijkwaardige cultu-
ren. De visie van gelijkwaardige culturen plaatst kolonialisme en slavernij in
toenemende mate in een kwaad daglicht. In de loop van de twintigste eeuw
ontwikkelt zich een nieuwe denkrichting, het cultuurrelativisme, dat een ant-
woord moet bieden op het Europacentrische monisme. Lemaire (I976)
noemt de antropoloog Herskovits de ideoloog van het cultuurrelativisme.
Herskovits verwerft in zijn tijd bekendheid doordat hil zich mengt in het
maatschappelijke debat over de mensenrechten (I948). Namens de American

Anthropological Association komt hij op voor het belang van cultuur als collec-
tief 8. Herskovits schrijft in dezelfde periode Man and his works (I95I), over de
wetenschap van de antropologie, waarin hij uitgangspunten bij het cultuurbe-
grip en voor antropologisch onderzoek formuleert. In 1972 wordt het boek
Cultural Relativism gepubliceerd dat na Herskovits' overlijden is voltooid door
zijn vrouw. Het ziin met name de in dit laatste boek beschreven uitgangspun-
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ten en richtlijnen, die tegenwoordig impliciet of expliciet lijken door te klin-
ken in relatie tot intercultureel handelen. Daarom ga ik hier uitgebreider op
Herskovits' werk in.

Herskovits schrijft in Man and his works dat er zo'n 300 verschillende defini-
ties van het cultuurbegrip bestaan, waarmee hij erkent dat het cultuurbegrip
moeilijk is te definieren. In het begin van zijn werk noemt hij cultuur dan
ook nog een construct en hij ontwikkelt een brede definitie van cultuur, na-
melijk cultuur is the man-made part of the environment (Herskovits  195I en
I972). Na verloop van tijd verdedigt hij het cultuurconcept in toenemende
mate als een sociaal feit.

Herskovits' cultuurrelativisme dient twee doelen:
1    Het bevorderen van de gelijkwaardigheid tussen culturen ofhet tegengaan van

superioriteit van de ene cultuur ten opzichte van een andere; kortom het einde
van de culturele waardehierarchie.

2    Het bevorderen van een objectieve wetenschap van de studie van culturele di-
versiteit.

Herskovits koppelt aan zijn definitie en doelen vervolgens een aantal uit-
gangspunten en eisen.

Volgens hem interpreteert iemand de wereld om zich heen alleen in ter-
men van zijn eigen acculturatie. Ieder mens wordt gevormd door zijn cultuur.
De taal beschouwt hij als het voertuig van cultuur. Waarden en normen zit-
ten,  zo  zegt  hij,  in  de taal besloten.  In dit determinisme zoekt  hij de verkla-
ring dat culturen alleen begrepen kunnen worden van binnenuit op grond
waarvan een buitenstaander nooit oordelen kan vormen over andere culturen.
Men kan, volgens Herskovits, slechts tolerant staan tegenover andere cultu-
ren. Culturen zouden hun eigen sancties voor afwijkend gedrag hebben, die
passen binnen de eigen culturele context. Culturele gebruiken beschouwt hi j
als efficient of functioneel, omdat ze hebben bijgedragen aan de overleving
van de groep. Niemand uit een andere cultuur kan hier dus over oordelen
zonder zich superieur op te stellen. Met deze morele eisen geeft Herskovits
het cultuurrelativisme ook richtlijnen voor het interculturele handelen. Door
antropologen verzamelde kennis over andere culturen dient volgens Hersko-
vits in de eerste plaats de bewustwording van de Euro-Amerikaanse cultuur
en het tegengaan van etnocentrisme. Door cultuurcontacten komen volgens
hem wel veranderingen tot stand, maar het is vrijwel onmogelijk te voorspel-
len welke dit zijn. De cultuurcontacten waar Herskovits op doelt zijn met na-
me contacten tussen het Westen en de ex-kolonien in de Derde Wereld. In
zijn hoofdstuk over ontwikkelingshulp (I972) prijst hij de antropologie aan
om meer vat te krijgen op veranderingsprocessen. Hij zegt dat alleen techni-
sche impulsen onbedoelde of beperkte effecten hebben, omdat ze vaak niet
passen in de context van een samenleving als geheel. Er moet meer zicht ko-
men op de culturele samenhang alvorens de vorm of methode van ontwikke-
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lingshulp is vast te stellen. In Herskovits werk ligt de nadruk op de harmonie
in niet-westerse culturen en het holistische karakter ervan. Hij schuift de an-

tropoloog naar voren als degene die kennis over andere culturen moet verza-
melen.

De ideeen van de uit de Verenigde Staten afkomstige Herskovits zijn het best
te begrijpen tegen de achtergrond van het dekolonisatieproces dat in zijn tijd

in volle gang is. Terwijl de discussie over het cultuurbegrip onder antropolo-
gen na Herskovits voortduurt, wordt het recht op eigen cult:uur, culturele
waardevrijheid en de gelijkwaardigheid van culturen, althans in theorie, alge-
meen erkend. De cultuurrelativistische idealen vormen een belangrijke motor
achter het dekolonisatieproces. Het recht op eigen cultuur en de ermee sa-

menhangende relativistische richtlijnen worden met het dekolonisatieproces
over de hele wereld geexporteerd. Herskovits' boek Cultural relativism laat
zich lezen als een pamflet tegen bemoeienis door (neo)kolonialisme en wes-
ters imperialisme. De boodschap is duidelijk: laat de culturen in de (ex-)kolo-
nien met rust. Indien er hulp geboden wordt, laat dan eerst deskundigen (an-
tropologen) de situatie onderzoeken. Herskovits lanceert op deze wijze
overigens op impliciete wijze een wereldbeeld waarin culturen ten opzichte
van elkaar strikt begrensd zijn.

Het cultuurdeterminisme en de verheerlijking van het collectief9 in niet-
westerse culturen in Herskovits' theorie vertonen overeenkomsten met de
ideeen van de Romantiek. De invloed van de Verlichting komt tot uitdrukking
in het ideaal van de culturele waardevrijheid. Het cultuurrelativisme sluit
goed aan bii wetenschappelijke richtingen als empirisme, positivisme en her-
meneutieklo.

Universalisme en cultuurrelativisme

Na de Tweede Wereldoorlog ontspint zich een universalisme-relativisme-de-
bat. Dit debat vindt onder andere plaats tegen de achtergrond van de opstel-
ling van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (1948). De
rechten worden onder meer opgesteld als antwoord op de twee wereldoorlo-

gen en zi in op universele waarden en idealen van de Verlichting gebaseerd.
De Verlichting wordt ook sterk geassocieerd met het koloniale tijdperk. De
rechten zijn te beschouwen als richtliinen (criteria) voor de vrijheid en zijn
geschreven in termen van het individu. Elk individu heeft volgens de verkla-
ring recht op zijn cultuurll. Aanhangers van het cultuurrelativisme menen
dat de mens zichzelf realiseert als onderdeel van zijn cultuur. Elk universeel

uitgangspunt zou daarom het risico van een culturele bias met zich meebren-

gen. De cultuur zou daarom een veel belangrijkere plaats moeten krijgen bin-
nen de Rechten. Vanuit een cultuurrelativistisch perspectief komt een univer-

seel standpunt per definitie voort uit een superieure houding, omdat
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niemand zijn culturele achtergrond kan overstijgen. Aanhangers van de men-
senrechtenfilosofie menen echter dat het individu nooit mag worden opge-
offerd aan het collectief.

Het lijkt me in elk geval onmogelijk om het universalisme dat ten grond-
slag ligt aan de Verklaring van de Rechten van de Mens gelijk te stellen aan
het superieure Europacentrische evolutionisme in de negentiende eeuw In
de mensenrechten staat immers de gelijkheid van alle mensen centraal, en
van een culturele waardehierarchie op basis van evolutionisme is geen sprake
in de verklaring. De mensenrechten zijn bedoeld om de menselijkheid te be.
schermen. Zorg over een universeel standpunt was wel voorstelbaar in de tijd
dat de dekolonisatie nog in volle gang was. Op basis van de mensenrechten
hadden koloniale overheersers immers kunnen beweren, dat als we toch alle-
maal gelijkwaardige mensen zijn, het ook niet uitmaakt onder welk bestuur
een ieder recht op vrijheid en zelfbeschikking geniet. Achteraf beschouwd
heeft dekolonisatie in veel gevallen evenmin geleid tot (culturele) zelfbeschik-
king, maar tot het repressief opleggen van leefwijzen,2. Gebleken is dat de
slachtoffers van repressieve regiems wel een beroep doen op de Universele
Verklaring van de Rechten van de Mens. Tot op de dag van vandaag blijft ech-
ter de angst voor superioriteit en etnocentrisme kenmerkend voor het univer-
salisme-relativisme-debat. Schuldgevoelens over de Holocaust dragen daar-
aan bij. Het debat blijft impliciet of expliciet actueel onder invloed van
multiculturalisme en globalisering13.

Reacties op het retativisme tegen de
achtergrond van de multiculturele samenteving

In relatie tot het universalisme-relativisme-debat stelt de Duitse socioloog Ha-
bermas (I979 en I98I) de volgende vraag. Als er verschillende 'waarheden' be-
staan, op grond waarvan kunnen dan geldigheidsaanspraken worden gedaan?
(Ik kom hier in hoofdstuk 7 uitgebreider op terug.) Hij ontwikkelt als antwoord
daarop een communicatief universalisme op basis van discussie waarin acto-
ren het met elkaar eens zijn geworden. Cultuur is volgens Habermas het resul-
taat van reeksen van communicatie, waarmee hij het cultuurbegrip en het
communicatiebegrip naar elkaar toe vertaalt. Sociale verhoudingen en ver-
schi inselen zijn volgens Habermas het resultaat van communicatie. Hij doet
onder andere voorstellen ten behoeve van transparant communicatief hande-
len, dat slechts tot stand kan komen op basis van symmetrische communicatie-
ve voorwaarden. Habermas' voorstel wordt beschouwd als een consensusmo-
del en velen vinden het te idealistisch14. Zijn kritische analyse biedt echter
goede aanknopingspunten voor vervolgstudie, waarop ik later nog zal terugko-
men.

Lemaire (I976) gaat in dezelfde periode in op de vraag over de waarde van cul-
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turen in relatie tot de vervreemding. Hii bekritiseert het ideologische karakter
van Herskovits' werk en wilst op de tegenstrijdigheden van het cultuurrelativis-
me, waarmee het etnocentrisme niet overwonnen is, omdat het tot de traditio-
nele waarden van een cultuur kan behoren om onverdraagzaam te Zijn (p. IGI

en I62)

In de tussentijd komen nieuwe migratiestromen op gang. Antropologen blij-
ven zich concentreren op onderzoek overzee15 Sociologen werpen zich op de

problemen van de multiculturele samenleving en interculturele communica-
tie. Zij nemen het cultuurrelativistische cultuurbegrip van antropologen over.
Er ontstaat vraag naar eenvoudige kennis over de culturele achtergronden van
migranten. De uitgangspunten en richtlijnen van het cultuurrelativisme, zoals
het recht op eigen cultuur en respect en tolerantie vormen belangri ike uit-
gangspunten bil adviezen ten behoeve van interculturele communicatie. In
 990 verschijnt van Pinto het boek Interculturele communicatie en in I99I van
Hofstede Allemaal andersdenkenden. Deze boeken zetten als het ware de 'officie-
le' toon voor het omgaan met andere culturen. Pinto en Hofstede zijn te be-
schouwen als de eerste pioniers op dit terrein in Nederland. Ten aanzien van de

kritiek op het cultuurrelativisme nemen zij geen stelling. De publicaties kun-
nen beschouwd worden als een handreiking aan mensen die meer willen we-
ten over hoe zij met cultuurverschillen om moeten gaan. Leeman publiceert in

I996 een overzichtsstudie16 van de literatuur over interculturele communica-
tie, waarin zij concludeert dat een cultuurverschilbenadering, die ook wel diffe-
rentiatiebenadering wordt genoennd, dominant is. In I998 publiceert Shadid
een uitgebreid overzicht van nationale en internationale deskundigen op het
terrein van cultuur en communicatie. Hij houdt een pleidooi voor het benade-
ren van een ieder als een zelfstandig persoon en hil wijst op het gevaar van cul-
tuurverschil als uitsluitingscriterium.

In de tussentijd zet Procee in ziin boek Over de grenzen van culturen

(I99I/I997) ontwikkelingen rond het cultuurbegrip uiteen. Hii schrijft dat als
tolerantie als universeel uitgangspunt wordt genomen het cultuurrelativisme

paradoxaal is. Procee sluit zich aan bij de kritiek op Habermas dat ziin voorstel
te idealistisch is. Als alternatief ontwikkelt hij een pluralisme. 'Het startpunt
van het pluralisme ligt bij de persoon' (p. 108).Over de mensenrechten zegt
Procee dat ze wellicht niet geweldig ziin, maar dat ze tot nu toe wel het beste

ziln dat we op dit gebied hebben. Volgens Procee staat een 'transculturele mo-

raal nog in de kinderschoenen' en 'het is pas in interacties tussen verschillende
ideean, groepen en mensen dat daaraan vorm kan worden gegeven' (p. I25)·
'Het pluralisme definieert het crossculturele veld en de basisregels waarbinnen
mensen hun interacties kunnen ontwikkelen' (p. I27). Procee legt hiermee een
relatie tussen diversiteit, interactie en een transculturele moraal. Hij formu-
leert tot slot doelen voor intercultureel onderwijs, waarbij hij voorstelt om op
inhoudelijk niveau met elkaar over culturele tradities in gesprek te gaan,7 (p
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I98). Voor Procees voorstel bestaat sympathie, maar het roept ook weerstand
op. De weerstand tegen een transculturele moraal komt overeen met die tegen
de mensenrechten. Mensenrechten en pluralisme gaan beide uit van een uni-
verseel standpunt. De vraag is waarom twaalf jaar na Procees voorstellen  zijn
doelen nauwelijks in praktijk worden gebracht. Het antwoord zou wel eens
deels gegeven kunnen zijn door Procee zelf, namelijk dat het cultuurrelativis-
me paradoxaal is. Als het waar is dat er een interculturele ideologie bestaat die

gebaseerd is op dezelfde uitgangspunten als het cultuurrelativisme, dan wijst
weerstand tegen inhoudelijke discussie op een moeilijk te overwinnen inter-
culturele ideologie, omdat deze even paradoxaal is als het cultuurrelativisme.
Als we bedenken dat Herskovits afstand eiste van de culturen in de ex-kolonien

tegen de achtergrond van dekolonisatie, dan is het de vraag wat zijn uitgangs-
punten voor invloed hebben op het intercultureel handelen in een multicultu-
rele samenleving. De discussie van vandaag gaat immers over de inrichting
van de multiculturele samenleving. Het gaat dus om een geheel andere situ-
atie, waar verouderde ideeen worden toegepast. Bij de inrichting van een duur-
zame multiculturele samenleving lijkt een inhoudelijke discussie immers een
tamelijk vanzelfsprekende voorwaarde te zijn.

Gezien het verschil in tijdsbeeld waarin Herskovits zijn ideeen ontwikkelde en
nu, respectievelijk de periode van dekolonisatie en de multiculturele samenle-

ving, stel ik voor om het in het kader van de huidige context te hebben over een
interculturele ideologie. Deze ideologie berust weliswaar op overblijfselen uit
een andere tijd, maar is inmiddels verbonden met de moderne tijd. Het cul-
tuurbegrip ofaanverwante begrippen, zoals multiculturele samenleving en in-
terculturele communicatie, zijn tegen deze achtergrond vrijwel dagelijkse be-

grippen geworden.

Ondanks verouderde uitgangspunten en richtliinen voldoet het relativistische

cultuurconcept in een aantal opzichten ook nog steeds:

•     Het cultuurconcept is voorgesteld alsof het de erkenning van een eeuwenoud

natuurlijk verschijnsel betreft, dat met name daar aanspreekt waar gevoelens
van miskenning bestaan.

•    Het sluit goed aan bij het historische proces van natievorming, waarmee het
beeld van nationale culturen wordt gevestigd.

•    Het speelt in op westerse sentimenten, zoals schuldgevoelens over slavenhan-
del, kolonisatie, hedendaags imperialisme, racisme, marginalisatie van min-
derheidsgroepen en armoede in de wereld.

•     Het cultuurconcept biedt de mogelijkheid van een cultuurexcuus.

•     Het legitimeert niet alleen de eigenheid van niet-westerse culturen, maar uiter-
aard ook die van westerse culturen met al haar materiele verworvenheden, en
politiek en militair overwicht in de wereld.

•     Het biedt met het eraan verbonden recht op eigen cultuur ruimte aan de opvat-
tingen van zowel rechtse als linkse groeperingen. Links komt op voor migran-
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ten en gemarginaliseerden op basis van dezelfde argumenten als waarmee
rechts ze tracht uit te sluiten.

•    Tot slot sluit het cultuurconcept in een onzekere wereld aan bij psychologisch
en sociologisch verklaarbare gevoelens, zoals behoefte aan zekerheid en veilig-
heid.

Rond de eeuwwisseling ontstaat in toenemende mate academische kritiek op
de betekenis en uitgangspunten van het cultuurbegrip dat in gebruik is. Van
Binsbergen stelt onder andere in zijn inaugurele rede met de veelzeggende
titel Culturen bestaan niet (1999a en 1999b) dat interculturele filosofen het cul-
tuurbegrip veel te gemakkelijk en kritiekloos hebben overgenomen van cultu-
reel antropologen. Hijzelf maakt gebruik van de term culturele waardenorien-
taties, waarmee hij het cultuurbegrip ontkoppelt van groepsidentiteiten.
Maalouf *999) heeft het in zijn essay over het tribale denken, waarmee hil be-
doelt dat er nog steeds gedacht wordt in termen van stammen en in wij en zil.
Hij heeft het over de gevaren die kleven aan het opsluiten van mensen in cultu-
rele kaders. De Ruijter (2000) maakt bezwaar tegen het terugbrengen van cul-
tuur tot nationale cultuur en de manier waarop cultuur zich als machtsmiddel
ontwikkelt. Nauta (2000) schrijft dat iedereen wereldburger is geworden of
men dat nu wil of niet. Hij stelt dat de totaal onbekende vreemdeling van vroe-
ger niet meer bestaat. Hij brengt een onderscheid aan tussen de vreemdeling

oude still en de vreemdeling nieuwe stijl en voegt daaraan toe 'dat de vreemde-

lingen oude stijl uitgestorven ziin, maar dat dit allerminst geldt voor het ver-
toog vreemdelingen oude stijl. Dat is populair', stelt hij (p. I2 I). De vreemde-
ling oude stijl, etnocentrisme en xenofobie hebben een nieuwe eigentijdse
functie gekregen in de moderne tijd (p. I22). Het staat in dienst van een veel
breder debat over de moderniteit. 'Racistische theorieen en ook bepaalde vor-
men van culturalisme proberen niet zelden te bewijzen of te bewerkstelligen
dat juist die communicatie en dus het vreedzaam samenleven voor onoverko-

meliike barritres staat.' (Nauta, p. 25) Gilroy (200I) zegt in een interview18:
'Cultuur wordt vaak gebruikt als een minder aanstootgevend etiket om raciale
verschillen aan te duiden. Natuurlijk zijn er verschillen tussen mensen, maar
culturen zijn permanent in beweging. Wat vandaag een verschil is, kan mor-
gen alweer zijn verdampt. Wat voor zin heeft het dan om in termen van cultuur
te blijven spreken?'

In het brede maatschappelijke debat klinkt van de academische kritiek op het
cultuurbegrip maar weinig doon Van Binsbergen geeft over zijn onderwerp
een interview aan Bijeen19, een populair tijdschrift voor ontwikkelingssamen-
werking. lets vergelijkbaars telt voor Nauta, die wordt geinterviewd door Onze
Wereld20. Een goed leesbaar essay zoals dat van Maalouf krijgt amper aan-
dacht in de media21. De academische kritiek bereikt via deze weg in feite
maar een beperkt lezerspubliek. Publicisten als Scheffer (2000 a en b) en Cli-
teur (2000)22, die in de grote dagbladen schrijven, sluiten veel meer aan bij
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het in de maatschappij gebruikte jargon, waardoor zij meer invloed hebben
op het maatschappelijke debat. Zij drukken zich uit in culturele groepsidenti-
teiten, met andere woorden de dagelijkse manier van praten over Turken en
Marokkanen of minderheden, met andere woorden in uil en zij. Scheffer uit
zijn zorgen over de multiculturele samenleving. Integratie van minderheden
zou mislukken en Nederlanders zouden weer trots moeten zijn op hun cul-
tuur. Hij suggereert hiermee dat culturele trots bijdraagt aan integratie. Cli-
teur (2002 a en b)23 beweert dat premier Berlusconi van Italie gelijk had met
te zeggen dat de Arabische wereld achterlijk is in vergelijking met het westen.
Het gebruikte argument is dat het westen verder is in het toepassen van de
mensenrechten. De vraag is of het westen deze uitspraak waar kan maken.
Deels is zo'n uitspraak misschien waar voor zover het binnenlandse democra-
tie en rechtspraak betreft.  Maar of dit ook opgaat voor asielzoekers binnen de
westerse context valt te betwijfelen. In internationaal verband wordt de bewe-
ring meer dan twijfelachtig. Meestal overwinnen economische belangen het
van de mensenrechten. Het terugbrengen van de mensenrechten tot een bin-
nenlandse aangelegenheid tegen de achtergrond van globalisering werkt blik-
vernauwend en geeft daardoor een vertekend beeld. Beide uitspraken 'trots'
en 'achterlijk' zijn dubieus. Scheffer en Cliteur baseren zich op een nationa-
listisch traditionalisme dat vergelijkbaar is met het religieus traditionalisme
van de Arabieren. De inhoud verschilt, maar beiden zijn niet gericht op toe-
nadering. De uitspraken bevorderen slechts het innemen van posities tegen-
over elkaar. Door de superieure houding die verbonden is met de uitspraken
is van een bijdrage aan een transculturele rnoraal evenmin sprake. De men-
senrechten verliezen als transcultureel criterium hierdoor hun kracht24, om-
dat ze in de bewering van Cliteur als het ware zijn toegeeigend aan het wes-
ten, waardoor ze een superieur ethisch monisme voorstaan.

Het ontkennen van spanningen blokkeert een discussie evenzeer. Ik ben het
met de Ruijter (2000) eens dat cultuur in toenemende mate een machtsmid-
del is geworden. In plaats van bij te dragen aan een positiestrijd zou die strijd
zelf ter discussie moeten staan, zowel op micro- als op macroniveau.  Dat dit
niet eenvoudig is, blijkt keer op keer wanneer discussies in wij-zij- patronen
vervallen. De mechanismen die dit patroon veroorzaken moeten daarom nader
worden onderzocht alvorens daar enige greep op gekregen kan worden. In
deze studie is de invloed van een interculturele ideologie verondersteld. Het
vermoeden bestaat dat deze een rol speelt in het ontstaan van onder andere wij-
zij-communicatiepatronen. Daarom zal eerst in de empirie verder gezocht
worden naar aanwijzingen voor het bestaan van zo'n interculturele ideologie.

Noten hoofdstuk4
1 Zie Finkielkraut (1990), Lemaire (1976), De Waal Malemt (1977)·
2 Zie Claessen & Kloos (1978)
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3 Zie Kluckhohn (1949/1985)
4 ZieVan Breemen (1995), Lemaire (1976)
5 Zie Tylor (1871).

6 Zie Lemaire (1976) voorde betekenisverandering van hetcultuurconcept (p. 88): Hetzijn in

hoofdzaaktweeaspecten die onze aandacht moeten trekken: opdeeerste plaats gaat vanaf

begin deze eeuw het begrip'kultuur' voor het eerst in het meervoud gebruikt worden; en ver-

volgens gaathet meeren meeraanduiden dedruk van de traditie, de macht van de kultuur
overde mens, kortom de'kultuurgebondenheid'van de individuen.
7 Deze in Europa discussi2#rende antropologen worden wel armchair antropologen genoemd.

Malinowski iseen van deeerste veldantropologen en isonderandere bekend geworden van-
wegeziin dagboekuitde periode van ziin veldonderzoek.

8 zie Steiner & Alston (1996) en ook Procee (1991): Het door Herskovits geschreven amende-

mentnamensde association: 'De persoonlijkheid van het individu komt tot stand doorde cul-

tuur; het respecteren van verschillen tussen individuen brengtdusmet zich mee het respec-

teren van verschillen tussen culturen'. De antropologen van de Association verklaren hun

amendementals volgt. Zij hebben nietzozeer bezwaren tegen de filosofische uitgangspunten
vande Verklaring, zoals hetzelfbeschikkingsrecht, maarzo beweren zij, de Verklaring houdt

geen rekeningmetde'nature of culture; namelijkdat de mensgedetermineerd en geaccultu-
reerd isdoorzijn cultuur. Deze tekortkomingzou hetgevaar van een culturele biasopleveren,
waardoorde Verklaringtoch westers etnocentrisch zou uitpakken. (Herskovits 1972). Ikgaer

hierverdernietopin,omdatditlateraandeorde komtin hoofdstuk 8.
9 Zie ook Tennekes (1971)
10 Van Peurssen (1980): Hermeneutiek isde wetenschappelijke methode van het interprete-
rend begrijpen (P. 76). Het verschil tussen geobserveerden en observator is niet duidelijk:

Een stamhoofd dat een ritueel uitvoert beleeftditanders dan een buitenstaanderdiedatob-
serveert. Introspectie vormtdaarbii een belangrijkemethode, maarookdie isonbetrouwbaar

(P· 77)·

Empirisme en positivisme geven meer ruimte aan de inbrengvanuitde empirie.'Universali-
teit'en'de wetten' van een wetenschapzijn in feite nietsandersdan ordeningsschema's van

hetempirisch materiaal, die een zo overzichtelijk, beknopt en zuinigmogelijke samenvatting
aanbrengen (p. 113).
11 Alle artikelen in de Verklaringzijn geformuleerd vanuithet perspectief van het individu,
metdeterm 'een ieder'. Inartike122 wordt gesproken overculturele rechten. Zie Steiner&
Alston 1996, p. 1379

12 Finkielkraut (1990) zegt hieroverdatde nieuwe vaaknationalistisch georiinteerde leiders

de bewoners in de ex-kolonien vaak dwongen om op zoek te gaan naar hun eigenheid van
voorde kolonisatie. Hij voegtdaarsceptisch aan toedathetuiteraard moeilijk was voormen-
sen om zich te verzetten tegen hun eigenheid.
13 Zie Melier (1998), Maalouf (1999). De Ruilter (2000).
14 Zie onderandere Kunneman (1996).

15 Ter illustratie: Toen ik in 1991 in eenonderwijsinstellingkwam te werkenals projectleider
interculturele vorming wasikdaarde enige antropoloog. Verscheidene collega's vroegen mij

wat eenantropoloogbij hen kwam doen. Eenantropolooghoorde tochergens ver wegonder-
zoektedoen naarvreemde volkeren, was hun reactie.
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16 Leeman (1996) behandelt vele auteurs kort en bondig, op grond waarvan zij concludeert
datde cultuurverschilbenadering dominant is en ergrote behoefte bestaataan interactieve
benaderingen (p. 11). Leeman wilst op het gevaar van culturalisering dat met de huidige aan-

dacht voorinterculturele communicatie in de hand gewerkt wordt (p. 2).

17 De doelen intercultureel onderwijs van Procee (1991/1997): 'Ten eerste, het bevorderen
van mentale soepelheid ten aanzien van andere culturen. Duidelijk moet zijn dat het gaatom
levenswijzenin verandering, dienet zoalsdeeigen cultuuraantrekkelijkeen minderaantrek-

kelilke kanten hebben. Ten tweede, het bieden van de mogelijkheid zich met deeigen 'roots'
te identificeren. Ditniet kritiekloos, maargenuanceerddoorhetinzichtinde voor-en nadelen

van verschillendeculturele tradities. Ten derde, hetontwikkelen van de morele attitude dat
individuen belangrliker ziin dan hun cultuurof ras.' (p. 198).
18 Gilroyin een interview in de Volkskrant van 7 april 2001.

19 Interview met Van Binsbergen in Bileen, november 1999.
20 Interview met Lolle Nauta in Onze Wereld, nr. 2 februari 2001.

21 Zie ook Bos en Poppinga (i989) over de invloed van media en reclame op racistische

beeldvorming.
22 Een interview metonderanderen Cliteurinde Volkskrant van 26 augustus 2000.
23 Zie Cliteur (2002 a en b).
24 Zie ook Vreeken inde Volkskrantvan 24 februari 2001, over het Amerikaanse'njet'.



5 Empirisch onderzoek
naardenkbeelden
van proto-professionals

N
iemand staat of denkt blanco in interculturele situaties. Iedereen leert

•    van jongs af aan op een bepaalde manier het verschil tussen bekend en
onbekend, vertrouwd en vreemd. Het cultuurconcept is in verband hiermee
een dagelijks begrip geworden. Uitkomsten van een onderzoek naar de beteke-
nis die men geeft aan het cultuurbegrip, brengen wellicht bepaalde denkstruc-
turen aan het licht die het bestaan van een interculturele ideologie aannemelijk
maken. Beleidsontwikkeling in relatie tot de multiculturele samenleving, inter-
cultureel onderwijs en scholing en training op het gebied van interculturalisa-
tie zijn gebaat bij een verkenning van het denken over deze onderwerpen. Voor
dit onderzoek is aan (participerende) observatiel gedaan, zijn besprekingen in
focusgroepen gevoerd en zijn 65 diepte-interviews afgenomen. De resultaten
hiervan vullen elkaar aan. Tenzij onderscheid van belang is, wordt vanwege de
leesbaarheid de term respondenten gebruikt om de onderzoeksgroep (respon-
denten van de interviews, deelnemers aan focusgroepen, geobserveerden) aan
te geven. Voor een uitgebreide beschrijving van de empirische methode verwijs
ik naar de methodische verantwoording. Hieronder zal ik alleen enkele speci-
fieke aandachtspunten, die betrekking hebben op dit onderzoek herhalen.

Dit onderdeel van het onderzoek is erop gericht om de term cultuur en hier-
aan verbonden associaties te beschrijven, vanuit de veronderstelling dat deze vi-
sies van invloed zijn op interactieprocessen in het dagelijks leven. Dit hoofd-
stuk is in hoofdzaak beschrijvend van aard, er wordt een schets gegeven van het
denken over cultuur. Door de grote gevoeligheid voor sociale wenselijkheid bii

dit onderwerp is het risico van politiek correcte antwoorden op de vragen bij-
zonder groot. Gevoeligheid is getest met controlevragen. (Zie ook de methodi-

sche verantwoording.)

De respondenten

De respondenten van de interviews zijn willekeurige professionals. Willekeu-

rig heeft hier de betekenis dat respondenten zijn gezocht onafhankelijk van de
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vraag of zij als cultuurfilosofisch ingewijd beschouwd kunnen worden. Zijn zij
wel ingewiid, dan is dat op basis van toeval. Het criterium voor'wel ingewijd' is
dat op de interviewvraag welke boeken met betrekking tot het onderwerp inter-
culturalisatie zijn gelezen, meerdere boeken op het terrein van interculturalisa-
tie en op het terrein van de cultuurfilosofie moeten zijn genoemd. Slechts bij
66n respondent blijkt hiervan sprake te zijn. Hi j heeft een cursus cultuurfiloso-
fie aan de Open Universiteit gevolgd. Respondenten zijn geselecteerd op basis
van arbeidsplaatsen, waarvan mag worden aangenomen, dat zij er met inter-
culturele contacten te maken hebben die niet vrijblijvend zijn. Zij zijn werk-
zaam in de sectoren overheid, zorg, welzijn, onderwijs, ontwikkelingssamen-
werking, bank- en verzekeringswezen 2.

Aan het interview heeft een aantal van oorsprong niet-Nederlanders meege-

daan.  Respondenten van de interviews zijn echter niet vooraf geselecteerd aan
de hand van dit criterium. De bedoeling van het onderzoek was om de respon-
denten of deelnemers aan discussies hier hun eigen mening over te laten ge-
ven. Dat er negen van oorsprong niet-Nederlandse respondenten aan het inter-
view hebben deelgenomen, blijkt uit hun antwoorden op de interviewvragen.
E6n vraag luidt namelijk 'Tot welke cultuur rekent u zichzelf?' De antwoorden
hierop zijn overigens zeer divers, waardoor het aantal van negen niet-Neder-
landse deelnemers niet precies vaststaat. Zo is naast Nederlandse cult:uur bij-
voorbeeld ook genoemd kosmopolitische cultuur, feministische, westerse, Ma-
rokkaanse, Turkse, boeren-, Brabantse, islamitische, christelijke en Senegalese
cultuur en soms werden combinaties genoemd, zoals Nederlands/Marokkaans
en westers/christelijk.

De onderzoeksvraag naar de definitie van de term cultuur

Eerder is op grond van observaties het vermoeden uitgesproken dat de mees-
te mensen bewust of onbewust van een bepaalde cultuurvisie uitgaan. Impli-
ciet zijn in uitspraken reacties aanwezig, die erop lijken te wi izen dat de
meeste mensen een beeld van de wereld hebben dat is opgebouwd uit strikt
van elkaar gescheiden homogene culturen, waardoor de mens en zijn wijze
van communiceren bepaald zijn en waarvoor geldt dat een buitenstaander ze
moeilijk kan begrijpen. In het verlengde hiervan zijn verschillende houdin-
gen mogelijk: er moet respect voor andere culturen worden opgebracht; men
moet er tolerant tegenover staan; men stelt de eigen cultuur centraal. Met be-

hulp van een associatieoefening en stellingen over het cultuurbegrip is in de
focusgroepen het vermoeden bevestigd dat deze cultuurvisie leeft. Vervolgens
is de cultuurvisie door middel van de interviews opnieuw expliciet onderzocht
met de vraag naar de definitie van cult:uur en een aantal stellingen over cul-
tuur. De bedoeling was om de invloed van de onderzoeker hierin zo klein mo-
gelijk te houden. De concrete vraag naar de definitie is in het diepte-interview
pas aan het eind gesteld. Daaraan voorafgaand zijn vragen naar ervaringen en



48        151 - EMPIRISCH ONDERZOEK NAAR DENKBEELDEN VAN PROTO-PROFESSIONALS

kennisverwerving gesteld, alsmede stellingen over cultuur, communicatie en
beleving van interculturele situaties, enkele casuistiekvragen en meerkeuze-
vragen. De resultaten van de casuistiek- en meerkeuzevragen komen in
hoofdstuk II aan de orde.

Het onderzoek is aangekondigd als een onderzoek naar interculturele com-
municatie, waardoor het voor deelnemers aan het onderzoek duidelijk is dat
het gaat om cultuur in de betekenis van leefwijzen.

De betekenis die aan cultuur wordt gegeven

Onafhankelijk welke sociale of nationale achtergrond de respondenten bezit-
ten, bevat de gegeven omschrilving van cultuur bijna altijd meerdere van de
volgende elementen, die overeenkomen met de beschrijving van cultuur door
Herskovits (I95I en I972)

1    Cultuur is iets van groepen mensen, dat wil zeggen, mensen zijn door hun
cultuur en taal en de daarin besloten waarden en normen met elkaar verbon-
den.

2   Cultuur is een soort onzichtbaar sturingsmechanisme dat menselijk denken
en handelen determineert en de kijk op de wereld bepaalt.

3    Een cultuur is een aanwijsbaar en begrensd geheel dat hoort bij een geogra-
fisch omlijnd gebied of samenhangt met een gezamenlijk historisch verleden.

4    Men kan de cultuur van een ander nooit 'van binnenuit' leren kennen; men
neemt de cultuur over door socialisatie: men kan niet oordelen over andere
culturen.

5    Culturen zijn gelijkwaardig en moeten gerespecteerd worden.

De respondenten noemden in de meeste gevallen een definitie, waaraan

hooguit 66n of twee van de genoemde elementen ontbraken. Enkele voorbeel-
den.

'Een stelsel van waarden en normen, gewoonten, leefwijze dat geldt voor een
bepaalde groep ofbevolkingsgroep.'
'Normen, waarden, gebruiken, rituelen, eigenschappen, die mensen als col-
lectiviteit hebben , vaak gebonden door het spreken van dezelfde taal.'

'Een groep die wordt gekenmerkt door normen, codes en waarden, die er met
de paplepel, vanaf de geboorte, de achtergronden en dergelijke zijn ingego-
ten.'
'Wat mensen van vroeger uit mee krijgen en wat mensen als groep gevormd
heeft.'
'Wat je weet, hoe je voelt, hoe je denkt, hoe ie je gedraagt. Hoe je je tot jezelf
en anderen verhoudt. Wat je motiveert en wat je verdriet doet. Indirect is er
een verband met de groep en de geschiedenis van die groep.'
'Het geheel van waarden en normen in onze maatschappij.'
'Deze vindt plaats binnen mijn familie, vrienden, werkkring. De normen en
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waarden die spelen in het milieu. Ook de ongeschreven leefregels. Waar ie je-
zelf bij thuis voelt.'

'Gemeenschap waarbinnen bepaalde waarden en normen heersen die zich
onderscheiden van waarden en normen uit andere gemeenschappen.'
'Een samenspel van normen en waarden, die gemeenschappelijk zijn in een
land. Bijvoorbeeld kennis en kunst ofopvattingen die herkenbaar zijn.'

Sommige elementen zijn iets anders beschreven, bijvoorbeeld het element
socialisatie, waarbij men het heeft over 'de bepalende rol van opvoeding' of
'opvoeding, het doorgeven van waarden en normen en vaardigheden', of'de
invloed van het leefmilieu', 'wat iemand onbewust is aangeleerd' en 'waar ie-
mand mee doordrenkt is'.

Element 5 van Herskovits' opvatting over gelijkwaardigheid en respect. komt
niet zozeer in de definities van cultuur naar voren. Dit zijn vooral punten die
naar voren worden gebracht in discussiegroepen, zodra het onderwerp van
problemen rond interculturele communicatie aan de orde is. Men ziet respect
als de oplossing voor problemen.

Het cultuurbegrip wordt voornamelijk statisch beschreven door de elemen-
ten die wijzen op de veronderstelling dat er binnen culturen in elk geval tot
op zekere hoogte eenheid in denken over waarden en normen bestaat. Soms
wordt de mogelijkheid van verandering wel genoemd. Iemand begint met te
zeggen dat cultuur 'dynamisch is' en een ander 'dat cultuur niet statisch is'.
Iemand anders lijkt een vaste kern te veronderstellen: 'Alles wat je aan nor-
men en waarden hebt meegekregen en hoe je daarmee omgaat. Normen en
waarden komen van de leefomgeving en het onderliggende milieu. Ze kun-
nen veranderen, rnaar de basis blijft bestaan.'

Vaak wordt verwezen naar religies zoals christendom en islam of naar ideo-
logieen, zoals het feminisme en kapitalisme. Bovendien wordt cultuur be-
schreven als iets wat omlijnd of duidelijk begrensd zou zijn ten opzichte van
andere culturen of zichtbaar op basis van 'uiterlijkheden', ook wel uitgedrukt
in geografische termen of nationaliteit, zoals westers of Marokkaans. Bij uit-
zondering wordt 'taal' als een belangrijk element genoemd.

Een enkeling toont enige afstand of presenteert zich als iemand die zich
verhoudt tot culturen door te zeggen 'ik neem van culturen mee wat me be-
valt' of'ik kies uit verschillende culturen het beste'.

Opvallend is dat 66n van de 65 geinterviewden zegt geen cultuur te heb-
ben.  Hij zegt er niet van gediend te zijn om zichzelf of anderen in culturele
hokjes te plaatsen. Bij beantwoording van andere vragen uit het interview ge-
bruikt hij af en toe wel de term cultuur. Dit kan twee redenen hebben, die sa-
menhangen met verschillende uitgangspunten. Etn zo'n uitgangspunt is dat
cultuur als een sociaal feit wordt beschouwd. Als dit uitgangspunt waar is,
dan is de respondent zich klaarblijkelijk niet bewust van zijn cultuur. Dat hij
bij het beantwoorden van andere vragen wel de term cultuur gebruikt zou dit
bevestigen. Een ander uitgangspunt kan zijn dat de wereld vol met verschil-
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lende culturen een dominant classificatie- of ordeningssysteem  is om diversi-
teit te beschrijven. Cultuur is in dat geval geen sociaal feit maar een orde-
ningsprincipe waar de respondent zich tegen verzet. Als dit uitgangspunt
waar is dan heeft deze respondent dus een probleem met het formuleren van
diversiteit tegen de achtergrond van een dominant classificatiesysteem en een
daarmee verbonden jargon of vocabulaire. Het cultuurbegrip zou in dit geval
h*t essentiele begrip zijn om diversiteit te duiden, waaruit te verklaren is
waarom hij de term cultuur bij het beantwoorden van andere vragen wel ge-
bruikt.

Het bovenstaande verdient nog enige toelichting. Binnen de antropologie
is men bekend met verschillende classificatiesystemen in verschillende cultu-
ren. Een algemeen voorbeeld is bijvoorbeeld de indeling van de dierenwereld
in hogere en lagere diersoorten in het westen tegenover die van eetbare en
niet-eetbare soorten in sommige niet-westerse culturen. Het probleem dat
zich voordoet bij een classificatiesysteem dat voor de hele wereld geldt, zoals
die van een wereld vol culturen, is dat deze niet vergelijkbaar is met andere

classificatiesystemen, omdat er geen andere werelden zijn waarmee dit classi-
ficatiesysteem te vergelijken is. 1ndien zo'n vergelijking niet mogelijk is, is de

kans groot dat het beeld van 'een wereld vol met culturen' als een sociaal feit
wordt beschouwd. Maar dat betekent niet dat er dan geen verzet tegen moge-
lijk is. Een vergelijking is echter wel mogelijk, maar dan in historische, filoso-
fische zin, zoals in hoofdstuk 4 is gedaan. Dit vereist echter studie, die voor
velen niet voor de hand ligt. Over de hele wereld spreken mensen over 'hun
cultuur' en over 'de cultuur van anderen', om te wijzen op verschillen tussen
hen en anderen. Indien mensen spreken over verschillen is het moeilijk om
zich niet te bedienen van het 'cultuurjargon'. In de literatuur klinkt in toene-
mende mate verzet door tegen het 'begrensde cultuurdenken' van dit jargon

(zie hoofdstuk 4). Het is het meest aannemelijk dat de respondent die zegt er
niet van gediend te zijn om zichzelf of andere mensen in culturele hokies te
plaatsen, dit doet uit verzet tegen een dominant classificatiesysteem, omdat
hij spreekt over 'niet in culturele hokjes willen plaatsen'. In de focusgroepen
vertellen mensen regelmatig hoe zij door anderen tegen hun zin culturele eti-
ketten krijgen opgeplakt of dat 'er zo exotisch over hun achtergrond wordt ge-
daan'.

Er is overigens op hoofdli inen geen fundamenteel verschil in de antwoorden
te constateren bil individuele ondervraging of bespreking in groepsverband.
In een groep lijkt sprake te ziin van onderlinge beinvloeding. In sommige
groepen lijkt eensgezindheid op te treden, waarbij het vermoeden bestaat dat
dit door een behoefte aan politieke correctheid is ingegeven. Onder 'politiek
correct' wordt verstaan dat mensen hun eigen mening niet geven, wel een
oordeel lijken te hebben, maar deze niet uiten, afstand innemen en vooral lij-
ken te zoeken naar wat de groep ervan vindt om zich daaraan vervolgens aan

te passen. Soms klinkt er een ondertoon van machteloosheid in door, ook wel
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concreet uitgedrukt in termen als 'zo gaat dat nu eenmaal'. Dit treedt voorna-
melijk op wanneer de eerste spreker zich typisch politiek correct uitdrukt
door in vage en impliciete termen te spreken. In dat geval neemt de kans toe
dat de rest van de groep daarin volgt, waarmee het uiting geven aan ingewik-
kelde problemen vervolgens moeizaam verloopt. Indien een ander groepslid
zelfverzekerd op de eerste politiek correcte spreker kan reageren, is het moge-
lijk politieke correctheid als communicatiepatroon te doorbreken. Daaronder
versta ik dat mensen durven zeggen waar zij problemen mee hebben en hun
mening en dilemma's durven verwoorden.

Op een na is door geen van de respondenten in de interviews verwezen naar li-
teratuur over cultllurfilosofie. Antwoorden over de cultuurdefinitie vertonen
een sterke overeenkomst met cultuurrelativistische opvattingen, die ook in
overige literatuur en de media ziin doorgedrongen. Definities van cultuur in de
literatuur van het voortgezet onderwijs3 zijn bijvoorbeeld vaak als volgt be-
schreven: Cultuur bestaat uit waarden en normen die door een groep mensen
in een bepaald gebied worden gedeeld, die van generatie op generatie worden
overgedragen en wat de kijk op de wereld bepaalt. De overeenkomst met de de-
finitie uit de onderwijsliteratuur maakt het moeilijk om de antwoorden te in-
terpreteren. Het kan namelijk betekenen dat iemand beschrijft hoe hi j cultuur
beleeft. maar het kan ook zijn dat iemand de cultuurbeschrijving ontleent aan
wat hij gelezen ofgehoord heeft. Het vermoeden dat antwoorden aan de onder-

wijsliteratuur en media zijn ontleend, is aannemelijk doordat de beantwoor-

ding regelmatig gepaard gaat met secundaire opmerkingen als 'Wat was dat
ook al weer, cultuur?' of'Even denken, hoe zat dat nou?' of 'Wat heb ik daarover

gelezen?' Wanneer in focus- en discussiegroepen werd gevraagd naar een ver-
band tussen de genoemde cultuurdefinitie en definities die in het onderwijs
zijn gegeven, reageert men meestal instemmend, waaruit op te maken is dat
men zich herinnert, dat men hier ooit iets over heeft geleerd.

De retatie tussen cultuur en communicatie

Doorvragen in focus- en discussiegroepen over wat cultuur nu precies is en
waarin het verschilt van communicatie leidt eerst tot de nodige verwarring,
waarna in de meeste gevallen een belangrijk verband wordt gelegd tussen cul-
tuur en communicatie. Het meest gegeven antwoord op de vraag of de mens
in wezen een cultureel of een communicatief wezen is, luidt dat de mens
blanco wordt geboren en dat door de communicatie de cultuur wordt aange-
leerd. Cultuur wordt genoernd alsof het om een vanzelfsprekend natuurver-

schijnsel gaat, maar er wordt ook gezegd dat cultuur wel een erg abstract be-

grip is. Een enkele keer worden uiterlijk in het oog lopende aspecten of
tastbare kenmerken genoemd, zoals verschillen in kleding, voeding, geloof

(kerk of moskee) en rituelen. Een enkeling heeft het over de rol die cultuur
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speelt bij zin- en betekenisgeving, maar expliciteert dit niet. Degenen die de
mens  in de eerste plaats een communicatief wezen vinden, zijn verreweg  in
de minderheid.

Overigens is tweederde van de ondervraagde respondenten het eens met de
stelling dat interculturele communicatie iets anders is dan communicatie in
het algemeen. Dit kan geinterpreteerd worden in de zin dat men communica-
tie als cultureel bepaald beschouwt. Navraag hierover in focusgroepen beves-
tigt dat communicatie door de meeste mensen als cultuurbepaald wordt be-
schouwd. Een minderheid zegt dat er aspecten van communicatie zijn die
niet cultureel bepaald zijn. Daarnaast geeft de helft van de respondenten aan
dat zij wel eens bang ziin dat ze discrimineren.

Kenmerken van de eigen cultuur

Wanneer men de vraag voorgelegd krijgt wat kenmerken van de eigen cultuur
zijn, weet men na lang nadenken 66n of twee kenmerken te noemen.  De  Ne-
derlandse cultuur wordt wel individualistisch of een haastcultuur genoemd.
Een enkeling noemt als kenmerk tolerantie. Opvallend is dat de antwoorden
erg abstract blijven. In beperkte mate wordt maar gesproken over concrete ken-
merken, zoals een afsprakencultuur of 'twee kopjes koffie en bij elk kopie maar
66n koekje'. Kerstfeest en Sinterklaasviering worden niet genoemd. Mensen
uit niet-Nederlandse culturen noemen vaak de sterke familiebanden, het re-
spect voor ouderen en de gezellige eetcultuur als belangrijke kenmerken van
hun cultuur. Dit ziin ook tamelijk abstracte kenmerken. Een enkele keer wor-
den tradities als de Ramadan en het Suikerfeest genoemd.

De concrete antwoorden geven iets meer van beleving ween Op het gevaar af
verkeerde interpretaties te geven, valt er toch wel iets over te zeggen. Het ken-
merk tolerantie lijkt met trots te worden genoemd. Wanneer 'de kopjes koffie
met maar 6#n koekje' worden genoemd, lijkt dit te duiden op gevoelens van

(plaatsvervangende) schaamte. Ramadan en Suikerfeest worden beschreven
als heel belangrijk en waardevol. Culturele tradities worden ook wel in verband

gebracht met gevoelens van verbondenheid en heimwee.
Uit spontane reacties (tijdens de interviews en in de discussiegroepen) blijkt

verbazing dat men zo weinig kenmerken van de eigen cultuur weet te noemen.
Het maakt daarbii geen verschil of men veel ofweinig ervaring heeft met men-
sen uit andere culturen. De kenmerken van de verschillende culturen die ge-
noemd worden, zowel abstract als concreet, staan eveneens beschreven in de li-
teratuur. Zelfs 'de kopies koffie met 66n koekje' staan beschreven in een boek
over Nederlanders van Rentes de Carvalho (I987), een Portugese Nederlander.
Het is daarom ook hiervan moeilijk vast te stellen of men uit eigen ervaring of
beleving put of aan de media en literatuur ontleende antwoorden geeft, vooral
omdat het hier telkens hetzelfde voorbeeld betreft.

Ondanks traagheid en aarzelingen die ti idens de beantwoording van de vra-
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gen voorkomen, lijkt het voor 64 van de 65 geinterviewden vast te staan dat cul-
tuur een vanzelfsprekend fenomeen is, waarbii gedeelde waarden en normen
van een groep hut kenmerk vormen.

Ervaringen en knelpunten

Het omgaan met mensen uit andere culturen roept verschillende emoties op,
die kunnen varieren van uiterst positieftot negatief: bevrijdend, verwarrend of
beklemmend. Voor degenen voor wie het werken met mensen uit andere cul-
turen een bewuste keuze is, scoren de ervaringen meestal meer positief dan
negatief. Wel worden er veel knelpunten genoemd. Indien er geen gemeen-
schappelijke taal is, wordt dit als een groot probleem beschouwd. Werken met
tolken werpt een drempel  op voor veel mensen. Verder vraagt men  zich af of
men wel wordt begrepen; het zou moeilijk zijn om iemand uit een andere cul-
tuur tot initiatief aan te zetten; er wordt geklaagd over het zich niet houden aan

afspraken ofover onaangekondigd verschijnen.
Mensen die ongevraagd met mensen uit andere culturen te maken krijgen

noemen knelpunten met een iets meer negatieve bijklank zoals: 'ja' zeggen en
'nee' bedoelen; niet aankijken; het zijn tijdrovende contacten. Opvallend is dat
verschillen in betekenisgeving, verschillen in religies, of dilemma's in relatie
tot ervaringen in de interviews niet worden genoemd. Concrete problemen en
dilemma's worden wel aan de orde gesteld in focusgroepen.

Velen vragen zich afwie men is om te bepalen hoe iets moet. Blijkbaar achten
de meeste mensen zichzelfniet in staat tot oordelen. Door antwoorden te ontle-
nen aan de literatuur en door zelf niet te oordelen lijkt men te menen geen fou-
ten te kunnen maken. Alleen bij de vraag naar knelpunten lukt het niet geheel
om oordelen te vermijden. Een oordeel ligt namelijk al enigszins in de term
'knelpunt' besloten. Vandaar dat bij deze vraag moeite met oordelen naar voren
komt. Er lijkt een soort dubbelheid te bestaan in de reacties. In discussies in de
media en in dagelijkse gesprekken is vaak een combinatie te zien van zowel oor-
delen over iets concreets als beweren niet te kunnen ofte mogen oordelen.

Op de vraag naar de mate van interculturalisatie van de organisatie waar men
werkt komen veel knelpunten naar voren. Vaak gaan die over het personeelsbe-
leid en over collega's die het niet goed doen, ofmen noemt de organisatie te'wit',
zowel in beleid als in samenstelling van het personeel. Over 'witte organisaties'
is in de media al veel geschreven, hetgeen kan bijdragen aan deze uitkomst.

Leren van elkaar

Een overgrote meerderheid beantwoordt de stelling 'Omgaan met mensen uit
andere culturen is leerzaam' positief. Bij navraag in de focusgroepen wat men
precies leert, blijken Nederlanders hiermee vooral bewustwording van de eigen
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cultuur te bedoelen.  Dit past bij  het idee dat men culturen beschouwt alsof ze
ten opzichte van elkaar begrensd en statisch zijn.

Slechts een enkele Nederlandse ondervraagde noemt bij deze vraag iets uit
een andere cultuur wat het overnemen waard is; dat is altijd de gastvrijheid die
in niet-westerse cultllren groter zou zijn dan in westerse.

Opvallend is dat ondervraagden van niet-Nederlandse afkomst ook een stati-
sche cultuurdefinitie geven, maar bij de overige vragen beweren het beste van
verschillende culturen over te nemen. Het gaat om ondervraagden van niet-Ne-
derlandse afkomst die carri6re hebben gemaakt. Edn vrouw noemt bijvoor-
beeld dat zi i de ontplooiingskansen uit het westen benut en dat zi j de familie-
banden van haar oorspronkelijke cultuur erg waardeert.

Dat Nederlandse ondervraagden de vraag naar het leerzame van andere cul-
turen anders hebben beantwoord dan niet-Nederlanders, kan wijzen op twee
zaken. Enerzijds kan het antwoord over de bewustwording van de eigen cul-
tuur wijzen op schuldgevoelens over kolonisatie en slavenhandel en/of de te-
genwoordige dominante witte westerse cultuur, zodat het een manier is om
een bescheiden plaats op de achtergrond in te nemen. Anderzijds valt op dat
maar weinig uit een andere cultuur wordt beschouwd als het overnemen
waard, wat kan duiden op een nog steeds aanwezige superieure houding al dan
niet op een onbewust niveau.

Er is 66n vrouw van niet-Nederlandse afkomst die op de vraag tot welke cul.

tuur zi i zich rekent, antwoordt dat zij zichzelf als kosmopoliet ziet. Zij voegt
daaraan toe dat zij meent zich in elk land ter wereld te kunnen vestigen omdat
ze denkt uiteindelijk overal wel te kunnen aarden, behalve in die landen waar

vrouwen bij de wet niet dezelfde rechten hebben als mannen. Hiermee stipt zij
een onderwerp aan dat in de ogen van velen een lastig punt wordt gevonden.
Het is in relatie tot respect voor andere culturen en het niet mogen oordelen
over andere culturen moeilijk om zich kritisch te uiten over achterstelling van
vrouwen.

Cultuur en mensenrechten

In focusgroepen en tijdens de interviews is geen enkele keer spontaan iets ge-
zegd over mensenrechten. Vrijwel niemand lijkt op de hoogte te zijn van het
universalisme-relativisme-debat in relatie tot de mensenrechten. Zonder dat de
meeste mensen zich van deze discussie bewust zijn, tekent zich in besprekin-

gen en observaties een opvallend onderscheid af, alsof er in het denken een
schot staat tussen het mensenrechtenkader en het interculturele kaden Men-
senrechten roepen associaties op met politiek en repressie en hierover meent
men wel te mogen oordelen4. Een cultureel kader roept associaties op met in-
terculturele richtlijnen, zoals tolerantie en niet mogen oordelens. In de prak-
tijk blijkt deze dubbelheid lastig te hanteren. Wanneer is iets politiek en wan-
neer cultureel? Het blijkt vrij gemakkelijk te zijn in het publieke debat om de
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culturele kaart te spelen, zodat vraagstukken over repressie onder het motto zo
is nu eenmaal de cultuur niet aan de orde komen.

Informatiebronnen interculturele communicatie

Als informatiebronnen voor interculturele communicatie noemen de respon-
denten cursussen interculturele communicatie, kranten, tijdschriften, televisie
en romans. In beperkte mate zijn auteurs als Pinto en Hofstede gelezen. Dege-
nen die een cursus interculturele communicatie hebben gevolgd, menen dat
het wel interessant was. maar dat het zelden heeft bijgedragen aan oplossin-
gen.

Uit waarneming blijkt dat zowel in de media als in gesprekken jargon uit
deze boeken is overgenomen, zoals het spreken over F(ijnmazige) en G(rofma-
zige) culturen, ik-culturen en wij-culturen, en individualistische en collectivis-
tische culturen.

Navraag bij cursusbureaus naar de uitgangspunten van cursussen intercultu-
rele communicatie levert weinig informatie op. De indruk bestaat dat de
bureaus niet graag in de eigen keuken laten kijken. Genoemd wordt wel dat
scheve machtsverhoudingen en subculturen, zoals vrouwencultuur en jeugd-
culturen, onderdeel van cursussen uitmaken. Men zegt cultuur breed te inter-
preteren.  Op de vraag of zij  zich op een theorie baseren, wijst men Pinto zon-
der duidelijke kritiek vaak af. Hofstede en Hoffman en Arts worden in de regel
beter gewaardeerd, met name vanwege door hen genoemde cultuurtypolo-
gieen en de door Hoffman en Arts gegeven communicatieadviezen. Procee

(I99I) en Shadid (I997 en I998) worden niet genoemd.

Nabeschouwing

Veel mensen geven tijdens het interview ofachterafaan dat zij het een moeilijk
interview vinden, maar de gestelde vragen wel heel belangrijk achten. Tijdens
de beantwoording ontvalt menigeen een groot aantal zuchten. Er worden spon-
taan opmerkingen gemaakt zoals 'wie heeft in godsnaam deze vragen be-
dacht?' Er wordt geopperd dat het onderzoek veel grootschaliger zou moeten
worden aangepakt. Een aantal respondenten beweert door het interview aan
het denken te zijn gezet en de meesten geven aan het leuk te hebben gevonden
aan het interview mee te doen. Niemand heeft achteraf bezwaar tegen het in-
terview. Deze secundaire reacties naar aanleiding van het interview bevestigen
dat respondenten cultuur tot aan het interview veelal hebben beschouwd als

heel vanzelfsprekend en menigeen ziet naar aanleiding van de interviewvragen
reden tot nadenken.

Ondanks de verschillen in formuleringen bestaat er een grote onderlinge
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overeenkomst in de definities die de respondenten aan het cultuur-concept ge-
ven; deze komen op hun beurt overeen met de uitgangspunten van Herskovits.
De vermoede neiging tot het geven van aan de literatuur ontleende, sociaal
wenselijke of politiek correcte antwoorden  (in de focusgroepen) toont aan dat
men aan richtlijnen voor intercultureel handelen probeert te voldoen. De nei-
ging tot sociaal wenselijke antwoorden en politiek correct willen zijn duidt
erop dat er naast de gegeven antwoorden vermoedelijk nog andere gedachten
leven, die men moeilijk vindt te verwoorden. Dit wordt ondersteund door het
verschil tussen de antwoorden bij de interviews en in de focusgroepen op de

vraag naar knelpunten. Pas nadat er een sfeer van vertrouwen in de groep is
ontstaan, brengen deelnemers in focusgroepen problematische casuistiek in.
Blijkbaar is men bang voor sancties, zoals het verwijt dat men discrimineert of
zich politiek incorrect gedraagt. Het leek er in het begin van bijeenkomsten wel
op dat men veronderstelde dat de onderzoeker of bepaalde deelnemers uit
naam van respect en tolerantie aanwezig waren, alsof men er bij voorbaat van

uitging dat er onvoldoende openheid zou bestaan om over problemen en di-
lemma's te kunnen praten.

Het vermoeden bestaat dat het cultuurconcept vergaand wordt ontleend aan de
literatuur ofwat men er ooit over heeft geleerd en dat de uitspraken in geringe
mate berusten op eigen inzichten ofbeleving. Toch beschouwt men cultuur als
iets heel vanzelfsprekends en als iets dat iedereen aangaat, een enkele uitzon-
dering daargelaten. Daarbij ziet men culturen als onderling van elkaar geschei-
den fenomenen. Cultuur wordt sterk geassocieerd met groepen met een onder-

ling verband. Een meerderheid vindt communicatie cultuurbepaald. Er wordt
geen verband gezocht tussen de betekenis van het cultuurconcept en de ver-
warring en onzekerheid over het onderwerp interculturalisatie.

Eerder is het vermoeden geuit dat de hedendaagse uitgangspunten bij cul-
tuur en de interculturele richtlijnen overeenkomst vertonen met die van Hers-
kovits en dat deze de basis vormen van een hedendaagse interculturele ideolo-

gie. Hoewel de overeenkomst groot is, is Herskovits niet als bron genoemd,
zodat een rechtstreeks verband tussen Herskovits en het moderne interculture-
le denken niet is aan te tonen. Dit maakt het bestaan van een interculturele ide-
ologie echter niet minder aannemelijk, omdat volgens De Boer (I980) een
geinternaliseerde ideologie te beschouwen is als een tweede natuur, waarvan
de wetten die eraan ten grondslag liggen niet behoren tot een gereflecteerd be-
wustzijn (p. 7I-73)· De bronnen die wel zijn genoemd zijn Pinto, Hofstede en
Hoffman en Arts. Er zijn veel meer deskundigen op het terrein van intercultu-
rele communicatie, maar deze drie zijn als de meest bekende te beschouwen.
In hoofdstuk 4 is gesteld dat zij de kritiek op het cultuurrelativisme niet behan-

delen in hun werk. Voor de hand ligt de vraag of en hoe zij met hun adviezen

bijdragen aan een interculturele ideologie. In het hoofdstuk hierna zal het
werk van Pinto, Hofstede, en Hoffman en Arts worden geanalyseerd.
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Noten hoofdstuk 5
1 Het gaat hierom verschillende focus-en discussiegroepen, van verschillend niveauen met

verschillendedoelstellingen. Deene groep is bijvoorbeeld gerichtop hetontwikkelen van be.

leid en de andere opscholingentraining. Ook reacties naar aanteidingvan lezingen en works-

hopszijn meegenomen. Er isnaaraanleiding van resultaten van het interview soms achteraf

in focusgroepen doorgevraagd over bepaalde antwoorden om die beter te kunnen interprete-
ren (zie ookde methodische verantwoording).
2 Zie voor de concrete beroepsgroepen die betrokken zijn geweestde methodische verant-

woording.
3 Deaardrijkskundeboeken vandeseriede Geo-Geordend (van Wolters Noordhof in Gronin-

gen) is hier een voorbeeld van. Verder zijn er in het beroepsonderwijs in de sociale en weI-

zijnssector vele boeken diezulke definities hebben verspreid.
4 RaPPortages van organisatiesals Amnestylnternational worden hiervoorats betrouwbare

informatiebronnen beschouwd, wat het voormensen aanmerkelijk gemakkelijkermaaktom
kritisch teoordelen.
5 Ziein hoofdstukihet voorbeeld vande vrouwen die discussieren overde Taliban endeslui-
tingvan doorvrouwen gerunde bakkerijen.



6 Deskundigen interculturele
communicatie: een kritisch
overzicht

   eeman (I996) geeft een overzichtl van de literatuur over interculturele
6 communicatie. Zij concludeert dat een cultuurverschilbenadering, ook wel

differentiatiebenadering genoennd, gecombineerd met een eenrichtingsbena-
dering dominant is. Zi j wijst op het gevaar van culturalisme en roept op tot het
ontwikkelen van meer interactionele benaderingen. Sindsdien zijn er nog ver-
scheidene nieuwe boeken uitgekomen over dit onderwerp. Veel auteursw bewe-

ren dat zij een alternatieve visie aanbieden, maar komen veelal met een nieuwe
mix van oude ideeen, waarin cultuurverschil het hoofdthema vormt. In aan-
sluiting op Leemans overzichtsstudie zal ik in dit hoofdstuk de boodschap van
enkele bekende deskundigen interculturalisatie analyseren op het denkkader
dat zij uitdragen. Het gaat om Pinto, Hofstede, en Hoffman & Arts3.

Thema's voor analyse

Om de boodschap van deskundigen te onderzoeken heb ik ervoor gekozen om
een vergelijkende analyse uit te voeren van de opvattingen die zijn te ontlenen
aan Herskovits4 en de opvattingen van de gekozen auteurs. Aan de hand daar-
van kan worden vastgesteld ofdeskundigen al dan niet bijdragen aan de inter-
culturele ideologie.

Als thema's voor de analyse neem ik: kennis van culturen, communicatie en
macht. Deze keuze behoeft enige toelichting. Vanaf het moment dat Turken,
Marokkanen en Surinamers zich in het midden van de jaren zeventig blijvend
gingen vestigen5 in Nederland, ontstond behoefte aan kennis over hun cultu-
ren. Door de toename aan diversiteit van nieuwkomers met de toestroom van
vluchtelingen in de jaren tachtig en negentig, is de vraag naar informatie over
culturen nog toegenomen, maar het besefdat iemand niet van alle culturen op
de hoogte kan zijn, groeide eveneens. Bovendien realiseerde men zich steeds
meer op grond van ervaring dat de ene Turk de andere niet is en dat Turken in
Nederland onder invloed van migratie een ontwikkeling doormaken die niet
vergelijkbaar is met die van in Turkije wonende Turken. Naast de vraag naar
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kennis over culturen, kwam daardoor ook de vraag naar communicatievaardig-
heden op.

Vanafhet einde van de jaren negentig gingen de vragen in toenemende mate
over het machtsvraagstuk. Eigenlijk bestond deze vraag al veel langer, maar het
taboe erop was groot en is nog steeds niet verdwenen. Concreet is de vraag
hierover meestal als volgt geformuleerd: Wat moet iemand doen als waarden
botsen, en respect en tolerantie eigenlijk niet (meer) zijn op te brengen?6. Er is
dus niet alleen sprake van een kennisprobleem op het gebied van culturen en
een communicatieprobleem, maar er bestaat ook een probleem, dat beschre-
ven kan worden als: 'Op basis waarvan kunnen we bepalen wie er gelijk heeft,
indien waarden botsen'. Het gaat hier anders gezegd om de machtsvraag. De
drie thema's voor analyse zijn derhalve:

1   Kennis van culturen;
2 Communicatie;

3 Macht.
Aan de hand van deze thema's vindt hierna een vergelijkende analyse plaats.

Herskovits

Op basis van de drie thema's of probleemelementen die uit de samenleving ko-
men, biedt Herskovits (zie ook hoofdstuk 4) samengevat het volgende ant-
woord:

•    Ad I: Kennis  In de eerste plaats is kennis nodig over wat cultuur is. Cultuur
wordt daarbij voorgesteld als een vast omlijnd ofbegrensd geheel, een totaliteit.
Het individu accultureert volgens zijn cultuur en wordt zodoende daardoor ge-
determineerd ofbepaald. Iemands identiteit wordt bepaald door de plaats van
zijn geboorte en de omgeving waarin hii opgroeit. Een cultuur is slechts van
binnenuit te kennen. Kennis van andere culturen dient in de eerste plaats het
bevorderen van bewustzijn van de eigen cultuur, wat op ziin beurt etnocentris-

me tegen moet gaan. Voor het bevorderen van veranderingsprocessen, bijvoor-
beeld in het kader van ontwikkelingshulp, is kennis over culturen nodig.

•    Ad 2: Communicatie Communicatie is cultuurbepaald. Herskovits beschrijft
vooral het verband tussen taal en cultuur. Waarden zouden in de taal besloten

liggen.
•    Ad 3: Het machtsvraagstuk De cultuurrelativistische ethiek heeft als voornaam-

ste doel het tegengaan van een superieure houding van de dominante westerse
cultuur. Niet-westerse culturen zijn ook wel etnocentrisch, maar dit etnocen-
trisme is natuurlijker en ongevaarlijker. Recht op eigen cultuur en gelijkwaar-

digheid van alle cult:uren vormen de uitgangspunten. Op grond van iemands
acculturatie kan iemand een andere cultuur nooit helemaal begrijpen en kan
hij er ook niet over oordelen. Samengevat, de bij het cultuurrelativisme beho-
rende normen zijn respect, tolerantie en niet oordelen. De term 'politieke cor-
rectheid' is ook van toepassing.
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Pinto

De socioloog Pinto is 66n van de eerste en meest bekende auteurs over intercultu-
rele communicatie in Nederland. Twee werken van zijn hand zijn Interculturele

communicatie(I990) en Interculturelecon#icten (I994, samenmet Yael Pinto).

Kennis over cultuur
Pinto definieert cultuur als volgt: 'Cultuur is een evoluerend systeem van gene-
ratie op generatie doorgegeven regels waaraan een groep mensen (die zich lid
voelen van deze groep) - vaak onbewust - gehoorzaamt, dat bovendien referen-
tiekader is van en voor het gedrag en dat de kijk op de wereld bepaalt' (p. 33)·
Pinto beschouwt de invloed van cultuur als bepalend. Hierin volgt hij de deter-
ministische cultuuropvatting van het relativisme. Met de opmerkelijke combi-
natie van 'evoluerend' en 'determinerend' beschrijft hij cultuur als een zichzelf
sturend en veranderend, maar begrensd systeem. Hij probeert hiermee het sta-
tische van Herskovits' definitie te overwinnen door de term evoluerend toe te
voegen, maar het individu blijft hij beschouwen als bepaald door de cultuun

Op het concrete niveau deelt Pinto de wereld van culturen in drie typen in,
namelijk grofmazige culturen, fijnmazige, en iets wat daar tussen inzit. In een
G-cultuur heeft het individu veel vrijheid om naar eigen handelen te reageren,

terwijl het individu in een F-cultuur veel meer gebonden is aan de culturele ka-
ders. Pinto geeft in tabellen weer welke landen of continenten onder welk type
vallen (I994). Hoe hij tot zijn geografische indeling komt, is onduidelijk. Hij
onderbouwt deze niet en zijn indeling op basis van werelddelen is zeer kort
door de bocht. Het doel van zijn typologie is snel een overzicht te geven over
culturen, waarmee hi i suggereert dat die kennis bruikbaar is voor het proces
van communicatie. Hij rubriceert diversiteit met zijn drie typologieen, maar
hij reduceert de grote mate aan diversiteit op deze wijze eveneens. Shadid heeft
het in dit verband over 'karikaturale aanduidingen' (I998, p. I08).

Communicatie
Voor communicatie geldt dat Pinto Watzlawicks benadering afwilst: 'Wanneer
we ons beperken tot effectieve communicatie, gaat de stelling van Watzlawick
e.a. (I976) dat men in elkaars gezelschap altijd communiceert niet op' (I990,
p. I9). Hieruit blijkt dat Pinto sterk resultaatgericht en weinig procesgericht
over communicatie denkt. Hii maakt gebruik van het communicatiemodel van
codering en decodering7.

Pinto stelt dat er voorwaarden bestaan voor communicatie:
1    De technische voorwaarde: 'beide partijen moeten elkaar kunnen verstaan,

voordat ooit een boodschap effectiefovergebracht kan worden' (p. I9).
2    De cognitieve voorwaarde: 'partijen dienen op een voor elkaar aanvaardbaar in-

tellectueel niveau te communiceren en het onderwerp van gesprek dient in vol-
doende mate bekend te zijn aan de partijen' (P. 20).

3    De interpretatieve voorwaarde: 'communicerende partijen moeten niet alleen
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dezelfde taal op een voor elkaar aanvaardbaar intellectueel niveau spreken,
maar zij dienen bovendien de gebruikte woorden een zelfde interpretatie toe te
kennen' (p. 20)

4    De affectieve voorwaarde: 'de gebruikte taal, gebaren en handelingen moeten
niet alleen aan beide partijen bekend zijn, maar moeten bovendien ook dezelf-
de emoties oproepen en dezelfde emotionele betekenis hebben, voordat van ef-
fectieve communicatie sprake kan zijn' (P. 20).

Welslagen van communicatie is in Pinto's visie dus afhankelijk van de overeen-
komst tussen referentiekaders. Dat communicatie ook tot doel kan hebben
juist verschillen daartussen te exploreren is niet aan de orde in dit algemene
deel van Pinto's theorie.

Decasuistiekbesprekingen van Pinto (I990) vertoneneen sterkeeenrichtings-
benadering. Datwilzeggendatdecasuistiekeropisgerichtdeautochtoonervante
overtuigen hoe hij met allochtonen om dient te gaan8. Conform het relativisme
komtdatneerop meerrespect vooreenbeterresultaat. De westerling wordtblijk-
baar in staat geacht te veranderen en zich te verbeteren; de niet-westerling lijkt
overgeleverd tezijnaanzijn situatie. De westerling wordt zo impliciet een superi-
eure rol toegekenden de niet-westerling wordt, conform zijn fijnmazige cultuur,
beschouwdals iemanddieonveranderlijk vastzitaan culturelekaders.

Pinto ontvouwt aan het eind van zijn boek nog een driestappen-methode voor
communicatie, waarin alsnog enige ruimte ontstaat voor explorerende com-
municatie:

•    'Stap I. Uw eigen (cultuurgebonden) normen en waarden leren kennen. Welke
regels en codes zijn van invloed op uw denken, handelen en communiceren?

•    Stap 2. De (cultuurgebonden) normen, waarden en gedragscodes van de ander
leren kennen. Scheid meningen over het gedrag van de ander van feiten. On-
derzoek wat het'vreemde' gedrag van de ander betekent.

•    Stap 3: Bepaal hoe u in de gegeven situatie met de geconstateerde verschillen
in normen en waarden omgaat. Bepaal vervolgens waar uw grenzen liggen wat
betreft aanpassing en acceptatie van de ander. Maak deze grenzen aan de ander
duidelijk: (I990, p. I74)

Met deze stappen probeert Pinto in wezen een antwoord te geven op de
vraag wat te doen als er botsingen aan de orde zijn. Daarmee toont hij oog te
hebben voor de behoefte van mensen om dit vraagstuk aan de orde te stellen.
Door bij de stappen I en 2 tussen haakies 'cultuurgebonden' te vermelden.
bevestigt Pinto opnieuw (eerst met de definitie van cultuur, vervolgens met
zijn cultuurtypologieen en daarna met de casuistiekbesprekingen) ziin relati-
vistische uitgangspunten. De cultuurbepaaldheid serieus nemend adviseert
Pinto met stap 3 in feite een etnocentrisch standpunt in te nemen wanneer
zich irritaties voordoen; daarmee verlaat hij zijn relativistische standpunt en
neemt een monistisch standpunt in. Dat deze tegenstrijdigheid ook uit het
cultuurrelativisme is te verklaren, is een punt waar ik later op terugkom.
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Het machtsvmagstuk
Met stap 3 roept Pinto in feite op tot het innemen van een etnocentrisch stand-
punt. Hij probeert zelf zijn tegenstrijdigheden van enerzijds respect en ander-
zijds etnocentrisme op te lossen met het advies dat iemand objectief dient te
Zijn (p. I77)· Met deze opvatting wijkt hij sterk afvan het relativistische en post-
moderne idee dat intermenselijke objectiviteit niet te bereiken is. In stap 2 van
zijn methode spreekt hij over het scheiden van meningen en feiten (p. I74)·
Drie pagina's erna heeft hij het bij objectiviteit over het zich niet laten beinvloe-
den door eigen gevoelens en voorkeuren (p. I77)· Hoe dit bereikt kan worden,
ontbreekt in zijn advies. Hoe iemand kan nagaan of objectiviteit is bereikt, be-
schrijft Pinto evenmin. Of iemand objectief is, moet dus door iemand zelfwor-
den beoordeeld. Hij schrijft: begrip voor een situatie hoeft niet te betekenen 'dat
u zich ook beslist bij dat gedrag moet aanpassen ofdat u dat gedrag moet accep-
teren. Men kan iets begrijpen zonder er begrip voor te hebben. Het probleem bij
de ontmoeting met mensen uit andere culturen is het vinden van een balans
tussen die twee culturen. leder moet voor zichzelf vaststellen hoe ver hij  of zij
bereid is tegemoet te komen aan de ander' (p. I82) Wanneer actoren dit advies
ter harte nemen, kan het in de praktijk gemakkelijk ontaarden in een intercultu-
rele machtsstrijd waarin het recht van de sterkste geldt. De balans tussen cultu-
ren waar Pinto het over heeft, lijkt te bestaan uit een onduidelijke optelsom,

waarbij individuen onderling trekken en duwen om hun culturele gelijk.

Samenvattend: Pinto heeft een uiterst globale cultuurtypologie ontwikkeld op
grond van onduidelijke categorieen. De vraag is hoe dit kan bijdragen aan com-
municatieprocessen. Zijn adviezen volgen een eenrichtingsbenadering. Hij
heeft oog voor botsende waarden, waarbi j zijn adviezen ruimte bieden aan et-
nocentrisme, wat bijdraagt aan culturele machtsstrijd.

Hofstede

Hofstede is antropoloog en organisatiesocioloog en publiceerde in 199I Alle-
maal anders denkenden. Omgaan met cultuurverschillen.

Kennis over cultuur
Hofstede beschouwt cult:uur als mentale programmering (p. I4). Programme-

ring vindt met name in de vroegste jeugd plaats9. Afwijken van het aange-
leerde is wel mogelijk, maar afteren is moeilijker dan aanleren, zo stelt hij: 'De
persoonlijkheid van een individu is zijn of haar eigen stuk mentale program-
mering dat niet gedeeld wordt met enig ander mens. De persoonlijkheid wordt
gevormd door eigenschappen die gedeeltelijk zijn aangeboren binnen de unie-
ke reeks genen van het individu en die gedeeltelijk zijn aangeleerd. 'Aange-
leerd' betekent: gevormd door zowel de invloed van collectieve programmering
(cultuur) als door unieke persoonlijke ervaringen' Cp. IG). Hofstede zegt dus



63 INTERCULTURELE COMMUNICATIE & IDEOLOGIE

oog te hebben voor de uniekheid van individuen, maar legt in zijn boek vervol-

gens grote nadruk op cultuurbepaald patroonmatig gedrag, waarmee hij de de-
terministische mensopvatting van het cultuurrelativisme volgt.

Hofstede gebruikt de gegevens van een IBM-onderzoek dat is uitgevoerd in vijf-
tig verschillende landen. De vraag is ofeen onderzoek binnen het IBM-concern

(dat zich bezighoudt met computers) ook werkelijk gegevens over nationale
culturen oplevert en of deze vervolgens niet veel te globaal zijn. Hofstede be-
schrijft aan de hand van de IBM-gegevensio culturele dimensies. Een dimensie
is een aspect van waaruit een cultuur kan worden vergeleken met andere cultu-
ren, zoals machtsafstand, individualisme versus collectivisme, masculiniteit
en feminiteit, en onzekerheidsvermijding. Aan de dimensies zijn schalen ver-
bonden. De landen worden met elkaar vergeleken op basis van verschillende
scores. De vraag is hoe dit bijdraagt aan processen van interculturele commu-
nicatie (zie ook Shadid I998, p. II ).

Hofstede biedt met zijn dimensies een genuanceerdere typologie dan Pinto.
Hij is daarin echter niet uniek, want Trompenaars publiceerde twee jaar later
in I993 een vergelijkbaar onderzoek. Wanneer we de scores van beide onder-
zoeken vergelijken, scoort Frankrijk op de individualisme-index bij Hofstede 7I
en bij Trompenaars 48; Singapore scoort bij Hofstede 20 en bil Trompenaars
50. Dit zijn niet te verwaarlozen verschillen die voor grote vraagtekens zorgen
bij de onderzoeksmethode en de landenvergelijking. De verschillen zijn door
verschil in tijdstip van onderzoek, I99I en I993, of door bijvoorbeeld politieke
omwentelingen of rampen niet verklaarbaan

Communicatie
Naar zijn eigen zeggen is de belangrijkste boodschap van zijn boek bewustzijn
van de eigen cultuur te bevorderen ten behoeve van communicatie (p. 292).
Hofstede onderschat echter hoe stereotyperend de kennis over andere culturen
door middel van een typologie kan werken. Zelfbewustzijn is natuurlijk be-
langrijk, maar stereotypering werkt averechts.

Hofstedes opvatting over communicatie sluit aan bij de opvatting dat com-
municatie cultuurbepaald is: 'Van de vele termen die worden gebruikt om
cultuuruitingen te beschrijven, best:rijken de volgende vier samen het brede
cultuurbegrip vrij volledig: symbolen, helden, rituelen en waarden' (P. I8).
Symbolen, vervolgt hij, 'zijn woorden, gebaren, afbeeldingen of voorwerpen
met een betekenis die alleen begrepen wordt door de leden van de cultuur'
(p. I9). Deze opvatting aan het begin van het boek (p. I9) lijkt in tegenspraak te
zijn met zijn advies aan het eind van het boek (p. 285) dat we de symbolen uit
de andere cultuur moeten leren kennen, hun helden weten, hun rituelen beoe-
fenen. Als symbolen niet begrepen kunnen worden door mensen uit een ande-
re cultuur, hoe kunnen ze dan geleerd worden?

Intercultureel leren communiceren bestaat volgens Hofstede uit 'drie fasen:
bewustwording, kennis en vaardigheden' (p. 284)· Onder bewustwording ver-
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staat hij bewustwording van de eigen mentale softwarell. Kennis is volgens
hem nodig om te proberen te begrijpen waar hun waarden verschillen van de
onze. Hii beantwoordt echter niet de vraag wie die kennis moet leveren, degene
met wie men in gesprek is of het boek van een deskundige? Hij noemt als vaar-

digheid het leren herkennen en gebruiken van symbolen. Training hierin gaat
uit van het vermogen afstand te kunnen nemen van eigen overtuigingen (p.
285). Hofstede gaat niet in op de voorwaarden en grenzen hiervan. Moet ie-
mand bijvoorbeeld bereid zijn zichzelfweg te cijferen, als een vreemde cultuur
dit verwacht? Zijn opvatting van interculturele communicatie lijkt neer te ko-
men op het vervangen van het ene culturele gebruik door het andere. Voor cre-
atieve tussenwegen schept hij geen ruimte.

Het machtsvraagstuk
Ten behoeve van het machtsvraagstuk haalt Hofstede het cultuurrelativisme
letterlijk aan. Hi j zegt 'dat een cultuur geen criteria heeft om activiteiten van
een andere cultuur 'laagstaand' of'hoogstaand' te noemen'  (p. IS). 'Cultuurre-
lativisme wil dus niet zeggen dat men met betrekking tot zichzelf, oftot de ei-

gen samenleving geen normen hanteert. Waar het om gaat is dat men in het
contact met andere groepen of samenlevingen zijn oordeel opschort, en zich
tweemaal bedenkt eer men de normen van de ene persoon, groep of samenle-
ving toepast op de andere.' (p. IS)

Aan het eind van zijn boek stelt Hofstede dat de mensenrechten niet alge-
meen worden aanvaard, niet door politieke leiders en niet door alle bevol-
kingsgroepen. Respect voor de mensenrechten beschouwt hij wel als een na-
strevenswaardig doel voor de multiculturele samenleving (p. 303)· Op de
vraag hoe mensenrechten en cultuurrelativisme zich tot elkaar verhouden,
gaat hij niet in. Hij beperkt zich tot de stelling dat 'wij er op zijn minst naar
kunnen streven met zijn allen kosmopolitischer te denken' (p. 292). Hij
maakt gebruik van de dimensie machtsafstand in de beschrijving van natio-

nale culturen, maar gaat niet in op de consequenties hiervan voor de relaties
binnen en tussen culturen.

Samengevat: Hofstede is vooral gericht op bewustwording van de eigen en
andermans cultuur ten behoeve van strategische communicatie. Hierdoor
legt hi i eenzijdig nadruk op bewustwording, kennis, vaardigheden en het be-
vorderen van begrip en heeft hij te weinig oog voor de consequenties van
botsende waarden en daaruit voortkomende dilemma's. Hii onderschat het

gevaar van stereotypering dat het gevolg kan zijn van cultuurtypologieen. Zijn
adviezen zijn eerder strategisch dan interactief. Vergelijking van Hofstedes
onderzoek met dat van Trompenaars toont aan dat de gebruikte onderzoeks-
methode gevoelig is voor uiteenlopende uitkomsten, waardoor de betrouw-
baarheid zeer beperkt is.
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Hoffman & Arts

Hoffman & Arts (I994) hebben het TOPOI-model ontwikkeld. TOPOI staat voor
Taal, Ordening, Perspectieven, Organisatie, Inzet en invloed. In zijn proef-
schrift (I999) onderbouwt Hoffman het model wetenschappelijk en evalueert
hij trainingen. In het najaar van 2002 is een herziene versie verschenen van
het in I994 uitgegeven boek Interculturele Gespreksvoering. Theorie en praktijk
van het topoi-model.

Kennis over cultuur
Hoffman & Arts schrijven in het begin van hun boek dat cultuur op zichzelf
niet bestaat (I994, P· 20). Hoe deze bewering in verhouding staat tot de overige

omschrijvingen van cultuur in hun boek wordt niet duidelijk. Etn bladzijde
verder vervolgen zij namelijk dat zij in navolging van Vermeulen cultuur be-
schouwen als een collectief systeem: 'de gemeenschappelijke wereld van erva-
ringen, waarden en kennis, die een bepaalde sociale eenheid kenmerkt. Deze
gemeenschappelijke wereld van betekenissen hebben de mensen binnen een
bepaald sociaal systeem in de loop van de tijd met elkaar opgebouwd (...) Cul-
tuur is een product en een kenmerk van een sociaal systeem: (I994, P·  2I) Zij
stellen dat zij de term cultuur gebruiken als een beschrijvende term vanuit een
waarnemersstandpunt om sociale systemen te beschrijven. Daaronder ver-
staan zii familie, straat, school, buurt, stad, streek en samenleving. 'Binnen elk
van die sociale systemen bestaat een voor-gestructureerde sociale orde' (I994,
p. 20). Zij gaan ervan uit dat culturen elkaar onderling beinvloeden omdat ze
in contact met elkaar staan en dus open sociale systemen zijn. Hun cultuurde-
finitie springt derhalve heen en weer tussen gesloten en open.

De inhoud van cultuur bestaat volgens Hoffman & Arts in navolging van Ten-
nekes en Hofstede uit de taal, de kennis, de waarden en normen, symbolen, ri-
tuelen en helden. 'Deze elementen heeft een mens nodig om binnen een soci-
aal systeem adequaat te functioneren' (I994, P. 23)· Verderop beschrijven zij
dat de culturele bagage of culturele bril bepaalt hoe iemand naar de werkelilk-
heid kijkt ( 994, P. 42) Daarmee omarmen zij ondanks hun revolutionaire
start met de woorden dat cultuur eigenlijk niet bestaat, uiteindelijk het cultuur-
determinisme. Ook Hoffman & Arts gebruiken een typologie om cultuurver-
schillen te verhelderen. Zij voegen daaraan toe dat de genoemde kenmerken
niet per etnische cultuur, maar dwars door culturen heen kunnen voorkomen.
In hun typologie zitten veel elementen die vergelijkbaar zijn met die van Pinto
en Hofstede, maar zij formuleren deze persoonsgerichter.

De gemeenschappelijke wereld van betekenissen en de eenheid die zij aan
een sociaal systeem toekennen, waarbij zij zich baseren op Watzlawick (Watzla-
wick, Beavin & Jackson I976), is verwonderlijk Watzlawick beschrijft een sys-
teem voornamelijk als een systeem van relaties, waarbinnen de inhoudelijke vi-

sies (ook op ordening) kunnen verschillen; een veel dynamischer visie dus. (Ik
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kom op Watzlawick e.a. in hoofstuk IO uitgebreid terug). Wellicht is in de
systeembenadering van Hoffman & Arts sprake van vermenging van het cul-
tuurrelativistische beeld van cultuur als systeem en het systeemtheoretische
perspectief op communicatie van Watzlawick, ten gunste van het cultuurrelati-
vistische cultuurconcept. Dit komt een heldere communicatie-analyse niet ten
goede, omdat interne culturele dynamiek en de verhoudingen tussen verschil-
lende waardenorientaties en machtsverhoudingen buiten beeld bliiven. Wel-
licht is deze constatering het bewijs van een worsteling ten gunste van een we-
derkerig interactieperspectief op interculturele communicatie, maar het is
helaas niet geheel gelukt dit op deze wilze te realiseren. De oorzaak daarvan
zou kunnen liggen in het feit dat zij zich onvoldoende bewust zijn van de
invloed die de uitgangspunten van het cultuurrelativisme op hun denken heb-

ben, waardoor zij in overeenstemming met de interculturele ideologie Watzla-
wicks systeembenadering interpreteren. Indien zij Watzlawicks systeembena-
dering en het cultuurrelativisme door middel van synthese bijeen hadden
willen brengen, hadden zij er goed aan gedaan het ook als zodanig te benoe-
men door beide visies te beschrijven om van daaruit tot een synthese over te
gaan. Wanneer zil kritischer tegenover de uitgangspunten van het cultuurrela-
tivisme hadden gestaan en wanneer zij Watzlawicks systeembenadering vanuit
een communicatieperspectief hadden begrepen, hadden zij Watzlawick ver-
moedelijk anders toegepast en zou hun analyse er anders hebben uitgezien.

Communicatie
Communicatie is volgens Hoffman & Arts een universeel proces, dat overal ter
wereld in essentie op dezelfde wijze verloopt. Met dit uitgangspunt doorbreken

zij de opvatting dat communicatie cultuurbepaald is. Tegelijkertijd beweren zij
dat communicatie van een persoon slechts begrepen kan worden door een kijk
op zijn ofhaar sociale netwerk (I994 en 1999, p. I87)· Hoe dit precies geinter-
preteerd moet worden is niet duidelijk. Is dit een opmerking vanuit een buiten-
staandersperspectiefofeen advies aan actoren P Beschouwen zii een intercultu-
rele  ontmoeting als de ontmoeting tussen twee systemen of als een onderdeel

van 66n systeemP Dit wordt niet helemaal duidelijk.
De Topo I-methode is erop gericht om de actoren zichzelfvele vragen te laten

stellen over wat zich precies tijdens een interactie afspeelt. De volgende kern-

vragen zijn van toepassing:
•    Taal: Wat betekenen ieders woorden en lichaamstaal?

•    Ordening: Wat is ieders zienswijze?
•    Personen: Wie is een iederP

•    Organisatie: Hoe is het geregeld?
•    Inzet: Waar doet een ieder zijn/haar best voor?

Elke kernvraag kent vele subvragen. Hun communicatieadviezen zijn in het al-
gemeen zeer bruikbaar en zinvol, maar het zijn er wel erg veel, waardoor ze
moeilijk toepasbaar zijn (zie ook Shadid 1998, p. 252). De voorbeeldanalyses in
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de casuistiek beperken zich tot het type 'misverstanden in communicatie',
waardoor zij het incidentele karakter niet overstijgen.

Het machtsvraagstuk
Hoffman & Arts benadrukken dat elk mens invloed ondervindt en invloed uit-
oefent. Hieruit blijkt dat zij een wisselwerking tussen individu en sociaal net-
werk onderkennen. Positioneel zijn mensen niet gelijk, maar de hierarchie in
maatschappelijke posities hoeft niet per se overeen te komen met de invloeds-
hierarchie, stellen zij. Dit is een sterk punt in hun theorie. Helaas werken ze de
consequenties hiervan niet uit in termen van macht en machtsverhoudingen
in relatie tot communicatie en verschillende culturele waardenorientaties.

Hoffman & Arts onderkennen dat de opvatting dat men tolerantie en respect
moet hebben voor andere culturen belemmerend kan werken. Zij onderken-
nen ook de uniekheid van elk mens en zijn het met Procee eens dat mensen
elkaar kunnen 'aanspreken op ieders subjectieve betekenisgeving aan zijn cul-
turele achtergrond' (I994, P· 20). Zij beschrijven ook'de macht van de vanzelf-
sprekendheid' (I994, P. 22) maar wel in termen van etnische dominantie in te-
genstelling tot de eerder genoemde cultuurtypologieen, die dwars door
etnische groepen heen zouden lopen. Het is door tegenstrijdigheden en de be-
perkte uitwerking moeilijk te bepalen wat hierover hun standpunten zijn.

Over 66n ding zijn Hoffman & Arts wel stellig. Ze zijn het niet eens met de
opvatting van Procee dat met de Universele Verklaring van de Rechten van de
Mens een cult:uuroverstijgend criterium is ontwikkeld waaraan culturen ge-
toetst kunnen worden, op grond waarvan 'nee' gezegd kan worden tegen sa-
menlevingen en sociale instituties die mensenrechten geweld aandoen (I994·
p. 48 en I999, p. 17)· Hoffman & Arts schrijven: 'We willen hierbii opmerken
dat we onze eigen cultuur niet kunnen overstijgen. In de concretisering van de
Universele Rechten van de Mens zullen we altijd vanuit een bepaald cultureel
kader denken. Ook Kant en Procee denken vanuit een bepaald cultureel kader

(...) Misschien moeten we alleen nuchter vaststellen dat hoofdzakelijk lands-

grenzen bepalen welke normen via wetgeving gelden (...) Aan alle burgers
wordt echter wel gevraagd af te zien van hun handelingsrecht wanneer hun
handelen in strijd is met de landswetten: (I994, P· 48) Met dergelijke uitspra-
ken omzeilen zi j een discussie over scheve machtsverhoudingen en onrecht-
vaardigheid binnen culturen en tussen culturen.

In zijn proefschrift probeert Hoffman het eerdere standpunt enigszins te nu-
anceren. Hi j stelt dat de contextuele interpretaties van de mensenrechten de

vraag oproepen hoe de universele betekenis van de mensenrechten uitgelegd
kan worden. Hij haalt daarbij de discussie aan over het verschil tussen indivi-
duele rechten en groepsrechten. Het antwoord zoekt hij bij de Amerikaanse
rechtsfilosoof Postema12 Volgens Hoffman probeert deze de kern van de men-
senrechten te behouden zonder de pluraliteit van waarden en normen aan te
tasten. Postema zou het publieke debat over de interpretatie van fundamentele
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rechten namelijk centraal stellen (I999, p. I7)· Hoffman gaat er in navolging
van Postema daarmee aan voorbij dat er situaties ziin, waarin individuen en
ook groepen uitgesloten zijn van het publieke debat, wat juist de reden is waar-
om het individu in de mensenrechten het uitgangspunt vormt.

De herziene versie van Interculturele Gispreksvoering (2002) biedt vele interes-
sante adviezen en voorbeelden over communicatie. In het theoretische kader

zijn verhelderingen aangebracht, waardoor het standpunt van Hoffman duide-
lijker is geworden: hij gaat uit van de uitgangspunten van het pluralisme van
Procee en het communicatieve handelen van Habermas. Hoffman heeft in de
herziene versie meer oog voor de machtsproblematiek. Toch blijven er restan-
ten van het culturalisme aanwezig. Hij heeft een te idealistisch beeld van collec-
tivisme en spreekt over 'de opvatting' van bijvoorbeeld 'Afrikaanse samenlevin-

gen'. Daarnaast heeft hij nog steeds weinig oog voor het feit dat mensen

uitgesloten kunnen worden van het publieke debat over rechten. Ook werkt hij
onvoldoende uit op grond waarvan een individu'nee' kan zeggen tegen de eisen
van de omgeving. Een interactieperspectiefzou gebaat zijn bij zo'n benadering.
Hoffman stelt: 'Het dilemma is de kern van de mensenrechten te behouden
zonder de verscheidenheid van normen en waarden aan te tasten' (p. 92). Veel
waarden en normen gaan goed samen met de mensenrechten. Naar mijn me-
ning gaat het echter om de vraag wat we moeten doen als ze niet samengaan.

Met het uitwerken van een communicatiemodel gaat Hoffman (& Arts) verder
dan Pinto en Hofstede. Door hun poging communicatie te verbinden met het
cultuurrelativistische cultuurconcept ontwikkelen zij echter net als Pinto en
Hofstede in eerste instantie tegenstrijdige beweringen. De latere uitwerkingen
van Hoffman zijn te beschouwen als grote verbeteringen, al blijft hi j in het di-
lemma tussen mensenrechten en lokale cultuur te dicht bij de pool lokale cul-

tuur. Daardoor kan hij niet goed uit de voeten met het machtsprobleem.

Conclusies en nabeschouwing

Ik vind het belangrijk om hier nogmaals te benadrukken dat de auteurs van de
hier geanalyseerde benaderingen beschouwd moeten worden als pioniers op
dit terrein. Met de analyses komt echter een aantal fundamentele tegenstrijdig-
heden en onuitgewerkte consequenties van differentiatiebenaderingen aan het
licht. Dit heeft ongetwijfeld te maken met het feit dat de betekenis van het
grondbegrip cultuur met haar associaties in de benaderingen grotendeels kri-
tiekloos is overgenomen van voorgangers.

Vergelijking van Herskovits met de deskundigen interculturele communica-
tie toont dat er grote overeenkomsten zijn in hun uitgangspunten. Zij maken
communicatie ondergeschikt aan een kritiekloos overgenomen statisch cul-
tuurconcept. Bruikbare analytische aspecten van communicatieconcepten ver-
dwijnen daarmee of worden afgewezen. Het resultaat is dat een analyse van
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machtsverhoudingen vermeden wordt. Maar net zomin als het niet mogelijk is
om niet te communiceren (Watzlawick I976), is het ondenkbaar dat er relaties
bestaan waarin macht geen rol speelt. Dat het machtsvraagstuk voor een be-
langrijk deel buiten beschouwing blijft, is te beschouwen als het consequent
doorvoeren van de eis dat culturen gelijkwaardig ziin en dat er niet over geoor-
deeld mag worden door buitenstaanders.

Mijn voornaamste kritiek op differentiatiebenaderingen bestaat eruit dat er
ten eerste nauwelijks een probleemanalyse heeft plaatsgehad op de uitgangs-
punten en associaties behorend bij het cultuurbegrip, waardoor zij in overeen-
stemming met de interculturele ideologie adviezen geven. Op de tweede plaats
is er geen duidelijke probleemanalyse van interactieprocessen uitgevoerd. Het
overkoepelende systeem cultuur eist in de differentiatiebenadering alle aan-
dacht op, waardoor het systicm der culturele systemen en de wisselwerking tussen
individu en cultureel systeem onvoldoende zijn uitgewerkt. Mede hierdoor bliift
het machtsvraagstuk buiten beschouwing.

Wellicht gedreven door de behoefte concrete adviezen te willen geven is het
opvallend dat de tegenstrijdigheden - waarvan de deskundigen zelf ook blijk
geven dat zij daarmee worstelen - niet hebben geleid tot een diepgaande kriti-
sche analyse van het cultuurbegrip. Zoals in hoofdstuk 4 aan de orde is ge-
weest, bestaan deze kritische analyses al vanafhet midden van de jaren zeven-
tig. Door de kritiek op het cultuurrelativisme te negeren dragen zij in de
moderne tijd bij aan een interculturele ideologie. De worsteling met uitgangs-
punten bevestigt de reeds geformuleerde tegenstrijdigheden, zoals deze zijn
geformuleerd door Lemaire (I976) en Procee (I99I).

Noten hoofdstuk 6
1  Leeman (1996) behandelt vele auteurs kort en bondig, op grond waarvan zij concludeert
dat de cultuurverschilbenadering dominant is en er grote behoefte bestaat aan interactieve
benaderingen (p. 11). De cultuurverschilbenadering is gebaseerd op het cultuurrelativisti-
sche wereldbeeld van een wereld vol met verschillende van elkaar te onderscheiden

begrensde culturen als holistische en essentialistische totaliteiten. Leeman wijst op het
gevaar van culturalisering dat met de huidige aandacht voor interculturele communicatie in
de hand gewerkt wordt (p. 2).
2 Overige bestudeerde auteurs: Bakas & Groenewold Dost (1993), Brinkman & Struijs

(1996), Broekx & Ozum (1993). Chen & Starosta (1996), Couwenbergh (1998), Endt-Meijling

(1999), Essed (1984). De Graaff (1997), De Graaff & Keulen (1993), Hall (1969 en 1973), landt
(1998 en 1999), lesserun (1993), Kaldenbach (1996), Muynck, Timmerman & Straetemans

(1998), Oomkes (1994), Pinxten & Verstraete (1998), Prakken & Van der Sman (2000),
Ruigrok (2001), Shadid (1993, 1997 en 1998), Scollon & Scollon (1997), Trompenaars (1997),

Vink (2001).
3 Pinto, Hofstede en Arts ziin allen gepromoveerde sociologen die bekendheid genieten
binnen het onderwijs, de hulpverlening, het bedrijfsleven, ontwikkelingssamenwerking en
de wereld van training en advies.
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4 Hierbij moet worden aangetekend dat noch Herskovits noch zijn vrouw - die zijn boek

'Cultural Relativism' (1972) na zijn dood heeft voltooid - de vragen uit de samenleving in de

jaren tachtig en negentig kenden en dat in zijn boek ook geen poging is gedaan om speci-

aal die vragen te beantwoorden. 'Cultural Relativism' is geschreven tegen de achtergrond
van dekolonisatie en westers imperialisme. Het gaat hier om de parallel tussen de uit-
gangspunten van Herskovits' cultuurrelativisme en de differentiatiebenadering en de over-

name van deze uitgangspunten en grondbegrippen in het licht van interculturele communi-

catie en de multiculturele samenleving. Opvallend is dat Hofstede de enige is die het cul-
tuurrelativisme concreet behandelt in zijn boek waarbij hij zich baseert op de antropoloog

l.*vy-Strauss, die te beschouwen is als een tijdgenoot van Herskovits. Hoffman & Arts ver-

wijzen op hun beurt echter weer naar Hofstede. Hoffman besteedt in later werk weI aan-

dacht aan het cultuurrelativisme. Het cultuurrelativistische cultuurbegrip is dus van auteur

tot auteur overgenomen, zoals Van Binsbergen ook stelt. Herskovits' theorie is in eerste

instantie te beschouwen als een theorie over een methode voor onderzoek. Gaandeweg ziin

in zijn boeken steeds meer ideologische aspecten geslopen. Het cultuurdeterminisme is
echter vanaf het begin een belangrijk aspect in zijn theorie.

5 Zie ook hoofdstuk 3.                                   -
6 Vragen over de grenzen van respect komen vooral naar voren tijdens intakegesprekken

bij aanvragen voor een training. Tijdens de training zelf komen deelnemers maar moeizaam

over de brug met hun vragen en problemen. Het lijkt erop dat ze verwachten dat de docent

weer zo'n pleitbezorger van tolerantie is. Pas wanneer ik als docent laat merken dat ik er

voor hun problemen en hun kritiek ben, komen sommigen die eerst ontkenden problemen

te hebben, met hun vragen naar voren. De problemen worden meestal omschreven als een

rechtvaardigheidsprobleem. Men weet niet in te grilpen in situaties waarin uitsluiting, inti-

midatie of geweld plaatsvinden en men heeft geen weerwoord wanneer het cultuurexcuus

wordt gebruikt om gedrag of geweld te verklaren.
7 Hij maakt daarbij gebruik van Fauconnier (1981) en Van Luijk (i982).
8 Enkele voorbeelden van het commentaar van Pinto (1990) op casuistiek: 'Wat moeten

Chinezen in maopakken denken van de stropdassen die ze als relatiegeschenk krijgen?' (p.

101) 'Ook hier had een dergelijke reactie, die door de onderwijzer zeker niet gewenst was,
voorkomen kunnen worden door rekening te houden met de culturele achtergrond van de
gesprekspartner.' (p. 103)

9 Hierin is de invloed van Freud zichtbaar. Herskovits schrijft dat antropologen grote inte-

resse toonden voor het werk van Freud in verband met het acculturatieproces.
10 Gegevens wereldwijd afl<omstig uit een westers bedrijf dragen het risico in zich van een

bias. In het bedrijf komen namelijk al verschillende culturele orientaties samen, de wester-

se en een 'nationale cultuur'. Het is voorstelbaar dat werknemers uit de nationale cultuur

zich op een speciale manier verhouden tot de westerse structuur van het bedrijf waardoor

hun antwoorden op de interviews beinvloed zijn.
11  Zie ook hoofdstuk 3, de paragraaf over het maatschappelijke verkeer en debat, de alinea

over de workshop interculturele communicatie, waar deelnemers wordt uitgelegd dat als zij

zich bewust zijn van hun culturele software, dat zij dan weI kunnen veranderen.
12  Het gaat mij hier vooral om het standpunt van Hoffman en niet of hij Postema goed

interpreteert.





7  Model voor analyse van
de interculturele ideologie

  n de vorige hoofdstukken zijn aanwijzingen gevonden voor de stelling dat
I de interculturele ideologie belemmerend werkt. Maar op welke wijze be-

lemmering precies plaatsvindt of hoe de ideologie precies werkt, is nog niet
duidelijk. Duidelijk is wel dat het moeilijk ontsnappen is aan de ideologie, om-
dat er een specifiek en als vanzelfsprekend ervaren vocabulairel mee verbon-
den is. Afwijkende opvattingen worden veelal onderdrukt door zowel psycholo-
gische als sociale mechanismen (sancties).

De gangbare theorieen van interculturele communicatie dragen bij aan de
ideologie: zii staan niet of onvoldoende kritisch tegenover de grondbegrippen
en de effecten van de ideologie. Het machtsvraagstuk is bovendien genegeerd
in deze theorieen, terwijl daarover steeds meer vragen bestaan. In de praktijk
blijken twee denkrichtingen naast elkaar te bestaan: eenzijdigheid, eenrich-
tingsverkeer en 'eigen volk eerst' aan de ene kant, de roep om tolerantie en re-

spect aan de andere kant. Het lijkt erop dat het de uitgangspunten van de inter-
culturele ideologie, met haar recht op eigen cultuur en de norm van tolerantie,
zelfzijn, die voor beide denkrichtingen ruimte scheppen. Het is deze ingewik-
kelde combinatie van recht en norm samen met de schijnbare onmogelijkheid
te kunnen ontsnappen aan de ideologie, waarom een analyse van de grondbe-

grippen van de interculturele ideologie noodzakelijk is, willen we de bedoeling
en de werking van de interculturele ideologie beter begrijpen. De ideologie
wordt in dit deel eerst geanalyseerd vanuit het grondbegrip cultuur, daarna
vanuit het perspectief van communicatie.  Het  is  niet mijn bedoeling  om  met
deze kritische analyse het universalisme-relativisme-debat te herhalen, maar
om de betekenis en invloed van het cultuurbegrip op communicatie te door-
gronden.

In dit hoofdstuk wordt na een inleidende discussie een model voor analyse
van het cultuurconcept uiteengezet, waaraan kritische stellingen worden ver-
bonden, die in de hoofdstukken erna worden uitgewerkt. Het model heeft tot
doel om te onderzoeken welke betekenis het cultuurbegrip heeft in relatie tot
communicatie.
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In het verkennend deel is ondanks het verschil in historische context de over-
eenkomst aangegeven tussen cultuurrelativisme en de interculturele ideolo-
gie. Kritiek op de uitgangspunten van het cultuurrelativisme blijkt voor een
belangrijk deel van toepassing op de interculturele ideologie, en daar wordt
dan ook onder verwijzing gebruik van gemaakt.

Voordat tot de inleidende discussie wordt overgegaan. wil ik eerst nog ingaan
op de uitgebreide en waardevolle overzichtsstudie van Shadid (I998). Zijn
werk is veel genuanceerder dan de geanalyseerde theorieen in hoofdstuk 6 en
ik ben het met zijn kritiek op deze theorieen in hoge mate eens. Niettemin
ontkomt ook hij niet aan dubbelzinnigheden. Shadid gaat ervan uit dat de
mate waarin communicatiepartners het eigen groepslidmaatschap of dat van
de ander benadrukken de mate van de interculturaliteit van de ontmoeting
bepaalt. Hij maakt daarbij gebruik van een continuum met aan de ene kant
intraculturele communicatie en aan de andere kant interculturele communi-
catie. Zo legt Shadid nadruk op dwarsverbanden tussen culturen en verzet hij
zich tegen culturele dichotomieen en recepten voor interculturele communi-
catie. Daarbij is onduidelijk wat het betekent wanneer uitspraken niet zijn te-
rug te voeren op de linker- of de rechterzijde van zijn continuum, maar zich
ergens in het midden bevinden. Is hier dan toch niet sprake van een dichoto-

mie? Verder is het onduidelijk wat de status van cultuur volgens hem is. Ziet
hij cultuur als een natuurlijk feit of als een categorie en hulpmiddel bij het
interpreteren. Een andere dubbelzinnigheid bevindt zich tussen zijn nadruk
op zelfdefiniering (wat op zich heel positief is) en zijn positieve houding je-
gens cultuur. Hoe te handelen in situaties van loyaliteitseisen en cultuur-
dwang blijft daardoor onhelder. De vraag blijft wat men aan moet in situaties

waar gebrek aan openheid bestaat. Deze dubbelzinnigheden, die mijns in-
ziens voortkomen uit definieringsproblemen, maken een diepere analyse van
de basisconcepten cultuur en communicatie noodzakelijk

Inleidende discussie

Literatuuronderzoek heeft uitgewezen dat cultuurfilosofen al vanaf het mid-
den van de jaren zeventig kritiek op het cultuurrelativisme hebben geformu-
leerd2. Opvallend genoeg is deze kritiek noch betrokken bij studies intercul-
turele communicatie, noch afgewezen. Het lijkt er veel op dat de kritiek, op
een enkele uitzondering na, is genegeerd en dat heeft vermoedelijk twee oor-
zaken. Ten eerste is de kritiek op het cultuurrelativisme in relatie tot andere

onderwerpen dan interculturele communicatie beschreven, waardoor deskun-
digen op het terrein van interculturele communicatie het hebben kunnen la-
ten voor wat het is. De enige uitzondering hierop vormt Procee (I99I), die in
het kader van onderwijsbeleid voorstellen doet die nauw verweven zijn met
communicatie. Ten tweede ligt kritiek op een ideologie om emotionele rede-
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nen gevoelig, omdat in een ideologie empirie en ideaal vaak met elkaar ver-
knoopt3 zi in geraakt.

Langzamerhand begint er verzet te ontstaan tegen de interculturele ideolo-
gie en haar grondbegrip cultuur. E6n van de respondenten in het empirische
onderzoek beweert uit verzet tegen de 'interculturele hokiesgeest', dat hij geen
cultuur heeft. De antropoloog Van Binsbergen (I999a en 1999b) gaat een stap
verder en beweert dat culturen niet bestaan en dat interculturele filosofen het
concept te vanzelfsprekend en zonder enige kritiek van antropologen en van el-
kaar hebben overgenomen. Nauta (2000 en 200I) stelt dat de vreemdeling niet
meer bestaat en dat hij zich beter thuis voelt bij sommige Afrikanen dan bij
zijn streng gereformeerde buren in Nederland. Mi in twijfels bij het cultuur-
concept heb ik in de algemene inleiding al verwoord. Ook in discussies komt
met regelmaat de vraag aan de orde, wat cultuur dan precies is en wat ze met
mensen doet.

Tegelijkertijd bestaat er een beeld dat de multiculturele samenleving een ver-
schijnsel van deze tijd zou zijn Migratie, handelscontacten en vluchtelingen
zijn echter van alle tijden. Het idee dat culturen (vroeger) in afzondering van el-
kaar en geisoleerd leefden, is slechts gebaseerd op het feit dat er vroeger meer
ruimte was en er gebrekkiger transportmogelijkheden bestonden, waardoor
groepen door de grotere onderlinge afstand minder frequent contact hadden
dan tegenwoordig. Dit bood hun inderdaad de mogelijkheid om zich aan de in-
vloed van andere groepen te onttrekken en binnen de eigen groep onderling
een sterke band op te bouwen4. Hoe het ook zii, eilandbewoners ofdiep in het
oerwoud levende groepen hebben vroeger en nu bijna altijd contacten met na-
burige groepen (gehad). Dit werd zelfs als noodzakelijk beschouwd vanwege [I}

uitbreiding van macht, [2] het scheppen van onderlinge veiligheid - de buren
worden niet aangevallen als iemand is in-getrouwd - en [3] de menselijke re-

productie zodat incestueuze verhoudingen en inteelt voorkomen werden.
Spreken over geisoleerde culturen is daarom in de regel als een eurocentrische
opvatting te beschouwen, omdat er meestal mee bedoeld wordt dat er nog geen
contact met het westen is geweest5.

Kortom, multiculturaliteit is van alle tijden. De omstandigheden zijn echter
wel veranderd door de toegenomen bevolkingsdichtheid6, meer communica-
tiemogelijkheden en toegenomen mobiliteit onder invloed van de technologie.
De discussie over het cultuurbegrip begint geleidelijk te verschuiven van de
vraag naar wat cultuur is naar de vraag of cultuur eigenlijk wel bestaat.  Deze
laatste vraag staat nog maar kort ter discussie, maar is om twee redenen een be-

langrijke vraag. De eerste reden is dat het cultuurbegrip doorgronding verdient
om de werking van de interculturele ideologie te kunnen verklaren. De tweede

reden is dat pas na zo'n onderzoek vastgesteld kan worden of het ideologische
cultuurbegrip wel effectiefis in het kader van een duurzame multiculturele sa-
menleving.
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Cultuur: natuur of sociate categorie?

Zoals al meerdere malen aan de orde is geweest, zijn de uitgangspunten van de
interculturele ideologie nauwelijks kritiseerbaar. Het ligt dan ook voor de hand
om te rade te gaan bij een theorie die bij uitstek het belang van kritiseerbaar-
heid aan de orde stelt en ook een verklaring biedt voor niet-kritiseerbaarheid
van uitgangspunten. Ik doel op de theorie van het communicatieve handelen van
Jurgen Habermas (I98I )7.

Habermas houdt zich bezig met het oplossen van problemen die typisch sa-

menhangen met de grondbeginselen van de sociale wetenschappen en het cul-
tuurrelativisme. Hij stelt de vraag dat als de waarheid niet bestaat, hoe we dan
kunnen vaststellen of iets juist ofonjuist is. Anders gezegd is de centrale vraag
van Habermas: Op grond waarvan kunnen geldigheidsaanspraken worden ge-

daan wanneer wij met verschillende sociale werkelijkheden leven. Ik gebruik
Habermas' denkkader voor zover deze van belang is voor het doel van dit on-
derzoekB. Dat wil zeggen dat ik mij in verband met de analyse van het grondbe-

grip cultuur ertoe zal beperken om zijn ideeen over brede rationaliteit en diffe-
rentiatie toe te passen op het ideologische cultuurconcept.

Een uitgangspunt bij Habermas' rationaliteitsthese is dat in een ideologie
natuur en sociale verschijnselen met elkaar worden verward: 'Die Technik der
magischen Einwirkung auf die Welt ist ein logische Folgerung aus der mythi-
schen Wechselbeziehung der Perspectiven zwischen Mensch und Welt, Zwi-
schen Kultur und Natur' (p. 79). Op basis daarvan maakt Habermas een onder-
scheid tussen het mythische denken en het westerse denken. Voor alle
duidelijkheid: met het westerse denken doelt hij op het ontstaan van het ratio-
naliteitsconcept in het westen (het gedachtegoed van de Verlichting) en niet op
een vorm van denken die alleen in het westen zou voorkomen9. Volgens Ha-
bermas is het gedachtegoed van het rationele denken nog niet voltooid. Hi j
werkt zijn rationaliteitsthese uit en ik kom daarop terug bij de beschrijving van
het analysemodel.

Het grondbegrip van de interculturele ideologie, het cultuurconcept, is voor
antropologen altijd een onderwerp van discussie geweest. De meeste andere
mensen, wetenschappers en niet-wetenschappers, nemen het cultuurbegrip
over, alsofhet iets heel wezenliiks van de mens betreft, alsofhet aangeboren is.
Als de mens hecht aan cultuur omdat het tot het wezen van de mens behoort,
dan heeft een kritische analyse geen zin. Het gaat in dat geval om een natuur-
lijk fenomeen. De vraag of het ideologische cultuurbegrip effectief is voor een
duurzame multiculturele samenleving kan dan wel beantwoord worden, maar
als het antwoord 'nee' is, is een onoplosbaar probleem aangetoond. Een derge-
lijk pessimisme is voorbarig.

Verscheidene onderzoekers met verschillende disciplines veronderstellen
een soort basisstructuur in de hersenen en hebben een verband aangenomen
tussen cultuur en natuurlo, in die zin dat cultuur een onderzoekbare biologi-
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sche basis heeftil Met andere woorden, het behoort tot de natuur van de mens
om cultuur te hebben. Zo'n 'grammaticale' basisstructuur [I] maakt het de
mens mogelijk zich taal en cultuur eigen te maken en verklaart de menselijke
potentie verschillende talen te kunnen leren en verschillende culturele ge-
woonten over te nemen en [2] biedt mogelijkheden om verschillen tussen talen
en culturen te verklaren. Deze benadering is dus te beschouwen als een univer-
sele biologische basis van het cultuurbegrip.

De hersenstructuur verklaart vooral de combinatie van het universele en par-
ticuliere van de mens en een aantal aanwezige voor de overleving belangrijke
potenties. Het ideologische cultuurbegrip geeft een heel specifieke invulling
van cultuur. Het is te beschouwen als een sociale metacategorie.

De antropologie heeft ons het inzicht opgeleverd dat sociale categorieen ver-
anderlijk en onuitputtelijk in aantal zijn. Dit geldt ook voor sociale metacatego-
rieen. Zij ontwikkelen zich tot nu toe vooral in de tijd, onder invloed van de do-
minantie van het westen, zoals de verandering van het evolutionistische mens-
en wereldbeeld in een cultuurrelativistisch wereldbeeld gedurende de twintigste
eeuw. Cultuur, natuur, categorie en feit zijn in de interculturele ideologie door
elkaar gehaald en met elkaar versmolten. In het voetspoor van Habermas is het
zaak om universaliteit en diversiteit anders te categoriseren en te structureren.

Inspiratiebronnen voor een kritisch analysemodet

Voor een analysemodel heb ik mij in hoofdzaak laten inspireren door het werk
van Lemaire (1976), Habermas (I979 en I98I) Finkielkraut (I99O), Procee

(I99I) en Maalouf (I999). Hun denkbeelden en dit onderzoek hebben met el-

kaar gemeen dat zij op zoek zijn naar oplossingen voor problemen die als ken-
merk hebben dat zij culturen en nationale grenzen overschrijden. In het kort
zal ik hier hun onderzoeksterreinen beschrijven, zodat concreter wordt wat de
overeenkomsten en verschillen zijn tussen hun benaderingen en dit onder-
zoek, en wat als bruikbaar beschouwd kan worden voor dit onderzoek.

Habermas brengt rationaliteit van sociale verschi inselen in verband met de
noodzaak van differentiatie, waarrnee een brede rationaliteit verkregen kan
worden, die kan rekenen op onderlinge overeenstemming van de actoren,
waardoor aanspraken als geldig beschouwd kunnen worden. In het mythische
denken lopen natuur en cultuur door elkaar heen en bestaat er geen scherp on-
derscheid tussen de buitenwereld en het innerlijk. Habermas stelt voor het ra-
tionele denken te verbinden met drie te onderscheiden houdingen. Met elke
houding correspondeert een werkelijkheidsdomein.

1   De object:iverende houding. waarbij ware uitspraken gedaan kunnen worden
en waarin effectiefingegrepen kan worden.

2   De normativerende houding, waarin wij de werkelijkheid beschouwen als een
intersubjectief gedeelde realiteit, waarin normen gelden die alsjuist erkend
worden.
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3      De expressieve houding of het domein van intenties waarmee we de waarach-
tigheid van onze uitingen uitdrukken.

Kenmerkend voor het mythische wereldbeeld is dat deze drie domeinen nog
niet zijn uitgedifferentieerd: 'im mythischen Denken sind verschiedene Gel-
tungsanspruche wie propositionale Wahrheit, normatieve Richtigkeit und ex-
pressieve Wahrhaftigkeit noch gar nicht ausdifferentziert' (Habermas 198I,
deel I, p. BI). Daarom zijn ze niet goed te identificeren, kunnen ze niet ter dis-
cussie staan, en zijn ze niet kritiseerbaan De verschillende houdingen ten op-
zichte van de werkelijkheid van Habermas zullen worden opgenomen in het
analysemodel.

Lemaire12 behandelt de mogelijkheden die de cultuurfilosofie biedt rond-
om de vraag waarom de mens vervreemd is van de nat:uur, zowel van zijn in-
nerlijke natuur als van de natuur buiten de mens. Hij is gericht op het oplos-
sen van cultuuroverstijgende milieuproblematiek. Finkielkraut13 schrijft een
kritisch betoog tegen particularisme en consumentisme en een gebrek aan
een kritische houding hiertegenover. Procee14 uit kritiek op de uitgangspun-
ten van het universalisme en cultuurrelativisme in het kader van onder meer
het ontwikkelen van intercultureel onderwijsbeleid. Maalouf15 richt zich in
zijn essay op de effecten van culturalisme. Hij brengt dit in verband met over-
blijfselen van wat hij het tribale denken noemt. Hij is vooral kritisch in prakti-
sche zin over het opleggen van culturele identiteiten en het afdwingen van
loyaliteit in relatie tot een in wezen essentialistische cultuuropvatting. Zijn al-
ternatieve zienswijzen tonen op hun beurt de relativiteit van culturele identi-
teit aan. De kritiek van deze auteurs is in zijn geheel inspirerend en deels
bruikbaar voor de analyse in dit onderzoek. Waar mogelijk zal ik in de uitwer-
king van mijn kritische stellingen naar hen verwijzen.

Lemaire, Finkielkraut en Procee geven een kritische analyse van de uit-
gangspunten van het universalisme (lees ook monisme of Europacentrisme)
en cultuurrelativisme vanuit het perspectief van eraan ten grondslag liggende
wereld- en mensbeelden. Met hun kritiek op de monistisch georienteerde evo-
lutionistische cultuuropvatting en het cultuurrelativisme voegen zij impliciet
een derde perspectief toe, namelijk visies op diversiteit. In totaal levert dit drie
perspectieven op voor een kritische analyse van het cultuurconcept: [I] Visies Op

diversiteit, [21 wereldbeelden en [31 mensbeelden. Het is belangrijk om visies
op diversiteit expliciet te behandelen. De reden hiervoor is drieledig. In de eer-
ste plaats is volgens Lemaire (I976) het probleem van het monisme niet over-
wonnen met de uitgangspunten van het cultuurrelativisme en daarmee ook
niet met de interculturele ideologie.  In de tweede plaats  is het perspectief van
visies op diversiteit nodig omdat het ideologische cultuurconcept als een me-
tacategorie beschouwd kan worden. In de derde plaats moet onderzocht wor-
den waarom het onmogelijk liila om te kunnen ontsnappen aan de intercultu-
rele ideologie. Ontsnappen aan de ideologie betekent ook de mogelijkheid
inbouwen dat er andere potentiele categorieen denkbaar zijn.
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Het analysemodel samengevat

Het cultuurbegrip kan allereerst uiteengetrokken worden op basis van de ver-
schillende perspectieven. Elk perspectief, visie op diversiteit, wereldbuld en mens-
beeld kan vervolgens ook geanalyseerd worden op basis van de drie verschillen-
de werkelijkheidsdomeinen, objectiviteit, normativiteit en expressiviteit.

Het analysemodel ziet er als volgt uit:
1    Het grondbegrip cultuur van de interculturele ideologie vanuit het perspectief

visies op diversiteit:
a. het objectieve werkelijkheidsdomein
b. het normatieve werkelijkheidsdomein
c. het expressieve werkelijkheidsdomein

2    Het grondbegrip cultuur van de interculturele ideologie vanuit het wereld-
beeldperspectid
a. het objectieve werkelijkheidsdomein
b. het normatieve werkelijkheidsdomein
c. het expressieve werkelijkheidsdomein

3    Het grondbegrip cultuur van de interculturele ideologie vanuit het mensbeeld-

perspectief
a. het objectieve werkelijkheidsdomein
b. het normatieve werkelijkheidsdomein
c. het expressieve werkelijkheidsdomein

Hierna zal het model eerst in een samengevatte vorm worden toegepast op elk

perspectief en het bijbehorende objectieve en normatieve werkelijkheidsdo-
mein. Deze samenvatting dient om de structuur van de analyse te verhelderen.

Vervolgens wordt de samenvatting in hoofdstuk 8 uitgewerkt. Daarna wordt in
hoofdstuk g het expressieve domein uitgewerkt op een hypothetisch niveau aan
de hand van de analyse in hoofdstuk 8. Deze hypotheses zullen waar mogelijk
worden ondersteund met uitspraken en observaties uit de empirie (zie ook
hoofdstuk 3). De gehele analyse zal vervolgens in hoofdstuk IO warden gecon-
fronteerd met inzichten uit communicatietheorieen. Op basis daarvan zal de

werking van de interculturele ideologie worden beschreven op een hypothetisch
niveau. Deze hypothese zal worden getoetst aan de empirie in hoofdstuk II.

Samenvatting van de toepassing van het analysemodel

De interculturele ideologie schrijft uitgangspunten, normen en gedrag voor ten
behoeve van interculturele relaties en niet voor de relaties binnen culturen, want
daar gelden de waarden en normen van een specifieke cultuur. Op zichzelfis het
opmerkelijk dat hetcultuurconcept- dat voornamelijkiets zegtover gen cultuur-
tevens geachtwordteenbasis tebieden voordeinterpretatieeninvullingvan inter-
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culturele situaties. Metdebeschrijving van de verschillendeperspectieven (visies
op diversiteit, wereldbeeld en mensbeeld) gaat het dus om de vraag welke beteke-
nis en welk effect het ideologische cultuurbegrip heeft voor de omgang tussen

mensenmetverschillendecultureleachtergronden.
Bij de toepassing van het analysemodel stuiten we meteen op een probleem,

namelijk dat met de interculturele ideologie twee niveaus, namelijk het cultu-
rele interactieniveau en het bovenculturele interactieniveau, niet zijn uitgedif-
ferentieerd en dus door elkaar zijn gehaald. Dit maakt het toekennen van de
kritische stellingen aan de diverse perspectieven en daaraan gekoppelde werke-

lijkheidsdomeinen soms ingewikkeld.

• Voor perspectief 1 geldt de vraag of de interculturele ideologie het ware en juiste

antwoord is op de diversiteit van mens en cultuur.
• Bij perspectief2 gaat het om de vraag ofhet bij de interculturele ideologie horen-

de wereldbeeld als objectiefwaar beschouwd kan worden en ofde bestaande

normen bij dit wereldbeeld als juist verondersteld kunnen worden.
• Bij perspectief3 gaat het erom ofhet mensbeeld dat ten grondslag ligt aan de in-

terculturele ideologie als objectiefwaar is te beschouwen, en of de normen die
aan dit mensbeeld zijn verbonden als juist beschouwd kunnen worden in ver-
band met het interculturele proces.

Hierna volgen korte samenvattingen van de verschillende perspectieven op de
ideologie en kritische stellingen bij het objectieve en normatieve domein.

Het cultuurbeeld van de ideologie

Cultuur wordt beschouwd als een alles overkoepelend verschijnsel dat mensen
in een groep met elkaar verbindt. Cultuur bestaat derhalve uit gedeelde waar-
den, normen, gewoonten, tradities en betekenissen (enzovoort) behorend bij
een bepaalde groep op een bepaalde plaats. Dit homogene beeld wekt de in-
druk van harmonie. Iemand wordt geboren in een bestaande cultuur (groep)
en cultuur bepaalt de identiteit van mensen. Een cultuur kan daardoor slechts
van binnenuit gekend worden.

De erbij horende norm is dat alleen kritiek op de eigen cultuur is toegestaan.
Er rust een taboe op het oordelen door buitenstaanders.

Kritische stellingen bii het objectieve domein
a   Het ideologisch ingevulde cultuurbegrip is geen natuurverschiinsel ofeen so-

ciaal feit, maar een sociale metacategorie. (Deze stelling is hiervoor reeds aan
de orde geweest.)

b    Het overkoepelende beeld van cultuur schetst een beeld, waarmee een kunst-
matig onderscheid is gecreeerd tussen cultuur en communicatie.
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c   Cultuur is het resultaat van een reeks door menselijke actoren gevoerde inter-
acties; communicatie bepaalt een cultuur dus evenzeer als cultuur communi-
cahe.

d    Een samenleving/cultuur is niet homogeen, maar heterogeen. Tussen cul-
tuurgenoten bestaan allerlei soorten relaties en verschillen in opvattingen.

e    Het overkoepelende harmonieuze cultuurbeeld creeert een situatie waarin
machtsverhoudingen en de effecten daarvan als vanzelfsprekend zijn voorge-
steld en niet kritiseerbaar zijn.

Kritische stellingen bii het normatieve domein

f   Er is geen norm die er zorg voor draagt ofwaarborgt dat personen binnen
een cultuur kritiek op de eigen cultuur kunnen leveren. Buitenstaanders kun-
nen het evenmin vanwege het taboe op oordelen. Wederzijds verantwoording
afteggen en bouwen aan een positieve interculturele dynamiek is daardoor

een afgesloten weg.
g Culturen worden geacht zichzelf te blijven en zijn niet gericht op leerproces-

sen door relaties met andere culturen.
h Culturen hebben net als mensen hun blinde vlekken en het is leerzaam wan-

neer een buitenstaander daarop attendeert.

Het wereldbeeld van de ideologie

Aan het cultuurbegrip ligt een beeld ten grondslag van een wereld vol met ge-
lijkwaardige en van elkaar te onderscheiden, begrensde culturen, waarbij een
cultuur als een totaliteit wordt opgevat. Een wereldbeeld als dit veronderstelt
in feite ook een conceptuele hierarchie met het cultuurconcept aan top. Dat
wil zeggen dat cultuur als de meest bepalende factor voor diversiteit in mense-
lijk handelen wordt beschouwd. Dit is eenzildig omdat het voorbijgaat aan een
andere behoefte, namelijk de behoefte zich van anderen te willen onderschei-
den.

Een norm bestaat eruit dat elk volk het recht heeft op zijn eigen cultuur, waar-
van de harmonie niet verstoord mag worden. Een andere norm die uit de eerste
voortkomt is, dat de verschillende culturen respect en tolerantie voor elkaar be-
horen op te brengen, omdat een cultuur alleen vanbinnen uit gekend kan wor-
den.

Kritische stellingen bii het objectieve domein
i Het wereldbeeld van een wereld vol culturen is totalitair van aard. want het

laat geen andere wereldbeelden van diversiteit toe.
j    Het culturele wereldbeeld veronderstelt een conceptuele hierarchie met cul-

tuur aan top. Als het namelijk waar zou zijn dat cultuur bepalend is voor vrij-
wel al het menselijke handelen, en communicatie dus cultuurbepaald is, dan
is interculturele communicatie op voorhand geproblematiseerd.
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k Grenzen tussen culturen zijn kunstmatig geconstrueerd op een abstract ni-
veau, ze zijn niet aantoonbaar, want ze zijn poreus.

1   Dat culturen gelijkwaardig zijn is een ideaal; in werkelijkheid is er machtson-
gelijkheid tussen culturen. Ideaal en empirie zijn hier door elkaar gehaald.

m    Het wereldbeeld van een wereld vol te onderscheiden culturen is blind voor
multiculturele samenlevingen.

Kritische stellingen bij het normatieve domein
n    De norm van het recht op eigen cultuur geeft tevens het recht op etnocentris-

me.
o    De norm van onvoorwaardelijke tolerantie en respect leidt ook tot tolerantie

voor de intolerantie en daarom tot het recht van de sterkste.

Het mensbeeld van de ideologie

Uiteraard heeft het voorgaande consequenties voor het mensbeeld dat met het
cultuurconcept verbonden is, namelijk het deterministische mensbeeld. De
identiteit van een persoon is in essentie bepaald door zijn cultuur. De mens is
voor zijn overleving en veiligheid afhankelijk van zijn cultuur.

De norm die hierbij hoort is dat mensen zich behoren te gedragen volgens de
normen van hun cultuur en dat personen loyaal aan hun cultuur dienen te zijn.

Kritische stellingen bij het objectieve domein
p   Het deterministische mensbeeld is in overeenstemming met het wereldbeeld

van een wereld vol verschillende culturen absolutistisch van aard.
q   Het beeld van een door de cultuur gedetermineerde mens maakt de mens het

product van de als vanzelfsprekend voorgestelde loop der gebeurtenissen. Het
heeft geen oog voor doelgerichte verandering.

r   Een mens leert bepaalde waarden en normen tijdens de opvoeding, maar
heeft ook het vermogen tot kritische reflectie. hetgeen onvoldoende binnen
de interculturele ideologie verondersteld wordt.

s   De veiligheid die cultuur een mens biedt is betrekkelijk, want cultuur be-
schermt niet tegen intercultureel geweld en niet tegen intern cultureel ge-
weld, wanneer niet aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Het betreft hier een
schijnveiligheid. Afhankelijkheid van de medemens is er wel.

t   De noodzaak van loyaliteit aan een cultuur beperkt mensen in hun ruimte en
mogelijkheden om te leren van andere gewoonten en waardenorientaties.

Kritische stellingen bil het normatieve domein
u    In plaats van loyaliteit en culturele identiteit zouden samenwerking en sa-

menleven als essentieel beschouwd moeten worden.
v   De norm loyaal te zijn aan de eigen cultuur dwingt mensen tot behoudend-

heid, inflexibiliteit en het weerhoudt mensen van zelfreflectie en zelfkritiek.
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De eis tot loyaliteit bevordert het geven van de schuld van problemen aan an-
deren.

w Communicatie binnen een cultuur krijgt op grond van de loyaliteitsnorm een
dogmatisch karakter wat belemmerend werkt op interculturele communicatie.

x    Met de loyaliteitsnorm wordt kritiek onschadelijk gemaakt.

Het analysemodel met de stellingen a tot en met x zijn te beschouwen als een

samenvatting van de kritiek op het grondbegrip cultuur van de interculturele
ideologie in relatie tot het interculturele proces. In de hoofdstukken hierna

volgt een uitwerking van de kritische stellingen en volgt een confrontatie met
inzichten uit communicatietheorieen.

Noten hoofdstuk 7
1 Zie ook Bourdieu (1997) over de macht van taal en symboliek in de context van sociale klas-

sen.

2 Lemaire (1976), Habermas (1979 en 1981), Finkielkraut (1990) en Procee (1991).

3 Zie hoofdstuk 3 (P. 153-182) 'Kritiek van het kultuurrelativisme'in Lemaire (1976)
4 Hierin speeldenookgedachten meedatdeeigencultuursuperieurgevonden werd.
5 Deze stellingontleen ikmetnameaan hetboek van Wolf (1982).

6 Zie Achterhuis (i988).
7 Zie vooreen samenvattingen reacties Kunneman (1983,1986,1988 en 1996) en Relien (z.j.)
8 Voor wiesneleen overzicht wit hebben van het uitgebreide werkvan Habermas (i98i), ver-
wijsik naarde samenvattingvan Kunneman (1983) en Reijen (z.j.).

9 De maatschappijkritiek van Habermas is juist gericht op het gebrekaan een brede rationali-

teit in het westen, wanneerhii het heeft over kolonisering van de leefwereld. Finkielkrautsop-

vattingover consumentisme kent raakvlakken metde opvattingen van Habermas.

10 Zie Van der Laan (1994), hoe in hetalgemene spraakgebruik overcultuuren bloedband

wordt gesproken.
11 Zieonderandere Lavi-Strauss (1981, oorspronkelijk 1958); zie De Ruilter (1979) over L6vi-

Strauss.
12 Zie hoofdstuk 3 (P. 153-182) 'Kritiek van het kultuurrelativisme'in Lemaire (1976)
13 Zie 'Hetedelmoedig verraad' (p. 51-84) en 'Naareen multiculturele samenleving?' (p. 85-

104) in Finkielkraut (1990)
14 Zie hoofdstuk 2 (p. 22-33) 'Universalisme en Relativisme'en hoofdstuk 3 (P· 34-48) 'Het
cultuurrelativisme en zijn paradoxen'in Procee (1997)·
15 Zie 'Inleiding' (p. 9-14) en hoofdstuki (p.15-60) 'Mijnidentiteit, mijn achtergronden'in

Maalouf (1999).



8  'Gebruik' van het
cultuurbegrip: een
kritische analyse

 ,  et doel van dit (en het volgende) hoofdstuk is om te onderzoeken welke
Ill betekenissen het begrip cultuur binnen de interculturele ideologie

heeft, om vervolgens na te gaan wat de mogelijke effecten zijn op de praktijk
van interculturele communicatie. De analyse vindt plaats vanuit de veronder-

stelling dat verschillen en overeenkomsten anders structureerbaar zijn dan
volgens het ideologische cultuurbegrip mogelijk is. Naar de kritische stellin-
gen uit hoofdstuk 7 wordt verwezen met de letter waarvan de stellingen ziin
voorzien.

Het cultuurbeeld van de interculturele ideologie

1   Het objectieve domein
In deze paragraaf zal ik het hebben over de volgende thema's:

•    cultuur als 'metafysische' entiteit;
•    cultuur als gevestigd belang;
•    cultuur als homogene entiteit;
•   cultuur als plicht.

Cultuur als metafysische entiteit
Het ideologische cultuurbegrip wordt soms impliciet en soms expliciet om-
schreven als een bindend overkoepelend systeem dat sterk bepalend is voor de
identiteit van een groep mensen in een bepaald gebied. De verbindende kracht
en het abstracte karakter van cultuur roept het beeld op dat cultuur een zichzelf
sturend systeem is. Het geloofin zelfsturende systemen geeft ze een heilige be-
tekenis, stelt Safranski (I998). Het wordt zelden zo extreem verwoord, maar in
de gebruikelijke betekenisgeving wordt cultuur beschouwd als een soort on-
zichtbare invloed van levensbelang. Mensen lijken door middel van onzichtba-
re dradeni met elkaar verbonden te zijn. waardoor het denken en beleven
wordt beinvloed. Aan cultuur wordt op deze manier een bijna metafysische sta-
tus toegeschreven.
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Cultuur als gevestigd betang
Cultuur, beschouwd als een overkoepelende of metafysische sfeer, creeert een
hierarchisch onderscheid tussen cultuur en communicatie [b]. Alsof waarde-
orientaties, gewoonten, ontwikkelingen en intermenselijke gedragingen niet
worden gecommuniceerd, maar een situatie zyn waarin de mens terechtkomt.
Deels klopt deze redenering natuurlijk wel. Een mens wordt niet geboren in
een open situatie, maar in een situatie die is gedefinieerd door de mensen die
er voor zijn geboorte al waren. Echter, dat met cultuur het zwaartepunt in het
verleden is gelegd en niet in de toekomst is het gevolg van deze ideologie. Een

dwingende orientatie op het verleden, gedefinieerde omstandigheden, vaste re-

gels en tradities beperkt mensen in elk geval in hun mogelijkheden om vorm te
geven aan hun leven naar eigen inzicht. Gevestigde belangen zijn zo automa-
tisch en als vanzelfsprekend veilig gesteld. Zo is nu emmaal de cultuur, heet het
dan, wat bedoeld kan zijn om de aanspraak op verandering buiten het gesprek
te houden (ofhet is een opmerking die machteloosheid over de gevestigde orde

uitdrukt). Cultuur vormt, zo beschouwd, een excuus om niet te hoeven veran-
deren, ook niet wanneer haar leden of leden van een andere cultuur eronder
lijden. Hoe meer cultuur als een beperkende factor wordt genomen om veran-
deringen door te zetten, hoe groter de overeenkomst is tussen cultuur en dicta-
tuur. Respect voor de medemens is met de interculturele ideologie onderge-
schikt gemaakt aan respect voor cultuur. Dit vindt plaats onder invloed van de

geromantiseerde opvatting dat culturen het beste met hun leden voor hebben.
Cultuur is echter moeilijk anders op te vatten dan als het resultaat van een
reeks menselijke interacties (Habermas I98I). Om die reden biedt cultuur
geen enkele zekerheid dat het haar leden goed gaat. Het is dus niet alleen cul-
tuur die de mens bepaalt, maar het is evenzeer intermenselijke communicatie
die cultuur bepaalt, los van de vraag ofdeze nu wel ofniet transparant is [c}.

Cuituur als homogene entiteit
Het cultuurbegrip wordt vervolgens geassocieerd met homogeniteit van waar-
den, normen, opvattingen en gewoonten, die door de leden van een cultuur
zouden worden gedeeld [dj. Deze betekenis van cultuur is een constructie voor-
af en gezien de interne spanningen binnen culturen op z'n fraaist te beschou-
wen als een ideaalbeeld. Het overkoepelende harmonieuze homogene cultuur-
beeld schept een beeld van de werkelijkheid waarin machtsverhoudingen en de
effecten daarvan als 'voor die cultuur' normaal en geaccepteerd door haar leden
worden voorgesteld [e].

Dat culturen dynamisch en heterogeen zijn krijgt in toenemende mate er-
kenning Icll. Zonder heterogeniteit is het moeilijk voor te stellen dat culturen
zich ontwikkelen. De interne verhoudingen en zienswijzen veranderen altijd
binnen elke cultuur, al is het alleen maar doordat het leven zich van generatie
op generatie vernieuwt. Hierdoor is er een veranderende dynamiek aanwezig,
al verschilt dit per cultuur en per periode in snelheid en richting [d]. Wallace
stelt dat heterogeniteit is aangetoond door het bestaan van de noodzaak om te
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communiceren. Communicatie dient er onder meer toe de contradicties van
het leven te overwinnen. (Wallace I 962, p. 108)

Sperber & Wilson (I986) tonen heterogeniteit aan met een onderzoek naar
informatieverwerking, waarin zij concluderen dat ieder mens een verschillend
beeld van de wereld moet hebben [dl. Zij komen tot de conclusie dat de relevan-
tie van eenzelfde gecommuniceerde boodschap voor persoon X en persoon Y
compleet verschillend kan zijn, ook als zij tot eenzelfde cultuur behoren. Zij
verklaren dit uit het feit dat ieder mens een unieke persoonlijke geschiedenis
heeft en uit de invloed van deze persoonlijke geschiedenis op interpretaties van
nieuwe gebeurtenissen. Elke nieuwe ervaring voegt iets toe aan de unieke ge-
schiedenis van iemand en elke nieuwe ervaring leidt tot contextgebonden unie-
ke interpretaties. Op grond van dit inzicht valt te concluderen dat geen twee
mensen hetzelfde beeld van hun concrete omringende omgeving en cultuur
hebben2. Sperber & Wilson bekrachtigen met hun onderzoek dat ondanks ge-

meenschappelijke visies de ermee verbonden unieke persoonlijke geschiede-
nissen ertoe bijdragen dat concrete wereldbeelden hoogst specifiek zijn per in-
dividu.

Met de uitkomst van het onderzoek van Sperber & Wilson is het weinig aan-
nemelijk dat verschillen en overeenkomsten tussen mensen zich laten orde-
nen volgens een vooraf gestructureerde wereld bestaande uit van elkaar afgeba-
kende culturen. Hoe abstracter een theorie, visie of ideologie, hoe meer deze
als gemeenschappelijk beschouwd kan worden; hoe concreter de ervaringen
hoe minder zij als gedeeld beschouwd kunnen worden. Dit mechanisme ver-
klaart waarom het abstracte geloof in cultuur, religie of een interculturele ideo-
logie diepgeworteld kan zijn, maar het zegt tegelijkertijd niets over de persoon-
lijke concrete beleving ervan. Wanneer iemand zonder onderzoek gedaan te
hebben iets zegt over een groep, waarvan hij het merendeel van de mensen niet
kent, bijvoorbeeld over de Pakistani ofde Afrikanen, dan is zo'n bewering voor
een belangrilk deel te beschouwen als een projectie. Veel van zulke projecties
worden onderling geimiteerd, waardoor zij na verloop van tijd door de herha-

ling als waar beschouwd gaan worden. Culturele kenmerken kunnen eigenlijk
alleen op basis van onderzoek aan het licht worden gebracht en beschrijven
een algemene doorsnee van wat leeft. Voor communicatie zijn echter niet zo-
zeer algemene kenmerken, maar iuist de persoonlijke interpretaties en bele-
ving van belang (zie ook Gadamer I986)

Er bestaat geen twijfel over dat er verspreid over de wereld een enorme variatie
aan waardenorientaties, menselijke gedragingen, gewoonten, tradities en ont-
wikkelingen bestaat. Vermoedelijk is de werkelijkheid veel chaotischer dan het
beeld van een wereld vol culturen doet vermoeden. Het is denkbaar dat iemand
in Buthan en iemand in Luxemburg naast verschillen vele overeenkomsten
hebben. We zijn alleen niet gewend om zo te denken onder invloed van de in-
terculturele ideologie. De ideologie brengt immers vooraf een scheiding aan
tussen groepen mensen door middel van de categorie cultuur. Dit verhindert
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dat mensen zelf kunnen uitzoeken waarin zii van elkaar verschillen en over-
eenkomen.  Of het cultuurbegrip met haar wijze van categoriseren recht doet
aan de werkelijkheid, wordt als gevolg van het geloof in de interculturele ideo-
logie en het geloof in het belang van cultuur op voorhand al niet meer onder-
zocht. In werkelijkheid zouden de overeenkomsten tussen cultuurgenoten wel
eens kleiner en de overeenkomsten tussen mensen uit verschillende culturen
groter kunnen zijn, dan op grond van de interculturele ideologie wordt veron-
dersteld. Crosscultureel onderzoek heeft nog maar zeer beperkt plaatsgehad en
al helemaal niet in relatie tot interculturele communicatie3,

Cultuur als plicht
Zoals in hoofdstuk 5 al is vermeld, hecht het grootste deel van de mensheid
veel waarde aan wat zij 'hun cultuur' noemt. Het recht op eigen cultuur vorm-
de in de periode van dekolonisatie een belangrijk tegenwicht voor neokolonia-
lisme en imperialisme. Het recht op eigen cultuur is echter met de intercultu-
rele ideologie langzaam aan uitgegroeid tot een plicht. Iemand moet een
culturele achtergrond hebben en wanneer iemand zegt dat dit niet zo is, wordt
dit vanuit de interculturele ideologie geinterpreteerd alsofiemand zich van zijn
culturele achtergrond niet bewust is. Wanneer zo iemand zijn achtergrond ver-
volgens veelzijdig omschrijft, is daar een nieuw soort cultuur voor bedacht: ie-
mand wordt ingedeeld bij de kosmopolieten. Dat iemand niet over ziin achter-
grond wil spreken in termen van cultuur uit verzet tegen een 'culturele
hokjesgeest' is op grond van de interculturele ideologie taboe. Geredeneerd
vanuit de interculturele ideologie zouden mensen zich in dit geval immers ver-
zetten tegen de eigen 'natuur' (zie ook Finkielkraut I990). In het vorige hoofd-
stuk is al uiteengezet dat cultuur en natuur, net zoals categorie en feit, in de in-
terculturele ideologie door elkaar zijn gehaald, en dat het ideologische
cultuurbegrip als een sociale categorie op metaniveau beschouwd zou moeten

worden [a]. Het ideologische cultuurbegrip heeft bijgedragen aan de bevrijding
van de kolonisator, maar vervolgens tot opsluiting in culturen als gevolg van

een verschuiving van recht naar plicht.

2   Het normatieve domein
Hieronder behandel ik de volgende thema's:

• handhaving tegenover expansieve culturen;
•    verschillen in historische context en het onvermogen over andere culturen te

oordelen;
•    ontkenning van de eigen blinde vlekken.

Handhaving tegenover expansieve culturen
Culturen zijn vanuit het perspectief van de interculturele ideologie homogene
bolwerken temidden van andere culturen. Vanuit zo'n perspectiefdienen cultu-
ren zich te handhaven ten opzichte van elkaar en zich te verweren tegen expan-
sieve culturen. De angst voor expansie is terecht. Verandering dient uit eigen
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beweging tot stand te komen, niet alleen omdat dit ethisch meer verantwoord
is, maar omdat verandering op basis van draagvlak stabieler en daarom duurza-
mer is. Niettemin is er in het verlengde van de homogeniteitsgedachte vooral
angst voor verandering en het ontstaan van dwarsverbanden (zie stelling k).

Het ideologische uitgangspunt dat buitenstaanders een andere cultuur on-
mogelijk kunnen begrijpen, omdat een cultuur slechts van binnenuit begrepen
kan worden, hangt vermoedelijk hiermee samen. Dit uitgangspunt brengt te-
vens een taboe op kritisch oordelen voort. De vraag ofwe wel over een andere
cultuur kunnen oordelen, wordt regelmatig gesteld tijdens discussies [ fl. Veel
mensen zijn bereid hun oordeel op te schorten, ook als het over mensonteren-

de toestanden gaat en mensenrechten met voeten worden getreden.

Verschillen in historische context en het onvermogen
over andere culturen te oordelen

Ten tijde van de moeizame terugtrekking van kolonisatoren uit de bezette kolo-
nien waren deze uitgangspunten en de eruit voortkomende richtlijnen begrij-
pelijk, omdat ze bemoeienis en paternalisme tegen moesten gaan. Maar in
multicultureel perspectief werken ze communicatiebelemmerend, leiden ze
tot het opkroppen van frustraties en werken ze het weren van vreemdelingen
in de hand. Het feit dat mensen in een multiculturele samenleving onder in-
vloed staan van elkaar, wordt genegeerd onder invloed van de door de ideologie
voortgebrachte scheiding tussen culturele groepen. Invloed ondergaan en er
niet op kunnen of mogen reageren werkt op termijn vermijding en agressie in
de hand met als gevolg verbreding van de kloof tussen mensen met verschil-
lende achtergronden en opvattingen. (Zie ook hoofdstuk 3 en 4.)

De blinde viekken van cultuur
De veronderstelling dat het onmogelijk is om een vreemde cultuur te begrij-
pen, heeft een andere veronderstelling als keerzijde, namelijk dat iemand zijn
eigen cultuur wel kan begrijpen. Dit leidt tot de pretentie dat men de eigen cul-
tuur wel kent, waardoor iemand het zich kan permitteren algemene uitspraken
te doen over zi in cultuur. Dit bevordert op zijn beurt een homogeen beeld, dat
in een situatie waarin frustratie groeit, een bindend element kan gaan vormen.
Wanneer dit proces post vat binnen verschillende culturele groepen, leidt het
tot verharding ten opzichte van elkaar, waarvan een negatieve spiraal het gevolg

kan ziin. Dat proces hangt direct samen met de opvatting over diversiteit en de
daaruit voortkomende richtlijnen van de interculturele ideologie. Het taboe op
kritisch oordelen leidt ertoe dat onder het motto 'cultuur' mensen die met el-
kaar samenleven en onder elkaars invloed staan, geen verantwoording aan el-
kaar verschuldigd zijn [ f].

Het taboe op kritisch oordelen kan nadelig werken omdat elke cultuur, net
zoals bij personen, blinde vlekken heeft waar een buitenstaander slechts op
kan attenderen4 [g en h]. Op het bespreekbaar maken hiervan rust eveneens
een taboe. Met deze uitgangspunten en richtlijnen is vermoedelijk geprobeerd
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om een negatieve interculturele dynamiek te vermijden. Een in potentie moge-
lijke positieve interculturele dynamiek wordt met dit taboe echter eveneens be-
lemmerd.

Alle uitgangspunten van het ideologische cultuurbegrip die tot nu toe de re-
vue zijn gepasseerd, wijzen op de waarde die gehecht wordt aan culturele soe-
vereiniteit, waarbil alles wat zich in een culturele context afspeelt, wordt veron-
dersteld gunstig te zijn voor de overleving van de groep en haar leden. Wie
verder kijkt dan de uitgangspunten van de interculturele ideologie en de obser-
veerbare werkelijkheid betrekt in zijn oordeelsvorming, beseft dat de ideologie
geen enkele waarborg biedt voor het kunnen uiten van kritiek en het vormge-
ven aan de eigen leefsituatie [ f]. Ofdit wel of niet kan, is beschouwd vanuit het
perspectiefvan de interculturele ideologie, afhankelijk van de interne culturele
regels en manieren van omgaan met elkaar. Of men geboren wordt in een sa-

menleving met mogelijkheden het eigen leven te beinvloeden ofin een samen-

leving waar cultuurpatronen onwrikbaar vastliggen, is totaal willekeurigS.

Het wereldbeeld van de interculturele ideologie

1   Het objectieve domein
Hieronder behandel ik de volgende thema's:

•    de status van het cultuurbegrip in de interculturele ideologie;
•    de beperkingen die dit oplegt aan communicatie;
•    mechanismen van in- en uitsluiting;
•    het onvermogen interculturele dynamiek te begrijpen;
•    het behoudende karakter van de ideologie;
• absolutistisch wereldbeeld en essentialistische cultuuropvatting.

De status van het cultuurbegrip in de interculturete ideologie
Het is al een aantal keren naar voren gekomen dat het overheersende cultuur-
concept niet alleen dominant is vanwege zijn algemeen voorkomende aanwe-
zigheid in het denken, maar ook vanwege het totalitaire karakter ervan [i]. An-
ders gezegd, het houdt een wereldbeeld in dat andere wereldbeelden op
absolutistische wijze uitsluit (zie ook Lemaire 1976 en Procee I997)· De inter-
culturele ideologie veronderstelt namelijk een conceptuele hierarchie met het
cultuurbegrip aan top [ j]. Deze hierarchie leidt ertoe dat interculturele commu-
nicatie op voorhand geproblematiseerd is, want de conceptuele hierarchie ver-
oorzaakt een onderschikking van communicatie, waarmee communicatie als
cultuurbepaald is voorgesteld [ j en b]. Wanneer communicatie cultuurbepaald
is en de wijze van communiceren dus per cultuur verschilt, is het slechts mo-
gelijk om langs elkaar heen te communiceren. Dat het mogelijk is om effectief
te communiceren weten antropologen als geen ander. Het betekent ook dat
culturen meer overeenkomsten hebben dan wel verondersteld wordt en dat
communicatie meer is dan cultuurbepaald.
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De beperkingen die dit oplegt aan communicatie
Communicatie blijkt door respondenten uit het empirisch onderzoek inder-
daad als cultuurbepaald te worden opgevat. Differentiatiebenaderingen binnen
interculturele communicatie benadrukken de conceptuele hierarchie indirect
door de beperkte aandacht voor de aard en mogelijkheden van communicatie.

De mogelijkheden van communicatie zijn in deze benaderingen geminimali-
seerd. Communicatie dient vooral de beschrijving van de werkelijkheid en de
reproductie van cultuuruitingen. Dit in tegenstelling tot de opvatting dat com-
municatie de mogelijkheid biedt om, ondanks verschillende denkbeelden en

gewoonten, op creatieve wijze vorm te geven aan de werkelijkheid door samen-

werking op basis van verschillen. Indien verschillen positief worden gewaar-
deerd, vormen ze een belangrijke inspiratiebron voor een stimulerende samen-

werking. Dat verschillen, in plaats van positief, meestal als problematisch
worden geinterpreteerd, hangt samen met de aard van de interculturele ideolo-

gie en de ermee gepaard gaande in- en uitsluitingsprocessen.

Mechanismen van in- en uitsluiting
In- en uitsluiting zijn het gevolg van een ander absolutistisch aspect van het
ideologische cultuurbegrip, namelijk dat het diversiteit op een specifieke wijze
categoriseert. Cultuur wordt beschouwd als de gemeenschappelijke waarden,
normen, kennis en gewoonten van een groep mensen in een bepaald gebied,
die zich strikt onderscheidt van een andere groep in andere gebieden. De antro-

poloog Barth heeft echter met onderzoek aangetoond dat relatief geisoleerd le-
vende groepen zelf verschillende opvattingen hebben over culturele grenzen.
Nomaden denken bijvoorbeeld veel minder in geografische termen van land,
terwijl gesettelde groepen vaker geneigd zijn dit wel te doen (uit: Barth 2000).
Het absolutistische karakter van de ideologie speelt natievorming in de kaart,
waardoor minderheidsgroepen gedwongen zijn zich aan te passen aan de eisen
die daarmee gepaard gingen. Nomaden zijn mede hierdoor gedwongen ge-
weest zich te settelen.

Het onvermogen interculturele dynamiek te begriipen
De uit de ideologie afkomstige differentiatiebenaderingen van interculturele
communicatie zijn in hoofdzaak gericht op als statisch voorgestelde verschillen
en strikte grenzen tussen culturen. Met het spreken in termen van nationale
culturen, zoals Hofstede (I99I) en Trompenaars (I997) doen, wordt het beeld
van strikte grenzen [14 bijna concreet door de schijnbare overeenkomst tussen
culturele en nationale grenzen. Pinto (I990 en I994) doet iets vergelijkbaars,
maar dan met werelddelen. De mens is in deze benaderingen 66n met zijn cul-
tuur, in tegenstelling tot visies waarin de mens wordt beschouwd als een wezen
dat de mogelijkheid heeft zich te verhouden tot verschillende (culturele) waar-
denorientaties (De Ruijter 2000). Waardenorientaties, cultuur als gebiedsge-

bonden groepsverschijnsel en natievorming worden in de interculturele ideo-
logie verward met elkaar in plaats van uitgedifferentieerd6.
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De conceptuele hierarchie en het wereldmodel voor cultureel georganiseerde
diversiteit dragen bii aan het absolutistische karakter van de ideologie. De aan-
leiding voor dit absolutisme vormt de angst dat universele standpunten cultu-
rele diversiteit teniet zullen doen. Omdat de interculturele ideologie universele
standpunten afwijst, blijft alleen een relativistisch standpunt over, waarmee
het relativisme zelf een universeel standpunt is geworden. De Ruijter bekriti-
seert deze interne tegenstrijdigheid met de woorden dat het cultuurrelativisme
ook maar relatief is. Een gevolg van het 'absolute cultuurrelativisme' is dat in-
teractionele visies op interculturele communicatie ook geen kans krijgen zich
te ontwikkelen. Vink (200I) doorbreekt de gevestigde visie op culturen wel met
zi in beschrijving van culturele velden op wereldschaal, zoals het culturele veld
van het voetbal of het culturele veld van de homoscene die de nationale gren-
zen overschrijdeni. Maar in zijn benadering worden alleen de grenzen tussen
groepen verlegd waardoor de conceptuele hierarchie niet is overwonnen.

Het behoudende karakter van de ideologie
De evolutionistische waardenhierarchie had met het cultuurrelativisme en later
de interculturele ideologie overwonnen moeten zijn. In de praktijk blijkt daar
geen sprake van te zijn door verschillen in machtsverhoudingen op econo-
misch, sociaal, politiek en militair terrein [1]. Met deze eis van het ideologische
cultuurbegrip zijn empirie en ideaal door elkaar gehaald (zie ook Lemaire
I976). Ook al is er empirisch beschouwd geen gelijkwaardigheid, in de plaats
daarvan bestaat er wel iets dat het gelijkwaardigheidprincipe genoemd kan wor-
den. Dit principe wordt als zeer betekenisvol beschouwd. Het principe dwingt
in interculturele contacten een gelijkwaardige bejegening af, waarmee materie-
le en sociale machtsongelijkheid toegedekt of genegeerd wordt. Hiermee zijn
de gevestigde belangen binnen en tussen culturen veiliggesteld. Op basis van de
gevestigde belangen ziin de posities van minderhedenculturen en dominante
culturen met elkaar verweven, op grond waarvan niet te verwachten is dat daar
gauw en gemakkelijk verandering in zal komen. Het ideologische cultuurbe-
grip is daarom in haar wezen behoudend van aard, zowel op het conceptuele ni-
veau als op het concrete niveau van de politieke, sociale en materiele belangen.

Absolutistisch wereldbeeld en essentialistische cultuuropvatting
Hoewel het recht op eigen cultuur bevrijding in had moeten houden, is een ef-
fect ervan dat men nu gedwongen is te leven volgens de eigen cultuur (zie ook
Finkielkraut I990). Het statische karakter van het ideologische cultuurbegrip
is in overeenstemming met het behoudende karakter essentialistisch van aard.
Plaats, tijd en culturele context tijdens de geboorte blijken als bepalend te wor-
den beschouwd. Maalouf omschrijft het als volgt: '(Er wordt) gesuggereerd dat
er 'diep in het hart' van iedereen 6*n enkele achtergrond schuilt waar het om
draait, een soort van 'diepere waarheid', onze 'essentie', die bij onze geboorte
wordt bepaald en nooit meer zal veranderen' Cp.  II). Ook voor een essentialisti-
sche cultuuropvatting geldt dat ze niet zozeer iets zegt over de werkelijkheid,
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wel geeft deze opvatting ook vorm aan de werkelijkheid. Maalouf vervolgt zijn
relaas met de woorden: '(...) alsof de rest - al die andere dingen: ons leven als
individu, onze overtuigingen, voorkeuren, persoonlijke emoties, overeenkom-
sten met anderen, kortom, ons leven - volstrekt niet meetelt.' (p. Il). Hij be-
schouwt de essentialistische cultuuropvatting als een overblijfsel uit de tijd dat
de mensheid nog in stamverband leefde en noemt dit hit tribale denken. Hij
meent dat de neiging tot tribaal denken wordt versterkt door de toenemende
globalisering binnen een context van ongelijke machtsverhoudingen [1], waar-
bij belangen ondergeschikt zijn geworden aan de ideologie van de vrije markt.
(Zie ook de Ruijter 2000 over glocalisering.) Cultuuressentialisme is gevaar-

lijk; het vormt de basis waarlangs tegenwoordige conflicten zich ontwikkelen.
Van Breemen (I995, P. 278) stelt dat het moeilijk is uit te maken of het

cultuurrelativisme de neiging tot het scheiden van culturen opriep of slechts
versterkte. Volgens hem heeft het cultuurrelativisme er in elk geval toe uitge-
nodigd om inheemse culturens op te vatten als afzonderlijke eenheden en illu-
streert dit met het volgende voorbeeld uit de koloniale archieven: Dat grenzen
tussen verschillende samenlevingen of culturen soms moeilijk te trekken wa-
ren moge blijken uit de problemen die S.F. Nadel, 66n van Malinowski's9 stu-
denten, signaleerde met betrekking tot volkstellingen in Nigeria. Hij klaagt
erover dat inheemse bewoners en inheemse ambtenaren onvoldoende bekend
zijn met tribale distincties om zuivere tellingen te verrichten.'

De Afro-Amerikaanse filosoofAppiah (I992) stelt dat de ene essentialistisch
georienteerde cultuur het ontstaan van andere essentialistische culturen op-
roept. Hij gebruikt daarbij het voorbeeld van de witte Amerikaanse midden-
klassecultuur die het ontstaan van de cultuur van een zwarte Amerikaanse on-
derklasse als het ware opriep onder invloed van wat hij noemt extrinsiek en
intrinsiek racisme.

Vermeulen (200I) maakt een onderscheid tussen cultuur als leefwijze en
leefstijl. Cultuur als leefwijze is volgens hem de geinternaliseerde cultuur, het
geheel van ervaringen en kennis van iemand. Cultuur als leefstijl is nadrukke-
lijk bedoeld om zich te kunnen onderscheiden van anderen. Volgens hem ont-
staat cultuur als leefstijl onder invloed van assimilatiedruk. Het zou interessant
zijn om te onderzoeken of en hoe dit door Vermeulen beschreven proces om-
keerbaar gemaakt kan worden. Is het bijvoorbeeld mogelijk om op basis van
wederzijdse uitnodiging elkaars leefwijzen te onderzoeken om vervolgens mul-
ticulturele leefstijlen te ontwikkelen? Ik gebruik hier bewust de term leefstillen
in het meervoud om dat veelzijdigheid en diversiteit noodzakelijke voorwaar-
den zijn ten gunste van het intermenselijke evenwicht. Diversiteit en dyna-
miek kunnen, mits positief gewaardeerd, ook fungeren als inspiratiebronnen
voor het oplossen van (samenlevings)problemen en het creeren van maat-
schappelijk evenwicht.

Duurzaam samenleven en impulsen voor een positieve interculturele dyna-
miek kunnen echter slechts dan tot stand komen naddt men elkaar van elkaars

belangen op de hoogte heeft gesteld. In zo'n dialoog komen ongetwijfeld bots-
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ende waarden ter tafel. maar zonder dialoog zijn die botsende waarden er ook.
Behoud van diversiteit is naar mijn mening meer gewaarborgd met een inhou-
delijke discussie, dan met een positiestrijd. In een positiestrijd10 is het name-
lijk erop oferonder [m].

Een belangrijke voorwaarde voor de dialoog, namelijk het recht van perso-
nen voor zichzelf te spreken, wordt onder invloed van de interculturele ideolo-
gie ook wel als een typisch westerse waarde bestempeld en om die reden voor
interculturele communicatie als onbruikbaar beschouwd. Op deze wijze is een
doodlopende weg gecreeerd. De interculturele ideologie is door het gebrek aan
een procedureel fundament voor interculturele samenwerking ontaard in een
intercultureel waardevacuum waar het recht van de sterkste geldt. Onder het
motto culturele waardevrijheid en het taboe op kritisch oordelen kan namelijk
alles naar het domein van onbespreekbaarheid worden gedirigeerd. Ondertus-
sen gaat de sterkste zijn gang.

2   Het normatieve domein
Hieronder komen de volgende thema's aan de orde:

•    reactie op de mensenrechten;
•    de karige bovenculturele waarden van de interculturele ideologie;
•    een intercultureel waardevacuum;
•    meten met twee maten: het individualistische westen en het collectieve niet-

westen.

Reactie op de mensenrechten
De interculturele ideologie keert zich tegen bovmculturele waarden en normen,
zoals die van het recht voor zichzelf te spreken en de Universele Verklaring van
de Rechten van de Mensil Waaruit moet blijken dat de mensenrechten te wes-
ters zijn. is een raadsel na kolonisatie, slavenhandel, twee wereldoorlogen en
een Koude Oorlog die voor een belangrijk deel zijn voortgebracht door het wes-
ten. De mensenrechten zijn bovendien opgesteld onder leiding van een Franse

jurist in samenwerking met Latijns-Amerikaanse en Aziatische juristen. De
aanleiding vormde de Tweede Wereldoorlog (Bronkhorst I998). Het nazisme
had onder andere voortgeborduurd op de Blut und Boden Theorie van Herder
(zie Finkielkraut I990).

De karige bovenculturele waarden van de interculturele ideologie
De interculturele ideologie is echter niet consequent, want ze formuleert, mis-
schien karig, evenzeer een bovenculturele waarde, die van de culturele waarde-
vrijheid. De ideologie omvat op basis van deze waarde ook een bovencultureel
recht, namelijk het recht op cultuur In], en een bovenculturele norm om tole-
rant te zijn tegenover andere culturen [ol. Het is opmerkelijk dat met de inter-
culturele ideologie grote waarde wordt gehecht aan waarden en normen per
cultuur, maar dat een complexe samenleving als een multiculturele slechts ge-
acht wordt te volstaan met 66n waarde, 66n recht en 6*n norm. De eisen, cultu-
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rele waardevrijheid, recht op eigen cultuur en tolerantie vormen namelijk teza-
men de enige richtlijnen voor het tegenwoordige interculturele handelen. Dit
betekent dat wanneer iemand of een groep in een multiculturele ofplurale sa-
menleving, en dat is in principe elke samenleving, zich onverdraagzaam op-
stelt, dat dit onder het mom van het recht op eigen cultuur kan worden verde-
digd. Uit het recht op eigen cultuur komt tevens het recht op etnocentrisme
voort In}, dat op dezelfde wijze kan worden verdedigd. Met andere woorden de
norm tolerantie leidt ook tot tolerantie voor de intolerantie [ol (zie ook Lemaire
I976, Finkielkraut I990, Procee I997)

Een intercultureel waardevacuOm

Bovengenoemde tegenstrijdigheid vormt de achtergrond van het interculturele
waardevacuum en een 'ethiek' van het recht van de sterkste. Er ontbreekt een
ethiek die het evenwicht tussen etnocentrisme en tolerantie moet reguleren12.
Gebrek aan regulering kan er in de praktijk toe leiden dat tolerantie wordt ver-
ruild voor etnocentrisme, zodra de eigen (culturele) ruimte dreigt te worden
aangetast. Een interculturele machtsstrijd, openlijk of onder de oppervlakte
van sociale interactie, is het gevolg. Tegen de achtergrond van een machtsstrijd,
waar slechts posities kunnen worden ingenomen en particuliere belangen wor-
den nagejaagd, is het moeilijk om open te staan voor diverse waardenorienta-
ties en om tot creatieve oplossingen voor problemen te komen13.

Meten met twee maten: het individualistische westen
en het collectivistische niet-westen
Finkielkraut (I990) signaleert dat het probleem van de absolute vrijheid zich al
direct na de Franse Revolutie manifesteerde, maar dat er in de euforie van de
pas verworven vrijheid toen te weinig oog voor was. Merkwaardig genoeg zijn
het juist aanhangers van het cultuurrelativismel# en tegenwoordige deskundi-
gen interculturele communicatie, die twijfelachtig staan tegenover de mensen-
rechten. Opvallend genoeg is de kritiek op het individuele recht van zelfbe-
schikking vooral te horen onder westerlingen en niet-westerse dictators15.
Onder het mom van westerse zelfkritiek wordt mensen in niet-westerse cultu-
ren het recht op individuele zelfbeschikking ontnomen. Zolang iemand zich
uit vrije wil aan een collectief wil verbinden,  is dit te beschouwen als individu-
ele zelfbeschikking. Wordt iemand echter gedwongen zich te conformeren aan
het collectief tegen  zijn  zin dan vindt onrecht plaats. Waarom meten  met  twee
maten? Waarom zou iemand die in een westers land geboren is, wel voor zich-
zelf op mogen komen en iemand die in een niet-westers land geboren is, ver-
plicht zijn zich tegen zijn wil te onderwerpen aan een collectief?

Zelfs opvattingen als die van Taylor16 (I995) en Kymlicka (1997) met hun plei-
dooien voor minderheidsrechten dragen een groot risico van in- en uitsluiting
(racisme) in zich. Kymlicka spreekt wel van een exit-optie17, maar hij geeft niet
aan, aan welke voorwaarden deze moet voldoen18.
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Het mensbeeld van de interculturele ideologie

1   Het objectieve domein
Hierin komen achtereenvolgens aan de orde:

•    de reductie van mensen tot cult:uur;
•    het gebrek aan oog voor menseliike competenties;
•    het cultuurexcuus;
•    schijnveiligheid en de eis van loyaliteit.

Het ideologische wereldbeeld behelst een absolutistisch mensbeeld: de mens is

gedetermineerd door zijn cultuur. Hoe verhoudt dit deterministische mens-
beeld zich tot de diversiteit aan zelfbeelden die, zoals verondersteld mag wor-
den, zeer uiteenlopend zijn? Hier geeft de ideologie geen antwoord op [p]. Bo-
vendien zet de ideologie ondanks het determinisme aan tot zelfreflectie en
zelfcritiek. Deze bijna Victoriaanse combinatie van determinisme en zelfkri-
tiek veronderstelt een beeld, waarin mensen een speelbal van culturele gebeur-
tenissen zijn. De menselijke mogelijkheden beperken zich tegen deze achter-
grond tot zich lijdzaam overgeven of zich met verve inzetten voor de cultuur.
Dat smoort initiatiefdat buiten de culturele kaders valt [q]. Ook het determinis-
tische mensbeeld draagt zodoende bij aan een self-fulfilling prophecy dat cultu-
ren nu eenmaal zijn zoals de ideologie cultuur definieert. Waarom zou de men-

selijke competentie tot zelfreflectie, kritisch oordelen, keuzes maken, creatieve

planvorming en complexe problemen oplossen niet ingezet worden voor de
multiculturele samenleving3 Deze menselijke competenties maken de mens
verantwoordelijk voor wat hij teweegbrengt, door zowel doen als nalaten Ir}. De
interculturele ideologie reikt met haar uitgangspunten echter zelfhet cultuur-
excuus aan, waarmee verantwoordelijkheid bij 'de cultuur' gelegd kan worden.

Mede op basis van de interculturele ideologie wordt loyaliteit geeist aan ge-

vestigde orden, wat eenheid en gevoel van veiligheid zou moeten bieden. Door

de mogelijkheid van intern en intercultureel geweld is het echter een schijnvei-
ligheid [s], zoals in vorige paragrafen aan de orde is geweest [r]. Het metafysi-
sche cultuurbeeld helpt mensen gemotiveerd te blijven om daadwerkelijk loy-
aal te ziin, zelfs wanneer dit tegen hun persoonlijke belangen ingaat. Maar de
afgedwongen loyaliteit en culturele identiteit werpen eveneens een dam op te-

gen het leren van anderen en vormen tevens een bron voor escalerende conflic-
ten. Dit soort (metafysisch gefundeerde en afgedwongen) loyaliteit staat haaks

op menselijke potenties als zelfkritiek, kritisch oordelen en het ontwikkelen
van creatieve oplossingen, die van belang zijn bij de opbouw van een multicul-
turele samenleving en interculturele samenwerking [t en u].

2   Het normatieve domein
Hierover kan ik in verband met het voorgaande kort zijn:

•    De mechanismen die bijdragen aan het essentialisme van de interculturele
ideologie.
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Loyaliteitsdruk leidt gemakkelijk tot conservatisme, inflexibiliteit, het leggen
van schuld voor problemen bij anderen [u], cultureel dogmatisme [v] en het on-
schadelijk maken van wederzijdse kritiek [xl in plaats van tot een op een kriti-
sche houding gebaseerde openheid tegenover andere denkbeelden en gewoon-
ten en de mogelijkheid bij te dragen aan oplossingen voor multiculturele
problematiek [w en x]. Tolerantie tegenover 'culturele in-zichzelf-gekeerdheid'
kan gemakkelijk leiden tot het toelaten van onverdraagzaamheid, wat daarmee
evenzeer een effect is van de interculturele ideologie.

Samenvatting en conclusie

De interculturele ideologie blijkt zowel in het objectieve domein als in het nor-
matieve domein tot ongerijmdheden, tegenspraken en dubbelzinnigheden te
leiden. Dit wringt in het bijzonder in het normatieve domein. Culturele waar-
devrijheid, het recht op eigen cultuur, culturele loyaliteit, etnocentrisme, tole-
rantie en intolerantie blijken voort te komen uit een en dezelfde bron, het ideo-
logische cultuurconcept. De normatieve eisen resulteren zodoende in twee
elkaar uitsluitende varianten van de ideologie: monisme en relativisme. De eer-
ste eist het recht op eigen cultuur op waar het recht op etnocentrisme uit voort-
komt. Monisme stelt de eigen opvatting op absolutistische wijze centraal en is
een vorm van op zichzelf gerichtheid. De tweede variant eist tolerantie ten aan-
zien van culturele diversiteit en is te beschouwen als een relativistische visie.
Relativisme en tolerantie zijn niet op zichzelf gericht, maar op (het bestaans-
recht van) de vreemde cultuur of de cultureel anderen. Deze dubbelzinnigheid
schept verwarring en veroorzaakt een intercultureel waardenvacuiim.

De ideologie leidt vanwege haar interne tegenstrijdigheden tot paradoxale

richtlijnen. Omdat de ideologie gezien wordt als de oplossing voor intercultu-
rele problemen, houdt dit systeem zichzelf in stand. Deze hypothese wordt
hierna verder onderzocht, allereerst door te onderzoeken wat de consequenties
van de ideologie zijn voor concrete zienswijzen in relatie tot intercultureel han-
delen, kortom, het expressieve domein.

Noten hoofdstuk 8

1 Zie ookAnderson (1995),die het heeft over'imagined communities'.
2 Sperber & Wilson (1986, p. 16) formuleren hetzo:
'A context isa psychological construct, a subsetof the hearer'sassumptionsaboutthe world.
It isthese assumptions, of course, ratherthan the actual stateof the world, thataffectthe in-

terpretation of an utterance. A context in this sense is not limited to information aboutthe im-
mediate physicalenvironmentorthe immediately precedingutterances: expectations about
the future, scientific hypothesesor religious beliefs, anecdotal memories, general culturalas-

sumptions, beliefsaboutthe mental state of thespeaker, mayall playa role in interpretation.
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While it is clearthat membersof the same linguistic communityconverge on the same langu-

age, and plausible that they converge on the same inferential abilities, the same is not true of
theirassumptionsaboutthe world. True, all humans are constrained bytheirspecies-specific

cognitive abilitiesin developingtheirrepresentation of the world, and allmembers of the

same cultural group share a number of experiences, teachingsand views. However, beyond
thiscommon framework, individualstend to be highlyidiosyncratic. Differences in life history

necessarily lead todifferences in memorised information. (...) While grammars neutralise the

differences between dissimilarexperiences, cognition and memorysuperimpose differences

even on common experiences.' (1986. p.16)
3 Een voorbeeld hiervan is de studie van Sanches (1997).
4 Typologieen zijnzeer betrekkelijk. Het waren Indiase antropologen diezich in verband met

een onderzoekin Nederland via de literatuuroverindividualisme op hun onderzoek hadden

voorbereid. Eenmaal in Nederland ter plaatse vroegen zij zich verbijsterd afwat individualis-

meeigenlijkinhield, want in hunogen zijn het modesen trendsdie de Nederlandse samenle-

ving voor een belangrilk deelbepalen. Tijdens een onderzoekin Nepal werd mijduidelijkdat
naastde collectivistische groepsmening vrijwelelke Nepalees erdaarnaast ooknogeen

priv5meningop na houdt. Mensen uitanderezogenaamdecollectivistische culturen hebik

gevraagd of zij dit herkennen. Dit bleek het geval te zijn. Ook spontaan wordt dit als herken-

baaropgemerktnaaraanleiding van lezingen waarinikhet overmijnervaringen in Nepalheb.
5 Zie bijvoorbeeld Sultana, dagboek van een Arabische prinses (Sasson 2001).
6 Zie ookAnderson (1995) over'imagined communities'.

7 Vink (2001) behandelt in zijn theorie over 'grenzeloos communiceren'een alternatieve

zienswijzeop culturelecategorieen. Hij moedigt aan gebruikte maken van verschillende cul-

turele tradities. Hoewel ik deze opvattingdeel, vind ikdat zijn theorie te weinig oog heeft voor

interpersoonlijke afhankelijkheid. Daardoor iszijn benaderingconsumptief en leidthettot

oppervlakkigheid, hoewel Vink beweert stellingte nemen tegen deopvatting van de Frankfur-

ter Schule, datconsumentisme leidttotoppervlakkigheid. Hij beschrijft in het kadervan glo-

caliseringeen ontwikkeling richting culturele velden, die nationale grenzen overschrijden, bij.
voorbeeld hetontstaan van hetculturele veld van homoseksuelen of hetculturele veld van

het voetbal, waarbinnen zich een eigen dynamiekontwikkelt. Vinks betoogisallerminst over-

tuigend op het puntdatzijn cultureel consumentismeoppervlakkigheid overstijgt, want het

blijft bij een beweringen hijonderbouwt hetniet. Hij moedigtblind vertrouwen aan en han-

teert een impliciet mensbeeld, waarin de menseen eenlingisdie slechtseigen belangna-

jaagt. Hij vindtdatergeen punt van gemaakt moet worden wanneer mensen elkaariets voor.

liegen of hij vindt hetvermakeliik als men elkaarietsopde mouw speldt. Isde waarheid zo

belangrijk, vraagt hij zich af, naaraanleiding van een voorbeeld over een vals voorwendselop
grond waarvan iemand geld aan iemand vraagt (p. 185)· Deoplossingisvolgenshem praten

over wat vriendschap inhoudt. Dat isopzichzelf een goed idee. Maarzijn suggestiedat je
slechts blij moetzijn wanneeriemand je vriend wilzijn, is volgens mijeen teken van normatie-

ve en emotionele armoede. De voornaamste verdienste van Vinks benaderingisdanookdat

hij het beeld van begrensde culturele categorieen van de overheersende interculturele ideo-

logie wijzigt.
8 De historische romans van Marise Cond*, Sigou (1990) beschrijven een multiculturele sa-
menlevingen het krachtenveld tussen metelkaar levende verschillende groepen in de perio-
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dedatde islam vanuit het Midden-Oosten oprukt in Afrika en de Europeseslavenhandelzich
vanuithet westenopdringt.
9  De POOI Malinowski staat bekend alsde eerste veldantropoloog.
10 Zie Ook Otten (1983)
11 Zie Baehr (1998) en Steiner & Alston (2000).
12 Zie onder meer ook Barrington Moore (i984), Otten (1983) en Foucault (2986) voor meer
inzicht in machtsrelaties.
13 Een voorbeeld van opcreatieve wijze waardeoriantaties met elkaarsamenvoegen is onder
andere telezen in eenartikel van Boersema (Focaal nr. 35,2000), waarin hileen circulaire vi-

sie op tijd uit het oosten combineert met een lineaire visie op tijd uit het westen, tot een spi-
raalvisie gerichtopdetoekomstin verband met behoud van hetleefmilieu.
14 The Association of American Anthropologists diendeonderaanvoering van Herskovitseen
amendementin bijde Verenigde Natiestijdensde besprekingten behoeve vandegoedkeu-
ring van de Universele Verklaring vande Rechten vande Mens (Steiner& Alston 2000;zieook
Finkielkraut 1990, Procee 1997, P. 37). Herskovits noemt het een 'failure' (p. 43) wanneer de
'nature of culture'niet wordtonderkend. Hij beschouwt het individuele zelfbeschikkingsrecht
van de mensenrechten strijdigmet'the natureof culture', omdat de mens nu eenmaal cul-
tuurbepaald is. De vrijheid van demenskandan ookalleen in termen van ziincultuurbe-
schreven worden (1972, p. 9). (Zie vooreen uitgebreide discussie ook Steiner& Alston 2000,
Part B.)
15 Een ontwikkelingswerkerdiezes jaarin drie verschillende landen in Afrika heeft gewoond

en tegenwoordig voorzijn werk nogregelmatignaar Afrikaanse landen reist, verteltdat de
Afrikanen met wie hij werkt stellen dat de bewering dat de mensenrechten en democratie ty-
pisch westerszijn, vooral geuit wordt door hun dictatorsen in elkgeval nietdoorhenzelf.
Westerlingen die uitspraken doen over niet-westerlingen lijken niet-westerse machtsverhou-

dingen en onrechtvaardigheid te negeren.
16 De kans is grootdateen speciale minderheidswetgevingslechts een kortetermijnoplos-

singbiedt. Binnen de minderheid ontstaat immers vermoedelijk weereen nieuwe minder.
heid. Een voorbeeld hiervan isdeerkenning van de Fransetaalalseerste taalin Quebec (Ca-
nada). Taylor (1995) heeftzich hieronderanderehard voorgemaakt. Indeeuforie vande

overwinning van een minderheid vormtdeze minderheid een voorbeeld voorandere minder-
heden (daarbinnen). De kansdatdezeeuforieverjaartendatandere minderhedenookhet
rechtop eigen taal gaan opeisen of andere rechten isaannemelijk(zieookde kritiek van Ap-
piah, onderredactie van Taylor, 1995). (Zie ook De Lange'Vive le Quebec... Libre'inde Volks-
krant van 28 november 1998).
17 Onder'exit-optie' wordt de mogelijkheid verstaan om afstand te nemen van een groep.
18 Een discussie in het boek Grondrecht en Wisselgeld onderredactievan Meijer (1998) geeft
een voorbeeld van particularisering vande rechteneneen weerwoorddaarop. Ineen inter-

view met Lee Kuan Yew, die minister-president van Singapore was van 1959 tot 1990, vervalt
het gesprekoverde rechten van het individu alsnel in een discussie of de Verenigde Staten
een modelstaat vormen. Het individuelezelfbeschikkingsrecht van individuen beschouwt Lee

alsonhoudbaaropgrond van problemen inde Verenigde Staten, zoals drugsproblemen, ge-
weldsmisdrijven en hetgrote aantaldaklozen. Lee gebruikt daarbilhetargument. dat in de
Zuidoost-Aziatische filosofie van het con fucianisme het collectief als hoogste waarde geldt,
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waarmeehij beweertdatdemensenrechten niettoepasbaarzijn inditdeelvande wereld.

In hethoofdstukerna beweert Kim Dae jung, voormaligmensenrechtenactivisten politieke
gevangene-en van 1998 tot 2002 president van Zuid-Korea-een groot voorstandertezijn
van de mensenrechten. Hil baseertzich eveneensop hetconfucianisme, dat volgens hem het
collectief als belangrijke waarde heeft, maarwaarbij tevensgeldtdat het individu nooitopge-
offerd zou mogen worden aan het collectief. Kim Dae Jung verwijtdeautoritaire regimes in

Zuidoost-Azie het confucianisme eenzijdig te interpreteren waarmee zij te veel macht voor

zichzelf opeisen. De discussietoont hoeeenvoudighet is om de mensenrechten te particula-
riseren tengunste vande macht.



9  Invloed van interculturele
ideologie op concrete denk-
beelden en gedrag

Inhet
vorige hoofdstuk is geconcludeerd dat de interculturele ideologie para-

doxale richtlijnen en eisen voorschrijft. Op grond daarvan zijn twee elkaar
uitsluitende varianten van de interculturele ideologie beschreven: een monisti-
sche, etnocentrische, variant en een relativistische, tolerante, variant. Het ex-
pressieve domein is al enigszins aangestipt met het spreken over positieve en
negatieve interculturele dynamiek. Het zal hierna verder worden uitgewerkt op
basis van de resultaten van de analyse van het objectieve en normatieve do-
mein. Dat gebeurt in dit hoofdstuk grotendeels op een hypothetisch niveau,
maar er worden al wel verbanden gelegd met problemen rond interculturele
communicatie, zoals die staan beschreven in hoofdstuk 3. Een uitgangspunt
bij deze analyse is dat denkbeelden en normatieve eisen, in dit geval die van de
interculturele ideologie, van invloed zijn op iemands houding en de wijze
waarop deze tot uitdrukking komt in interactie.

Om de werking van de interculturele ideologie te kunnen verklaren moet het
effect van de paradox (de interne tegenstrijdigheid van etnocentrisch monisme
en tolerant relativisme) worden verhelderd, op het niveau van het innerlijk van
de mens, de interpersoonlijke verhoudingen en de groepsverhoudingen. Ob-
servaties en veel gehoorde verklaringen worden hierbij betrokken.

De invloed van de interculturete ideotogie op het
innerlijk van de mens: culturele identiteit

In het vorige hoofdstuk hebben we gezien dat met het ideologische cultuurbe-
grip de neiging bestaat om op grond van een essentialistisch cultuurbeeld en
een deterministisch mensbeeld iemands identiteit op te vatten als bepaald door
tijdstip, plaats en culturele context op het moment van geboorte. Zo be-
schouwd is iemands identiteit in feite voor zijn geboorte al bepaald. In tegen-
stelling hiermee is er een opvatting over identiteit, die bestaat uit een optelsom
van iemands ervaringen, kennis, waarden, normen, veranderingsprocessen,
keuzes en wijzen van uiting geven daaraan als een dynamisch proces (Maalouf
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I999). Taylor (I995) spreekt bijvoorbeeld over identiteit die zich door de dia-
loog ontwikkelt.

De twee opvattingen over identiteit zijn te onderscheiden in een statische en
een dynamische variant. De volgens de ideologie als noodzakelijk voorgestelde
culturele identiteit is te beschouwen als een uitvloeisel van de ideologische loy-
aliteitsnorm. Geredeneerd vanuit de ideologie heeft iedereen een culturele
identiteit en is men zich hooguit niet van zijn culturele identiteit bewust. In
deze opvatting is iemand 66n met zijn cultuur, in tegenstelling tot de dynami-
sche opvatting waarin iemand zich verhoudt tot (verschillende) waardeorienta-
ties. De twee varianten kunnen worden voorgesteld als de twee uitersten van
een continuum, waarbij iemands opvatting over waarom hij is zoals hij is, be-
palend is voor de plaats die hi j op het continuum inneemt. Op deze wijze kun-
nen discrepanties tussen het deterministische mensbeeld van de interculturele
ideologie en het zelfbeeld inzichtelijk worden gemaakt.

Hofstede (I991) brengt het beeld van culturele identiteit over met de metafoor
van de computer. Hij spreekt over cultuur als mentale programmering en ver-
bindt dit met de jeugd (p. I4), wat te beschouwen is als een tamelijk statische

benadering van identiteit. Maalouf relativeert zijn eigen identiteit als volgt:
'dankzij al mijn achtergronden (Arabische, Franse, Christelijke) afzonderlijk
genomen, heb ik een bepaalde band met een groot aantal van mijn medemen-
sen; maar dankzij dezelfde criteria, samengevoegd, heb ik mijn eigen identi-
teit, die met geen enkele andere valt te verwarren' (Maalouf I999, p.  29). Zijn
benadering geeft aan dat hij in staat is naar zichzelf te kijken vanuit verschil-
lende perspectieven, wat te beschouwen is als een dynamische benadering.
Ramdas brengt een nieuwe dimensie in wanneer hij stelt dat culturele identi-
teit iets is dat iemand vooral van anderen krijgt toebedeeld. Hij zegt: 'Hier ben
ik een kleurling, in Paramaribo ben ik dat niet. In Paramaribo ben ik een Hin-
doestaan, in India niet. In India ben ik een westerling, in Nederland niet'
(Ramdas 1992, p. I68).

Deze voorbeelden tonen aan dat identiteitl niet alleen te maken heeft met
het innerlijk van de mens, maar dat de omgeving daarop invloed uitoefent. Er
is dus sprake van een wisselwerking tussen omgeving en individu. Een heers-
ende ideologie. zoals de interculturele ideologie, of omgekeerd, het verzet te-
gen zo'n ideologie, zijn te beschouwen als voorbeelden van omgevingsfacto-
ren. De mate waarin deze factoren van invloed zijn, heeft te maken met de
dominantie van omgevingsfactoren en de 'eigenwijsheid' van een individu.
Een innerlijke factor als 'eigenwijsheid' hangt ongetwijfeld samen met zelfver-
trouwen. De interculturele ideologie is in zijn algemeenheid dominanter dan
het verzet ertegen en de mate van zelfvertrouwen verschilt per persoon. Daar-
naast spelen andere omgevingsfactoren hierop in, zoals positieve of negatieve
labeling van gebeurtenissen.

Vanuit het perspectief van de interculturele ideologie en haar loyaliteitsnorm
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kan iemand in een identiteitscrisis raken door cultuurverschillen waar hij mee
te maken heeft2. Wanneer iemand zich bijvoorbeeld niet als echte Turk ge-
draagt, loopt hi j onder invloed van de interculturele ideologie het risico om
door Turken als verrader te worden beschouwd en door Nederlanders als on-
echte Turk te worden bestempeld (zie het voorbeeld in hoofdstuk 3 en zie ook
Maalouf I999). Indien iemand tegen een dergelijke druk niet bestand is,
neemt de kans toe dat hij in een identiteitscrisis terechtkomt. Die identiteitscri-
sis  is dan echter  niet te wijten aan cultuurverschil  of de kloof tussen culturen
waarin iemand volgens de ideologie terecht is gekomen, maar wordt veroor-
zaakt door de intercultureel ideologisch noodzakelijk geachte culturele identi-
teit, die uitgaat van strikte grenzen tussen culturen en de loyaliteitsnorm. De
Turkse man komt vanuit de ideologische eisen in conflict met zichzelf, omdat
de waarde die hi j toekent aan verschillende gewoonten en waardeorientaties en
de manier waarop hij daar het liefst mee om zou willen gaan, niet is erkend
binnen het perspectiefvan de interculturele ideologie.

Deze Turkse man kan geholpen zijn door hem de kennis aan te bieden over
een dynamische identiteit op grond waarvan hij zijn zelfbeeld anders kan defi-
nieren. Inzicht in zijn persoonlijke socialisatieproces, inclusief zijn keuzes en
toekomstvisie, kunnen dienst doen bij de erkenning van zijn dynamische unie-
ke persoonlijke identiteit. Dit zal de druk van zijn omgeving niet doen afne-
men, maar hij wordt wel weerbaarder tegen de druk die op hem wordt uitgeoe-
fend doordat hij deze kan verklaren.

Uit de antwoorden van allochtone respondenten uit het empirische deel van
het onderzoek blijkt trouwens dat velen erin slagen om van beide culturen het
beste te kiezen. De allochtone respondenten zijn niet zonder moeilijkheden,
maar wel succesvol, geintegreerd in de multiculturele samenleving, in die zin
dat zij een goede baan hebben en status hebben verworven. De ideologie ver-
hoogt dus wel de druk, maar niet iedereen wordt er slachtoffer van. Zoals al-
lochtonen het vaak zeggen: Wij moeten ons dubbel bewijzen. Zij moeten zich be-
wijzen tegenover hun eigen achterban en zij moeten zich als allochtoon
bewijzen tegenover de gastsamenleving.

De invioed van de interculturele ideologie op interpersoonlijke
verhoudingen: het zelfbeeld en het beeld van de vreemdeling

Culturele identiteit hangt samen met cultuurbesef. Cultuurbesef ontstaat vol-
gens de ideologie vooral door interculturele contacten: wat eerst als vanzelf-
sprekend is beschouwd, komt onder invloed van interculturele contacten in
een minder vanzel fsprekend perspectief te staan. Men wordt  zich van diversi-
teit bewust en dus van de eigen culturele eigenaardigheden. Uit het empiri-
sche deel van dit onderzoek blijkt echter dat men zich wel bewust wordt van
het bestaan van culturele diversiteit in algemene zin, maar dat juist besef van
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de eigen cultuur niet toeneemt onder invloed van interculturele contacten.
Ondanks interculturele contacten blijkt men namelijk amper in staat kenmer-
ken van de eigen cultuur te noemen. Een verklaring hiervoor zou kunnen
zijn dat hoe nauwer men betrokken is bij een cultuur (de eigen, maar het kan
ook een andere  zijn),  hoe meer heterogeniteit en diversiteit men waarneemt,
waardoor het omschrijven van culturele algemeenheden vrijwel onmogelijk
is. Tijdens discussies valt op dat in tegenstelling tot wat vaak wordt beweerd,
de meeste mensen uitgebreide (vaak statische) cultuurbeelden kunnen be-
schrijven van culturen waar zii feiteliik op grote afstand van staan. Men heeft
dus veel vaker een gearticuleerd beeld van de vreemde cultuur dan van de ei-

gen.

Het ideologische idee dat een mens door ziin cultuur is gedetermineerd, is
voor veel mensen moeilijk in overeenstemming te brengen met hoe zij zichzelf
ervaren. Zelfs wanneer iemand sterk wordt beinvloed door zijn omgeving, zal
hij van zichzelf niet gauw zeggen dat hij gedetermineerd is door zijn cultuur.
Iemand vindt gewoon ergens iets van ofhij vindt er niets van en neemt het als
vanzelfsprekend aan. Door cultuur te associeren met programmeren, met be-

paaldheid en met een deterministisch mensbeeld wordt van 'de vreemdeling'
het beeld van een robot (computer, marsmannetie, total stranger) geschapen.

Omdat iemand zichzelfniet als robot ervaart, bestaat de neiging om cultuur te
beschouwen als iets van de cultureel anderen. Over cultuur heeft men het ook

pas zodra cultureel anderen in beeld zijn. Dit legt nog extra de nadruk op ver-
schil waardoor 'de vreemdeling' bij voorbaat als 'cultureel anders' wordt be-
schouwd). Men beschouwt de deterministische mensopvatting en het homo-
gene cultuurbeeld dus niet als iets dat op zichzelf van toepassing is. En dat is
terecht, zoals het onderzoek van Sperber & Wilson (I986) aantoont (zie hoofd-
stuk 8). Of het op een andere cultuur kan worden toegepast, daar kan men ge-
redeneerd vanuit de ideologie, niet over oordelen als buitenstaander. Dat kan
men alleen aannemen.

Tegen deze achtergrond is het niet verwonderlijk dat er grote behoefte bestaat
aan cultuurkennis over de vreemdeling en aan recepten over hoe met een
vreemdeling moet worden omgegaan. Die behoefte is een direct gevolg van de
beeldvorming door de interculturele ideologie. Differentiatiebenaderingen in-
terculturele communicatie voorzien in deze behoefte met hun cultuurt>polo-
gieln (Pinto 1990 en  994, Hofstede I99I), waarmee ze impliciet de ideologi-

sche beeldvorming over de vreemdeling bevestigen. Cursussen interculturele

communicatie gaan over hoe autochtonen met allochtonen om moeten gaan
en niet over hoe zij met elkaar om moeten gaan. Het verklaart ook waarom
deze cursussen vooral worden bezocht door autochtonen4, want de intercultu-
rele situatie is in differentiatiebenaderingen niet gedefinieerd als een commu-
nicatie-eenheid, maar als een tweetal eenrichtingsbenaderingen.

Differentiatiebenaderingen vormen niet de goede weg omdat de cultuurty-
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pologieen vooroordelen en stereotypering in de hand werken. Het is een illusie
om te denken dat cultuurkennis communicatie verbetert en het is evenzeer een
illusie te denken dat verbetering van communicatieve vaardigheden proble-
men van botsende waarden op kan lossen. Kennis over andere culturen leidt
hooguit tot bewustwording van culturele diversiteit. Communicatieve vaardig-
heden zijn hooguit behulpzaam in communicatieprocessen over waarden.
Maar cultuurkennis en communicatieve vaardigheden lossen op zichzelfgeen
problemen op.

Aan de andere kant zi in vooroordelen nodig om situaties in te schatten. In
een effectieve gesprekssituatie worden vooroordelen bijgesteld als daar aanlei-
ding voor is (Gadamer I986). Het statische karakter van de interculturele ide-
ologie veroorzaakt de neiging te volharden in vooroordelen en stereotypen,
waardoor mensen elkaar gaan opsluiten in culturele kaders. Door de veron-
derstelling dat cultuurkennis bijdraagt aan communicatie, worden namelijk
niet de relatie en wederzijdse verwachtingen gedefinieerd, maar wordt de an-
der als persoon gedefinieerd. Men gebruikt kennis over culturen als het ware
om personen te determineren. Het is namelijk extern verkregen kennis over
iemand waarmee een persoon getypeerd wordt. Dat is het moment waarop
indirect paternalisme plaatsvindt. Er wordt in zo'n geval aan voorbijgegaan
dat degene over wie het gaat in eerste instantie zelf het beste inzicht over
zichzelfkan geven. Iemand wordt zo alsnog gedwongen aan verwachtingen te
voldoen. Deze manier van omgaan met elkaar wordt aangeprezen als wense-
lijk, omdat men ervan uitgaat dat op deze manier optimaal rekening wordt
gehouden met de cultuur van de ander. Waar men echter rekening mee
houdt, zijn de culturele stereotypen en niet de persoon in kwestie en zoals de-
ze gezien wil worden. Zoiets zou alleen werken wanneer een stereotype en ie-
mands zelfbeeld toevallig samenvallen. De kans is niet zo groot dat dit vaak
het geval zal zijn. Het is hoe dan ook een pijnlijke situatie voor elk individu
wanneer hij zich moet verzetten tegen vooroordelen en stereotypering. Ie-
mand moet namelijk telkens aantonen dat hij niet is wie de ander denkt dat
hij is. Het komt over als een gebrek aan oprechte interesse in iemand. Ie-
mand is meer dan een vertegenwoordiger van zijn cultuur; op zijn minst
heeft hij zijn eigen beleving daarbij. Wanneer dit stereotyperen in gang is ge-
zet, is het risico groot dat dit beantwoord gaat worden met andere stereoty-
pen. Op zo'n moment ontstaat een tegenstelling tussen wil en z(i. Met andere
woorden, men determineert elkaar. Dit maakt een relatie uiterst complex. Er
is niet alleen het risico dat men langs elkaar heen praat, maar de verwikkelin-
gen kunnen dermate ingewikkeld worden, dat ze zonder hulp van buitenaf
niet meer zijn te reconstrueren. Onderling wantrouwen en het risico van con-
flict nemen toe. Het is niet verwonderlijk dat de meeste mensen dergelijke ri-
sico's willen vermijden. Zonder dat zij de oorzaak van die risico's onder woor-
den kunnen brengen, kiezen velen ervoor om zolang mogelijk in de rol van
buitenstaander te blijven.
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De interculturele ideologie, groepsverhoudingen
en de invloed van het waardevacuOm

De uitgangspunten van de interculturele ideologie komen, zoals we hebben ge-
zien, voort uit richtliinen uit de periode van dekolonisatie, waarin de gekoloni-
seerde volkeren het recht op eigen cultuur kregen en de (ex-)kolonisator hier-
voor respect diende op te brengen. Het advies aan de kolonisator was letterlijk:
neem afstand van de (ex-)kolonie, trek ie terug achter de eigen nationale gren-
zen en laat de ex-kolonie met rust. In de multiculturele samenleving, waarin

men gebaat is bij samenwerking, werkt dit advies echter nog steeds op precies
dezelfde wijze. Men trekt zich nu alleen niet terug achter nationale grenzen,
maar achter denkbeeldige en poreuze grenzen.

Deze denkbeeldige en de poreuze grenzen zijn er de oorzaak van dat de nor-
matieve richtlijnen van de interculturele ideologie in de moderne tijd tegen-

strijdig werken. Op grond van de denkbeeldige grenzen pretendeert men el-
kaar met rust te laten en elkaar niet te beinvloeden. Maar men beinvloedt
elkaar in de moderne context wel. En omdat men elkaar beinvloedt, werkt de
richtlijn dat men respect en tolerantie voor andere culturen moet hebben al-
leen zolang onderlinge invloed niet tot irritaties leidt. Zodra er wel irritaties
ontstaan, waarden met elkaar botsen, ofwaarden elkaar uitsluiten, is er op ba-
sis van de overheersende ideologie geen andere richtlijn dan zich te verdedigen
op basis van het recht op eigen cultuur, de monistische variant van de ideolo-
gie. In een multiculturele context, waar de grenzen tussen culturen poreus of

denkbeeldig ziin, mondt dit uit in onverdraagzaamheid en etnocentrisme.

De twee varianten van de ideologie sluiten aan bil primaire menselijke psycho-

logische reacties op gevaar, namelijk vluchten (preventief vermijden) en vech-
ten (agressieve assertiviteit). Sterker   nog, deze reacties worden geactiveerd
door de ideologie. In de praktijk kunnen we zien gebeuren dat vanuit preven-
tief oogpunt mensen proberen interculturele probleemsituaties te vermijden
door relaties ofconfrontaties te vermijden. De discussie over hoofddoekjes gaat
er tot nu toe bijvoorbeeld vooral over of men wel of niet vri j is om ze op te doen.
Daardoor hebben hoofddoekjes in discussies vooral een symbolische waarde
voor de tegenstelling (positionering) tussen minderheden en meerderheid ge-
kregen en hebben ze nog nauwelijks geleid tot open discussies over waar het

werkelijk omgaat: de achtergronden van discriminatie, dubbele moraal bij
mannen, dwang, en botsende waarden rondom het rechtssysteem (in verband

met kledingvoorschriften van politie en in de rechtszaal). Het verklaart ook
waarom er zwarte scholen en zwarte wijken ontstaan en het verklaart tevens

waarom zorgverleners hulpverlening aan migranten en vluchtelingen trachten
te vermijden5. Men verklaart in het laatste geval de eigen houding wel met het
cultuurexcuus6: .Ik ken de cultuur van die mensen niet, dus ik kan niets voor
ze betekenen'. Of als iets niet helemaal goed gelopen is: 'Sorry, maar zo is nu
eenmaal mi in cultuur'. (Zie ook hoofdstuk 3.)



105 INTERCULTURELE COMMUNICATIE & IDEOLOGIE

Het is echter niet alti id mogelijk om interculturele situaties te vermiiden. Ie-
mand heeft niet altijd de mogelijkheden om te verhuizen uit een wijk, die
qua samenstelling steeds multicultureler wordt. De bewoners van zulke wij-
ken behoren vaak tot de lagere klassen of gemarginaliseerden in een samen-

leving waardoor hun mogelijkheden al aanzienlijk zijn beperkt. Binnen de
context van ontwikkelingssamenwerking hebben werkers in het veld te ma-
ken met de eisen van hun geldschieters en de eisen van locale organisaties en
overheden. Zowel in de wijk, in de zorg, in het onderwijs als binnen ontwik-
kelingssamenwerking wordt, waar vermijding van confrontaties niet meer
mogelijk is, toch geprobeerd om confrontaties zo lang mogelijk uit te stellen
met behulp van het cultuurexcuus. Dat kan overkomen als onwil, maar dat is
het niet alleen. De oorzaak van het cultuurexcuus ligt in hoge mate in het ge-
brek aan richtlijnen voor het handelen in het geval gewoonten en waarden
botsen. Wat moet iemand immers doen wanneer waarden botsen en hij niet
meer wenst te tolereren en zich ook geen etnocentrische houding aan wil
meten? Het cultuurexcuus werkt in dat geval niet, want er is een grens be-
reikt. Het probleem is dat door de dominantie van de huidige ideologie een

evenwichtig alternatief ontbreekt.  Door het gebrek aan zo'n alternatief varie-
ren de meeste mensen tussen de ene variant en de andere variant van de ide-
ologie, afhankelijk van de vraag of er sprake is van botsing en de mate van
angst die (reeel of niet) aanwezig is. De waarneembare verandering in reac-
ties op de multiculturele samenleving na II september 2OOI, toen de aansla-

gen op het World Trade Center plaats hadden, was dan ook geen verandering
van ideologie, maar een verandering van de in hoofdzaak relativistische va-
riant van de ideologie in de monistische variant. Hetzelfde geldt voor de toe-
rist in Senegal die in zijn verkregen enthousiasme voor dit land en haar be-
volking na beroving tijdens zijn vierde vakantie geen goed woord meer over
heeft voor alle Senegalezen bij elkaar en ze als een onbetrouwbaar volk af-
schildert (zie ook hoofdstuk 3).

In de regel staan minderheidsculturen onder grotere (assimilatie)druk dan do-
minante culturen. Angst hiervoor onder minderheden kan daardoor leiden tot
het aannemen van een monistische houding. Deze monistische houding keert
zich onder invloed van het feit dat men minderheid is in eerste instantie meest-
al naar binnen. Men neigt ertoe fundamenteler in de leer te worden. Dit proces
is ook beschreven door Appiah (I992) die het uitlegt met de termen extrinsiek
en intrinsiek racisme. Deze vormen van racisme verschillen in wezen niet van
elkaar, want beide hebben uitsluiting tot gevolg.

Wanneer gesproken wordt over dominante cultuur en minderhedencultuur,
heeft men het over groepen. Geredeneerd vanuit de interculturele ideologie
vertaalt het verschil in groepen op macroniveau zich rechtstreeks naar interac-
ties op microniveau. Observaties wijzen uit dat dit geen regel is. Op micro-in-
teractieniveau kunnen zowel leden van de dominante cultuur als leden van de
minderhedencultuur zich bedienen van beide varianten en daarmee samen-
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hangende houdingen van de interculturele ideologie. Er bestaat wel een wissel-
werking tussen micro- en macroniveau.

Hoe ook geprobeerd wordt om problemen te vermijden, er zijn situaties te over
waarin de denkbeeldige grenzen tussen culturen worden overschreden, waar-
door het risico toeneemt dat een relativistische houding wordt verruild voor
een monistische. Het interculturele waardevacuum is hier de oorzaak van,
want er is vanuit het ideologische perspectief geen andere mogelijkheid om
voor zichzelf op te komen. Doet zo'n omslag van relativisme naar monisme
zich voor op maatschappelijk macroniveau tussen groepen, dan is er sprake
van een uiterst spanningsvolle situatie, waarin een groot risico van escalerend
conflict dreigt, zoals de situatie na de aanslagen op het wrc aantoont.

Uit de interculturele ideologie voortkomende
attituden en reactiepatronen

De hypothetische analyse van het expressieve domein toont aan dat de twee va-
rianten van de paradoxale interculturele ideologie leiden tot twee verschillende
attituden: [I] een attitude van kritiekloze tolerantie met als gevolg (preventief)
vermijdingsgedrag en [2] een monistische of etnocentrische attitude met als
gevolg agressieve assertiviteit, die gepaard gaat met eisen als assimilatie, het
weren van vreemdelingen en het afwijzen van de multiculturele samenleving.
Het is even goed mogelijk dat men erg twijfelt tussen de twee varianten en de
aan te nemen houding. Deze twijfel wijst op een toenemend bewustzijn van de

paradox van de ideologie, maar door het ontbreken van een alternatief blijft
men steken in een uiterst lastig dilemma.

Reactiepatronen7 die voortkomen uit de ideologie zijn grofweg samen te vat-
ten als [IJ wij-zij-tegenstelling, [21 vermijdingsgedrag en [3} agressiefgedrag.

Relativering van de interculturele ideologie,
samenvatting en conclusie

Hypothetisch beschouwd veroorzaakt de interculturele ideologie op basis van
het cultuurconcept en de beide varianten van de ideologie een voortdurende
wij-zij-indeling tussen de ene en de andere cultuur. Deze indeling in het den-
ken is onder de oppervlakte van sociale interactie permanent werkzaam. Het ri-
sico dat het Wij-zil-denkpatroon onder invloed van botsende waarden aan de op-
pervlakte komt is groot. Vanaf dat moment dreigen identiteitscrisis, culturele
stereotypering, maatschappelijke spanningen en escalatie van conflicten in alle
openheid naar buiten te tredens.  Het is de ideologie zelf die de wij-zij -tegen-

stelling voortbrengt. Bovendien biedt ze met haar monistische en relativisti-
sche variant geen oplossingen, maar versterkt ze de problemen iuist. Met ande-
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re woorden, de problemen die de interculturele ideologie tracht te bestrijden,
worden door dezelfde ideologie opgeroepen. Het denken in termen van de ene
cultuur en de andere cultuur duidt op gebrek aan een alternatief, waarin geza-
menlijkheid centraal staat. Daardoor wordt men gedwongen zich terug te trek-
ken of aan te vallen met'cultuur' als inzet, het cultuurexcuus.

Wanneer het doel van intercultureel handelen een duurzame multiculturele
samenleving is en indien de hier ontvouwde stellingname in de empirie wordt
bevestigd, dan is geredeneerd vanuit de rationaliteitsthese van Habermas
(I 8I) het ideologische cultuurconcept in relatie tot de multiculturele samenle-
ving niet als een vruchtbaar concept te beschouwen. Samengevat komt het
erop neer dat de interculturele ideologie splitsend werkt en niet integrerend.
Tolerantie wekt hooguit tijdelijk de schijn van stabiliteit. Het wij-zij-denken ver-
oorzaakt zowel separatiedruk, 'ieder op zijn eigen wijze', als assimilatiedruk,
'allochtonen9 moeten zich maar aanpassen'. Omdat separatie en assimilatie al-
tijd neveneffecten hebbenlo, respectievelijk marginalisatie van minderheids-
groepen en het opgeven van belangrijk gevonden waarden, leidt dit in de prak-
tilk vrijwel altijd tot verdere negatieve effecten.

Volgens De Ruijter is het cultuurrelativisme ook relatiefen dat geldt eveneens
voor de interculturele ideologie. De Boer (I980) stelt (zie de methodische ver-
antwoording), dat een ideologie is te beschouwen als een vanzelfsprekende
tweede natuur. Voor een tweede natuur geldt dat deze op grond van 'iets' ont-
maskerd kan worden. Dit 'iets' ontwikkelt zich geleidelijk. Voor de intercultu-
rele ideologie geldt dat de Ineeste mensen het grondbegrip cultuur van de in-
terculturele ideologie heel serieus nemen. Toch begint langzaam aan verzet te
ontstaan tegen het cultuurconcept (zie hoofdstuk 5,7 en 8). Hoe kleinschalig
dit ook is, het kan geinterpreteerd worden als tekenen van bewustzijn van de
interculturele ideologie. Bewustzijn houdt in dat wat als tweede natuur werd
beschouwd, verandert in een zienswijze waar men zich (kritisch) toe gaat ver-
houden. Zolang cultuur en de interculturele ideologie iemands tweede natuur
zijn, kan deze niet met afstand worden beschouwd, omdat hij er 66n mee is. Is
een ideologie vervolgens ook nog paradoxaal, dan wordt men er de gevangene
van. Dit belemmert iemand in het overnemen van alternatieve richtlijnen, zelfs
al zou iemand dat wel willen, omdat die richtlijnen redelijk worden gevonden.
Kennis van de interculturele ideologie en inzicht in de consequenties ervan
zijn daarom een eerste vereiste om effectievere handelingsstrategieen te kun-
nen ontwikkelen.

De vraag die er nu nog ligt, is welke concrete relatie er bestaat tussen de para-
doxale interculturele ideologie en interactiepatronen van vermijden en vluch-
ten, zodat nog preciezer kan worden uitgelegd hoe de interculturele paradox
werkt. Daarom wil ik hierna de analyse voortzetten met inzichten uit de com-
municatiewetenschappen.
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Noten hoofdstuk 9
1 Identiteit iseen complex begrip. Vele factoren speleneen rol: het perspectief van iemand

zelf endeomgeving, debehoefte aandifferentiatieen identificatie. Netalsbijcultuurkaner
sprake ziin van eenideaalbeeld en een reael beeld. Ik behandet hier slechts een deelaspect
van watallemaal met identiteit te maken kan hebben en watdaarallemaalover wordt be-

weerd. Vooreen overzicht van theoriean over etnischeen culturele identiteit in relatie totin-
terculturele communicatie zie Shadid (1998).
2 ZieookYounis (2001).
3  Het beeld van de ander wordt bevestigd in het onderzoek van jacobsen (2001). Zij sugge-

reert eveneens dat het theorie isdie mensen een anderals'zo anders'doetbeschouwen.
4 Hetismijtijdens het geven vancursussen herhaaldelijk gebeurddatallochtonen zich excu-

seerden voor hun deelname of beweerden deel te nemen om te horen wat er over hen verteld
werd.
5 Zieondermeerhetonderzoekvan Jacobsen (2001).
6 ontwikkelingswerkers vormen totopzekere hoogte eenafwijkendecategorie, wantzij zoe-

ken het interculturele iuist op. Zij worden door buitenstaanders vaakals idealisten be-

schouwd. De mechanismen die doorde interculturele ideologie worden voortgebracht, wer-
ken weI maar via eenandereingang. Erisnamelijknogal eenssprake van hetidealiseren of
exotiseren van vreemde culturen. Dit werkt uiteindelijkeven vervreemdenden stereotype-
rend. Confrontatie metde mindermooie kanten van een cultuurkunnen uiteindelijkeen re-
alistischerbeeld doen ontstaan, maar kunnen ook leiden tot vermijdings-of etnocentrisch ge-

drag.

7 Hetis waarschijnliikdatde geconstateerde attituden mede voortbestaan op basis van in de

historie gegroeide reactiepatronen die van generatie op generatie zijn overgedragen. Bijvoor-
beeld, denegerdieonderinvloed vandeslaventijd nogsteedsin eenondergeschikte rol

dreigt te vervallen of een blankedie zich nogsteedseen dominante neerbuigende houding
aanmeet. Hetzelfde geldt voormensen die betrokken zijn geweest bii interetnischeconflic-

ten, die een manier van uiten (coping) hebben ontwikkeld waarinzij permanent wijzen op het

belang van hun specifiekeachtergrond in hun angstondergedompeld te raken of opte gaan
in een andere cultuur. De coping-of handelingsstrategieen die hiermee gepaard gaan, kun-
nen van generatieopgeneratie worden doorgegeven. Dit hangt meestal samen met gebrek

aan erkenning van het aangedane leed. Het risico hiervan isdat het beelden levend houdt,
waar men juist vanaf wil, waardooreen vicieuze cirkel in werkingtreedt. Vergelijkbaar hier-
mee isde bewering van Jolanda Withuisdat het feminisme paradoxaal is: het verenigt vrou-
wen op hetordeningsbeginseldat het kwijt wil, en vereist identificatie, eenheid en solidariteit

opgrond van het kleine verschil waarvan hetde grote gevolgen juist wenstaf teschaffen

(1995•P' 11).
8 Bernstein (1994). Maalouf (1999) en Jacobsen (2001) beschrijven vergelijkbare processen.

9 In plaats vanallochtonen kan hierookdeterm nieuwkomers, migranten, endergellikege-

bruikt worden.

10 Zie Ook Berry (1995).



10 Analyse vanuit het
perspectiefcommunicatie

  n dit hoofdstuk zal de analyse worden aangevuld met inzichten uit commu-
Il nicatietheorieen. Het doel daarvan is om [a] een koppeling tot stand te bren-

gen tussen de interculturele ideologie en de effecten ervan in de empirie, [bl
een alternatiefte exploreren en [c] in het kader daarvan te komen tot het herde-
finieren van interculturele communicatie.

E6n manier om na te gaan hoe respondenten zich verhouden tot de ideologie
bestaat uit het aan hen (impliciet) voorleggen van een keuze tussen richtlijnen
van de interculturele ideologie en een alternatief. Er zijn in hoofdstuk 7 aanwij-

zingen beschreven die het aannemelijk maken dat de ideologie overheersend
werkt, maar er zijn in diverse hoofdstukken ook tekenen van verzet tegen delen
of de gehele ideologie gesignaleerd.  Het is bijvoorbeeld goed mogelijk dat er
behoefte is aan een alternatief, maar dat het toch moeilijk is aan de ideologie te
ontsnappen vanwege het belang dat wordt gehecht aan delen van de ideologie
of de  sancties die staan op het zich onttrekken aan de ideologie.  Het is boven-
dien aannemelijk gemaakt dat de ideologie oproept tot primaire psychologi-
sche reacties op gevaar (vluchten en vechten). Om de resultaten van het empiri-
sche onderzoek te kunnen interpreteren moet daarom worden gezocht naar

een mogelijkheid om ideologie en concreet gevaar van elkaar te kunnen onder-
scheiden, zodat de oorzaak van de primaire reacties zo goed mogelijk bepaald
kan worden. Dit stelt hoge eisen aan het uiteindelijk te ontwikkelen alternatief,
dat zoveel vertrouwen moet wekken dat de primaire reacties plaats kunnen ma-
ken voor secundaire reacties, waar ruimte bestaat voor afweging van argumen-
ten en belangen. Aan het eind van dit hoofdstuk zal daarom de eerste aanzet tot
een voorlopig alternatief zijn beschreven, dat gebruikt is bij het empirische on-
derzoek, waarvan het resultaat in hoofdstuk II aan de orde is.

Communicatietheoriein algemeen

In de analyse in hoofdstuk 6 is gebruik gemaakt van de theorie van Sperber &

Wilson (I986) over informatieverwerking om aan te geven dat ieder mens een
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specifiek uniek referentiekaderl bezit. Dit is een uiterst belangrijk inzicht in re-
latie tot diversiteit en communicatie, omdat het aantoont dat homogene cultu-
ren niet bestaan en dat het veel gebruikte codering-decodering-mode12 van
communicatie een te simpele weergave is van in de empirie aanwezige com-
plexe communicatieprocessen.

Literatuuronderzoek3 wiist verder uit dat communicatietheorieen,  zij  het  in
verschillende mate, allemaal een dynamisch karakter weerspiegelen, terwijl
van cultuurtheorieen zowel statische als dynamische varianten bestaan. Dat
communicatietheorieen overwegend dynamisch zijn heeft vermoedelijk te ma-
ken met de aard van communicatie zelf. Watzlawick, Beavin & Jackson (I976,
p. 42) stellen bijvoorbeeld dat alle gedrag communicatie4 is. Zij wijzen op het
cyclische karakter van communicatieprocessen, want er is geen begin en geen
eind. De visie van Habermas dat communicatie behalve middel ook vormend
is, sluit hierop aan.

Cultuur- en communicatietheorieen ziin in hun uitgangspunten en benade-
ring tot op zekere hoogte vergelijkbaar. Zo ziin er cultuurtheorieen waarin de
mens is ondergedompeld in zijn cultuur5, waarin een metafysisch cultuur-
beeld dominant is, en er zijn theorieen waarin de mens wordt beschouwd als
een kiezend en verantwoordelijk wezen6, waarin de mens zelf centraal staat.
Communicatietheorieen laten zich grofweg op analoge wijze onderscheiden in

systeembenaderingen waarin het systeem centraal staat en systeembenaderin-
gen waarin de mens centraal staat. Een voorbeeld van de eerste systeembena-
dering is de theorie van Laermans (I999) met de veelzeggende titel Communi-
catie zonder mensen en een voorbeeld van de tweede is de pragmatische
systeemtheorie van Watzlawick (I976). Gezien de voorafgaande analyse waarin
de kritiek van het ideologische cultuurbegrip als overkoepelend systeem al
naar voren is gebracht, behandel ik hier uitsluitend (systeem)theorieen7 waar-
in de mens centraal staat ter verdieping van de analyse tot nu toe. Een uit-
gangspunt daarbii is dat op basis van Watzlawicks opvatting over communica-
tie een onderscheid is te maken tussen effectieve en ineffectieve commu-
nicatie. Ineffectief gedrag is namelijk ook communicatie, omdat het wel een
effect voortbrengt.

Inzichten uit communicatietheorie6n over
het effect van paradoxale ideologiedn

Van grote waarde voor de empirische analyse is de theorie van Watzlawick

(I976) over paradoxale communicatie. Over tegenstrijdige informatieover-
dracht zegt Watzlawick dat deze weliswaar mensen dwingt te kiezen voor het
ene ofhet andere, dat deze keuze een beperking kan inhouden, maar dat een
keuze mogelijk is. Dat kan traumatiserend zijn in sommige gevallen, maar het
is minder ernstig dan de gevolgen van paradoxale communicatie. Deze wordt
samengevat onder de benaming van dubbele binding (boodschap).
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De bestanddelen van een dubbele binding kunnen als volgt worden omschre-
ven:

1   'Twee of meer personen zijn betrokken in een intense verhouding die, mate-
rieel en/ofpsychologisch, in sterke mate een levensbelang vertegenwoordigt
voor een, meerdere of alle betrokkenen. Situaties waarin dergeliike intense
verhoudingen typisch voorkomen zijn het gezinsleven (vooral de interactie
tussen ouders en kind), maar treden voorts ook op bij (...) materiele afhanke-
lijkheid (...)trouw aan een geloof, ideaal of ideologie, contexten beinvloed door
maatschappelijke normen oftraditie (...)

2    Binnen een dergelijke context wordt een bericht afgegeven van een dergelijke
structuur dat [a] er iets wordt beweerd, [b] er iets wordt beweerd over die be-
wering zelf, en dat Icl deze beide beweringen elkaar onderling uitsluiten. In-
dien het bericht dus een gebod is, dient dit gebod overtreden te worden om te
worden opgevolgd (...) De betekenis van het bericht is derhalve onbeslisbaar.

3   Tenslotte is het de ontvanger van het bericht niet mogelijk buiten het door het
bericht afgebakende kader te treden, noch door middel van metacommunica-
tie, noch door zich aan de situatie te onttrekken. Zelfs al is het bericht dus 10-

gisch zonder betekenis, het blijft een pragmatische realiteit: de ontvanger kan
niet niet-reageren, maar kan evenmin op passende wijze reageren, daar het
bericht zelfparadoxaal is. Deze situatie wordt vaak nog gecompliceerder ge-
maakt door het min of meer onverholen verbod om te laten merken dat men
zich bewust is van de tegenstrijdigheid ofvan de zaak waar het werkelijk om
gaat. Iemand die in een dubbele binding verzeild is geraakt, loopt derhalve
grote kans op bestraffing (...) op het etiket slecht.' (Watzlawick e.a. I976. p
I 88-I 8 9) .

Een voorbeeld vormt de opdracht Wees gens spontaan, De vraag is nu ofde para-
doxen van de interculturele ideologie ook een dubbele binding voortbrengen.
Om dit te kunnen onderzoeken moet de algemene theorie van Watzlawick
eerst worden vertaald in termen van de interculturele ideologie.

•    Ad I. Bij het eerste bestanddeel van de theorie wordt gesproken over personen
die betrokken zijn in een intense verhouding, die in sterke mate een levensbe-
lang vertegenwoordigt8. Een multiculturele samenleving is te beschouwen als

een verzameling van elkaar overlappende verhoudingen tussen mensen, een
systeem, waarin mensen voor hun samenleven (duurzaam of in vrede) afhan-
kelijk zijn van elkaar. Men is gedwongen vele terreinen met elkaar te delen zo-
als wijken, winkelcentra, scholen, werkplekken en centra voor gezondheids-
zorg waardoor men betrokken is bil elkaars gewoonten, tradities, geloofen
ideologie.

•    Ad 2. In het tweede bestanddeel heeft Watzlawick het over een context waarin
een boodschap een bepaalde structuur bezit: [a] er wordt iets beweerd, [bl er
wordt iets beweerd over die bewering zelf, en [c] deze beide beweringen sluiten
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elkaar onderling uit. De context waar Watzlawick het over heeft, is in dit geval
te omschrilven als een multiculturele context waarin mensen geconfronteerd
worden met elkaars diverse gewoonten en tradities en daarmee samenhangen-
de vermeende en/ofreele botsende waarden. De eerste bewering [a] van de in-
terculturele ideologie komt overeen met de eerste variant van de ideologie en
bestaat uit het gebod dat ieder mens em cultuur heefi en dat men het recht he«t op

cultuur. Zoals al aan de orde is geweest, geeft dit recht tevens het recht op etno-
centrisme. De tweede bewering [b} van de interculturele ideologie komt over-
een met de tweede variant van de interculturele ideologie en bestaat uit het ge-
bod dat mensen tolerant moeten staan tegenoverelkaars culturen. Deze tweede

bewering zegt iets over de eerste bewering. Concreet houdt dit tweede gebod in
dat men strikt genomen verondersteld wordt ook tolerant te staan tegenover et-
nocentrisme. In het geval men tolerant staat tegenover etrlocentrisme, doet ie-
mand de eigen cultuur waar hij recht op heeft [a] te kort. Beide beweringen van
de interculturele ideologie, gebod [al en gebod [b], sluiten elkaar onderling dus
Uit.

•    Ad 3. Watzlawick stelt voorts dat het voor de ontvanger van het bericht niet mo-
gelijk is om buiten het door het bericht afgebakende kader te treden. Doet men
dit wel dan volgen sancties ofontvangt men het etiket slecht. Het afgebakende
kader waarover in dit bestanddeel door Watzlawick wordt gesproken, bestaat
voor wat betreft de ideologie uit het dominante cultuurbegrip. Het kader be-
staat voorts uit een wereldbeeld van verschillende gelijkwaardige culturen.
Twijfels laten merken over het cultuurbegrip en de dilemma's ervan is te be-
schouwen als een poging om te laten zien dat men zich bewust is van de tegen-
strijdigheid. Wie twijfels uit kan de sanctie ofhet etiket intolerant ofpolitiek in-
correct verwachten. Wie weigert problemen van de multiculturele samenleving
onder ogen te zien wacht het verwijt te tolerant te zijn, waardoor iemand het
etiket te soft ofpolitiek incorrect krijgt. Degenen die twijfelen aan het cultuur-
concept wacht het verwijt dat zij zich nia bewust zijn van hun cultuur - waar-
bij gebrek aan bewustzijn wordt beschouwd als een zwakte - ofzij worden ver-
sleten voor universalist die geen respect heeft voor cultuurverschil.

De theorie van de dubbele binding verheldert de manier waarop de paradoxale
interculturele ideologie belemmerend werkt op het zich uiten in interculturele
situaties, in het bijzonder in het zich kritisch uiten. De ideologie laat eigenlijk
alleen oppervlakkige uitwisseling toe, maar andere zaken, die mensen ook be-
zighouden, botsende waarden bijvoorbeeld, verhuizen onder invloed van de
ideologie naar het domein van de taboes ofde strild. Bij Watzlawick zijn de ef-
fecten voor personen traumatisch: 'ik kan eigenlijk niet bestaan'. Voor de inter-
culturele ideologie geldt dat veel niet gezegd kan worden (ook een vorm van
'niet mogen bestaan'), wat ook samenhangt met het bij de ideologie horende
vocabulaire. Deze leidt er, door de nadruk op stereotype cultuurverschil name-
lijk toe, dat kritische uitlatingen negatief discriminerend en in termen van wij
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en zij worden uitgedrukt. Dit leidt op haar beurt tot het elkaar opsluiten in cul-
turen, wat kan worden opgevat door de cultureel andere als 'u hoort niet bij
ons'. Degenen die zich, onder invloed van de interculturele ideologie, tussen
twee culturen in voelen staan, kunnen het gevoel krijgen nergens bij te horen
en van cultuur uitgesloten te zijn, waardoor zij het gevoel krijgen niet te mogen
bestaan. (zie ook hoofdstuk g). Terwijl mensen vol zitten met oordelen missen
zij uitgangspunten en een gepast vocabulaire om iets te kunnen doen met hun
kritiek. De angst te discrimineren (relativisme) die bij 50 procent van de respon-
denten van de interviews is geconstateerd, is onder meer hieruit te verklaren.
Deze angst leidt gemakkelijk tot een houding van 'ieder voor zich'. Problemen
worden vervolgens opgekropt, om in veel gevallen later tot uitbarsting te ko-
men. Ondertussen zoekt men ook wel naar manieren om toch te kunnen zeg-

gen wat men te zeggen heeft en probeert het op strategische manieren ter voor-
koming van sancties. Men maakt bijvoorbeeld gebruik van paternalistische
rationalisaties ter verdediging van etnocentrisme, zoals het is voor iemands eigin
bestwil dat hj zich hier aanpast (monisme). Een monistische houding vertaalt
zich zo in een bevoogdende houding. Een laatste mogelijkheid is dat men blijft
hangen in dilemma's, waarin de vraag blijft spelen  of wj ons aan  moiten passen

aan hen ofdat 24 zich moeten aanpassen aan ons (relativisme-monisme). Dit di-
lemma leidt in de praktijk tot een houding van besluiteloosheid, want wat men
ook doet, het is altijd verkeerd.

Het is begrijpelijk dat alles wordt gedaan om discussies over botsende waarden
te voorkomen, of door contact te vermijden of door tijdens contact confronta-
ties te vermijden. Confrontaties die wel plaatsvinden zijn veelal ongenuanceer-
der en harder dan nodig is. Tot oplossingen van problemen leidt het niet. Het
debat over de multiculturele samenleving wordt op deze manier in hoge mate
gefrustreerd en belemmerd. Wat betekent deze analyse nu voor een te explore-
ren alternatief?

Exploratie van een alternatief

Wanneer we de cirkelredeneringen en de eenrichtingsbenaderingen van de
monistische en de relativistische varianten van de interculturele ideologie wil-
len overwinnen, zullen we aan moeten sluiten bij een ander uitgangspunt: het
principe van reciprociteit. Dit principe wordt toegepast bij interculturele uit-
wisseling. In uitwisseling ligt wederkerigheid9 besloten. In terrnen van ge-
spreksvorm hebben we het dan over een dialoog. Wat houdt dat precies in, en
wat is hien'an de betekenis voor de multiculturele samenleving?

De Boer (I980) beschrijft met behulp van Habermas' uitgangspunten bij com-
municatief handelen de kenmerken van een dialoog, waarbij de volgende ele-
menten worden onderscheiden: intentionaliteit, integriteit, rationaliteit, unici-
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teit en authenticiteit. Onder intentionaliteit wordt verstaan dat een uiting zin-
nig moet zijn, in de betekenis dat deze verstaanbaar is en uit zinnige informa-
tie bestaat (p. 80-83) Integriteit houdt in dat een uitspraak waarachtig en be-
trouwbaar moet zijn (p. 83-85). Rationaliteit heeft hier vooral de betekenis dat
de actor voor de uiting verantwoordelijkheid neemt en zo nodig bereid is er ver-

antwoording over af te leggen.  Het gaat voorts over de beweegredenen die op
de achtergrond spelen. De Boer heeft het in dit kader ook over toerekeningsvat-
baarheid van de actor (p. 85-90). Uniciteit betekent dat elk mens een unieke
bron van informatie is (p. 9I-95). Authenticiteit houdt in dat een actor verleden
en toekomst op zich neemt, wanneer hij meent wat hij zegt over de toekomst,
ook al kan hil dit vooruit nog niet weten (p. 95-97)· Luttenberg (2000) voegt
hieraan toe dat communicatief handelen pas communicatief handelen  is,  als
bij actoren de bereidheid bestaat om op grond van redelijke argumenten van
mening te veranderenlo. Het probleem met de interculturele ideologie is dat

deze op zijn best niet verder komt dan intentionaliteit en een beetie integriteit,
maar de rest - rationaliteit, uniciteit, authenticiteit en bereidheid tot verande-
ren - kan met de interculturele ideologie niet worden verantwoord.

Een multiculturele dialoog of interculturele dialoog vraagt tegen het licht van
de reeds naar voren gebrachte problemen en analyses om meer dan oppervlak-
kige uitwisseling. Er zijn gesprekken nodig over (individuele) beweegredenen
van gedrag, gewoonten, tradities en waarden die botsenll. Wanneer dit niet
duidelijk is, zouden we het er toch over moeten hebben zodat we worden aan-

gezet tot nadenken erover. Een dialoog kan bijdragen aan begrip, inzicht geven
in verhoudingen, gebruikt worden om te zeggen hoe wii elkaar raken, en zij
kan ons aan het denken zetten. Een effect van de multiculturele samenleving is
immers dat wii elkaar spiegels voorhouden. De realiteit van de multiculturele
samenleving dwingt ons tot nadenken over onszelf en over de ander,  over hoe

wij (willen) samenleven en werken, waar de grenzen liggen van de multicultu-
rele samenleving en wat als acceptabel beschouwd kan worden. Een dialoog
kan onze mening versterken of aanzetten tot herziening van een mening. Bou-
wen aan een multiculturele samenleving is moeilijk voor te stellen, wanneer

we alles bij  het oude willen laten of wanneer bepaalde individuen of groepen
uitgesloten zijn van de dialoog. De dialoog dient samenlevingsbreed plaats te
hebben op basis van het uitgangspunt dat iedereen recht heeft op een plek on-
der de zon en het uitgangspunt dat diversiteit belangrijk is voor een samenle-
ving in het kader van het oplossen van problemen12.

Een dialoog is gebaseerd op wederkerigheid. Aan deze waarde zijn grond-
rechten verbonden, zoals het recht voor zichzel f te spreken te midden van an-
deren die ook het recht hebben voor zichzelf te spreken, en het zelfbeschik-
kingsrecht te midden van anderen die ook zelfbeschikkingsrecht hebben. Voor
het gezamenlijk vormgeven aan een samenleving is bovendien commitment
nodig. Dat houdt onder andere in dat niemand mag worden uitgesloten van de
dialoog.  Maar wat moet er gebeuren als iemand of groepen zichzelf uitsluiten
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van de dialoog door er of niet aan deel te nemen of door de waarden die eraan
ten grondslag liggen niet te erkennen of met voeten te treden? Of wat moet er

gebeuren wanneer iemand door anderen van deelname aan een dialoog wordt
weerhouden, als iemand niet vrij is om daarover zelf te beslissen. Vanuit de in-
terculturele ideologie wordt wel gesuggereerd dat de dialoog bij sommige cul-
turen niet past.

Waar we hiermee te maken hebben is een botsing tussen communicatieve
voorwaarden. Communicatieve voorwaarden kunnen gebaseerd zijn op

i   het principe van culturele bepaaldheid (relativisme);
2   bevoogdende en paternalistische waarden (monisme);
3      waarden als het recht voor zichzelf te spreken en zelfbeschikking (wederkeri-

ge communicatie).

Deze drie typen van communicatievoorwaarden botsen onderling met elkaar.
Dat betekent dat gekozen zal moeten worden om aan een voorwaardenparadox
te ontsnappen. Het ligt voor de hand om te kiezen voor de optie die de meeste
ruimte biedt aan diversiteit en tegelijkertijd voldoet aan duurzame samenwer-
king en samenleven. Dan is ontegenzeggelijk de enig mogelijke optie die van
wederkerige communicatie. De hier geschetste situatie waarin een keuze ge-
maakt moet worden toont aan dat er overeenstemming op het punt van com-
municatievoorwaarden bereikt moet worden. Naast het inhoudsniveau en rela-
tieniveau, zoals Watzlawick (I976) heeft beschreven, is er dus een derde
niveau, dat van de communicatievoorwaarden. De wederkerige communicatie-
voorwaarden zijn gebaseerd op het besef dat wij met elkaar verbonden zijn
door de planeet die we bewonen en dat we voor onze overleving afhankelijk
zijn van elkaar (de communicatievoorwaarde van samen). Wanneer wij dit be-
seffen, zien wij het als ons eigen en elkaars belang om geinteresseerd (inhoud)
te zijn in elkaar en weten wij ons gedwongen om elkaar serieus (relatie) te ne-
men.  Uit dit besef vloeit het inzicht voort dat positionering en polarisering  in
ons nadeel werken (zie het effect van de interculturele ideologie in hoofdstuk 3,
8 en 9). Kortom, op alle drie de niveaus - inhoud, relatie en communicatievoor-
waarden - botst de interculturele ideologie met de dialoog.

Herdefinidring van de interculturele communicatiesituatie

Een interculturele communicatiesituatie is in de praktijk een open situatie die
gezamenlijk gedefinieerd wordt op basis van de drie genoemde niveaus: die
van de communicatievoorwaarden, de inhoud en de relatie. Bestaat over deze
drie niveaus geen overeenstemming, dan zal effectieve communicatie moeilijk
tot stand zijn te brengen. Wederkerigheid is een onderdeel van deze definitie.
Zonder wederkerigheid is er geen dialoog, maar is er sprake van 6f ieder voor

zich en vennilding 6fer is sprake van bevoogding en etnocentrisch eigenbelang.
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Het definieren van de communicatiesituatie is te beschouwen als een zich her-
halend en belangrijk aspect van communicatieprocessen. Habermas biedt in-
zicht in wat er gebeurt als lopende het communicatieproces overeenstemming
over de communicatiesituatie niet tot stand komt of verdwijnt. Habermas
(I979 en I98I) onderscheidt daartoe drie vormen van taalhandelingen: instru-
mentele taalhandelingen, communicatieve taalhandelingen en strategische
handelingen (Habermas I979, P. 3) Onder instrumenteel handelen moet al
het handelen worden verstaan dat patroonmatig verloopt volgens vaste regels
en/of afspraken, waaronder technische voorschriften, rituelen en rolpatronen
vallen. Communicatieve handelingen vinden plaats op basis van alledaagse
vooronderstellingen waar consensus over bestaat. Zodra deze consensus onder
druk staat, kan met behulp van wederzijdse herinterpretatie een nieuwe defini-
tie van de situatie worden bereikt. Communicatiefhandelen overstijgt daarmee
het instrumentele handelen. Van groot belang voor communicatiefhandelen is
transparantie. Tot de optie van strategisch handelen gaat men over wanneer
communicatie niet transparant verloopt. In dat geval is onduidelijk wat het
doel is, meestal is dat het bereiken van het eigen belang.

Het ligt voor de hand dat instrumentele taalhandelingen in interculturele com-
municatie niet werken wanneer wat wel genoemd wordt culturele codes niet
overeenkomen. Instrumentele taalhandelingen werken evenmin als ze intern
tegenstrijdig zijn, zoals dit geldt voor de richtlilnen voor interculturele hande-

lingen op basis van de ideologie. De meest voor de hand liggende geschikte
taalhandeling voor een duurzame multiculturele samenleving is daarom die
van het communicatieve handelen: de dialoog. Onder invloed van de intercul-
turele ideologie en het daarmee samenhangende interculturele waardevacuum
is de ruimte daarvoor echter beperkt. Communicatie komt dan niet verder dan

het behartigen van culturele of persoonlijke belangen. Dit geeft een gevoel van
kwetsbaarheid. Het is dan ook voorstelbaar dat mensen uit voorzorg strate-
gisch gaan handelen. Vermijding en bevoogding zijn te beschouwen als
vormen van strategische communicatie. Habermas beschrijft een consensus-
model. Dit geeft tevens de kwetsbaarheid ervan aan, omdat de morele voor-
waarden van de dialoog, waarop iemand zich zou moeten kunnen beroepen, in
ziin model niet zijn gegeven. Of de morele voorwaarden van actoren gericht
zijn op het voeren van een dialoog, door Habermas intenties genoemd, is in
Habermas' model dus niet automatisch gegarandeerd. Intenties zijn namelijk
niet afte dwingen. Maar tegen de achtergrond van de analyse van de intercultu-
rele ideologie en de effecten die dit teweegbrengt, is het wellicht wel mogelijk
om elkaar ervan te overtuigen dat een dialoog en de daarbij horende intenties
noodzakelijk zijn. Habermas' onderscheid in taalhandelingen maakt namelijk
wel inzichtelijk wat er gebeurt als er geen overeenstemming is over de commu-
nicatiesituatie. Zolang er geen commitment is voor het voeren van een dialoog
zal de optie van strategisch handelen erg in trek blijven en zal worden terugge-
grepen op een monistische of een relativistische houding.  In die situatie geldt
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het recht van de sterkste. Om hierin verandering te brengen lijkt de enige mo-
gelijkheid die overblijft dat we elkaar ervan moeten overtuigen dat commit-
ment (communicatievoorwaarde van samen) nodig is voor de dialoog om te
kunnen werken aan een duurzame multiculturele samenleving. Een valkuil
hierbij is dat de interculturele ideologie in dit proces opnieuw spelbreker kan
zijn. De ideologie ontkracht namelijk de reden om elkaar ergens van te overtui-
gen, vanwege het uitgangspunt van gelijkwaardige culturen. Om deze redene-
ring op haar beurt te ontkrachten is het noodzakelijk om uit te kunnen leggen
waarom een waardehierarchie misschien toch uitkomst kan brengen. Het gaat
hierbij uiteraard niet om een hierarchie tussen superieure volkeren en primi-
tieve volkeren, maar om een onderscheid tussen fundamentele waarden van

menswaardigheid en andere daaraan te toetsen waarden.

Tot slot

De theorie over dubbele binding versterkt de stelling dat de interculturele ideo-
logie communicatiebelemmerend werkt. Met de brede betekenis en definitie
van communicatie zoals die door De Boer, Habermas en Watzlawick zijn gege-
ven en in het bijzonder het onderscheid dat Habermas maakt tussen taalhande-

lingen, kan nu ook de vraag uit de inleiding worden beantwoord of interculture-
le communicatie wezenlijk anders is dan'gewone' communicatie. Het antwoord
daarop is ne€13 Uiteraard zijn er allerlei problemen voorstelbaar, maar die zijn
niet terug te voeren op een wezenlijk verschil tussen interculturele en 'gewone'
communicatie. Wel is hiermee duidelijk geworden dat de verschillende lagen
die communicatie kenmerken altijd, maar in het bijzonder bij interculturele
communicatie, hoge eisen stellen aan communicatievaardigheden.

Met deze analyse is ook duidelijk geworden dat het niet alleen een illusie is
dat kennis over culturen botsende waarden op kan lossen, maar dat communi-
catievaardigheden dit evenmin kunnen. Kennis, inzicht en vaardigheden kun-
nen wel bijdragenaaneen dialoog die gericht is op het vinden van oplossingen
voor botsende waarden, maar het terrein waar botsende waarden deel van uit-
maken zijn in de eerste plaats de ethiek, de moraa114 en het recht. (Zie ook
hoofdstuk I2.)

Voor het doel van de empirische analyse kan gebruik gemaakt worden van een
alternatief dat vanaf nu vooruitlopend op hoofdstuk  I, communicatief moreel
universalisme wordt genoemd. Dit universalisme heeft een dialogisch karakter
en is gebaseerd op de waarde wederkerigheid. Daar zijn van afgeleid het recht
voor zichzelf te spreken en het recht op persoonlijke zelfbeschikking.  Met het
benoemen van deze waarden is tevens een voorlopige opstap gemaakt naar de
Universele Verklaring van de Rechten van de Mens als bovencultureel criteri-
um in relatie tot communicatie. Ik kom hierop terug in het laatste hoofdstuk,
nadat de werking van de interculturele ideologie in de empirie is onderzocht.
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Noten hoofdstuk io
1 Sperber & Wilson tonen impliciet aan dat het principe van code en decodering niet werkt
doordat informatie altijd gernterpreteerd wordt op basis van reeksen van voorafgaande er-
varingen, gedachten, theorieen, ideologieen en beleving, kortom op basis van persoonlijke
levensgeschiedenissen. Het principe van code en decodering bestaat uit de veronderstel-

ling dat een code ondanks allerlei bernvloedende factoren te decoderen is en dat kan dus
niet op grond van de door Sperber & Wilson onderzochte interpretatiekaders, die per per-
soon verschillend en bovendien veranderliik ziln. Sperberen Wilson zetten openlijk vraag-

tekens bil een common framework: While it is clear that members of the same linguistic
community converge on the same language, and plausible thatthey converge on the same

inferential abilities, the same is not true of theirassumptions about the world. True, all hu-
mans are constrained by their species-specific cognitive abilities in developingtheir repre-

sentation of the world, and all members of the same cultural group share a number of ex-
periences, teachings and views. However, beyond this common framework, individuals
tend to be highly idiosyncratic. Differences in life history necessarily lead to differences in

memorised information. ...While grammars neutralise the differences between dissimilar

experiences, cognition and memory superimpose differences even on common experien-
ces. (1986, p. 16)

Dusook gemeenschappelijke ervaringen leidentot verschillen in beeld en herinnering van ge-
beurtenissen.
2 pintO (1990 en 1994) en Shadid maken onderandere gebruik van het communicatiemodel

van codeendecoderingopbasis van Fauconnier (1981). Verder wordtdetheorie van code-

ring-decoderingin het onderwijs veel gebruikt.
3 Geraadpleegde literatuur: Bourdieu (1997), Fauconnier (i98i), Habermas (1979 en 1981),

Hall (1969 en 1973), Laermans (1999), Scollon & Scollon (1997), Sperber& Wilson (1986), Tan·

nen (1997 en 1998), Watzlawick, Beavin & jackson (1976)

4 Watzlawick c.s. (1976) formuleren een universeledefinitie van communicatie wanneerzij

stellen inhun standaardwerk overpragmatische communicatiedat hetonmogelijkisom niet
te communiceren. Alle gedrag is communicatie, ook miscommunicatie is communicatie en

wanneermensen elkaaronderling negeren isdit ook communicatie. Waar mensen bij elkaar

zijn is communicatie, als zij zwijgen dan communiceren zij dat zij zwijgen en betreft het een

pijnlijkestilte dan is het de piinlijke stilte die wordt gecommuniceerd. Watzlawickonder-
bouwtdit universele standpuntovercommunicatie meteen definitie van Koestler over socia-

legroep: Een sociale groep isgeen samenvoegingvan elementairedelen of elementaire pro-
cessen, maar vormteen geintegreerde hierarchie van semi-autonome sub-gehelen,
bestaande uit sub-sub-gehelen enzovoort. Aldus hebben de functioneleeenheden opelk ni-
veau van de hierarchie als het ware twee kanten: naar beneden functioneren ze als geheel en
naar boven als delen (Koestler uit: Watzlawick 1976. p. 108). Watzlawick stuit hierop aan: Met

dit begripsmodel kunnen we een tweevoudiginteractiesysteem makkelijk in grotere gezins-,
familie-, gemeenschaps-en culturele systemen passen. Dergellike subsystemen kunnen

eveneens (zondertheoretische bezwaren) andere subsystemen overlappen, daarbeide deel-
nemers aan een tweevoudig interactiesysteem betrokken zijn bij tweevoudige interactiesys-
temen metandere personen, enzelfsmethet leven zelf. Kortom, de communicerende indivi-
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duen staan zowel in horizontale als verticale betrekkingen metandere personen en andere
systemen. (Watzlawick, 1976, p. 108).

5 Een voorbeeld hiervan isde cultuurtheorie van Herskovits (1951 en 1972), waarin communi-
catie als cultuurbepaald wordt beschouwd.
6 Wallace (1962) heeft een veeldynamischertheorieover communicatiedanzijn tijdgenoot
Herskovits. Wallace verwoordt in tegenstellingtot Herskovits (1951 en 1972) de relatie com-
municatie en cultuurzo: '...no culture in itsentirety iscognitivelyshared, orinternalized, by
all members of its society, and that to the contrarynotonlyisa greatdealof cultural content
notshared empirically, but it is necessarythatdiversity exists. All societiesare, in a radical

sence, plural societies.' (Wallace 1962, p. 109 en 110). '...No group of human beings working
togetherto accomplish some, orseveral ends, finds it easyto continue the process without
depending upon frequent verbaland non-verbal communication.' (Wallace 1962. p. 111). |n

het algemeen zijn kritischecultuurfilosofen, zoals Finkielkraut (1990), Maalouf (1999), Procee

(1991) en de andere genoemde critici in hoofdstuk 7 en 8 te beschouwen alsdegenen die een

dynamische benaderingvoorstaan.
7 Bruikbare communicatietheorieen zijn geselecteerd op grond van de volgende criteria:

[1]Een bruikbare communicatietheorieisgerichtopde praktijk van communicatie. Het gaat
niet om linguYstische, maarom pragmatische benaderingen.
[2] Een bruikbare communicatietheorie gaat niet uit van de ideologische conceptuele hiarar-
chie metcultuurof een systeem aan top.

[3]Communicatie moet dusdanigbreed gedefinieerd zijn, dat nietalleen effectieve communi-

catie, maarook ineffectieve communicatie geanalyseerd kan worden opeen zodanige manier
dat procesanalyse mogelijk is (en nietalleen incidenten kunnen worden onderzocht).
[41 In een bruikbare communicatietheorie bestaat oog voorde invloed die machtsverhoudin-

gen hebbenopcommunicatie.
8 Watzlawicke.a. (1976, p. 188) geeft aan dat een ideologie een levensbelang kanzijn.
9 Antropologen zijn behalve naarcultuurvergelijkend onderzoeken het exploreren van diver-
siteit ookaltijd opzoekgeweest naaruniversele principes. E6n van die principes is het princi-
pe van de reciprociteit. Ditgeldt voorgoederen, maarbijvoorbeeld ook voorzorg, zodat kin-
deren die doorhun ouderszijn grootgebracht, laterverplichtzijn hun behoeftiggeworden
ouderste verzorgen. Reciprociteitis een belangrilk principe in de ontwikkelingvan sociale

structuren en is basaal voorethieken moraal (zie Keesing 1981, p. 207211).
10 Luttenberg voertditpunt van bereidheid opopbasis vaneeninterpretatie van Habermas
door Regh (1994).
11 Een valkuilbijeen multicultureledialoogisdatdealsbelangrijk beschouwde waarden en

normen in eenonderhandelingtegen elkaaruitgewisseld worden, in detrant van jullie mogen
die norm houden, als wij deze norm mogen houden en dan geven we daar verder geen com-

mentaar meerop. Een dergelijkediscussie iseen verkapte wij-zij-discussie. In principezullen
belangrijkgevonden waarden benoemd moeten worden, omze vervolgens metelkaarop
voor-en nadelen te bespreken endoorze tetoetsenaan criteria voor menswaardigheid. Vele
waarden en normen kunnen naastelkaar bestaan. Het kan nietde bedoelingzijndatalle
waarden en normen door iedereen even belangrijk worden gevonden.
12 Zie noot 6, waar Wallace (1962) wijstopdenoodzaak vandiversiteit vooreensamenle-

ving.
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13 Zie ook noot 6.
14 Regh toontbij zijn interpretatie van Habermaseen onderscheidtussen ethieken moraal.

Ethiekkan ietszijndatopzichzelf staat. Ethiek komt voort uittraditiesen roept vragenop
vooreen toekomstige ethiek. Een moraal beschouwt hijalsietstussen mensen in dezin van

wat mogen wij verwachten van elkaar. Deze vraag is van betekenis tijdens elke interactie. Er

bestaat een zekere overlap tussen ethiek en moraal op basis van de vraag wat is goed voor al-
len? (Regh i994, P. 95)·



.
.



11 Evaluatie van de
interculturele ideologie:
concrete werking en effect

U et uitgangspunt van deze evaluatie is de wiize waarop denkbeelden over
Il  cultuur of diversiteit intercultureel handelen beinvloeden.  Om te onder-

zoeken hoe de interculturele ideologie in de empirie werkt, is een analysekader
nodig voor onderzoek waarin de twee varianten van de interculturele ideologie
en een alternatiefzijn opgenomen. Het alternatiefis toegevoegd om de behoef-
te aan ontsnapping van de interculturele ideologie te meten. Daar observatie
slechts kale interactie oplevert, is gekozen voor het reflecteren op interculturele
interactie. Hierbij vertellen mensen over wat heeft plaatsgehad en wat hun ach-

terliggende denkbeelden daarbij waren. Deze reflectie vindt plaats in focus-
groepen, waarbij de deelnemers om te beginnen gevraagd is te reageren op het
analysekader. In het kader zijn de twee varianten van de ideologie en het ver-
kende alternatief (zie hoofdstuk Io) in vereenvoudigde vorm opgenomen. Visie
en reactietype zijn daarbij in elkaar geschoven. Na een eerste reactie op abstract
niveau is zelf ingebrachte casuistiek geevalueerd. In de focusgroep vraagt de
onderzoeker door. Op deze wijze toetst de onderzoeker ook ofhet kader inzicht
schept in denkpatronen en daaruit voorkomende houdingen. Daarnaast test de
onderzoeker of de aangereikte suggesties voor verbetering van het handelen
aansluiten bij de deelnemers en op welke wijze deze inpasbaar zijn in het alter-
natief.
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Analysekader diversiteitl

Twee varianten van de interculturele ideotogie2 Alternatief

MONISME RELATIVISME COMMUNICATIEF MOREEL

UNIVERSALISME

Wereldbeelden

Er\sudn wereldbeeld juist: het Er is een wereld vol met ge Iiik- Er bestaan meerdere wereld-

mijneof het jouwe, maareigen- waardige culturen. beelden.Ze ziin metelkaarbe-
lijk het mijne. Culturele wereldbeelden kun- spreekbaar.

nen alleen van binnenuitge- Erzijn universele fundamentele
kendworden. waarden die aangeven dat nie-
We laten elkaarvrii! mand het recht heeftanderen

uittesluiten.
Er wordt gezocht naareen even-

wichtige balanstussen afhan-

kelijkheid en autonomie.

Visies op cultuuren diversiteit

Eris maar 6*n beschaving. Cultuurisbepalendvoormen- ledermensisuniek.
Andereculturen zijn primitiefof sen. Cultuurverschijnselen, beteke-

achterlijk. Culturen ziin compleet vanel- nissenenverhoudingenveran-
kaargescheiden fenomenen. derenonderinvloed van een
Culturen zijn gelijkwaardig. voortdurend procesvan inter-

persoonlijke contacten.

Mensbeelden

Wij zijn competenterdan zil. De mens is bepaald (gedetermi-    De mens heeft gegeven de om-

Zijzijn minder competent dan neerd). standigheden een zekere mate

Wit. De mens is bepaald, dus niet van vrije keuze.

Wij moeten hen vertellen hoe verantwoordelijk. De mens is verantwoordelijk
het moet. De mens wordt gevormd (in de voor eigen gedrag en in die zin

(Wijversus zii) eerste levensjaren). medeverantwoordelijkvoorde
(wij versus zij) (wereld)gemeenschap. De

mensisin staat tot veranderen.

(Wij allemaal)
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In de focusgroepen bestaat een sterke wisselwerking tussen deelnemers en on-
derzoeker en is het risico van beinvloeding door de onderzoeker groot. Daarom
is vervolgens een diepte-interview afgenomen onder 65 respondenten3, waar-
bij de invloed van de onderzoeker zoveel mogelijk is beperkt door slechts vra-
gen te stellen. In het interview zijn ook casuistiekvragen opgenomen, op basis
waarvan antwoordtendensen onderzocht zijn. Antwoordtendensen kunnen in-
zicht geven in de mate van dominantie van de interculturele ideologie.

Hierna volgt eerst een bespreking van de focusgroepen. Daarna wordt inge-
gaan op de resultaten van de interviews. Ter aanvulling volgen nog twee casus-

besprekingen, die buiten de focusgroepen en het interview informatie geven.

Reacties focusgroepen

Toen in 1993 de eerste focusgroepen het kader kregen voorgelegd en aan hen

de vraag werd gesteld of zij zich in het kader herkenden, werd het herkenbaar
gevonden. Voor de meeste deelnemers gold toen dat zij meenden volgens reac-
tietype 3 te reageren. Zij vroegen zich vervolgens afhoeie mensen die reageer-
den vanuit reactietype  I, zou kunnen overhalen om volgens reactietype  3  te
reageren. Met doorvragen werd duidelijk dat reactietype I vooral werd geasso-
cieerd met de houding van racisten. Vervolgens is aan hen gevraagd om casui-
stiek in te brengen uit hun eigen praktijk. Nadat de casuistiek was behandeld
en hun reactie op de casus was besproken, stelden velen hun eerste antwoord
bij. Zij zagen in dat ook niet-racisten zich monistisch kunnen opstellen, omdat
monistische of relativistische maatstaven hadden geprevaleerd, zonder dat er
sprake was van expliciet racisme. Niet iedereen was even genereus om dit toe te
geven, maar de meeste deelnemers konden dit wel. Tildens de casuistiekbe-
spreking kwam vooral boven tafel hoe moeilijk men het vindt om een eigen
standpunt te bepalen en eigen grenzen te stellen, zonder de ruimte van de an-
der te beperken en zonder zichzelfte kort te doen. Dit werd als een dilemma er-
varen en uitgedrukt in de vraag ... maar wie bepaalt nu wie er gelijk hee#? In de
redenatie van respondenten bleken maatstaven of criteria hiervoor volledig te
ontbreken. Zil zagen slechts de maatstaven van verschillende culturen die ver-
tegenwoordigd werden door de ander en door henzelf. Dit maakte duidelijk
hoe aanwezig en gevoeld het interculturele waardevacuum is.

Ter toelichting volgt hier een aantal casussen4:

Casussen

Edith verteltdat bij de gezinsverzorgingde hulp aan allochtonen haar metzichzelf in conflict
kan brengen. Zegeeft een voorbeeld.'Ineen Nederlandsgezin wordende kinderen vanzelf-
sprekend in het huishouden ingeschakeld. Daar wordtbijde indicatiestellingrekeningmee ge-
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houden. In Marokkaanse gezinnen gebeurt datnietals datkindeen jongen is, want jongens
helpen nietin het huishouden. Dan raakikmet mezelf in de knoop: moetikdaarnu welof geen
rekening mee houden? Van de kinderen van de Nederlandse buren vraag je het weI.'
Annie: 'le kunt niet dezelfde regelstoepassen als bij Nederlanders. Van de andere kant willen
ze gelijk behandeld worden. Daarmee kun ie de bal terugspelen.'
Edith: 'lk ben voorzichtigeromdat ikniet wildat zezich gediscrimineerd voelen. Jezit weI met

dievraag, discrimineerikniet?'
Annie: 'Die vraaghebikdagelijks in mijn hoofd.'

Analyse

Edith en Annie zeggen allebei dat ze een Marokkaans gezin anders behandelen
dan een Nederlands gezin. Kernachtig uitgedrukt: ze meten met twee maten!
Dit roept een nieuw probleem op, namelijk dat er geen sprake is van gelijke be-
handeling. Edith en Annie beschrijven dus een dilemma: enerzijds willen zij
respea tonen voor de andere le4ii,9'ze en anderzijds willen zij voldoen aan de wens

van gel(ike behandeling. Voor welke van de twee oplossingen ze ook kiezen, de
kans bestaat altijd dat hun wordt verweten dat ze discrimineren. En dat, zo ge-
ven Edith en Annie allebei aan, is nu juist wat ze niet willen. Het probleem lijkt
hiermee onoplosbaar. Hun kennis over Marokkaanse culturele gebruiken helpt
hen hier niet uit. Annie zegt nog over die gelijke behandeling dat je hiermee de
bal terug kunt spelen,  maar of ze dat doet, blijkt nergens uit. Bovendien re-
ageert Edith daar op met 'ik ben voorzichtiger'. Voor Nederlandse gezinnen
kennen ze dit probleem niet. In de Nederlandse gezinnen verwachten Edith en
Annie in elk geval dat jongens mee helpen in het huishouden, terwijl voor Ne-
derlandse gezinnen geldt dat van jongens ook niet altijd verlangd wordt dat zij
bijdragen aan het huishouden. Tegenover 'cultuurgenoten' blijken Edith en
Annie dus weerbaarder te zijn.

De angst om beschuldigd te worden van discriminatie speelt een belangrijke
rol. Het rekening houden met de cultuur van de ander (gebod a) en de eis van
gelijke behandeling (gebod b) zijn te beschouwen als de twee boodschappen
die leiden tot de dubbele binding (ze sluiten elkaar uit c) waardoor Edith en An-
nie in deze situatie niet kunnen ontsnappen aan de mogelijkheid beschuldigd
te worden van discriminatie (sanctie). (Zie Watzlawick in het vorige hoofd-
stuk.) De angst en voorzichtigheid van Edith en Annie uiten zich in het niet be-
spreekbaar maken van wat werkelijk speelt.

De reden voor de aanvraag van gezinsverzorging is dat de moeder in het gezin
ziek is. Daarom wordt doorgevraagd waarom Edith en Annie zich bezighouden
met de (veronderstelde) rolpatronen in het gezin. Andere deelnemers wijzen
erop dat Marokkaanse gezinnen de gezinsverzorging wel vergelijken met bu-
renhulp ofmet dienstmeisjes in Marokko en dat op grond hiervan Marokkaan-
se gezinnen soms eisen stellen, waar men niet aan kan of wil voldoen. Dat
maakt duidelijk dat de rol die de gezinsverzorging kan spelen, onvoldoende
duidelijk is voor het Marokkaanse gezin. Indien dit wel bekend is, worden de
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grenzen van de zorg niet altijd geaccepteerd. Het blijkt dat de twee gezinsver-

zorgsters in hun voorzichtigheid en op basis van elders verkregen voorkennis
over Marokkaanse huishoudens, geen informatie hebben uitgewisseld om een
confrontatie te vermijden. De gezinsverzorgsters zeggen zelf het doel en de
grenzen van de gezinszorg onvoldoende te hebben besproken. Zij willen na-
melijk de moeder in bescherming nemen. De gezinsverzorgsters blijken ge-
preoccupeerd te zijn met hun angst beschuldigd te worden van discriminatie
en laten de meest voor de hand liggende oplossingen achterwege: het be-
spreekbaar maken van de zorg om de zieke moeder en de grenzen van de zorg.

Iets ingewikkelder ligt het in de volgende casus uit de hulpverlening.

Marit is psychotherapeute. Ze zegt dat ze haar houding herkent in het kader, met name in reac-
tietype 2. Ze verte It overhet bezoek van haar Turkse cliente, die haardriejarige peutermee-

brengt. Het jongetje begint opeen gegeven momentopde muren van de kamertetekenen en

ze weet niet wat ze dan moet doen. De moeder zegt er niets van. Ze vertelt dat ze heeft gehoord
dationgetjes in de Turkse cultuureigenlijkalles mogen en is bangdatze moederzal beledigen

alszeer wat van zegt. Ze vreestdatditde hulpverleningaan moeder in gevaarbrengt, doordat

ze verwachtdatde moederdan dichtklapt. Zezegtuiteindeliiknietsen het jongetje tekent ge-
woon door. Achteraf baalt ze daarerg van.

Marit gebruikt haar kennis over culturen als maatstaf in overeenstemming met
de interculturele ideologie. Haar dilemma is dat ze het zoontje wil laten stop-
pen met tekenen op de muren, maar dat ze dat niet wil doen ten koste van de

hulpverleningsrelatie met de moeder. In deze casus is sprake van een dubbele

binding, omdat het stoppen van het jongetje (gebod a) en de wens hulp te verle-
nen aan moeder (gebod b) elkaar, in de ogen van Marit althans, uitsluiten (c: fa-
lende hulpverlening is te vergelijken met een sanctie). Marit is gepreoccupeerd
met de maatstaf culturen en haar dilemma wordt veroorzaakt door het
switchen tussen monisme en relativisme. Hierdoor komt de meest voor de
hand liggende oplossing, namelijk de peuter een papier geven met de medede-
ling dat hij daar op mag tekenen, niet in haar op. Daarmee zou ze de moeder
en het zoontje niet hebben afgevallen en zelfook tevreden zi in geweest.

De casus van Marit en de casus van Edith en Annie zijn exemplarisch voor het
gegeven dat in overeenstemming met de interculturele ideologie in intercultu-
rele situaties de maatstaven per cultuur tegen elkaar worden afgewogen. De ca-
sussen laten zien hoe het denken in culturele maatstaven blokkeert in het vin-
den van voor de hand liggende oplossingen.

Met de suggestie om naar aanleiding van botsende waarden de mensenrech-
ten als doorslaggevend bovencultureel criterium te gebruiken reageerden de

meeste mensen opgelucht en in de trant van ...dat we daar nog niet gender aan ge-
dacht hebben.1

Dat dit niet voor iedereen vanzelfsprekend is, blijkt uit de volgende casus.
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Een medewerker van vluchtelingenwerk reageert verbaasd opdeopmerking van een hulpverle-
nerdie boosisovereen berichtindekrant. De krantmeldtdatinAfghanistandeTaliban bakke-

rijen diedoor vrouwen worden gerunden goedkoop brood produceren voorarme vrouwen,
hebben gesloten, omdat vrouwen nietbuitenshuis horen te werken. De medewerker vluchtelin-
genwerk vraagt zich af of wii hier weI overkunnenoordelen.

Aan de vluchtelingenwerker wordt gevraagd, waarom zij meent daar niet over te
kunnen oordelen. Zij antwoordt dat wij onvoldoende inzicht hebben in de cul-
tuur daar. Wie ofwat bepaalt de cultuur daar, is de volgende vraag. Is dat de Tali-
ban, of zijn dat de vrouwen van de bakkerijen. De vluchtelingenwerker begint
zichtbaar te twilfelen. Wat gebeurt er met de mening van de vrouwen, wordt ge-
vraagd. Ja, antwoordt de vluchtelingenwerker, die lijkt er niet toe te doen.

In deze casus wordt duidelijk hoe cultuur, machtsverhoudingen en opvattin-
gen over cultuur op elkaar van invloed zijn. De vluchtelingenwerker vindt ei-
genlijk ook dat de mensenrechten hier van toepassing zouden moeten zijn.

Een enkele keer vroegen deelnemers zich af of de mensenrechten niet te
westers zijn. Door te vragen waarom iemand dit zich afvroeg, bleken de men-
senrechten geassocieerd te worden met individualisme en er werd veronder-
steld dat ze door westerlingen waren opgesteld. Door informatie te geven over
de mensenrechten bleken twijfels te kunnen worden weggenomen. Overigens
valt op hoe weinig men weet over inhoud en achtergronden van de mensen-
rechten.

In 66n geval beweerde een deelnemer over de gegeven uitleg dat Aziatische
en Latijns-Amerikaanse juristen die mee hadden gewerkt aan het opstellen van
de rechten hun opleiding wel in het westen moesten hebben gehad, waardoor
ze door het westen waren beinvloed. De ondertekening van de Universele Ver-
klaring in de Verenigde Naties werd uitgelegd als niet anders kunnen, onder
druk van het westen. Inhoudelijke tegenargumenten, behalve te westers en te
individualistisch, had deze deelnemer niet. Het argument dat veel niet-wester-
lingen een beroep doen op de mensenrechten werd door deze deelnemer be-
schouwd als iets heel anders.

In de loop der tiid is de reactie op het kader in globale zin gewijzigd. Men vindt
het kader nog steeds herkenbaar, maar er zijn tegenwoordig ook deelnemers
die zichzelf in alle drie de visies herkennen, afhankelijk van de situatie waarin
zij zich bevinden. Deze deelnemers zeggen wel te streven naar reactietype 1
maar in het geval er knelpunten zijn, neigen zij naar reactietype 2 of I. De vraag
...wie bepaalt er wie gelilk he<#2 blijft bestaan. De mensenrechten als toetssteen
wordt in de regel bevredigend gevonden; de vertaling naar concrete situaties
vinden deelnemers echter moeilijk. Een aantal deelnemers legt spontaan een
verband tussen de uniekheid van personen en situaties en het in gezamenlijk-

heid oplossen van problemen. Zii vragen zich wel afofzij het dan goed aanpak-
ken en of ze niet meer rekening moeten houden met cultuur, zoals in de vol-
gende casus in het maatschappelijk werk.
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Paulien is maatschappelilk werkeren krijgt een Marokkaans meisje van 17 jaarop haarspreek-

uur. Hetmeisje vraagt haar hulp, omdat haar vaderhaar wil uithuwelijken . Zij wilnu nogniet
trouwen en ook niet met de man die voor haar is uitgekozen; ze heeft deze ook nog nooit ge-

zien. Paulien heeft erg met het meisje te doen. Zij zit met de vraag in hoeverre zij het meisje kan
steunen in haar wensen en of zij wei tegendecultuur van hetmeisje in kan gaan.

Nadat er is doorgevraagd, zegt Paulien uithuwelijking en zeker tegen iemands
wil een moeilijk te verteren traditie te vinden. Als verder wordt doorgevraagd,
formuleert Paulien haar dilemma als volgt: 'Stel ik mii achter het meisje op,
dan neem ik haar cultuur niet serieus. Als ik de cultuur niet serieus neem,
week ik het meisje misschien los van haar cultuur en van haar familie.' De vol-

gende vraag aan Paulien is, hoe zij zou reageren in andere situaties waar cul-
tuurverschil geen rol speelt, maar waar ook tegenstellingen bestaan. Paulien
zegt dan samen met clienten wensen en te nemen stappen afte wegen op hun

consequenties. Kan dat in deze situatie ook? Zij antwoordt dat dit hier ook kan,
maar ze zou dan wel aan het meisie de overweging willen meegeven om haar

vader bij de hulpverlening te betrekken.
Ook Paulien is gepreoccupeerd met cultuurverschil en raakt verblind door

haar dilemma. Zij had het liefst het meisje in bescherming willen nemen en

kreeg daardoor de neiging om voor het meisje te beslissen (monisme), maar ze
zag tegelijk in dat dit helemaal niet kon. Paulien had moeite om haar redders-
mentaliteit aan zichzelftoe te geven en zag daardoor de meest voor de hand lig-
gende methode voor hulpverlening over het hoofd.

In de beginperiode van het onderzoek kwam het niet voon maar de laatste tijd
wel: sommige deelnemers menen op monistische wijze de mensenrechten te
moeten verdedigen. Het is uiteraard een opmerkelijke ontwikkeling, dat eerst
vooral racisme en nu ook mensenrechten worden geassocieerd met reactietype
I. Deze ontwikkeling is ook herkenbaar in het maatschappelijke debat, waarin
autochtone Nederlanders5 impliciet worden afgeschilderd als degenen die de
mensenrechten uitdragen in vergelijking tot migranten die dit niet zouden
doen. In dat geval wordt er geen debat over de mensenrechten aangegaan en de-
ze worden evenmin als toetssteen gebruikt, maar ze worden toegeeigend door

een groep. Ze voeden op die manier een wij-zij-discussie, die als patroon niet af-
wijkt van andere wij-zij-discussies. Dat komt omdat degenen die zich de men-
senrechten toe-eigenen, zich superieur opstellen ten aanzien van degenen, van
wie zij veronderstellen dat deze de mensenrechten niet serieus nemen.

Naar aanleiding van de verkenning van het kader is een aantal keren een dis-
cussie ontstaan over de mate van aanpassing die van migranten verlangd mag
worden. Er zijn deelnemers die in die discussie beweren dat als zij zouden
emigreren, zij het normaal zouden vinden om zich aan te passen aan de gastsa-

menleving. Zij verwachten op grond hiervan dat migranten dit in Nederland
ook doen. Bii het doorvragen ofdit altijd in alle gevallen geldt, bliikt men vooral
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aanpassing buitenshuis te bedoelen; binnenshuis kan men de eigen cultuur
handhaven, is de opvatting. Op de vraag of men bijvoorbeeld ook bereid is om
zich aan te passen aan de ondergeschikte positie van vrouwen in Saoedi-Ara-
bie, blijkt men zich amper een voorstelling te kunnen maken van de situatie
van vrouwen daar, vanuit de positie die men hier heeft. Wanneer hierover met
concrete voorbeelden wordt doorgevraagd, raakt men eerder verward dan dat
men verder komt. Aanpassing in verband brengen met mensenrechten en in
een wederkerig perspectief plaatsen is voor deze deelnemers confronterend,
omdat dit impliceert dat in eigen land gedrag ook getoetst moet worden. De
meeste deelnemers zeggen hierdoor wel aan het denken te zi in gezet.

In het algemeen wordt discussie over het analysekader als stimulerend erva-
ren. Er zijn wel mensen die menen verder te kunnen komen in interculturele
relaties, als zij meer cultuurkennis tot hun beschikking zouden hebben. Zij
willen die kennis vooral gebruiken om een ander beter te begrijpen. Een arts
van een consultatiebureau bracht de casus in dat een baby van vluchtelingen
cola te drinken kreeg.  Zij kon dit niet begrijpen en vroeg of er een verklaring
voor is. We kwamen op het gevaar van besmet drinkwater in sommige landen
op grond waarvan mensen wordt geadviseerd de voorkeur te geven aan gebot-
telde dranken en de neiging om het meest luxe en moderne als het beste te
zien. De verklaringen hielpen de arts om milder tegen de ouders aan te kijken.
Zij bleek echter niet aan de ouders zelf gevraagd te hebben, waarom ze dat de-
den, want zij wilde hen niet voor het hoofd stoten.

De meeste deelnemers aan focusgroepen neigen ertoe om niet te koop te lopen
met een etnocentrische ofmonistische houding. Een kritische houding in rela-
tie tot mensenrechten lijkt vooral nieuw te zijn voor de meeste deelnemers. In
een enkel geval ligt dit anders, zoals in de volgende casus uit het middelbaar
onderwijs.

Docent Frans is mentor van een klas met een Iraaks meisie van 16 jaar. Zij is in Nederland met

haar broer van 14 jaaren haarziekelijke moederenzezijn als vluchteling naar Nederland geko-

men. VIak voor hun vertrek uit Irak isde vader van het gezinoverleden. Op school wordteen
rommelmarkt vooreengoeddoelgeorganiseerden het meisje wildaargraag aan bijdragenen
naartoe, maarze zegt daar van haarbroer geen toestemming voorte krijgen. Haarmentor

spreektde broerhierop aan enzegtdatde rommelmarkt een schoolactiviteit is waarzijn zus
verwacht wordt om aan deel te nemen. De jongen zegt dat dit niet kan, want het is geen les, en

dat hij zijn vader op zijn sterfbed heeft beloofd de eer van zijn zus te bewaken. De zus is niet

aanwezig en komt na enkele dagen pas weer op school. Op haar gezicht en armen zijn blauwe
plekken. Alsde mentorhiernaar vraagt, vertelt zedat haarbroerdatgedaan heeft. Veertien da-

gen later komt ze weer met blauwe plekken op school. Het blijkt dat ze een jongen had aange-
keken en dat haarbroerdathad gezien en haarvervolgens weerhad geslagen.

Frans heeft geen moeite om ziin mening hierover te formuleren. Hij vindt het
kortweg ontoelaatbaar wat er gebeurt. Zijn houding kan door etnocentrisme
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zijn ingegeven, maar is ook in overeenstemming met de mensenrechten. Dat
lost het probleem echter niet op, constateert hij, na doorvragen. Ook hij ont-
komt niet aan een dilemma. Hij zegt dat hij bang is dat hoe meer hij zich er-
mee bemoeit, hoe meer het meis je geslagen zal worden. Bii verder doorvragen
blijkt de sympathie van de deelnemers vooral bij het meisje te liggen. Zij wordt
gezien als het slachtoffer van een culturele traditie. Op dat moment komt de
maatstafcultuur om de hoek kijken. Na enig doorvragen blijkt men met enige
moeite ook zorg te kunnen voelen ten aanzien van de twee jaar jongere broer,
die met zijn belofte aan zijn vader wel een enorme verantwoordelijkheid heeft.
Met de extra bijkomstigheid een leven op te moeten bouwen in een vreemd
land, waar een totaal andere opvatting heerst over de rol van vrouwen dan in
het herkomstland. De iongen werd vanuit dat perspectiefook als slachtoffer ge-
zien. Toen dit helder werd, werd de suggestie gedaan om het meis je en de jon-
gen allebei (het hele gezin) te motiveren om hulp te zoeken.

Tijdens de focusgroepen was er de mogelijkheid om diepgaand door te vragen
over situaties. Dit maakt inzichtelijk op welke wijze culturele maatstaven als ge-
volg van de interculturele ideologie tot dubbele binding leiden in interculturele
contacten. De dilemma's die daardoor ontstaan, belemmeren communicatie en
blokkeren het vinden van voor de hand liggende oplossingen. Dit type onder-

zoek brengt het risico mee dat de onderzoeker de deelnemers beinvloedt. Bo-
vendien geeft het focusonderzoek geen algemene tendens in het denken ween
Om de invloed van de onderzoeker zoveel mogelijk uit te schakelen en ant-
woordtendensen te onderzoeken zijn diepte-interviews onder 65 responden-
ten6 afgenomen.

Resultaten van de diepte-interviews

Het interview bestaat uit twintig vragen. In hoofdstuk 3 is al een deel van de re-
sultaten van de interviews beschreven die betrekking hebben op knelpunten,
definitie en associaties met cultuur en interculturele communicatie. Hier zal
worden ingegaan op de vragen uit het onderzoek, die betrekking hebben op
een concrete casus7 waarin botsende waarden zijn verwerkt en de vraag in welk
reactietype (in verkorte vorm) iemand zichzelf het meest herkent.  Het is goed
om nog even in herinnering te roepen dat veel respondenten tijdens de inter-
views lieten blijken de vragen moeilijk te vinden. Dat gold vooral voor de casui-

stiekvragen.

Opzet van de casus
In de casus zijn botsende waarden opgenomen, maar er bestaat geen fysieke

dreiging, zoals in de casus van docent Frans en het Iraakse meisje. Bovendien
is doelbewust een relatie gekozen die als hierarchisch getypeerd kan worden.
Dit is gedaan met het doel om te onderzoeken of mensen in dat geval al dan
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niet gebruik maken van hun positie en op welke manier. Essentieel is daarbij of
men reageert op basis van positie ofop basis van inhoud. In een hierarchische
relatie kan namelijk wel een inhoudelijke dialoog worden gevoerd, als deelne-
mers dit willen.

Een enqu6te is veel anoniemer dan een focusgroep en biedt de interviewer
daardoor meer gelegenheid om valide resultaten te krijgen. De neiging tot soci-
aal wenselilke antwoorden zal echter blijven bestaan. De enquheur verheldert
onduidelijke vragen en moedigt aan uitgebreid te antwoorden, maar stelt geen
aanvullende vragen. De vraag over de casus is halverwege het interview gesteld.

Vraag 9. Uw mening (beroepsmatig) wordt gevraagd over de volgende casus:

Gabre is een jonge vluchteling uit een Afrikaans land. Hii is sinds kort in een project begeleid

wonen opgenomen. Hij heeft daareen vrouwelijke mentoren weigert haarals mentorteaccep-
teren, omdat hij niet'door een vrouw geholpen kan worden volgenszijn cultuur'.

De mentor vraagt u om advies.
U zou antwoorden: ...

Ter verduidelijking zal ik hier de gehanteerde criteria weergeven op grond
waarvan tendensen zijn vastgesteld.

In monistische antwoordtendensen staat de interesse in de ander in hoofdzaak
in het teken van eigen waarden, normen en belang. De ander wordt getoetst
aan de waarden en normen van de eigen cultuur (ook wel uitgedrukt in de reac-
ties met het woordje hier).

In relativistische antwoordtendensen staat de interesse in de ander in het teken
van tolerantie en tegemoetkoming aan de waarden en normen van de anden

In  communicati« morele  antwoordtendensen  is men geinteresseerd  in  de  be-
weegredenen van de ander; men neemt de ander serieus en gaat in op de in-
houd van mededelingen. Men reageert met een eigen mening, wat de moge-
lijkheid van confrontatie in zich draagt. Confrontaties vinden plaats op een
betrokken manier waarbij in de afweging van wederzijdse belangen wordt ge-
refereerd aan bovenculturele waarden zoals de mensenrechten.

Nog een korte toelichting op de casus: Van Gabre kan gesteld worden dat hij
zich monistisch opstelt en dat hij de vrouwelijke mentor afwijst, uitsluit. Om-
dat Gabre aan de mentor is toegewezen, zal zij iets moeten doen. Het is in die
zin vanzelfsprekend dat het gesprek wordt aangegaan. Het gesprek aangaan
betekent niet automatisch dat een communicatieve houding wordt aangeno-
men. Er kan ook van een strategische inzet sprake zijn.

Antwoordtendensen richting monisme
Een antwoord dat duidt op het voorop stellen van de eigen denk- en handelwij-
ze wordt gegeven door 32 respondenten (monisme). Zes van hen wijzen Ga-
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bres handelwijze af en verwoorden dit bijvoorbeeld met 'hij  moet het maar ac-
cepteren'. Vier respondenten verwijzen hierbij naar'de' waarden van 'onze' cul-
tuur. de grondwet, en twee anderen hebben het ook over rechten en plichten
van een gast. Zij drukken zich als volgt uit: 'Wi j hebben begrip voor hen, maar
zij moeten ook ons begrijpen'. en 'Hij dient zich te gedragen als een goede
gast'. De andere twee verwijzen dAdrnaast ook naar de rechten van vrouwen in
het algemeen (valt 66k onder mensenrechten). Iemand zegt dat niet alle vragen
met betrekking tot cultuur kunnen worden gehonoreerd. 'Ik zou niet aan zijn
wens gehoor geven, maar met hem gaan praten en hem dingen uitleggen.' De
overige 26 respondenten uit deze groep wilzen Gabres eis niet expliciet af,
maar laten wel duidelijk merken dat ze het te ver vinden gaan aan Gabres wens
toe te geven. Zij vinden dat het probleem besproken moet worden door 'uit te
leggen hoe het hier werkt' en 'hij moet leren hoe het hier gaat'. DAArnaast is ook
gesproken in termen als 'bespreekbaar maken'. 'het gesprek aangaan'. 'je erin
verdiepen'. 'naar het waarom vragen' en 'begrip tonen'. Zestien respondenten
vinden dat ze zo'n gesprek zelf moeten voeren. Tien zien het als een mogelijk-
heid om een bemiddelaar in te schakelen, bijvoorbeeld een mannelijke collega

[71 of 'iemand uit zijn eigen cultuur' 13]· De bedoeling daarvan is hem te laten
inzien dat het er hier anders aan toe gaat. Er is tun iemand die expliciet zegt
haar professionele status te gebruiken om Gabre ervan te overtuigen dat hij
haar begeleiding moet accepteren. De anderen zeggen dit niet expliciet.

Antwoordtendensen richting reiativisme
Het respecteren van Gabres eis door eraan toe te geven was verder een optie
voor in totaal 32 respondenten (relativisme). In het antwoord van drie respon-
denten klinkt in eerste instantie aarzeling en twijfel door; zij menen geen dui-

deliik advies te kunnen geven. Alle drie twijfelen over een oplossing vanwege
de verschillende 'waarden' die in deze casus spelen. EOn van hen (een arts) zegt
het verwarrend te vinden dat clienten die in zijn werksetting om een vrouwelij-
ke arts vragen, deze ook krijgen toegewezen. Een ander vraagt zich af hoe 'tole-

rant' je moet zijn: 'Moet je rekening houden met het cultuurverschil of aanpas-
sing vragen?' De derde (zelf vluchteling) geeft een antwoord waaruit blijkt dat
voor hem het dilemma bij Gabre zelf ligt: 'Hij komt uit een mannenmaat-
schappil en het is hard voor hem om te veranderen. Enerziids wil hij wel, maar
anderzijds niet. Ik kan geen ander advies geven dan rekening houden met zijn
traditie.' Twee respondenten brengen hun toegeeflijkheid expliciet in verband
met de gelijkwaardigheid van culturen. Zij maken onderscheid tussen de 'per-

soonsgebondenheid' versus de 'culturele bepaaldheid' van Gabres reactie. E6n
van hen: 'Als het om privt-gevoelens zou gaan, zou ik de discussie wel aan-
gaan; maar als de reactie cultureel bepaald is zou ik deze accepteren.' Volgens
de ander zou Gabres visie moeten worden nagetrokken bij andere 'vertegen-
woordigers van zijn cultuur'. Beiden vinden daarnaast dat Gabre ook op de
hoogte moet zijn van de culturele waarden en gewoonten van de mentor. Zeven
respondenten tonen zich direct bereid aan Gabres eis toe te geven. Vier van
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hen geven daar geen toelichting ofverklaring bij. De verklaringen van de overi-

gen zijn verschillend: 'Omdat hij hier nog maar zo kort is', 'Als noodoplossing,
om het via een mannelijke mentor op te lossen', en'Omdat het in de vrouwen-
hulpverlening ook zo gaat'. Geen van hen laat merken het nodig te vinden er
met Gabre over te spreken. Vijf respondenten zeggen Gabre te beschouwen als
een klant, 'zoals andere klanten'. 'Als een klant om een vrouw vraagt, wordt dat
in onze instelling gehonoreerd.' 'In principe kies ik zelf ook een vrouwelijke
huisarts.' Er zijn vervolgens opmerkingen waaruit blijkt dat er oog bestaat voor

het proces.
Dertien respondenten vinden dat de mentor de achtergrond van Gabres uit-

spraak eerst goed moet onderzoeken en dat de voor- en nadelen van verschil-
lende opties met hem moeten worden besproken. De optie dat een man het
overneemt, valt daaronder. Hiervoor worden de volgende verklaringen gege-
ven. Twee respondenten vinden dat het opbouwen van een vertrouwensrelatie
prioriteit moet hebben. Zij vinden het laten overnemen van de begeleiding
door een man een gerechtvaardigd middel daartoe. E*n voegt hieraan toe:
'Goede zorgverlening staat in dit geval voorop. Priv* kun je je een radicaler
standpunt veroorloven, professioneel niet.' Acht respondenten tonen zich be-
reid aan Gabres wens toe te geven door een mannelijke mentor in te schakelen,
maar dan als tijdelijke oplossing [61 ofdeeloplossing [2]. Zij willen hiermee be-
grip tonen. E6n zegt het zo: 'Ik zou hem wel tegemoet komen, maar wel duide-
lijk zijn dat wij het hier anders doen.' Een ander zegt het belangrilk te vinden
om aan Gabre tegemoet te komen als er sprake is van seksuele problemen waar
hij over wil praten. (Dit laatste is uiteraard heel communicatief, maar voor het
spreken daarover kan altijd gezocht worden naar een man naast de vrouwelijke
mentor).

Antwoordtendens richting communicatief moreet universalisme
Er is 66n iemand die openlijk en op inhoudsniveau op Gabres eis in wil gaan.
Het advies luidt dat eerst nagegaan moet worden wat Gabre beweegt orn dit te
zeggen. Dat wordt gevolgd door: 'Hij is gevlucht voor machtsmisbruik en moet
in de gaten hebben dat hii  dat met zijn eis  zelf ook doet.  Hij is gekomen naar
een land waar voor gelijkwaardige rechten is gestreden.' Het antwoord geeft
aan dat er oog bestaat voor de factor macht en mensenrechten en dat er bereid-
heid is de confrontatie over een tegenstrijdigheid aan te gaan. Het gaat waar
het gezien de mededeling van Gabre over moet gaan. (In dit geval kan getwij-
feld worden aan de ruimte die Gabre wordt geboden om zich voorafgaand aan
de confrontatie te verduidelijken. Veel zal afhangen van de toon waarmee gein-
formeerd zal worden naar de achtergrond van zijn opmerking.)

Conclusies bii de casus van Gabre

Er ziin 32 respondenten van wie het antwoord getypeerd kan worden als mo-
nistisch of etnocentrisch. Er zijn 32 respondenten, van wie het antwoord gety-
peerd kan worden als relativistisch. Ongeveer 20 procent van hen is onvoor-
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waardelijk bereid om toe te geven aan de eis van Gabre. Uit aanvullende op-

merkingen blijkt dat de casus een dilemma oproept en dat in een aantal geval-
len doelbewust strategisch handelen wordt voorgesteld. Er is slechts 66n re-
spondent die een antwoord geeft dat getypeerd kan worden als communicatief
moreel universalistisch: er wordt inhoudelijk op de eis van Gabre ingegaan, er
is oog voor de rol die macht speelt en er wordt gerefereerd aan zijn vlucht voor
machtsmisbruik (beroep op mensenrechten).

De casus van Gabre is ter controle voorgelegd aan zes groepen van gemid-
deld veertien mentoren van vluchtelingenjongeren die een cursus interculture-
le communicatie volgen. Voor de mentoren blijkt de casus in het algemeen her-
kenbaar (in deze sector zijn overigens veel meer vrouwen dan mannen
werkzaam). Speelt zoiets niet in de eigen praktijk, dan weet men ervan bij an-
deren. Enkele mentoren vragen  zich  net als sommige respondenten af of met
de wens geen rekening gehouden moet worden, zoals dat ook in andere secto-

ren van de zorg wel gebeurt. Geen van de vrouwelijke mentoren geeft er blijk
van zelf onmiddellijk plaats te willen maken voor een mannelijke mentor. Wel
ontstaan er gesprekken over jezelf staande houden in zo'n situatie. Wanneer
Gabre met een man over seksualiteit wil praten, dan kan dat wel op een andere
manier worden georganiseerd, bijvoorbeeld met een docent van school. Verder
noemt men dat er onvoldoende mannelijk mentoren zijn om aan dit soort wen-

sen gehoor te geven.
Tussen de antwoorden van respondenten en de reacties van mentoren be-

staat een aanzienlijk verschil. Een conclusie die hieruit getrokken kan worden
is dat hoe dichter men bij het vuur zit, hoe groter de kans is dat men voor zich-
zelfop wil komen.

De interviewvraag naar reactietype
In het diepte-interview is op abstract niveau gevraagd naar het reactietype
waarin men zichzelf herkent. Tussen de casuistiekvraag en deze vraag zijn
eerst vier andere vragen gesteld, waardoor de casuistiekvraag op de achter-

grond heeft kunnen raken. De drie reactietypen zijn in de vraag in 66n zin sa-
mengevat en zo is een meerkeuzevraag ontstaan.

Vraag I4· In welk reactietype herkent u uzelfhet meest:
Hoe stelt u zich doorgaans op in het contact met mensen uit een andere cul-
tuur? Omcirkel het meest voorkomende reactietype, a, b of c.

a    Meestal geef ik mijn eigen mening en wens ik verder geen discussie.

b   Ik houd mij het liefst op de achtergrond en onthoud mij van het innemen van
een standpunt.

c    Ik houd ervan om meningen uit te wisselen, om door te vragen en te onder-
zoeken hoe je met elkaar kunt samenwerken.

Deze abstracte vraag is uiterst gevoelig voor sociale wenselijkheid, waar met
deze vraag doelbewust gebruik van is gemaakt. De respons op de casuistiek
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wijst in de richting van een sterke invloed van de interculturele ideologie. Er is
maar 6#n respondent die duidelijk van de ideologie afwijkt. Gezien de grote in-
vloed van de ideologie in combinatie met de neiging tot sociale wenselijkheid
zou het aannemelijk zijn dat de meeste respondenten kiezen voor antwoord b.

Bij vijfvan de interviews blijkt dat er twee antwoorden ziin gegeven en dat de
instructie bij de vraag niet is opgevolgd. Er is een verklaring bij geschreven dat
het type antwoord samenhangt met de situatie waarin men zich bevindt. Bui-
ten de verwachting om is het aantal respondenten dat voor reactie c kiest, na-
melijk 57, verrassend. Hieruit kan geconcludeerd worden dat men wel onder
invloed staat van de interculturele ideologie, maar dat men het als sociaal wen-
selijker beschouwd om meningen uit te wisselen en mogelijkheden voor sa-
menwerking te onderzoeken. Vergelijken we dit met de andere onderzoeksre-
sultaten, zowel van de focusgroepen als de casuistiekvraag, dan doet men in de
praktijk iets anders dan wat men zegt te willen doen. De richtlijnen van de in-
terculturele ideologie spelen een belangrijke rol bij het intercultureel hande-
len, maar worden niet positiefgewaardeerd.

Overige casuYstiek

Door de keuze voor focusgroepen in de sector welzijn en zorg, is een aantal
belangrijke terreinen buiten beeld gebleven. De interviews zijn onder een
bredere doelgroep professionals afgenomen onder wie ook ontwikkelingswer-
kers. Ter aanvulling volgen hier kort nog enkele voorbeelden, 66n uit de we-
tenschap en 66n op het terrein van ontwikkelingssamenwerking. In deze
voorbeelden is sprake van vermijding, omdat men in een dilemma geraakt
(relativisme).

Casus wetenschap
Chen en Starosta beschrijven in hun wetenschappelijke bijdrage aan het Com-
munication Yearbook I996 interculturele communicatievaardigheden. Het ar-
tikel wordt gevolgd door een kritisch commentaan Het artikel zelf is interes-
sant, maar het kritische commentaar is dat des te meer, omdat er wordt
gewezen op de westerse bias in het artikel. De critici onderbouwen de westerse
bias met een door Chen eerder geschreven artikel over Chinese communicatie-
vaardigheden. Deze vaardigheden verschillen van de interculturele communi-
catievaardigheden, zoals Chen en Starosta deze beschrijven in het jaarboek.
Chen wordt inconsequentheid verweten8.

In het commentaar wordt de indruk gewekt dat er een mogelijkheid zou be-
staan om een culturele bias te voorkomen, alsof interculturele communicatie
neutrale communicatie zou zijn. Het bias-argument is te beschouwen als
dooddoener, omdat neutrale communicatie niet bestaat. Een stimulerende bij-
drage van de critici had kunnen bestaan uit een voorstel aan Chinezen en mo-
gelijk anderen om ook een artikel te schri iven over interculturele communica-
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tievaardigheden en een aanbeveling te doen om de artikelen te bespreken op
een conferentie over interculturele communicatie. Daarmee zouden ze een
dialoog over communicatievaardigheden hebben bevorderd.

Casus ontwikkelingssomenwerking
Margriet is projectbeheerder van een medefinancieringsorganisatie voor ont-
wikkelingssamenwerking en doet voorstellen voor het wel of niet financieren

van projecten. Haar verantwoordelijkheid is vierledig. In de eerste plaats draagt
zij verantwoordelijkheid in relatie tot armoedebestrijding; in de tweede plaats
voor de samenwerking met locale ngo's9 die projecten in het kader van armoe-
debestrijding opzetten; in de derde plaats in relatie tot geldschieters, die het
geld goed besteed willen zien; en tot slot heeft zi j rekening te houden met de
dynamiek in belangengroeperingen (dit kunnen kerkelijke groepen zijn, poli-
tieke groepen, enzovoort). Het komt voor dat deze vier verantwoordelijkheden
niet goed van elkaar te scheiden ziin, bijvoorbeeld wanneer ngo en kerkelijke

belangenorganisatie 66n zijn.
Margriet redeneert vanuit culturele maatstaven, met enerzijds de eisen van

westerse geldschieters en anderzijds de angst de locale niet-westerse situatie
westers te beinvloeden. Zij voert geen discussie met de locale ngo's uit angst
om als vertegenwoordiger van westerse geldschieters haar westerse invloed te

doen gelden. Haar beslissing om wel of niet te financieren laat ze afhangen van
het feit ofer ook andere financiers zijn in Nederland of andere landen. Zijn er
andere medefinanciers, dan besluit Margriet ook te financieren, omdat daaruit

blijkt dat het een goed project wordt gevonden. Het lijkt erop dat ze een soort
neutraliteit wil nastreven, die niet bestaat. Haar handelwijzen ziin zowel voor

geldschieters als locale ngo's erg ondoorzichtig. Margriet heeft bij elk criterium
dat zij zou kunnen hanteren, het gevoel dat ze te kort doet, waardoor zij niet
kan kiezen. In plaats van zienswijzen op te financieren projecten als tussenper-
soon te bespreken op basis van inhoudelijke criteria met alle partijen, bliift ze
hangen in haar dilemma. Haar dilemma's hangen samen met een gebrek aan
duidelijk beleid van haar medefinancieringsorganisatie, of, indien zo'n beleid
er wel is, met haar relativistische opstelling.

Tot slot

Het analysekader met te onderscheiden houdingen blijkt een bruikbaar instru-
ment te zijn om dilemma's en problemen in interculturele contacten boven ta-
fel te krijgen.

In dit hoofdstuk is de tegenstrijdige werking van de interculturele ideologie
op empirisch niveau getoetst. Een gevolg van de intern tegenstriidige bood-
schappen is dat in communicatie dubbele binding optreedt, wat leidt tot ver-
mijdingsreacties (vluchten) oftot agressieve assertiviteit (etnocentrisme of het
centraal stellen van de eigen maatstaf).
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Resultaten van de focusgroepen en de interviews tonen aan hoe dominant de
interculturele ideologie is. Men geeft echter ook blijk van een voorkeur voor
niet-intercultureel ideologische richtlijnen. Men wil namelijk meningen uit-
wisselen en onderzoeken hoe samengewerkt kan worden. Het lukt slechts een
enkeling om dit in de praktijk te doen. In veel gevallen zullen in gesprekken
alle drie de reactiet)pen, monisme, relativisme en communicatief moreel uni-
versalisme, worden aangetroffen. Deelnemers aan focusgroepen hebben dit tij-
dens de reflecties op het analysekader ook zelf geconstateerd. De wisseling tus-
sen de ideologische varianten is in de vorige hoofdstukken in verband gebracht
met de mate van bedreiging (die reeel of niet) aanwezig is.  In dit hoofdstuk is
met de casus van Gabre een verband gelegd met de mate waarin men afstand
kan nemen van een situatie. Mentoren reageren anders op de casus dan niet-
mentoren.

De optie om in het geval van dilemma's van een bovencultureel criterium, zo-
als de mensenrechten, uit te gaan blijkt in de focusgroepen voor veel mensen
een verrassende optie. In de interviews heeft niemand spontaan en expliciet
(66n iemand wel impliciet) naar de mensenrechten verwezen. Dit geeft aan dat
in de ogen van veel mensen culturele gelijkwaardigheid en universele rechten
met elkaar botsen en dat deze twee zaken grotendeels gescheiden zijn in hun
denkwereld.

De voorkeur die in de focusgroepen en interviews is aangegeven voor alterna-
tieve zienswijzen vormt voldoende aanleiding om het alternatief nader te pre-
senteren in het hoofdstuk hierna. Bovendien zegt men op basis van mijn ad-
vies- en trainingswerk dat men baat heeft bij het voorkomen van
wij-zij-reactiepatronen. Dit is mede vastgesteld op basis van een langetermijn-
evaluatie, die is uitgevoerd door een onafhankelijk onderzoeker (Scholte
2002).

Noten
1 Het analysekader is voor gebruikgevisualiseerd metsymbolen en plaatjes terondersteu-

ning van de tekst. Hetgevisualiseerde kader bevindtzich in de bijtage Analysekader.
2 Pas na hetonderzoekisdeterm 'interculturele ideologie'met de pijlen boven het kaderge-
plaatst. Hieris het voordeduidelijkheid toegevoegd.
3 Het betrefthetzelfdeinterview alsin hoofdstuk 5. Indit hoofdstukzijnandereonderzoeks-
vragen aan de orde dan in hoofdstuk 5.
4 Om herkenbaarheid van personen in de casuTstiekte voorkomen zijn gebeurtenissen soms
iets gewijzigd weergegeven en zijn de namen fictief.

5 Zie hoofdstuk 4 onder meer over Cliteur (2002).
6 Zie voorgegevens overde onderzoekspopulatiede methodische verantwoording. Het be-
treft hierdezelfdeonderzoekspopulatie die in hoofdstuk 5 aan deorde isgeweest in verband

met vragen overcultuuren interculturele communicatie.
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7 In hetinterview zijntwee casussenopgenomen. Decasusdiehierniet wordt behandeld,

gaat overeen homoseksuele leraardie daar niet meeropentilk voor uitkomt, omdat islamiti-

sche jongensdaaragressief op reageren. De antwoordtendensen geven een vertekend beeld.

Ditontstaatomdatvrijwel iedereen reageertop basis van een ideaalbeeld alsof ergeen Ne-
derlanders bestaandie homofielen discrimineren. ledereen vindtdateropgetreden moet
worden, maarover hoe dat moet bestaan veel vraagtekens. De casus is vermoedelijkte alge-
meen opgesteld, waardoorniet kan worden uitgesloten dat respondenten zijn uitgelokt tot
een wij-zij-reactie.
8 In Chinazoudendecontrole vanemoties, hetindirectuitenervan, het besparen van ge-

zichtsverliesen de herkenningvan hetonderscheid tussen in-group- en out-group-relatiesals
belangrijke communicatievaardigheden worden beschouwd. Terwijl interculturele communi-
catievaardigheden volgens Chen en Starosta op pagina 369 van het Yearbook worden samen-

gevat als het verbeteren van de interculturele handigheid, wat inhoudt dat men de vaardig-
heid heeft boodschappen overte brengen, kennisheeft over hoe menzichzelf open kan
stellen, in staat istot flexibel gedrag, interacties te sturen en sociale vaardigheden bezit. Het

gedragsperspectiefvan interculturele communicatievaardigheden bestaatvolgens hen uit
het doeltreffend handelen, gerichtop het bereiken vandoelen binnen een context van multi-

cultureleonderlinge afhankelijkheid en verbanden in de 'global village'.
9 Niet-gouvernementele organisatie.



12 Conclusies en aanzet
tot een alternatief

%A, e zijn ervan uitgegaan  dat er een interculturele ideologie bestaat die
I V communicatiebelemmerend werkt. Er is geconstateerd dat het ideolo-

gische cultuurconcept niet bij de problemen van de moderne multiculturele
samenleving aansluit. Vervolgens is geanalyseerd waardoor deze ideologie in-
effectieve handelingsstrategieen tot gevolg heeft. Doordat het cultuurbegrip
tegenstrijdig is, brengt de interculturele ideologie twee varianten voort: mo-
nisme en relativisme. Deze varianten sluiten elkaar uit. Dit heeft geleid tot
twee problemen. [Il Er komt een intercultureel waardevacuum uit de ideolo-
gie voort en [21 de ideologie veroorzaakt paradoxale communicatie. Het inter-
culturele waardevacuum leidt in de praktijk tot het recht van de sterkste en re-
sulteert in positionering tegenover elkaar. Paradoxale communicatie werkt
dilemma's in de hand. Deze problemen worden nog versterkt door het deter-
ministische cultuurbegrip dat tot gevolg heeft dat mensen zichzelf en ande-
ren opsluiten in hun culturen. Cultuurverschil als verklaringsmodel voor pro-
blemen leidt daardoor tot de self-fulfilling prophecy, dat er een kloof tussen
culturen ontstaat.

Het waardevacuum kan niet worden opgelost met kennis over culturen en
communicatievaardigheden, want het is een probleem dat zich bevindt in de
sfeer van ethiek, moraal en recht. Een aanzet tot een alternatief zal dan ook in
eerste instantie binnen deze sfeer moeten worden ontwikkeld. Dat neemt niet
weg dat kennis over verschillende waardeorientaties de kijk op de wereld ver-
breedt en dat verbetering van communicatievaardigheden beschouwd kan wor-
den als een leven lang durend project, ook nadat oplossingen zullen zijn gevon-
den voor de problemen van de interculturele ideologie.

Paradoxale communicatie leidt tot dubbele boodschappen (bindingen). Ken-
merkend voor de dubbele boodschap van de interculturele ideologie is ener-
zijds het recht op eigen cultuur en anderzijds de eis tegenover andere culturen
tolerant te staan. Deze boodschap is tegenstrijdig, omdat dit inhoudt dat men
tolerant moet staan tegenover etnocentrisme of onverdraagzaamheid van an-
dere culturen. In de praktijk betekent dit dat men gedwongen is te kiezen tus-
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sen een monistische of een relativistische houding. De ideologie biedt de mo-
gelijkheid om te wisselen tussen beide varianten al naar gelang de situatie die
zich voordoet. Hoe meer een probleem als nabij wordt ervaren, hoe groter de
kans is dat voor de monistische houding wordt gekozen. Het ontwikkelen van
een alternatieve houding is buitengewoon moeilijk door de cirkelredeneringen
die de ideologie voortbrengt.

De interculturele ideologie gaat namelijk gepaard met een dominant voca-
bulaire, waarin het cultuurconcept hit begrip is om diversiteit te duiden. Cul-
tuur en diversiteit zijn daardoor vrijwel synoniemen van elkaar geworden.
Twee andere belangrijke associaties met het cultuurbegrip zijn groepsidentitei-
ten en het beeld van strikte grenzen tussen culturen. Hierdoor is het cultuur-
concept zelfde basis geworden van het denken in cultuurverschil en het praten
in termen van wy en zg. Kritiek op een andere cultuur werkt daardoor vrijwel
altijd spanningen in de hand. Daarop volgt meestal de roep om verdraagzaam-
heid. Dit leidt tot spanningen onder de oppervlakte van sociale interactie. Uit
deze cirkel is moeiliik te ontsnappen, waardoor een alternatieve optie weinig
kans krijgt zich te ontwikkelen. Uit het onderzoek blijkt echter dat er wel be-
hoefte bestaat aan een interactiefalternatief, alsmede aan bovenculturele waar-
den.

In de praktijk leiden het interculturele waardevacuum en paradoxale commu-
nicatie samen tot een drietal reactiepatronen: wii-zg (positionering van groe-
pen tegenover elkaar), vermilding (vluchten) en agressie (vechten). Het doorzien
van de cirkelredeneringen en interne tegenstrijdigheden van de interculturele
ideologie is een voorwaarde voor het werken aan en het adapteren van een al-
ternatief. Het moet niet worden onderschat hoe diep de interculturele ideolo-
gie is geworteld. Naast alle problemen die de ideologie voortbrengt, biedt het
ideologische cultuurexcuus ook ontsnappingsmogelijkheden. Deze werken
meestal alleen op de korte termijn. In de moderne tild, in een druk bevolkte
wereld, waar communicatienetwerken op wereldschaal bestaan en waar vele
problemen (massavernietigingswapens, milieu, terrorisme, epidemieen) cul-
turele en nationale grenzen overstijgen, zijn de primaire psychologische reac-
ties van vluchten (vermijden) en vechten (agressie), die door de interculturele
ideologie worden geactiveerd niet meer adequaat. De aanslagen op het World
Trade Center in New York op II september 2OOI en de reacties erna tonen aan
hoezeer wij gevangen zitten in de paradox van de interculturele ideologie. De
roep om veiligheid en zekerheid is groot en terecht. Echter, in plaats van veilig-
heid nemen spanningen en onveiligheid door het splitsende effect van de in-
terculturele ideologie juist toe.

De uitgevoerde analyse moge voor een deel inzichten bevatten die ook via an-
dere invalshoeken zijn gevonden. Veel theorieen interculturele communicatie

en interculturalisatie blijven echter door het gebrek aan besefvan de tegenstrii-
digheden op ideologisch (meta-)niveau dubbelzinnigheden produceren, waar-
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door slechts een deel van de interculturele ideologie wordt ontkracht. De dub-

belzinnigheden vormen een bewijs van de hardnekkigheid van de cirkelrede-

neringen die kenmerkend zijn voor de interculturele ideologie. De meerwaar-
de van dit onderzoek op metaniveau draagt bij aan inzichten op een
fundamenteel niveau, waardoor dubbelzinnigheden, tegenstrijdigheden en pa-
radoxen vermeden kunnen worden.

Voorstet

In de eerste plaats is een leerproces noodzakelijk op basis van kennis, zelfreflec-
tie en inzicht in communicatieprocessen en zich ontwikkelende machtsver-

houdingen. Het bestaan en de werking van de interculturele ideologie moet
men leren doorzien en de ermee samenhangende vocabulaire moet herkend

gaan worden. Herkenning van de interculturele ideologie is complex, omdat
het onderliggende mechanisme van de interculturele ideologie zich in de com-
municatiepraktijk telkens in een andere gedaante voordoet. Omdat de intercul-
turele ideologie primaire psychologische reacties activeert, moeten we erop

verdacht blijven dat we terugvallen in oude patronen van Wij-Zij.
In de tweede plaats is het noodzakelijk om gezamenlijk alternatieven te on-

derzoeken en te ontwikkelen, waarin de problemen van de interculturele ideo-

logie, het waardevacuum en paradoxale communicatie, zijn overwonnen. Zo'n
alternatief moet voorkomen dat mensen worden opgesloten in'hun cultuur' en
bescherming van de menselijkheid als uitgangspunt hebben. Een alternatief
zal gepaard moeten gaan met een alternatiefvocabulaire.

In de derde plaats is het besef nodig dat wij samen leven en voor onze over-

leving afhankelijk zijn van elkaan Communicatie is zo beschouwd niet vrijblij-
vend. Omdat in een context van diversiteit vanzelfsprekendheden ziin opgehe-
ven, zou het gewoon moeten zijn om sociale processen te evalueren. Boven-
dien zouden we een attitude moeten ontwikkelen waarbij het vanzelfsprekend
is om communicatie niet alleen te evalueren op intenties, maar evenzeer op
haar consequenties en effect.

Aanzet tot een alternatief

Deze aanzet is bedoeld als basis voor een toekomstige discussie. Willen we
waardetegenstellingen overstijgen, dan zijn de intercultureel ideologische
waarden ontoereikend. In hoofdstuk IO iS de dialoog als een voorlopige aanzet
tot een alternatief geexploreerd. Aan de orde is geweest dat kennis over cultu-

ren de kijk op de wereld verbreedt, dat communicatievaardigheden bijdragen
aan de bespreking van problemen, maar dat de oplossing van problemen op
het gebied van waardetegenstellingen zich met name bevindt op het terrein
van de moraal en het recht. Het voorlopige alternatief is communicatief moreel
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universalisme genoemd. In het alternatief zijn communicatieve voorwaarden
en fundamentele mensenrechten samengevoegd. Vervolgens is de behoefte
aan een alternatief geconstateerd.

De dialoog is gebaseerd op reciprociteit. De filosofe Foot (2OOI) legt Uit waarom

reciprociteit de objectieve basis vormt van wat moreel goed is. Ze baseert zich

daarbij op het gegeven van intermenselijke afhankelijkheid in relatie tot overle-

ving. Een veel gehoorde vraag is of er universele waarden bestaan en zo niet, of
fundamentele waarden en rechten wel zijn te rechtvaardigen wanneer zij bot-
sen met culturele tradities? Husle (I998a en I998b) meent dat deze vraag niet

van belang is. Hij stelt dat universele waarden inderdaad niet bestaan, in die zin
dat er overal ter wereld'ja' tegen wordt gezegd en dat ze worden nageleefd. Uni-
versele waarden en rechten bestaan volgens H8sle op een idealistisch niveau.
De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens beschouwt hij als objec-
tief idealisme. Hij heeft het over objectief idealisme als het gaat om de bestrij-

ding van mensenrechtenschendingen. Door Foots gedachtegang met die van
H6sle te verbinden ontstaat een legitimering voor bovenculturele waarden.
Doordat wij met elkaar zullen moeten overleven, is het nuttig om uit te gaan
van een bestaansbasis. Die basis bevindt zich in fundamentele waarden en
rechten, die samenhangen met het beginsel van reciprociteit. Margalit (200I)
biedt hierop aanvulling door het aanbrengen van een ondergrens op grond
waarvan een samenleving fatsoenlijk genoemd kan worden. De ondergrens
geeft hij weer met het begrip vernedering. Een multiculturele (wereld)samenle-
ving is fatsoenlijk als haar burgers niet worden vernederd.

Aan de kritische analyse van de interculturele ideologie zijn kapstokken te
ontlenen, die dienst kunnen doen bij het formuleren van gedifferentieerde uit-
gangspunten bij het alternatief.

De uitgangspunten van communicatief moreeluniversalisme
Visie op diversiteit. Het uitgangspunt is een dynamische visie op diversiteit
waarbij de communicerende mens het uitgangspunti is. Daarom brengt de
communicerende mens zelf waardeorientaties voort en verhoudt hij zich op
unieke wijze tot gegeven waardeorientaties.

Wereldbeeld. Mensen verhouden zich tot elkaar door middel van elkaar overlap-

pende netwerken, die bij elkaar genomen de hele wereld omvatten. Mogelijke,
door de mens opgeworpen, structuren, nationale of culturele grenzen zijn
daarin altijd poreus en nooit absoluut.

Mensbeeld. De mens is voor zijn overleving afhankelijk van zijn medemensen.
Dat brengt met zich mee dat wij ons zullen moeten verdiepen in elkaars be-
weegredenen. Een mens is meer dan culturele gewoonten en tradities en is in
staat om over zichzelf en over gedachten en gewoonten van anderen na te den-
ken. Er is erkenning nodig van zowel constructieve als destructieve krachten in
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de mens. De mens is verantwoordelijk voor het eigen gedrag, ook in de samen-

werking met anderen. Tegen deze achtergrond is de mens het meest gebaat
wanneer hij zichzelf beschouwt als een lerend wezen, die zijn potenties ont-
wikkelt vanuit het perspectief dat hij deelneemt aan een proces, waarin samen-

werking en samenleving gezamenlijk vorm wordt gegeven.

Communicatie. Communicatie dient niet alleen als middel te worden opgevat,
communicatie vormt de werkelijkheid evenzeer. Communicatie is een circulair
proces. Alle gedrag is communicatie. Het is van groot belang om onderscheid
tussen effectieve en ineffectieve communicatie te onderkennen.

Elke interactie gaat gepaard met vooroordelen. Een vooroordeel is te be-
schouwen als een inschatting van een situatie, op basis van een leerproces of
een interpretatie. Pas wanneer iemand niet bereid is om vooroordelen op
grond van nieuwe of toegevoegde informatie bij te stellen, werken vooroorde-
len belemmerend.

Macht en moraal. Om met machtsverschillen, onrechtvaardigheid, vernede-

ring, gevoelens van machteloosheid, botsende waarden, menseliike waardig-
heid, effectieve en ineffectieve communicatie om te kunnen gaan zijn univer-
sele waarden nodig om waardestrijd die plaats vindt op basis van het recht van
de sterkste te kunnen beteugelen. Daartoe dient een onderscheid gemaakt te
worden in fundamentele rechten en daaraan te toetsen andere waarden, nor-
men en rechten. Diversiteit en tegenstellingen in opvattingen zijn noodzakelij-
ke voorwaarden om processen in een samenleving kritiseerbaar te houden. Di-
versiteit is in die zin te beschouwen als een levensvoorwaarde. Een kritische
houding maakt iemand te kwetsbaar wanneer hij zich niet beschermd weet of
de mogelijkheid heeft om zich te beroepen op fundamentele rechten. Het is
nuttig om in dit geval aan te sluiten bij een bekend fundament, zoals De Uni-
versele Verklaring van de Rechten van de Mens2.

De multiculturele samenleving stelt andere eisen aan opvoeding en ontwikke-
ling en niet slechts de overdracht van tradities. lemand moet zijn weg kunnen
vinden te midden van verschillende gewoonten en tradities. Daartoe zijn een
(zelf)kritische houding, solidariteit en de competentie verschillende belangen
af te kunnen wegen van belang. Ze vormen de sleutels tot een duurzame multi-
culturele samenleving en bevinden zich op het snijvlak van communicatie en
moraa13. In de Universele Verklaring vormen het persoonljke ze(/beschikkings-
recht en het recht voor zichzelf te spreken in relatie tot anderen die deze rechten

ook hebben, belangrijke elementen. Zij zijn te beschouwen als een constitutie-
ve basis voor effectieve interculturele communicatie. Naast kennis van de inter-
culturele ideologie biedt kennis van de hier genoemde alternatieve uitgangs-
punten de mogelijkheid aan iemand om voor zichzelf en anderen op te komen
in situaties waarin zilzelfof anderen onheus worden bejegend of waarin zij te
maken hebben met (culturele) dwang. Met name de mensenrechten bieden de
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mogelijkheid om grenzen te stellen aan onheuse bejegening, (culturele) dwang
en het opleggen van eenzijdige beperkingen.

Aan de hand van een tweetal voorbeelden, het ene over gespreksvoering, het
andere over vocabulaire, wordt het onderscheid tussen de interculturele ideolo-
gie en communicatiefmoreel universalisme nog een keer geillustreerd.

Toelichting met een casus
De casus die volgt is een korte samenvatting van een discussie tussen vrouwen
over het romantische en het gearrangeerde huwelijk, waarin met name de mo-
menten waarop wisseling van communicatieniveau plaatsvindt, zijn beschre-
ven. De groep bestaat uit twee Nederlandse vrouwen en drie Nepalese vrouwen.

De discussie begint metde vraag van westerse vrouwen aan niet-westerse vrouwen over hoe zij
denken over uithuwelijking. De niet-westerse vrouwen zeggen dat zedatgewoon en goed vin-
den. De westersevrouwen reageren hierop met verbazingen vragen 'menen julliedatnu echt?'

la, was het antwoord vande niet-westerse vrouwen: 'Onze ouders kunnen beterdan wijzien of
iemand een geschikte huwelijkskandidaat is. En je ziet toch ook bii jullie in het westen dat met

zelfgekozen partners Knop de vierhuwelijken uitlooptopeen scheiding. Datistoch bewijs ge-

noeg dat het niet werkt op jullie manier.'

De discussie dreigt op dit moment in een wj-zil-patstelling te belanden. De
vrouwen gebruiken zelftermen als 'bij jullie' en vullen elkaar hierin aan. Uit de
non-verbale reacties, zoals knikken, afwachtend kijken hoe 'de anderen' zullen
reageren, blijkt dat zij een soort bond vormen. De vrouwen bemerken echter
het risico van het wij-zil-proces en willen zich hierin niet laten meeslepen om-
dat zij beseffen dat dit verdieping in de weg zal staan. De interesse in elkaars vi-

sies wint het van de wrevels en zij zetten zich over de verbazing en de opmerking
over scheiding heen met de volgende vraag van de westerse vrouwen:

'Aan welke eisen moeteen huwelilkskandidaat voldoen?' De westerse vrouwen beantwoorden

de vraagzelf eerst: 'Een partner moet bijvoorbeeld een aantrekkelijk uiterlijkhebben en roman-

tisch zijn.' De niet-westerse vrouwen noemen vervolgens vooral 'verantwoordelijkheidsbesef,

betrouwbaarheid en een sterk karakter'.

Gaandeweg de discussie, zonder dat iemand afstand neemt van zijn visie op
het vrije-keuzepartnerschap of het gearrangeerde huwelijk, komen de vrouwen
nader tot elkaan

'AIs het gaat om een heel leven samen,' beamen de westerse vrouwen,'dan is er weI meer nodig

dan aantrekkelijkheid en romantieken zijn de niet-westerse eisen ook van toepassingop het
romantische huwelijk.' De niet-westerse vrouwen benadrukken op hun beurt hoe belangrijk het
is 'dat huwelijkskandidaten weI beidentoestemming (zelfbeschikking) behoren te geven voor

hethuwelijk, omdat hetandersgeen goed huwelijkkan worden'.
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In de casus is kort na elkaar van inhoudsniveau naar relatieniveau en weer op-
nieuw naar inhoudsniveau gewisseld. Het begint met de vraag'hoe ervaren jul-
lie het gearrangeerde huwelijk?' (inhoud), waarna de discussie overgaat in wij-
zil-verschillen (relatie en positionering tegenover elkaar). Een patstelling wordt
voorkomen (op basis van de communicatieve voorwaarde: interesse) met de
vraag over eisen die worden gesteld aan de huwelijkskandidaat (inhoud). Bele-
vingswereld en denkbeelden staan daarna weer beide centraal in de discussie,
men ervaart de interesse in elkaar positief. Ondanks het feit dat niemand de
voorkeur voor 66n van de twee vormen van huwelijksverbinding verlaat, ont-
staat door de combinatie van oprechtheid en de techniek van het wisselen van
communicatieniveau oog voor de verschillende kwaliteiten van de twee typen
van huwelijksverbinding, die sterk aanvullend op elkaar blijken te zijn. In
plaats  van een kloof die had kunnen ontstaan,  is een verbinding tot stand ge-
bracht. Iedereen voelde zich serieus genomen (communicatieve voorwaarde),
waardoor iedereen met plezier op de discussie terug kon kijken.

Was de patstelling doorgezet en waren de vrouwen zich met hun opvattingen
monistisch (superieur) gaan opstellen, dan was een machtsstrijd ontstaan en
hadden zij elkaars vooroordelen en overeenkomsten niet kunnen doorgronden.

Toelichting op het vocabulaire
De uitspraak Turken drinken gun alcohol is een geheel andere dan de islam kent
gen verbod op het drinken van alcohol. Oppervlakkig gezien kan er hetzelfde mee
worden bedoeld, maar ze zeggen iets totaal verschillends over achterliggende
denkbeelden. De eerste uitspraak sluit Turken op in een cult:ureel of religieus
hokje; de tweede uitspraak doet dat niet. In de eerste uitspraak is iemand gelijk
aan zijn cultuur; de tweede uitspraak laat iemand de ruimte zich te verhouden
tot een gebod ofzijn cultuur. Het mensbeeld dat gepaard gaat met het idee dat
iemand zijn cultuur is, is een geheel ander mensbeeld dan het idee dat de
mens zich verhoudt tot zijn cultuur. Het verschil bevindt zich in de ruimte die
iemand krijgt voor zelfexpressie. Bij het eerste mensbeeld is die ruimte veel
kleiner dan bij de tweede.

Overigens moet hierbij aangetekend worden dat een uitspraak over een reli-
gie of waardeorientatie zoals de islam of het christendom bovendien op ver-
schillen in interpretaties kan berusten, dus ook een uitspraak hierover kan niet
absoluut worden genomen.

Tot slot

Uit de analyse, de evaluatie, de drie voorstellen die ik heb gedaan en de aanzet
tot een alternatief blijkt dat de multiculturele samenleving andere eisen aan
ons stelt dan die tot nu toe gebruikelijk zijn. Dit heeft als consequentie dat we
voor belangrijke keuzen staan. Willen wij greep krijgen op processen in de
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multiculturele samenleving dan kunnen we niet volstaan met de gedachte dat
het zo zal gaan als het gaat. De polarisering en toenemende spanningen laten
dit niet toe, niet binnen Nederland en niet daarbuiten. Het hangt van ons af of
we het tij keren. Daarin zijn we afhankelilk van elkaar, net zoals van onze over-

leving. Om te beginnen zullen we elkaar daarvan eerst (opnieuw) moeten over-
tuigen. Vervolgens zullen we op basis van evaluatie van processen in de multi-
culturele samenleving, op micro- en macroniveau (onderzoek), het alternatief
verder moeten ontwikkelen en evaluatie-instrumenten uitbreiden. Tenslotte

zou het goed zijn om in het onderwijs meer aandacht te schenken aan culturele

antropologie (waardeorientaties), communicatievaardigheden en filosoferen.
Het maatschappelijk debat zou moeten worden bijgestaan door evaluatieon-
derzoek.

In dit hoofdstuk heb ik enkele aanzetten geformuleerd voor een alternatiefvan
de interculturele ideologie. Ten behoeve van de multiculturele samenleving is
nadere uitwerking dringend vereist. Niet alleen voor intellectuele en weten-

schappelijke doeleinden, maar ook voor allerlei contexten van maatschappelijk
handelen, zoals die van de dagelijkse interculturele communicatie.

Noten

1  Er zijn natuurlijk situaties denkbaar waarin een mens afhankelijk is van de beslissing van

anderen en waar gehandeld moet kunnen worden zonder dialoog. Zulke situaties zijn bij-

voorbeeld aanwezig in gezagsverhoudingen zoals die tussen ouders en kinderen en in be-

paalde nood- ofhulpverleningssituaties. Het gaat hier orn de door De Boer (I980) genoemde

toerekeningsvatbaarheid. die verondersteld moet kunnen worden (zie hoofdstuk 8). Kort-

mann (2002 a, b) gaathier onder andere op in in relatie tot psychiatrie.

2  Zie ook De Gaay Fortrnan (200Ij
3   Zie noot I.



Samenvattingen,
literatuur en bijlagen



Samenvatting

 h e aanleiding om onderzoek te doen ontstond, toen allerlei ervaringen in
U binnen- en buitenland bij elkaar kwamen en vragen opriepen. Hoe komt

het dat de *un bang is voor het onbekende en dat een ander dit als een uitda-

ging ziet? Een vreemdeling wordt vaak beschouwd als een total stranger, van
wie je iets afmoet weten en die je voorzichtig moet benaderen. Mensen hebben
verschillende waarheden, maar de waarheid van de 66n is vaak wel onderge-
schikt aan de waarheid van een ander. Dit machtsverschil wordt vaak gebagatel-
liseerd. Hoe ontstaat het beeld van de vreemdeling eigenlijk en welke rol speelt
macht in interculturele contacten? Hoe denken deskundigen interculturele
communicatie over de beeldvorming over de vreemdeling? En wat is eigenlijk
het verschil tussen interculturele communicatie en 'gewone' communicatie?

(hoofdstuk I)

Met dit onderzoek probeer ik een antwoord te vinden op de volgende algemene
vragen: [I] Wat is de oorzaak van de in veel gevallen gebezigde ineffectieve com-

municatiestrategieen in interculturele situaties? [21 Vanuit het antwoord op
vraag I -de heersende interculturele ideologie is mede de oorzaak van deze in-
effectiviteit - wordt de tweede vraag gesteld: Hoe ziet die interculturele ideolo-
gie eruit, wat zijn er de effecten van en hoe wordt ze verdedigd? 13] Vanuit deze

analyse komt de vraag aan de orde: Wat kunnen elementen zijn voor een alter-
natief? De vragen worden benaderd vanuit een conceptuele invalshoek. De ba-

sisbegrippen in het onderzoek zijn communicatie, cultuur en macht. Deze be-

grippen komen samen in het onderwerp interculturele communicatie, dat de
rode draad vormt in deze studie. Literatuurstudie en empirisch onderzoek heb-

ben permanent in elkaar gegrepen. Het empirische onderzoek bestond uit het

volgen van het maatschappelijke debat, besprekingen in focusgroepen en het
houden van diepte-interviews. Respondenten werden gezocht onder professio-
nals, die beroepshalve gedwongen zijn om interculturele contacten aan te
gaan. (hoofdstuk 2)



149 INTERCULTURELE COMMUNICATIE & IDEOLOGIE

Verkenning

De discussie over de multiculturele samenleving gaat heen en weer tussen de
eis tot aanpassing van migranten en respect voor elkaars culturen. Er ontstaan
witte en zwarte scholen en wijken. Professionals uit eigen taal en cultuur wor-
den ingezet, omdat zij op de hoogte zijn van allochtone culturen. Sinds de aan-
slagen in New York op II september 200I is er sprake van een verharding van
het debat en van groeiende tegenstellingen tussen bevolkingsgroepen. De roep
om veiligheid is groot. De reacties op elkaar dragen eerder bij aan onveiligheid
dan aan ontspanning en men vraagt zich afhoe dit zal eindigen. Men heeft het

gevoel geen greep te hebben op deze sociale processen. Interculturele commu-
nicatie verloopt vaak krampachtig, waarbij men voor de hand liggende oploss-
ingen niet ziet. Aan de andere kant bestaan er ook dilemma's, die voortkomen
uit botsende waarden. (hoofdstuk 3)

In het maatschappelijke debat en in de literatuur is het universalisme-relativis-
me-debat overheersend. Tijdens gesprekken lijken mensen zich te baseren op

uitgangspunten die overeenkomst vertonen met die van de antropoloog Hers-
kovits, uit zijn boek Cultural Relativism (I972). Hij heeft het over cultuurdeter-
minisme, culturele waardevrijheid en recht op eigen cultuur. Herskovits ont-
wikkelt zijn ideeen tegen de achtergrond van de dekolonisatie en zijn ideeen
moeten gelezen worden als een pamflet tegen westers imperialisme. Zijn
boodsc}lap luidt: handen af van de ex-kolonien.  Hij wil westers etnocentrisme
tegengaan. Cultuurrelativisme staat volgens hem op gespannen voet met uni-
versele mensenrechten. Het deterministische cultuurbegrip is door sociologen
in de multiculturele samenleving kritiekloos overgenomen. Op de korte ter-
mijn bieden de relativistische uitgangspunten voor sommigen voordelen,
waaronder het excuus dat cultuur biedt om zich afzijdig te kunnen houden van

vreemdelingen. Maar op de lange termijn werkt dit niet. Er is in de multicultu-
rele samenleving namelijk sprake van een geheel andere context, waarbij het
de vraag is hoe relativistische richtlijnen daaraan bijdragen. Zouden voor de
multiculturele samenleving, waar men samen leeft en samen moet werken,
niet geheel andere richtlijnen nodig zijn? Zouden we niet juist toenadering
moeten zoeken en met elkaar in gesprek moeten gaan over de voor- en nadelen
van verschillende gewoonten en tradities, zoals Procee (I99I) voorstelt? Waar-
om gebeurt dit nog amper, meer dan tien jaar na zijn voorstel? Gezien het ver-
schil tussen de periode van dekolonisatie toen en de problemen in de multicul-
turele samenleving nu heb ik het hierna niet meer over cultuurrelativisme,
maar over een interculturele ideologie. In de literatuur ontstaat onder cultuur-
filosofen in toenemende mate verzet tegen het ideologische cultuurbegrip. In
de media bedient men zich echter veelal van een culturalistische terminologie
die aansluit bij het jargon in de samenleving waar men spreekt in termen van

wii en z(i. Er tekenen zich nieuwe vormen van superioriteit af, zoals het superi-
eure ethische monisme van CliteUr (2002). Het ontkennen van spanningen
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blokkeert een discussie evenzeer. Cultuur begint in toenemende mate een
machtsmiddel te worden. (hoofdstuk 4)

Of er inderdaad sprake is van een interculturele ideologie is onder meer onder-
zocht door de uitgangspunten van Herskovits te vergelijken met uitspraken
van respondenten in focusgroepen en interviews. Hoewel niemand de naam
Herskovits noemt, is de overeenkomst in uitgangspunten groot. Het blijkt dat
het merendeel van de respondenten cultuur omschrijft als gedeelde waarden
en normen van een groep, die van generatie op generatie worden overgedra-
gen. Er zijn een paar respondenten die zich verzetten tegen het zichzelfen an-
deren indelen in culturele hokjes. Men vindt omgaan met andere culturen leer-
zaam. Mensen uit niet-westerse culturen zeggen het beste van twee culturen te
kiezen. Westerse respondenten vinden het leerzame aan andere culturen dat
zij zich bewust worden van de eigen cultuur. Toch kan vrijwel niemand ken-
merken van de eigen cultuur noemen. Veel antwoorden lijken ontleend te wor-
den aan de literatuur. Tweederde van de respondenten meent dat communica-
tie cultuurbepaald is en ongeveer de helft is bang om te discrimineren. Vooral

bij de omschrijving van knelpunten vraagt men zich vaak af, wie men is om er-
gens over te oordelen. Wat opvalt is dat niemand spontaan iets zegt over de
mensenrechten.  Het lijkt alsof er een schot in het denken bestaat tussen het
mensenrechtenkader en het interculturele denkkader. Cursussen interculture-
le communicatie zijn volgens respondenten wel interessant, maar dragen on-
voldoende bij aan het oplossen van problemen. Uit een onderzoek onder ad-
viesbureaus interculturele communicatie blijkt dat men Pinto (I99O) meestal
afwijst. Hofstede (I99I). en Hoffman en Arts (I994) worden als deskundigen
beter gewaardeerd. (hoofdstuk 5)

Op welke wijze Pinto, Hofstede en Hoffman en Arts zich verhouden tot de in-
terculturele ideologie is onderzocht door opnieuw Herskovits uitgangspunten
te vergelijken met die van de deskundigen, maar dan toegespitst op vragen die
komen uit de samenleving. Deze vragen gaan over kennis over culturen, com-
municatievaardigheden en over botsende waarden (het machtsvraagstuk). Vrij-
wel allemaal hanteren de deskundigen een relativistische en deterministische
cultuurdefinitie. Zij maken gebruik van cultuurtypologieen met het risico dat
het stereotypering in de hand werkt. De ruimte voor communicatie is beperkt
voorgesteld. Pinto is onduidelijk over het oplossen van problemen rond macht.
Hofstede is dubbelzinnig over het aanleren van andere culturele gewoonten:
we kunnen ze niet begrijpen, maar we moeten ze wel overnemen. Hoffman en
Arts bieden goede communicatie-adviezen. Zij worstelen echter met de combi-
natie van het cultuur- en communicatieconcept in relatie tot macht. In latere
uitgaven gaat Hoffman (I999 en 2002) in op de relatie cultuur en mensen-
rechten, maar het dilemma wordt niet bevredigend opgelost. De conclusie
luidt dat de deskundigen bijdragen aan de interculturele ideologie. Mijn voor-
naamste kritiek is, dat met differentiatiebenaderingen als deze het systeem dir
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culturele systemen en de wisselwerking tussen individu en cultured systeem onvol-
doende zijn uitgewerkt. (hoofdstuk 6)

Analyse

In de verkenning zijn aanwijzingen gevonden dat de interculturele ideologie
belemmerend werkt. De gangbare theorieen interculturele communicatie staan
niet ofonvoldoende kritisch tegenover de grondbegrippen en de effecten van de
interculturele ideologie. Ondanks de kritiek op de uitgangspunten van het cul-
tuurrelativisme die al vanaf het midden van de jaren zeventig bestaat, hebben

de deskundigen dit genegeerd. Onder sociologen en cultuurfilosofen is de kri-
tiek alleen maar toegenomen. Cultuur, natuur, categorie en feit ziin in de inter-
culturele ideologie door elkaar gehaald en met elkaar versmolten geraakt. Om
het cultuurbegrip te kunnen analyseren is de rationaliteitsthese van Habermas
(I98I) samengevoegd met analytische perspectieven van Finkielkraut (1990),
Lemaire (I976) en Procee (I99I). Op basis van dit model zijn 24 kritische stel-
lingen over het ideologische cultuurbegrip geformuleerd. (hoofdstuk 7)

De kritische stellingen zijn vervolgens eerst uitgewerkt ten aanzien van de be-
tekenis van het cultuurconcept en de normatieve implicaties daarvan. Aan de
orde komen onder andere cultuur als 'metafysische' entiteit, cultuur als geves-
tigd belang en cultuur als plicht. Het gaat voorts over handhaving tegenover ex-

pansieve culturen, de gedachte dat men niet over andere culturen kan oordelen
en de blinde vlekken van culturen. Vervolgens wordt ingegaan op de beperkin-
gen van het absolutistische beeld van een wereld vol met van elkaar begrensde
(statische) culturen en wat dit inhoudt voor interacties en analyses van de inter-
culturele dynamiek met haar mechanismen van in- en uitsluiting. Het gaat
over de drie interculturele normatieve richtlijnen van de ideologie: culturele
waardevrijheid, het recht op eigen cultuur en de norm tolerantie. Voor het te-

gengaan van onverdraagzaamheid en agressie bieden deze richtlijnen onvol-
doende houvast. Cultuurdeterminisme heeft geen oog voor menselijke compe-
tenties, zoals (zelf)reflectie, (zelf)kritiek, creativiteit en probleemoplossend
vermogen. Cultuurdeterminisme activeert het cultuurexcuus en ondersteunt
de eis tot culturele loyaliteit, wat een groot risico in zich draagt van 'culturele-

in-zichzelf-gekeerdheid'.

De conclusie luidt dat de interculturele ideologie tot ongerijmdheden, tegen-

spraken en dubbelzinnigheden leidt. Dit wringt in het bijzonder op het nor-
matieve vlak. Culturele waardevrijheid, het recht op eigen cultuur, culturele
loyaliteit, etnocentrisme, tolerantie en intolerantie blijken voort te komen uit
een en dezelfde bron, het ideologische cultuurconcept. De normatieve eisen
resulteren zodoende in twee elkaar uitsluitende varianten van de ideologie:
monisme en relativisme. De eerste, monisme, eist het recht op eigen cult:uur
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op waar het recht op etnocentrisme uit voortkomt en stelt de eigen opvatting
centraal. De tweede variant, relativisme. eist tolerantie ten aanzien van cultu-
rele diversiteit, wat tevens tolerantie voor intolerantie met zich meebrengt.
Deze dubbelzinnigheden scheppen verwarring en veroorzaken een intercul-
tureel waardevacuum, dat leidt tot het recht van de sterkste. De interculturele
ideologie leidt vanwege haar interne tegenstrijdigheden tot paradoxale richt-
lijnen (hoofdstuk 8)

Vervolgens zijn enkele hypothesen ontwikkeld over de invloed van de intercul-
turele ideologie op concrete denkbeelden en gedrag (uitingen) en worden ver-
banden gelegd met problemen rond interculturele communicatie. De intercul-
turele paradox vraagt om verheldering op drie niveaus:

1    De interculturele ideologie is van invloed op het innerlijk van de mens door de

dwang die de ideologie voortbrengt tot het hebben van een culturele identiteit.
Er zijn statische en dynamische opvattingen over identiteit. Hoe statischer de

opvatting over identiteit, hoe groter de kans dat iemand onder invloed van de
ideologie zich tussen twee culturen in zal voelen als gevolg van intensieve in-
terculturele contacten. Daarentegen kan een dynamische visie en inzicht in de
tegenstrijdigheden van de ideologie helpen om een verbinding te creeren tus-
sen de verschillende elementen van iemands socialisatie.

2   De interpersoonlijke contacten leiden onder invloed van de ideologie aan ste-
reotype beeldvorming over elkaar. Men kan het ideologische mensbeeld en de

cultuurtypologieen moeilijk verenigen met het zelfbeeld, waardoor het beeld
van de ander als total stranger wordt versterkt. Het gevolg is dat men zich
tijdens interculturele interacties tegen de stereotypen over elkaar moet verdedi-

gen, omdat ze niet overeenkomen met het zelfbeeld. In plaats van het geza-
menlijk definieren van een situatiedefinitie is men bezig elkaar te determine-
ren. Het leidt vaak tot strijd.

3   De machtsverhoudingen tussen individuen komen niet per definitie overeen
met de machtsposities van groepen. Naarmate dreiging (reeel of niet) toe-
neemt, is men geneigd om zich monistisch op te stellen. Is men op afstand.
dan kan men zich een relativistische houding permitteren. Vanwege het inter-
culturele waardevacuum en het daarmee samenhangende risico van machts-
strijd is men geneigd om interculturele contacten of confrontaties te vermij-
den. Is dat niet mogelijk dan verruilt men de relativistische variant voor de
monistische variant van de ideologie en wordt men (verbaal of non-verbaal)
agressiever. Dit verklaart onder andere de (versnelde) verharding in houding
van voor en na II september 200I, de dag van de aanslagen in New York. Hoe-
wel het proces van verharding onder de oppervlakte van sociale interactie al wel
aanwezig was, is dit door de dreiging versneld doorgezet. Men hoefde er niet
voor van uitgangspunten te veranderen, maar slechts van ideologische variant.
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Conclusie: de interculturele ideologie werkt belemmerend omdat zij splitsend
werkt en samengevat drie reactiepatronen voortbrengt: [I] Wij-Zij tegenstellin-
gen, [2]vermijdingsgedrag en [3] agressiefgedrag. (hoofdstuk 9)

Aan het splitsende effect van de interculturele ideologie is moeilijk te ontko-
men door de paradoxale uitgangspunten van de ideologie. Een paradox leidt
namelijk tot cirkelredeneringen en dilemma's. Watzlawick e.a. (I976) behan-
delt de effecten van paradoxale communicatie. Tijdens paradoxale communica-
tie wordt [a] er iets beweerd, [bl er wordt iets beweerd over die bewering zelf en

Icl deze beide beweringen sluiten elkaar onderling uit. Vervolgens is het onmo-
gelijk om aan het kader dat eraan ten grondslag ligt te ontsnappen en loopt
men het risico van bestraffing of het etiket slecht. Wanneer mensen in een
multiculturele samenleving invloed hebben op elkaar (en dat hebben ze, want
de grenzen tussen culturen zijn in werkelijkheid poreus) en [a] zij hebben
recht op eigen cultuur en [b] zij moeten tolerant staan tegenover elkaars cultu-
ren, dan [c] moet men onverdraagzaamheid van culturen tolereren. Wie het on-
derliggende beeld over culturen ter discussie stelt, wordt gebrek aan oog voor
diversiteit verweten. Wie kritiek uit met gebruikmaking van het cultuurbegrip
vervalt door het ideologische jargon in de ideologische reactiepatronen (zie
hierboven) en wordt daar op aangevallen. Met andere woorden wat men ook
doet, het is nooit goed.

Na  de  analyse  is een eerste aanzet tot een alternatief geexploreerd. Het alterna-
tief dat in aanmerking komt, omdat het wederkerig van aard is, is de dialoog.
De dialoog kenmerkt zich door de volgende elementen: intentionaliteit, inte-
griteit, rationaliteit, uniciteit, authenticiteit (De Boer 1980) en de bereidheid
om van mening te veranderen op basis van redelijke argumenten (Rehg I994)
Communicatieve voorwaarden daarbij zijn dat gesprekspartners het recht heb-
ben om voor zichzelf te spreken en het recht hebben op zelfbeschikking temid-
den van anderen die dit ook hebben. Het houdt in dat men geinteresseerd is in
elkaar en dat men elkaar serieus neemt. Wordt aan deze voorwaarden van com-
municatief handelen niet voldaan en zijn de doelen van de gesprekspartners
niet transparant, dan wordt hoogstwaarschijnlijk overgegaan tot strategisch
handelen (Habermas I979). Een interculturele communicatiesituatie is een
open situatie waar de gesprekspartners het over het inhoudelijke onderwerp,
de wijze waarop de relatie gedefinieerd wordt en de communicatieve voorwaar-
den eens moeten zien te worden. is daar geen overeenstemming over dan zal
effectieve communicatie moeilijk tot stand zijn te brengen.

Kennis over culturele waarden en gewoonten verbreedt de kijk op de wereld,
maar het verbetert de communicatie niet. Verbetering van communicatievaar-
digheden draagt bi i aan discussies over botsende waarden. Het terrein van
botsende waarden bevindt zich echter in de sfeer van ethiek, moraal en recht.

Wederkerige interactie, het gezamenlijk definieren van de situatie, het recht
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voor zichzelfte spreken en het recht op zelfbeschikking maken deel uit van een
voorlopig alternatief dat communicatief moreel universalisme is genoemd.

(hoofdstuk IO)

Evaluatie en alternatief

De concrete werking en het effect van de interculturele ideologie is in kaart ge-
bracht in focusgroepen met behulp van reflecties op een analysekader, waarin
de twee varianten van de ideologie en het voorlopige alternatief zijn opgeno-
men. Op abstract niveau gaat bij vrijwel iedereen de voorkeur uit naar het alter-
natief, maar men geeft ook aan in de praktijk tussen de drie visies/houdingen
te wisselen. Het toepassen van het alternatief is echter niet eenvoudig.  De be-
spreking van door respondenten zelf meegebrachte casuistiek daarna toont
aan dat men gemakkelijk terugvalt in de patronen van de ideologie en dat men
blijft hangen in dilemma's en cirkelredeneringen. Ter controle op deze uit-
komst is respondenten in interviews een casus met een ingebouwd dilemma
voorgelegd. Ondanks de voorkeur die men heeft voor het alternatief op grond
van een meerkeuzevraag, valt men ook hier terug in de ideologische patronen.
Slechts 6611 respondent tracht in zijn reactie op de casus te verwijzen naar
mensenrechten, maar doet dit impliciet. De helft van de respondenten geeft
een overwegend monistische en de andere helft een overwegend relativistische
reactie. Resultaten van de focusgroepen en interviews tonen aan hoe dominant
en diepgeworteld de interculturele ideologie is. De oplossing die in focusgroe-
pen wordt aangeboden met een bovencultureel criterium als de mensenrech-
ten, blijkt voor veel mensen uiteindelijk een verrassende optie. De behoefte aan
een alternatiefblijkt groot te zijn. (hoofdstuk II)

Mijn voorstel is dat in de eerste plaats een diepgaand inzicht in de blokkerende

werking en het effect van de interculturele ideologie en de ermee samenhan-

gende vocabulaire bevorderd moet worden. Herkenning van de ideologie is
complex doordat deze zich telkens in andere gedaanten voordoet. In de tweede

plaats is het noodzakelijk om gezamenlijk alternatieven te onderzoeken. Zo'n
alternatiefmoet voorkomen dat mensen worden opgesloten in'hun cultuur' en
dient gepaard te  gaan  met een alternatief vocabulaire.  In de derde plaats is het
besef nodig dat wij voor ons samenleven afhankelijk zijn van elkaar. Commu-
nicatie is zo beschouwd niet vrijblijvend en het zou gewoon moeten zijn om so-
ciale processen te evalueren op het effect ervan.

Voor de aanzet tot een alternatiefbaseer ik me onder andere op Foot (200I). Zij
legt uit waarom reciprociteit de objectieve basis vormt van wat moreel goed is.
Het'objectiefidealisme' van Hijsle (I998) biedt de mogelijkheid om moraal en
universele mensenrechten met elkaar te verbinden. Aan de hand van de kriti-
sche analyse van het ideologische cultuurbegrip zijn kapstokken te ontlenen
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voor verdere uitwerking van het alternatief. Daarin doemt een wereldbeeld op
van elkaar overlappende netwerken, met communicerende unieke mensen,
die vorm geven aan de wereld. Het recht van de sterkste dat het gevolg is van
het interculturele waardenvacuum dient beteugeld te worden door een onder-
scheid aan te brengen in fundamentele rechten, en het daaraan te toetsen bre-
de scala aan andere waarden, normen en rechten. Het is nuttig om aan te slui-
ten bij een bestaand fundament zoals de Universele Verklaring van de Rechten
van de Mens.

De multiculturele samenleving stelt nieuwe eisen aan opvoeding en samen-
werking en niet slechts de overdracht van tradities. Nodig zijn een (zelf)kriti-
sche houding gecombineerd met interpersoonlijke solidariteit en de compe-
tentie belangen af te kunnen wegen. Hier is aandacht voor nodig in het
onderwijs. Het maatschappelijke debat zou moeten worden bijgestaan door
evaluatieonderzoek. Nadere uitwerking is niet alleen gewenst voor weten-
schappelijke doeleinden, maar ook voor allerlei contexten van het maatschap-
pelijke handelen, zoals die van de dagelijkse interculturele communicatie.
(hoofdstuk I2)



Summary

7 he reason for starting the research project Intercultural Communication BL
I Ideology arose because of the questions being raised by all kinds of expe-

riences both in my homeland and in foreign countries. Why do some people
see the unknown as frightening and why do others see it as challenging2 A
foreigner is often seen as a total stranger, about whom you need to know things
and who you need to approach carefully. People have different kinds of truth,
but the truth of one person is often subordinate to the truth of someone else.
This difference in power is often trivialised. How did the image ofthe stranger
come into being and what role does power play in intercultural interaction?
What do experts mean when they talk ofthe image ofthe foreigner? And is the-
re any difference between intercultural communication and 'common' com-
munication? (chapter I)

With this research project I try to find answers to the three following general

questions: [I] What is the reason that in many cases ineffective communica-
hon   strategies   are   used in intercultural contexts?   [21    From the answer   to

question I, that in fact intercultural ideology is to a large extent causing this
ineffectiveness, the second question is posed: What does this intercultural
ideology look like, what are the effects and how is it defended? [31 On the ba-
sis ofthis analysis the next question is: What can be the elements for an alter-
native? The questions are approached from a conceptual point of view. The
basic concepts in this study are culture, communication and power. These
concepts come together in the subject of intercultural communication, which
forms the thread of this study. Literature search and empirical research have
affected each other constantly during the project. The empirical research me-
thods that are used are: observations of the societal debate on multicultura-
lism, reflection in focus groups and interviewing. Respondents are selected
among professionals who are obliged to have intercultural contacts profes-

sionally. (chapter 2)
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Exploration

The debate on multiculturalism switches between the demand that migrants
should assimilate and show respect for each others' cultures. White and black
schools and city-areas come into being. Professionals from minority cultures
are employed especially because they are supposed to be familiar with foreign
cultures. Since the attacks in New York on the eleventh of September 200I the
societal debate has hardened and the contrast between ethnic groups has in-
creased. The call for more security is big. But most reactions actually contribu-
te to insecurity instead of relief and many people wonder how this will end.
We seem to have lost control over these social processes. There is a lot ofstress
in intercultural interaction that actually is not provoked by the situation pir se.
On the other hand there are dilemmas, that are caused by conflicting values.
(chapter 3)

In the societal debate and in literature the universalism-relativism-debate is
dominating. In conversations people seem to base their attitude on instruc-
tions that correspond with the assumptions and instructions ofthe anthropo-
logist Herskovits in his book Cultural Relativism (I972). He focuses on cultur-
al determinism, the freedom of values and the right to culture. Herskovits
develops his ideas in the period of decolonization and these are to be seen as a
protest against western imperialism. His message is: keep away from the ex-
colonies. He wants to fight western ethnocentrism. Cultural relativism is, in
the eyes of Herskovits, on bad terms with universal human rights. The deter-
ministic concept of culture is taken over uncritically by sociologists for the
multicultural society. In the short term relativistic assumptions bring advanta-
ges for some, for example the excuse that culture offers for adopting an aloof
attitude towards foreigners. In the long term this will not work. In the multi-
cultural society there is a completely different context and it is the question of
how Herskovits' instructions contribute to the new context. Is it not clear that
in a multicultural context, where people live and work together, other types of
instructions are necessary? Are we not supposed to approach each other and
discuss the pros and cons of different habits and traditions, as Procee  (I99I)
proposes? What is the reason that we do not do this even over rzo years after he

proposed it? Considering the difference in context between the period ofdeco-
Ionization before and the problems around multiculturalism nowadays, I will
speak from  now on of an intercultural ideology instead of cultural relativism.
Among culture philosophers in literature the protest against the ideological

concept of culture is increasing. But the media still makes use ofthe ideologi-
cal cultural terminology that associates with the jargon in society, where one
speaks in terms of we and they. New forms of superiority come up, like the
superior ethical monism of Cliteur (2002). To deny the societal tensions free-
ze an open discussion too. Culture has become increasingly a means ofpower.
(chapter 4)
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Whether an intercultural ideology actually is at work, is examined by compa-
ring the assumptions of Herskovits with the sayings of respondents in focus
groups and in interviews. Although no one mentions the name Herskovits, the
correspondence between his assumptions and those ofthe respondents is big.
Most of the respondents describe culture as a set of shared norms and values
that determines a certain group by turning them over from generation to gene-
ration. There are few respondents who resist seeing themselves and others wit-
hin the frame of cultural boundaries. One sees intercultural contacts as
instructive. People from non-western cultures say that they choose the best
from different cultures. Western respondents say that intercultural contact is
instructive because it makes them conscious of their own culture. But hardly
anyone is able to talk about the characteristics of their own culture, except in a
very general way. Many answers, both about the definitions and about cultural
characteristics seem to be derived from literature by respondents. Two thirds of
the respondents think that communication is determined by culture and half
of them are afraid to discriminate. Especially with the description of bottle-
necks respondents say: 'Who am I to judge foreign habits?' No one speaks
about human rights spontaneously. There seems to be a kind of partition in
thinking between the intercultural frame of mind and that of human rights.
Respondents say that training in intercultural communication is interesting,
but that it didn't contribute to finding solutions for problems. Investigating the
opinion about experts in consultancy offices shows that Pinto (I99O) mainly is
rejected. Hofstede (I99I), and Hoffman and Arts (I994) are better appreciated.
(chapter 5)

In which way Pinto, Hofstede, and Hoffman and Arts relate to the intercultural
ideology is examined by comparing again the assumptions and instructions of
Herskovits with those of the experts. but at this point the comparison is focu-
sed on questions that live in society and the way experts answer these. The
questions are about knowledge of cultures, communication skills and about
conflicting values (the power issue). The experts start from a relativistic and
deterministic point of view on culture. They make use of culture typologies
with the risk that it results in stereotyping. The space left for communication is
suggested to be quite small. Pinto is not clear about solutions for problems
around the power issue. Hofstede is ambiguous about learning cultural habits:
we can't understand them, but we should take them over. Hoffman and Arts
advise helpful communication skills, but they struggle with the concept of cul-
ture and communication in relation to the power issue. In later publications
Hoffman (I999 and 2002) makes a start with relating culture and human
rights, but his relativistic dilemma is not solved fruitfully. The conclusion is
that the experts contribute to the intercultural ideology. My most important cri-
ticism is that in their di Rrential approach they don't give attention to the system
qfcultural systems  and  to the interaction between individual and cultural system.

(chapter 6)
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Analysis

In the exploration indications have been found that the intercultural ideology
interferes with communication. The prevailing theories of intercultural com-
munication are insufficiently critical about the basic concepts and about the ef-
fects ofthe intercultural ideology. In spite ofthe criticism ofcultural relativism
since the mid seventies, experts in intercultural communication have neglec-
ted these. Among culture philosophers criticism has increased only since then.
Culture, nature, category and fact have been confused with each other and they
have been merged together. To be able to analyse the ideological culture con-
cept, the rationality-thesis of Habermas (I98I) is combined with different ana-
lytical perspectives that are used by Finkielkraut (I990) Lemaire (1976) and
Procee (I99I).  On the basis of this model 24 different critical statements are
formulated about the ideology. (chapter 7)

Thereupon the critical statements about intercultural communication are wor-
ked out in relation to the meaning of the ideological culture concept and its nor-
mative implications. The following subjects are discussed: culture as a metaphy-
sical entity; culture as vested interest; and culture as a duty. It is about
maintaining against expansive cultures, the idea that one is enabled to judge cul-
tures and it is about the blind spots ofcultures. Next the restraints ofthe absolu-
tist view ofthe world with different restricted (static) cultures are discussed and
what this means for interaction and the ideas about intercultural dynamics, with
its mechanisms ofenclosing and excluding. It is also about the three intercultur-
al normative instructions ofthe ideology: freedom ofcultural values, the right to
culture and the norm oftolerance. To combat intolerance these instructions are
insufficient. Cultural determinism lacks attention for human competencies as
the ability of (self) reflection, (self) criticism, creativity and the ability ofproblem
solving. Cultural determinism activates the 'culture-excuse', it is focusing on loy-
alty to cultures with the risk that cultural groups 'turn into themselves'.

The conclusion is that the intercultural ideology results in incongruity, contra-
dictions and ambiguities. This pinches especially in the normative sphere.
Freedom of cultural values, the right to culture, loyalty to culture, ethnocen-
trism, tolerance and intolerance do come from the same source, the ideological
concept ofculture. An effect ofthis is that the normative demands produce two
mutually exclusive variations  of the ideology: monism and relativism.  The  first,
monism, claims the right to culture which generates ethnocentrism as well and
is focused only on the views of one's own culture. The second, relativism, de-
mands tolerance for cultural diversity and generates tolerance for intolerance
too. These ambiguities create confusion and cause a value vacuum at the inter-
cultural level, that results in practice in a struggle for power. This means that
due to internal contradictions the intercultural ideology ends up in paradoxical
instructions for interaction. (chapter 8)
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Based on the analysis some hypotheses are constructed about what the influen-
ce of the intercultural ideology is on human thought and behaviour and the
connection it has with problems of intercultural interaction. The intercultural
paradox asks for clarification on three levels:

1    The intercultural ideology is influencing the inner self of humans because of
the pressure the ideology produces on having a cultural identity. There are static
and dynamic opinions about identity. The more statically someone thinks about
identity the more chance there is that under the influence ofthe ideology some-
one will feel himself, as a result of intensive intercultural interaction, to be in a
gap between two cultures. On the other hand someone with a more dynamic
opinion on identity and who has insight into the intercultural paradox will pro-

bably be able to create a link between the different elements ofhis socialisation.

2      Under  the  influence of the ideology interpersonal interaction will suffer from
stereotyped images about each other. One can't combine the ideological deter-
ministic view on people with the image of one's self, what actually intensifies
the image ofthe foreigner as a total stranger. The result is that in interaction ste-
reotyped people have to defend themselves against the stereotyped images that
do not correspond with the image they have ofthemselves. Instead ofdefining
together the interaction situation they are determining each other. This often
results in struggle.

3    The power positions between individuals do not always correspond with the po-
wer positions between groups. The more threat (realistic or not) increases, the
more one will tend to a monistic attitude. As long one can keep some distance,
one can permit oneself a relativistic attitude. Because ofthe value vacuum at the
intercultural level and the risk that this has for a struggle for power one will try
to avoid intercultural interaction or confrontations as long as possible. When
this is impossible the relativistic attitude will be exchanged for the monistic atti-
tude and one will be more aggressive (verbally or/and non-verbally). This me-
chanism for example explains the quick change in attitude after the IIth of Sep-
tember 200I when the attacks in New York took place. Although the process of
hardening had started already on the surface of social interaction, the attacks

quickened the adoption of the monistic attitude because of the increased danger
that was experienced. One didn't even need to change assumptions, one only
had to change from variation. Conclusion: The intercultural ideology is an ob-
stacle, because it splits up and it produces three patterns of reaction: [I} we-they
Oppositions, [21 avoidance and [31 aggressive behaviour. (chapter 9)

Escape from the splitting effects of the intercultural ideology is difficult because
of its paradoxical assumptions. A paradox results in fact in reasoning in circles
and dilemmas. Watzlawick et al (I976) deals with the effects ofparadoxical com-
munication. Enduring paradoxical communication [al something is claimed and
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[bl something is claimed about this claim and [cJ these two claims mutually ex-
clude one another. Further it is impossible to escape the underlying frame ofthe
claims and there is the risk ofsanctions or the stigma to be bad. When people in a
multicultural society are influencing each other (and they do because the cultural
boundaries are porous) then [a] one has the right to culture, [bl one has to tolerate
cultural diversity and [cl one has to tolerate intolerance of cultures too. People
who try to discuss the underlying ideological view about cultures are blamed for
neglecting diversity. Those who try to criticise other cultures while making use of
the ideological terminology will drop in the ideological patterns (see above) and
will be blamed for that. In other words, there is no way to do things well.

After the analysis a start is made to explore an alternative. The alternative that
is eligible, because it is reciprocal, is the dialogue. A dialogue has the following
characteristics: intentionality, integrity, rationality, authenticity (De Boer 1980)
and the willingness to change opinion if reasonable grounds are found (Rehg
I994)  Communicative conditions are furthermore the right to speak for one-
self in conversation and the right of everyone to self-determination, which is to
be seen from the perspective that this counts for everyone. It means also that
people are interested in each other and that they take each other seriously. In
case the communicative conditions are not met and the aims ofthe partners in
conversation are not transparent, there is a high chance of ending up in strate-
gic interaction (Habermas I979)· An intercultural situation is in fact an open
situation where interaction partners should find agreement on what the con-
tent of the interaction will be,  how the relationship should be defined and on
which communicative conditions this should be founded.  If there is no agree-
ment it will be hard to achieve effective communication.

Knowledge about cultural values and habits broadens people's view on the
world, but it does not improve interaction. Improving interaction skills will be
of help in the discussion on differences in values.  But the field of conflicting
values is in fact located in the sphere ofethics, morals and rights. Reciprocal in-
teraction, defining the interaction situation mutually, the right to speak for
oneself and the right to determine oneself are part of a provisional alternative,
which is called communicative moral universalism. (chapter Io)

Evaluation and alternative

The actual functioning and the effect ofthe intercultural ideology is made plau-
sible in focus groups with the help of reflection on an analytical frame, in which
the two variations of the intercultural ideology and the provisional alternative
were introduced. At the abstract level almost everyone has a preference for the
alternative, but also says that in reality they change between the different views.
To adopt the alternative seems complicated. Discussing the cases from respon-
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dents' own experience next, showed that they easily drop back into patterns of
the ideology and that they got stuck in dilemmas and reasoning in circles. To
control the outcome of the focus groups, new respondents were asked in inter-
views about a case in which a dilemma was built in. Despite the preference the-
se respondents also had for the alternative, which they showed in a multiple
choice question, they too dropped back into the ideological patterns. Only one of
the interviewed respondents tried to refer to human rights, but did this in an
implicit way.  Half of the respondents reacted predominantly monistically and
the other halfpredominantly relativistically. Results of the focus groups and in-
terviews show the dominance of the ideology and how deep the intercultural
ideology is rooted. The solution that was offered with intercultural criteria, like
human rights, seemed to be a surprising option for many respondents in the fo-
cus groups. The need for an alternative seems to be large. (chapter II)

My proposal is in the.first place that an intensive insight in the interfering func-
tioning and effect of the intercultural ideology and the accompanying vocabula-
ry should be encouraged. Recognising the ideology is complicated, because it
appears every time in a different way. In the second place it is necessary to investi-

gate alternatives collectively. An alternative should prevent people being placed
under restraint of'their culture' and an alternative should go together with an
alternative vocabulary. In the third place we should realise that for co-operation
we are interdependent of each other. Interaction is in respect to this  not free of
obligations and it should be normal to evaluate social processes on its effects.

For the onset of an alternative  I  make use of the ideas of Foot  (2001).  She ex-
plains why reciprocity forms an objective ground for what can be seen as mo-
rally good. The 'objective idealism' of Hijsle (I998) presents the opportunity to
connect moral and universal human rights. From the critical analysis of the
ideological concept ofculture it is possible to derive stepping stones to develop
the alternative further. In it the view ofthe world appears as mutually overlap-
ping networks from uniquely interacting people that are giving form to the
world. The rights ofthe strongest that are the consequence ofthe intercultural
value vacuum should be brought under control by making a distinction be-
tween fundamental rights and all kinds ofdifferent values that should be tested
on these fundamental ones. It is useful to join with an existing fundamental
principle, like The Universal Declaration of Human Rights.

A multicultural society requires new demands on up-bringing and co-opera-
tion and not simply reproduction oftraditions. A (self) critical attitude is need-
ed, that is combined with interpersonal solidarity and the competence to consi-
der different interests. These subjects need attention in the field of education
too. The societal debate should be assisted by evaluative-research. Working out
details is advisable not only for scientific reasons, but also for all kinds of socie-
tal contexts, like that ofdaily interaction. (chapter 12)
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Bijlage 1:
Vragenlijst interview

Behoefteonderzoek interculturele communicatie

1    Heeft u ervaring met mensen uit andere culturen priva?

ja/na

2    Heeft u ervaring met mensen uit andere culturen in het werk?

ja/nee

Was/is dat in uw eigen land?

ja/nee/beide

3 Hoezouuuwervaringenplaatsenopeen5-puntsschaalvanpositiefnaarnegatief:
positief I-2-3-4-5 negatief
Omcirkel het getal dat voor u van toepassing is!

4     Ervaart u dilemma's ofknelpunten in het werken met mensen met een andere
culturele achtergrond?
ja/nee
Zo ja, kunt u twee voorbeelden geven:

5    Wilt u spontaan reageren op de volgende stellingen (het gaat om uw eerste

ingeving):
a    Interculturele communicatie is hetzelfde als communicatie in het algemeen!

mee eens / niet mee eens
b Tegenover mensen uit andere culturen moet je voorzichtig zijn, want je bele-

digt hen voor je het weet!
mee eens / niet mee gens

c    Mensen zijn mensen en al dat gepraat over culturen is onzin.
met eens / niet mie eens
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d Wanneer iemand zegt dat hij zich door mij gediscrimineerd voelt, dan heb ik
dat blijkbaar ook gedaan!
mie eens / niet mee eins

e     Ik pik van mensen met een andere culturele achtergrond meer dan van
iemand met mijn eigen culturele achtergrond!
mee eens / niet mee tens

f    Voor mij maakt het niet uit, uit welke cultuur iemand afkomstig is, ik reageer
hetzelfde!
mee gens / niet mee eens

g    ledereen is anders. dus reageer ik op iedereen anders!

mee gens / niet mee eens

h    Omgaan met mensen uit andere culturen is leerzaam.

mee eens / niet mee eens
i Wanneer ik grenzen zou stellen ben ik bang dat dit uitgelegd wordt als

discriminatie.
mee gins / niet mee eens

6 Welke literatuur over interculturele communicatie heeft u wel eens

geraadpleegd?
Boek ofartikel I. onderwerp:
Wat heeft u daaraan gehad?
Boek ofartikel 2, onderwerp:
Wat heeft u daaraan gehad?
Boek ofartikel 3, onderwerp:
Wat heeft u daaraan gehad?

7    Heeft u wel eens een scholing oftraining gevolgd op het gebied van
interculturele communicatie?
ja / nee
Zo ja, wat heeft u daaraan gehad?
Zo nee, heeft u behoefte aan zo'n scholing oftraining?
Wat beschouwt u als leerpunten voor u zelf,

8    Vindt u uzelf kritisch over uw eigen cultuur?
ja / nee
Zo ja, heeft u een voorbeeld:
Zo nee, hoe komt dat volgens u?

9    Uw mening (beroepsmatig) wordt gevraagd over de volgende casus.
Gabreiseenjonge vluchteling uiteenA»ikaansland. Hifissinds kortineenproject bege-
leid wonenopgenomen. Hghte.fidaareen vrouwelijkementoren weigerthaarals mentor

teaccepteren, omdathijniet'dooreen vrouwgeholpenkan wordenvolgenszijncultuur'.
De mentor vraagt u om advies.
U zou antwoorden:
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10    Uw mening (niet beroepsmatig) wordt gevraagd over de volgende casus:
Ein leraarop een middelbare school gee# seksuele voorlichting. Hijis homoseksueel.
Tienjaargeleden kwam hq daar openlijk voor uit. Tegenwoordig doet hq dat niet
mier. H(j verklaart dit als volgt: 'Sinds er meer islamitischejongens op school zijn,
kom ik niet meer voor m(in homofilie uit, want dezejongens kunnen daar heel agres-

siefop reageren'.
Wat zou u zeggen tegen deze leraar:

11    Wat zijn volgens u knelpunten op het terrein van interculturalisatie in uw
organisatie (hulpverlening, begeleiding, zorg, samenwerking) P

a

b

C

e

f

12    Over de cultuur van een client of iemand met wie u samenwerkt kun je het
best iets te weten komen door: (meerdere antwoorden zijn mogelijk)

a   gen boek over zilncultuur te lezen

b    ze(finformatie aan de client te vragen

c    gen deskundige te raadplegen
d   communicatievaardigheden te trainen

e       anders, namelijk..

13    In welk reactietype herkent u uzelfhet meest:
Hoe stelt u zich doorgaans op in het contact met mensen uit een andere
cultuur? Omcirkel het meest voorkomende reactietype, a, b ofc.

a      Mastalge«ik milneigenmening enwensik verder geen discussie.

b    Ikhoud m{i het liejst op deachtergronden onthoud mil van het innemen van ten
standpunt.

c     Ik houd ervan om meningen uit te wisselen, om door te vragen en te onderzoeken hoe

je met elkaar kunt samenwirken.

14 Hoe denkt u over de westerse cultuur?
Kies het antwoord dat u het meest aanspreekt.

a     We kunnen er lang gn breed over discussitren, maar ondanks alle nadelen die eraan

kleven staat de westerse cultuurwat mij betre# toch nogaltijd boven andere culturen.

b     Het hee# weinig zin over de voor- en nadelen van culturen te discussigren. want alle

culturen ziingelijkwaardig; de ene is nia beter dan de andere.
c Elke cultuur hee,zgn eigen voor- en nadelen; om verder te komen in de communica-

tie zouden we daar meer over motten discussitren.

15 Met welke van de volgende uitspraken bent u het eens:
(omcirkel de antwoorden waar u het mee eens bent)
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a Elke cultuur kent zijn eigen waarheid.
b     Wat men in de eng cultuur waar vindt, hot#jeitelilk niet waar k zijn.
c     Ikmagde regels van eenandere cultuur nia ajivijzen.

d      Ik mag de regels van tenandere cultuur niet a»(izen, zolang deze mO met rust
laten.

e    Ik wil mij met de regels van een andere cultuur bemoeien, zodra deze mensen

benadelen.
f     Ik vind dat mensen de problemen binnen hun eigen culturen ze(fop moeten lossen,

daar heb ik geen mening over.

g Iets zeggen over een andere cultuur is altijd paternalistisch.
h     Het hangt ervan afhoeje iets zegt, maar kritiek hebben op een andere cultuur hoe#

nietpaternalistisch tezign
1     Ik ben wel gens bang om iemand van een andere cultuur te discrimineren.

16 Tot welke cultuur rekent u zichzelf?

17    Kunt u twee kenmerken geven van uw cultuur?

18 Hoe definieert u cultuur?

19    Gegevens over de respondent:

leeftijd
functie
soort organisatie
naarn organisatie



Bijlage 2: Analysekader

Analysekader diversiteit

Twee varianten van de interculturele ideotogie Atternatief

MONISME RELATIVISME COMMUNICATIEF MOREEL

UNIVERSALISME

Wereldbeelden*

1                                 lilI

Er is din wereldbeeld iuist: Er is een wereld vol met Er bestaan meerdere wereld-

het mijne of het jouwe, maar gelijkwaardige culturen. beelden.Ze zijn metelkaar
eigenlijkhet mijne. Culturele wereldbeelden bespreekbaar.

kunnen alleen van binnenuit Erzijn universele fundamentele

gekend worden. waarden die aangeven dat
We laten elkaar vrij! niemand het recht heeft

anderenuittesluiten.

Erwordtgezochtnaareen
evenwichtige balanstussen

afhankelijkheid en autonomie.

* De verticale lijnen symboliseren wereldbeelden, de horizontale lijnen symboliseren
universele waarden
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Analysekader diversiteit (vervolg)
Twee varianten van de interculturele ideologie Atternatief

MONISME RELATIVISME COMMUNICATIEF MOREEL

UNIVERSALISME

Visies op cultuuren diversiteit

«i»
Er is maar 6*n beschaving. Cultuurisbepalendvoor ledermensisuniek.
Andere culturen zijn primitief mensen. Cultuurverschijnselen,
of achterlijk. Culturen zijn compleetvan betekenissenenverhoudingen

elkaargescheiden fenomenen. veranderenonderinvloed van
Culturen zijn geliikwaardig. een voortdurend proces van

interpersoonlijke contacten.

Mensbeelden

11 1, Itr 1
Wijzijn competenterdan zil. De mens is bepaald De mens heeft gegeven de

Zil zijn mindercompetent (gedetermineerd). omstandigheden een zekere

dan wij. De mensisbepaald, dus niet mate van vrije keuze.

Wij moeten hen vertellen hoe verantwoordelilk. De mensis verantwoordelilk
het moet. De mens wordt gevormd (in de voor eigen gedrag en in die zin
(Wij versus zii) eerste levensjaren). medeverantwoordelijkvoorde

(wij versus zij) (wereld)gemeenschap.
De mens is in staat tot
veranderen.

(Wijallemaal)



Nawoord

 A/ anneer ik uitga van de vragen die mij hebben beziggehouden tijdens dit
1    onderzoek, dan ben ik er al heel lang geleden aan begonnen. Vanafhet

moment dat ik de resultaten wetenschappelijk ging beschrijven, is het heel
snel gegaan. lk heb het ervaren als een spannende onderneming om met men-
sen te praten over interculturele communicatie en ideologie en om mijn ge-
dachten en analyses goed op papier te zetten. Geen moment heb ik me verveeld
met het onderwerp. De maatschappelijke ontwikkelingen lieten dat trouwens
niet toe. Het heeft mij enorm geboeid en dat zal het blijven doen. Daarom kan
ik ook eigenlijk niet zeggen dat het af is. Het interculturele proces gaat door en
wat hier ligt is slechts te beschouwen als een tussenproduct. Ik heb er met
enorm veel plezier aan gewerkt, omdat ik het heb ervaren  als een creatief pro-
ces. Dit was het vooral vanwege het zoeken naar verbanden tussen theorie en

praktijk en naar structuren. Het hele project is mede mogelijk gemaakt door
vele mensen om mij heen, die ik hiervoor van harte wil bedanken.

Allereerst mijn dank aan Arie de Ruijter, mijn promotor, cultureel antropoloog
en decaan aan de faculteit van de sociale wetenschappen aan de Universiteit
van Tilburg, en aan Henk Procee, mijn andere promotor, bijzonder hoogleraar
filosofie aan de Universiteit van Twente. lullie begeleiding heb ik ervaren als
volgend en ondersteunend. Ik dank iullie voor het meedenken, de stimuleren-
de en inspirerende adviezen en de ondersteuning bij het verwoorden van de re-
sultaten. Het was een eer om dit project onder jullie begeleiding te mogen
doen en ik voel mij vereerd door het vertrouwen dat iullie in mij gesteld heb-
ben. Heel erg bedankt.

Voorts ben ik dank verschuldigd aan het OVDB, Landelijk Orgaan Beroepson-
derwijs in de sectoren gezondheidszorg, dienstverlening, welzijn en sport, in
Bunnik, waar ik als projectleider interculturele vorming tussen I990 en I995
de gelegenheid kreeg om mij te verdiepen in interculturele problemen. De eer-
ste hypothesen en de aanzet tot het analysekader diversiteit zijn daar ontstaan.
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Mijn dank is ook groot aan Pharos, Kenniscentrum vluchtelingen en gezond-
heid, miin werkgever de afgelopen zevenenhalf jaar. Als adviseur en trainer in-
terculturele communicatie kon ik veel van mijn hypothesen testen in de prak-
tijk. Ook veel dank aan de pool interculturele communicatie voor het afnemen
van de interviews, de verwerking ervan en de discussies erover. Hoewel de dis-
cussies niet altijd gemakkelijk waren, hebben ze bijgedragen aan mijn inzich-
ten. Ook dank aan het management van Pharos dat ik onderzoeksresultaten
heb mogen gebruiken in dit onderzoek. Veel dank aan Tinus Heijmans, de uit-
gever van Pharos, voor het in mij gestelde vertrouwen en de laatste zorg aan het
manuscript. Niet in de laatste plaats heel veel dank aan de collega's van het in-
formatie- en documentatiecentrum van Pharos, die keer op keer literatuur voor
mij  opvroegen, mij wezen op interessante publicaties of voor me zochten op
internet. Ook dank aan Suvada Haskovic die de manuscripten voor me kopieer-
de. Natuurlijk heel veel dank voor de discussies en de stimulerende woorden
van collega's en stagiaires en voor het verdragen van mijn gemopper als iets
niet ging zoals ik het wou. Speciaal wil ik bedanken mijn vriendinnen en colle-
ga's Najla Wassi en Marola Sproet,  met wie ik intensief heb samengewerkt en
die bovendien bereid zijn om mij bij te staan als paranimf tijdens de verdedi-
ging van het proefschrift.

Het verrichten van een intensief onderzoek heeft niet alleen als nadeel  dat het
iets vraagt van je zelf, maar ook van je omgeving. Ik realiseer me maar al te
goed dat ik veel gevraagd heb van familie en vrienden. Lieve mams, op mijn
verzoek kwam jij keer op keer bij ons op bezoek, zodat we elkaar toch konden
zien en ik geen tijd kwijt zou zijn aan reizen naar jou. Bedankt dat je dit 'gecal-
culeer' van mij kon accepteren. Ik weet dat je niet altijd evenveel op hebt gehad
met de wetenschap toen papa nog leefde en veel van jou voor zijn wetenschap-
pelijke carriare moest wijken. Ik weet niet hoe ik kan zeggen hoeveel ik aan jul-
lie beiden heb te danken.

Ook voor vrienden had ik niet veel tijd. Het calculeren zette zich daar op een
andere wijze voort. Feesties werden zorgvuldig geselecteerd. Etenties met
vriendinnen werden opgeschort, maar... gaan we weer binnenkort? Heel erg
genoot ik afgelopen september van een kleine Nepal-reunie waar ook het con-
tact met Jocelyn nieuw leven werd ingeblazen. locelyn Wyburd, thank you very
much for your advice and help with the English summary. Heel erg bedankt ie-
dereen voor de stimulerende opmerkingen en het getoonde respect voor mijn
'kluizenaarachtige bestaan' van het laatste jaan

Degenen die ongetwijfeld het meest van mijn 'gewerk' gemerkt hebben, zijn
Simon, Iris en Nora. Simon, le bent mijn co-denker (geweest). Elke vraag en
elke hypothese hebben wij eerst samen besproken. Door jouw deskundigheid
op het gebied van ontwikkelingssamenwerking en jouw netwerk kon ik de link
met dit werkveld behouden. Samen analyseerden we discussies in de krant en
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op de televisie. Je studeerde mee, waardoor ik mijn interpretaties weer kon
toetsen aan jouw kennis, een soort dubbelcheck. Je adviseerde me ook bij het

schrijven. Daarnaast deed je de laatste maanden evenredig veel in ons gezin
om ook dat draaiende te houden. Het was fantastisch om zo op je te kunnen
bouwen.

De gevleugelde woorden van Nora en Iris waren op het laatst 'moet je nou al
weer werken?' Was dat een verwijt of zeiden jullie het uit medeleven? Het ver-
wijt had er vooral mee te maken dat voor jullie de computer dan niet beschik-
baar was. Medeleven bleek vooral toen het eind in zicht kwam. Van Nora kreeg
ik een extra knuffel en Iris had de cake al gebakken, voordat de goedkeuring
van de promotoren er was. Hij was heerlijk. Jullie zijn twee geweldige meiden.



Curriculum vitae

  velien van Asperen is geboren in Zeist op 9 februari I957· Na de middel-
/„ bare school in Ede heeft zij de Lerarenopleiding Omgangskunde en Ge-
zondheidskunde in Utrecht gevolgd. Zij deed interculturele ervaring op in het
onderwijs. Tussen I983 en I989 studeerde zij in deeltijd Culturele Antropolo-
gie aan de Ru Utrecht. In deze periode deed zij onder meer internationale erva-
ring op met onderzoek in Nepal. Vervolgens was zij twee jaar consulente bij de
Stichting Vredesopbouw in Utrecht. Daarna werd zij projectleider interculture-
le vorming op de afdeling onderzoek en ontwikkeling van het ovDB, een instel-
ling van het leerlingwezen in de sector zorg en welzijn. Sinds I995 is zij werk-
zaam als adviseur en trainer bij Pharos, Kenniscentrum vluchtelingen en
gezondheid, te Utrecht.
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