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Hoorcollege:  
 
Titel: Romaanse Talen in de wereld: een levende erfenis 
 
Docent: Dr Laura Migliori 
Laura Migliori is Universitair Docent Italiaanse en Romaanse Taalkunde bij de Leidse Universiteit. Zij 
doet onderzoek naar de ontwikkeling van de Latijnse taal tot de verschillende Romaanse Talen, met 
speciale interesse voor dialecten. Ze is auteur van Argument structure, alignment and auxiliaries between 
Latin and Romance (Utrecht 2016) en van artikelen over dialectologie, diachrone syntaxis en historische 
taalkunde. 
 
Korte omschrijving: 
Romaanse talen stammen allemaal van het Latijn af: ze zijn de voortzetting van het Latijn dat gesproken 
werd in het Romeinse Keizerrijk. We zijn nu ca 2000 jaar verder en toch bestaan deze talen nog. Sterker 
nog, ze blijven zich ontwikkelen. Ze zijn een levende erfenis van die tijd. Veel later, over de laatste 400 
jaar, hebben Romaanse talen zich zelfs verspreid over nieuwe gebieden: de Romaanstalige wereld is 
tegenwoordig veel groter dan in de Romeinse tijd. In deze cursus zal men zich verdiepen in de 
ontwikkeling en verspreiding van deze taalfamilie, die een perfect voorbeeld is van hoe taal en cultuur 
altijd samen reizen.   
 
Werkcollege: 
 
Titel: Kennismaking met de Italiaanse taal 
 
Docent: Enrico Odelli 
Enrico Odelli is auteur van didactisch materiaal voor het leren van het Italiaans als vreemde taal en hij 
publiceert over taalonderwijskunde. Hij is docent taalvaardigheid aan zowel de Universiteit Leiden als 
de Technische Universiteit Delft. 
 
Korte omschrijving: 
In het werkcollege wordt de Italiaanse taal vanuit verschillende oogpunten belicht (grammatica, 
uitspraak, woordenschat); verder wordt aandacht besteed aan het proces van het leren van een vreemde 
taal. Ook de communicatie-vaardigheid wordt geoefend: na dit college is de deelnemer in staat zichzelf 
in het Italiaans te presenteren, en enige eenvoudige vragen te stellen en te beantwoorden. 
In het laatste gedeelte van het college wordt tevens gediscussieerd over de belangrijke socioculturele 
kenmerken van de Italiaanse famiglia en de Italiaanse gebaren (zie de huiswerkopdracht voor het 
werkcollege). 
 
Voorbereiding: 
Zie de aangehechte bestanden voor de huiswerkopdracht van het werkcollege. 
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Opdracht

Lees aandachtig de pagina's 4t/m 9 van het artikel lntercultura

A. Bekijk eerst de foto hieronder. Van welke periode dateert deze foto? Tijdens het
werkcollege zalworden gevraagd jouw keuze met argumenten toe te lichten.

B. Welke betekenissen hebben deze drie op elkaar lijkende gebaren? Tijdens het

werkcollege zal worden gevraagd de betekenissen van deze drie gebaren toe te
lichten.
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Interculturele benadering voor “Italiaans voor Beginners”  
 

Enrico Odelli  

(Universiteit Leiden, Technische Universiteit Delft) 

 

[…] 

Een absolute voorwaarde voor communicatie onder leden van verschillende culturen is dat 

individuen de fundamentele rechten van de mens en de verworvenheden van de moderne 

democratische maatschappij accepteren (zie ook waarden, normen en political correctness  

verder in dit artikel).  

Intercultureel communiceren en handelen kunnen opgevat worden als een vorm van extensie 

van de primaire en secundaire socialisatie waarbij het individu leert met zichzelf en met 

individuen van andere culturen om te gaan. Men spreekt dan ook over tertiaire socialisatie. 

 

4. Naar een dossier voor de interculturele communicatie Nederland - Italië  

Aspecten die voor de interculturele communicatie tussen Nederlanders en Italianen relevant 

zijn en die tot de kennis van de competente docent Italiaans in Nederland toe zouden moeten 

behoren, zouden de basis kunnen vormen voor een dossier “Interculturele communicatie 

Nederland-Italië”. Men zou kunnen denken, gezien ook de dynamiek van het onderwerp, aan 

een open archief van relevante cases en een discussieforum on line waar Nederlanders en 

Italianen een actieve rol zouden kunnen spelen.  

Als eerste stap in die richting, ga ik hieronder op een aantal zaken in. Alles wat aan de orde 

komt kan, mijns inziens, onderwerp zijn van nadere uitdieping, reflectie en discussie. In het 

boek “Parole comuni culture diverse” van Balboni is een uitgebreid instrumentarium voor de 

interculturele observatie te vinden waarmee men aan de slag kan gaan (Balboni, 1999, 

pp.111-120) .  

Eerst komen onderwerpen aan bod die in de achtergrond van de interculturele communicatie 

een rol spelen zoals begrippen van “tijd”, “machtsafstand”, “waarden”, et cetera 

Vervolgens behandel ik zaken die inherent zijn aan de communicatie.  

 

 

4.1.1. Het begrip tijd, afspraken en punctualiteit 

 Met uitzondering van de grote steden die meer het Noord Europees model volgen is de 

Italiaanse werkdag verdeeld in twee grote delen: de ochtend en de middag. De pauze voor de 

pranzo de middagmaaltijd is langer dan in Nederland en vormt een sterke cesuur tussen de 

dagdelen. Alle kantoren, winkels, et cetera zijn dicht. Tijdens deze pauze die overigens niet 

uniform is in het hele land voor wat betreft begin, einde en lengte, worden geen 

werkafspraken gemaakt, behalve in het geval dat ze onder het nuttigen van een maaltijd plaats 

vinden. Het openbare leven staat stil en zelfs een bezoek aan huis van kennissen en 

onbekenden rond etenstijd wordt ongebruikelijk bevonden. Hoewel het kan zijn dat de 

Italianen hierop verschillend zouden kunnen reageren, in het in het Noorden van Italië komt 

zoiets onbeleefd over. In Zuid Italië zal gastvrijheid in dit geval waarschijnlijk prevaleren en 

men zou kunnen meemaken dat de reactie op een onverwachts bezoek rond etenstijd een 

rituele uitnodiging kan opleveren om mee te eten. Het is niet uitgesloten dat zaken als de 

privacy van het gezin en gastvrijheid conflicterend kunnen optreden.  

Voor de sociale contacten is het gebruik van de agenda in Nederland een absolute noodzaak 

voor afspraken die zowel op korte als op lange termijn worden gemaakt. De Nederlander 

begint zijn agenda al op de basisschool te gebruiken. (Van der Horst, 1996, p.134). 

Tijdsplanning in de privé-sfeer wordt in Italië beschouwd als gebrek aan flexibiliteit. Ten 
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aanzien van sociale contacten buiten geplande afspraken en onverwachtse wendingen heeft de 

Italiaan over het algemeen een positieve houding. 

Agenda’s in werkvergadering, werkplanningen, deadlines, et cetera worden door de Latijnse 

volkeren gezien als “nuttige steuntjes” (Balboni, 1999, p. 42). In Nederland vergadert men om 

de agendapunten te bepalen. De agendapunten worden daarna als bindend ervaren, afwijken 

daarvan tijdens de vergadering wordt gezien als een schending van die gemaakte afspraken. 

Dit verschil levert volgens Balboni enorme moeilijkheden op in gemeende werkcommissies 

bestaande uit Zuid en Noord Europeanen (Balboni, 1999, p. 42-43)      

De opvatting ‘tijd is geld’ lijken Nederlanders en Italianen in het bedrijfsleven op het eerste 

gezicht volledig te delen. In een zakelijk telefoongesprek zou een Italiaan nooit direct to the 

point komen, maar hij zal altijd het gesprek beginnen met rituele vragen om belangstelling 

voor de andere te tonen: naar de gezondheid of naar de familie te informeren is zeer 

gebruikelijk. In Nederland toont men de neiging om privé van zakelijk gescheiden te houden. 

Geld is in Italië in ieder geval ondergeschikt aan sociale omgangsnormen, het Amerikaanse 

motto straight to the point zal er te dik erop zitten en onbeleefd overkomen. 

Onder in Nederland wonende Italianen is de strategie ontstaan om bij afspraken met de 

Nederlanders ruim van tevoren aanwezig te zijn, om het oordeel niet bevestigd te krijgen dat 

Italianen altijd op afspraken te laat zijn. Dat Italianen altijd te laat zijn, is misschien een cliché 

dat onder niet-Italianen leeft. Voor Italianen is vijf minuten te laat op een afspraak komen 

geen reden om zich te verontschuldigen, tien minuten te laat toont geen gebrek aan respect 

voor de andere. Maximaal een kwartier te laat wordt in Italië over algemeen getolereerd, maar 

is ook de limiet. 

De omgang met de tijd is in Italië minder rigide dan in Nederland, omdat werkactiviteiten in 

Nederland onderworpen zijn aan strakke tijdfaseringen. Werkactiviteiten lijken in Italië in de 

ogen van Nederlanders als ongeorganiseerd en chaotisch. Hofstede in zijn boek “The 

Software of the Mind” verklaart de verschillen in omgang met dit aspect tussen culturen in 

Europa als uiting van onzekerheidsvermijding (Hofstede, 1991a, p. 111)       

   

 

4.1.2. Machtafstand 

Mulder definieert het begrip machtafstand als “de mate waarin minder machtige leden van 

instituties of organisaties in een land verwachten en accepteren dat de macht ongelijk verdeeld 

is” (Mulder, 1972). Het concept van machtafstand wordt door Hofstede uitgediept. 

Communicatie binnen instituties (gezin, school, et cetera) en organisatie is sterk afhankelijk 

van hoe het concept hiërarchie in de mentale software geprogrammeerd is. Via 

onderzoeksvragen aan IBM-medewerkers in vijftig verschillende landen en drie 

landengroepen zijn verschillen tussen landen in Machtafstandsscoren in kaart gebracht. De 

tabel laat hoge Machtafstand-waarden zien in Latijnse landen zowel in Europa als in Amerika. 

Tegelijkertijd valt het op dat het indexverschil tussen Italië (score 50) en Nederland (score 38) 

minder groot is dan het verschil tussen Italië en Frankrijk (score 68). (Hofstede, 1991b, pp. 

40-41).  

Op macroniveau kent Nederland een sterk participerende burger in de samenleving, voor het 

historische gevecht tegen het gevaar van de wateren is samenwerking onontbeerlijk, evenals 

voor het beheersen van de wateren ook tegenwoordig ordening, goede afspraken en 

nauwkeurig afbakening van taken absoluut noodzakelijk is (Van der Horst, 1996 p.105). Het 

vertrouwen van de Nederlandse burger in de overheid was tot voor kort blind. Daarentegen is 

de Staat als katalysator van gemeenschappelijke belangen voor de Italianen een abstracte 

entiteit. Een gemiddelde Italiaanse burger zal moeilijk te motiveren zijn voor inspanningen 

die niet gericht zijn op zaken waarvan hij of zijn familie direct profijt kunnen hebben.  
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Voor wat betreft de Italiaanse organisatiecultuur verklaart Balboni dat de communicatie in 

Italiaanse bedrijven altijd de verschillende lagen respecteert en verticaal is: het is niet 

geaccepteerd dat iemand van niveau 4 voorstellen of kritische opmerkingen doorspeelt aan 

niveau 2 zonder dat hij eerst deze aan niveau 3 doorgegeven heeft. (Balboni, 1999, p.45). De 

ideale leidinggevende in een organisatie met grote Machtafstand is een welwillende autocraat 

met een paternalistische houding, de ondergeschikten verwachten dat de chef verteld wat zij 

moeten uitvoeren (Hofstede, 1991b p.54). In Nederland kunnen behoeftes tot invulling van 

participatie ook merkwaardige vormen aannemen, althans voor de ogen van niet-

Nederlanders. In universiteiten is het zoeken kost wat het kost naar consensus een regelmatig 

probleem voor een slagvaardig bestuur. Anderzijds komt het inzetten van sluwe technieken bij 

besturen evenzeer vaak voor. Een voorbeeld is de leden van de organisatie in schijn laten 

participeren bij beslissingen die door de top al lang genomen zijn.  

In scholen en universiteiten in Italië is de afstand tussen docenten en leerders groter dan in 

Nederland. Docenten worden met respect behandeld en hun aanzien en gezag strekt zich uit 

tot buiten de instituties waar ze werkzaam zijn. (Hofstede, 1991b p.54). 

In het onderwijs zijn didactische werkvormen in Nederland meer leerder-gecentreerd. Als je 

het college van een docent aan een Italiaanse universiteit niet kunt volgen, is het algemene 

oordeel dat dit op de intellectuele tekortkomingen van de student wijst. 

Omgang met het “statussymbool” geeft sterk indicaties over de machtafstand. In het openbare 

leven wordt het etaleren van rijkdom of andere statussymbolen in Italië zowel verwacht als 

toegejuicht. Als je in Nederland werkelijk rijk bent, dan is “low profile bijna een gebod”  

(Van der Horst, 1996, p. 28). 

 

4.1.3. Waarden, normen en political correctness 

Scheiding van Staat en Kerk, vrijheid van meningsuiting en respect voor meningverschillen, 

afschaffing van de doodstraf, vrouwenemancipatie, acceptatie van individuen van andere 

huidskleuren en rassen, afwijzing van geweld bij conflicten, acceptatie van homoseksualiteit, 

respect voor het menselijke lichaam, behouden van het milieu, respect voor dieren, et cetera 

zijn in West Europa vaste waarden in de maatschappelijke discussie, zeker als deze via de 

media wordt gevoerd. Nieuwe generaties West Europeanen zien deze verworvenheden als 

normale zaken zonder te beseffen dat ze een halve eeuw geleden voor veel mensen idealen 

waren waarnaar men moest streven. Slechts in subculturen biedt men nog resistentie en is 

acceptatie ver te zoeken. Economische en financiële zowel privé als gemeenschappelijke 

belangen prevaleren vaak over deze waarden. Op dit punt doen Nederland en Italië weinig 

voor elkaar onder.  

Toch behoren deze zaken, of de bereidheid om over de zaken te praten en de mogelijkheid om 

elkaar te kunnen overtuigen, tot een absolute voorwaarde om überhaupt tussen individuen te 

kunnen communiceren. Het bekende wijsvingertje kan soms bij individuen (en ook bij 

etnische gemeenschappen of landen) die wel de ambitie of aspiratie hebben om zich te 

emanciperen, tot averechtse effecten toe leiden of zelfs tot blokkades.    

 

De modernisering van de samenleving in Italië is de laatste twintig jaar in een 

stroomversnelling geraakt. In sommige gevallen zijn de diepe wortels van de traditionele 

samenleving nog goed waarneembaar. In een tijdperk van twintig jaar kunnen ook verschillen 

in patronen zichtbaar zijn die simpelweg verklaarbaar zijn als generatieverschillen.  

Voor menigeen Nederlandse reclamebureaus dat nog gretig het beeld van de grote en arme 

Italiaanse familie gebruikt, moet het onplezierig zijn om te weten dat de Italiaanse traditionele 

familie, patriarchaal en katholiek, in de jaren tachtig en negentig ingrijpende en complexe 

veranderingen heeft ondergaan (Ginsborg, 1998, p.176). 
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Binnen twintig jaar in de periode 1970 – 1990 zijn de geboortecijfers gekelderd tot de laagste 

niet alleen van Europa, maar ook van de hele wereld (Ginsborg, 1998, p.134). Een interessant 

verschijnsel is het aantal thuiswonende jongeren: in de jaren negentig was de helft van de 

jongeren van 29 leeftijd nog thuiswonend (Cavalli, 1993, pp. 211-213). 

Onder de Italiaanse waarden die relevant zijn voor de interculturele communicatie verdienen 

twee begrippen aandacht. Deze hebben sterk met elkaar te maken: statussymbool en 

gezichtverlies. We hebben al eerder gezien dat het etaleren van rijkdom, een van de vele 

uitingen van statussymbolen, toegejuicht wordt. Voor Italianen is “fare la bella figura” een 

goed figuur slaan de eerste lijfregel. Dit uit zich namelijk in de manier waarop men in het 

openbaar verschijnt. Het begint bij oplettendheid voor de uiterlijke verzorging zowel bij 

vrouwen als bij mannen: kleding, haar, gebruik van cosmetica, et cetera Het gevaar om een 

mal figuur te slaan beperkt zich niet tot esthetische kenmerken, maar het conditioneert het 

gedrag op een zodanige wijze dat je als Italiaan nooit de controle over de situatie moet 

verliezen. Dronken in het openbaar verschijnen is bijvoorbeeld een taboe. Hoewel Italië een 

wijnland is, drinkt slechts 6% van de Italianen alcohol buiten de maaltijden. Dit gegeven is te 

vinden in krantartikel van de toenmalige correspondent van de NRC-Handelsblad Marc 

Leijendekker in september 2002 verschenen met de titel: “Italianen weten niet wat een kater 

is”. Een exacte vertaling van het woord “kater” bestaat in het Italiaans niet, het Van Dale 

handwoordenboek Nederlans-Italiaans geeft voor het woord “kater” “avere i postumi di una 

sbornia”, de naweeën van dronkenschap hebben. Afkomstig van de nagesynchroniseerde 

televisieproducten en films uit Amerika, waar aangeschoten of dronken in het openbaar zijn 

niet moreel verwerpelijk is (Balboni, 1999, p.105), kom je een vergelijkbare omschrijving 

tegen: “dover smaltire una sbornia” letterlijk “de gevolgen van een dronkenschap moeten 

verwerken”. Verschillen tussen Nederland en Italië in de omgang met alcohol kan het best 

toegelicht worden aan de hand van een anekdote. John, een Nederlandse Erasmusstudent die 

enkele jaren geleden in Rome vertoefde, vertelde dat hij uitgenodigd was op een 

verwelkomfeest speciaal voor buitenlandse studenten. Op het feest raakte hij in gesprek met 

een Italiaanse student en hij stelde hem voor een glaswijn te drinken. Na vijf minuten was het 

glas van John leeg, het glas van zijn gesprekpartner was nog drie kwart vol. John vraagt 

beleefd aan de Italiaanse student of hij nog een glas mee wil drinken waarop hij antwoord: 

“No, grazie. Comincia a girarmi la testa…” in het Nederlans letterlijk zou klinken als “Nee, 

dank je. Mijn hoofd begint te draaien…” waarmee hij tot uitdrukking wilde brengen dat hij al 

de effecten van de alcohol voelde. John reageert verbaasd: “We zijn op een feest… Het hoofd 

moet juist draaien…”. 

Het is mij meerdere keer overkomen dat Nederlandse collega’s  tegen het einde van een 

werkdag op mijn verzoek om iets samen te gaan drinken, reageerden met een vluchtig blik 

naar het horloge. In Nederland is gebruik van alcohol na vijf uur, na werktijd 

machtschappelijk geaccepteerd. Alcoholgebruik gaat in Nederland gepaard met zich laten 

gaan en is vaak een middel om socialisatie en contacten te bevorderen.  

 

4.2.1. Non-verbale communicatie  

Van de vijf categorieën die bij de non-verbale communicatie worden onderscheiden, nemen in 

intercultureel opzicht het gebruik van gebaren, het zich opstellen in de ruimte en volume en 

toon van de stem een belangrijke plaats in. 

Italiaanse gebaren hebben voor niet-Italianen een betoverende aantrekkingskracht. Het 

onderwerp komt mede om deze reden in de cursus “Italiaans voor Beginners” uitgebreid aan 

bod. De mondelinge communicatie in Italië gaat gepaard met een grote mate van theatraliteit, 

dit is voor alle niet-Italianen een zichtbaar verschijnsel. Ook wie geen woord Italiaans spreekt, 

kan iets waarnemen dat verband houdt met communicatie onder Italianen.  



8 

 

Toch is het onderwerp omstreden want het is absoluut niet de bedoeling dat studenten gebaren 

leren op een productieve manier, wat ze meestal expliciet wensen. Om hen te overtuigen 

vertel ik een persoonlijke ervaring die ik samen met een Nederlandse vriend in het Noord 

Italiaanse verkeer inmiddels twintig jaar geleden heb meegemaakt. Bij een kruispunt wilde 

mijn vriend die achter het stuur zat, rechts afslaan. Met grote snelheid kwam een auto aan 

rijden waaraan hij voorrang moest verlenen, waarschijnlijk door een inschattingfout reed hij 

door. De automobilist begon te claxonneren, mijn vriend stak zijn middenvinger op. We 

werden ingehaald en genoodzaakt om te stoppen. De automobilist stapte uit zijn auto en vroeg 

op agressieve toon: “Perché mi hai fatto le corna?” . “Fargli le corna” letterlijk “bij hem de 

hoorntjes opzetten” aangeduid met wijsvinger en pink omhoog teken van overspel. De 

automobilist die zich aanzienlijk beledigd voelde kende het gebaar van mijn vriend niet, hij 

interpreteerde dat met zijn eigen encyclopedie. Volgens zijn culturele programmering, aan 

zijn accent was te horen dat hij uit Sicilië kwam, had dat gebaar een zware lading want dat 

verwees naar zijn zwakte om zijn vrouw seksueel te bevredigen of naar zijn domheid om te 

begrijpen dat zijn vrouw hem bedroog. 

Hoewel Pierangela Diadori spreekt van een progressieve standaardisatie van gebaren in Italië 

(Diadori, 1992, p.13), die door de televisie tot stand is gekomen, kan eenzelfde gebaar 

verschillende gevolgen hebben in de nog steeds aanwezig regionale cultuur: het gebaar van 

overspel gericht aan een Milanees, kan een emotieloze en onverschillige reactie uitlokken. 

Gebaren zijn vaak polyvalent, of hebben minimale verschillen die nauwelijks door niet-

Italianen opgemerkt kunnen worden: hetzelfde gebaar van de hoorntjes met hand gericht naar 

beneden is een bescherming tegen het noodlot  (afkloppen dus), hetzelfde gebaar met naar 

voren gestreken arm is bedoeld om een andere te vervloeken (krijg een ongeluk!).  

Studenten kunnen beter in Italië geen gebaren gebruiken, het is van belang dat ze weten van 

hun bestaan en van de implicaties die dat met zich meebrengen. 

De afstand van personen die frontaal opgesteld zijn en met elkaar praten, varieert van cultuur 

tot cultuur. In Italië komt die afstand overeen met de lengte van een gestrekte arm.(Balboni, 

1999, p.58). Mijn indruk is dat die afstand in Nederland groter is.  

Mannen die arm in arm lopen is in het zuiden van Italië geen uiting van homoseksualiteit, dit 

kan wel het geval zijn in het noorden van Italië (Balboni, 1999, p.59).        

Omdat Nederland een dichtbevolkt land is, ontstaan situaties waar veel mensen zeer dichtbij 

elkaar staan, bijvoorbeeld in een kroeg. Als iemand langs wil lopen, baant hij zich een pad 

tussen de mensen door hen op een zachte manier weg te duwen, zonder zich te excuseren en 

vaak ook met behulp van de handen. In Italië komt dit gedrag als zeer onbeschoft over. 

Van volume en toon van de stem van een persoon kan iemand de indruk krijgen van de 

gemoedtoestand van die persoon. (Balboni, 1999, p.60). Twee Italianen die aan het 

discussiëren zijn, kunnen door de toon van de stem voor met name Noord-Europeaan 

overkomen als twee die ruzie aan het maken zijn.  

 

4.2.2. De verbale communicatie 

Dit is natuurlijk het hoofdmenu van een taalcursus. Desondanks zijn er aspecten waar men 

vaak niet bij stil staat en onderbelicht blijven zoals de verhouding tussen cultuur en 

tekststructuur, sociolinguïstische en pragmatische aspecten zoals het gebruik van 

persoonstitels, formaliteit versus informaliteit, de discoursanalyse in verband met de turn 

taking, de verhouding tussen lexicon en cultuur, et cetera Hieronder volgen enkele punten die 

in aanmerking zouden kunnen komen voor nadere uitdieping. 

Kaplan onderscheidt, vanuit het oogpunt van tekst als representatie van het denkbeeld, vier 

typologieën: de Angelsaksische, de Arabische, de Oriëntaalse en Latijnse-Slavische. 

Volgens dit paradigma zijn Nederlandse teksten gekenmerkt door een lineaire structuur 

straight to the point, door korte en eenvoudige zinnen en een beperkt gebruik van deiktische 
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elementen. Italiaanse teksten daarentegen bestaan uit veel en lange bijzinnen, uit een 

complexe structuur met een rijk gebruik van de consecutio temporum. 

Het gebruik van de achternaam als aanspreekvorm op de Italiaanse school en universiteit is 

tamelijk frequent, even frequent als onder collega’s op de werkvloer waar men in Nederland 

de voorkeur geeft aan de voornaam. In Italië maakt men zorgvuldig gebruik van titels, op 

school en universiteit worden de docenten niet benaderd met signor/signora gevolgd door de 

achternaam, maar met de titel professor/professoressa gevolgd door de achternaam of signor 

professore / signora professoressa. De titel professore / professoressa  wordt niet alleen 

gebruikt voor het hoogleraarschap, maar ook voor middelbare schooldocenten. In het geval 

van jonge docenten neemt de tendens van scholieren en studenten toe om de afkorting “prof” 

als aanspreekvorm te gebruiken. In familiebedrijven worden leden van de familie door niet 

leden van de familie met signor / signora gevolgd door de voornaam waarmee respect een 

vertrouwdheid betuigd wordt. 

Tutoyeren is in Italië enorm toegenomen. Men gaat niet meer er vanuit dat een jongere 

persoon per definitie altijd de U-vorm gebruikt tegenover  iemand die ouder is. De keuze voor 

de U-vorm is vaak gerelateerd aan uiterlijke fysieke leeftijdgebonden kenmerken, kleding, 

maar ook zaken zoals uitstraling, gezag, respect, et cetera en het domein waarin een persoon 

aangesproken wordt. In communicatieve situaties waar er sprake is ongelijkheid in leeftijd of 

hiërarchie geeft degene die met de U-vorm wordt benaderd, expliciete toestemming voor het 

gebruik van de jij-vorm.      

De turn taking in gesprekken tussen Italianen is sterk gekarakteriseerd door overlap. 

Nederlanders ervaren de wijze waarmee Italianen tijdens een gesprek de partner 

interrumperen gemakkelijk als ongemanierd. Italianen beschouwen een dialogische tekst als 

een open tekst die door beide gesprekpartners via samenwerking in kortere tijd tot een goed 

einde wordt gebracht. Het verhaal van de gesprekpartner afmaken, als het einde intuïtief 

duidelijk is, is een manier om extra inspanningen te vermijden. (Balboni, 1999, p.98). 

Al in de derde bijeenkomst van de cursus “Italiaans voor Beginners” vragen de studenten naar 

de vertaling van het woord “gezellig”, een week later willen ze weten wat “borrelen”is, enkele 

weken later vragen ze naar het woord “studentenhuis”, en zo ga maar door. Studenten vinden 

het doodnormaal dat elke taal een precieze vertaling van het woord “gezellig” moet hebben. 

Nadenken over de eigen mentale programmering dwingt studenten om strategieën te 

ontwikkelen die zeer handig kunnen zijn in de interculturele communicatie of om juist 

gevoelige onderwerpen te vermijden: in Italië zijn salaris, politieke voorkeur en godsdienst 

geen taboeonderwerpen in een discussie.  

 

[…] 
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