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Vooraf

Handboek wereldburger is een inleiding, een kennismaking, een breed overzicht, een ‘appetizer’. De eerste handbagage waarover eigenlijk iedereen, zeker
in een beroepsmatige omgeving, zou moeten beschikken aan het begin van de
21ste eeuw die in het teken staat van globalisering, mobiliteit van bevolkingsgroepen en toenemende diversiteit. Het boek geeft aanzetten in verschillende
verdere richtingen en verwijst daarbij door naar andere werken, die dieper op
specifieke toepassingsgebieden en benaderingen ingaan.
Cultuur is wat stilzwijgend binnen een groep opgebouwd is aan gezamenlijke manieren van denken, voelen en doen. Daarom maken we in dit boek ook
regelmatig een kort uitstapje naar verwante aspecten van de algemene psychologie en de sociologie. Maar de ene cultuur is de andere niet. Communicatie
met vreemden moet proberen de onzichtbare grenzen tussen culturen te overschrijden en soms is dat nog niet zo eenvoudig. Interculturele nón-communicatie wordt mede veroorzaakt door het vasthouden aan gemakkelijke stereotypen over anderen en door etnocentrisme (het eigen volk als de maat voor alles
nemen).
Handboek wereldburger is te gebruiken door studenten in de eerste jaren
van het hoger onderwijs, maar ook door docenten en trainers op andere niveaus. Het is verder ook geschikt voor een ietwat breder publiek: mensen die
in hun vak met minderheden te maken krijgen, die een grote reis gaan maken,
een buitenlandse partner zijn tegengekomen, worden uitgezonden voor werk
overzee, en zo meer.
Het eerste doel dat ik mij heb gesteld, is om vooral een heel leesbaar en gevarieerd boek te schrijven, waarin zwaardere kost voortdurend wordt afgewisseld
met lichtere. Een boek dat je met plezier in je eentje kunt lezen, dat gaandeweg
dingen verheldert en waarbij je aan het eind het gevoel hebt dat je een en ander
hebt opgestoken. Een soort toverkijker met verschuivende spiegelstukjes, die
dingen telkens weer op een iets andere manier laat zien.
Het tweede doel dat ik mij heb gesteld, is om steeds opnieuw vanuit het dagelijks leven te vertrekken. Alle lezers zijn op voorhand enigszins deskundig,
omdat ze al een kleine twintig jaar of meer in de maatschappij hebben meegedraaid en daarbij eerder al op allerlei manieren met cultuur en beeldvorming
te maken hebben gehad. Het gaat er dus om aan te sluiten bij ervaringen die
iedereen herkent en van daaruit telkens een paar stappen verder te maken. Perspectiefwisselingen spelen daarbij een grote rol.
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We vertrekken dus vanuit het concrete, en gaan van daaruit naar het abstracte,
en niet andersom. We laten zien waar gezond verstand werkt en waar het ons
op het verkeerde been zet. Veel academische boeken over interculturele communicatie maken de zaken voor een gewoon mens onnodig ingewikkeld. Zij
vormen een opeenstapeling van strakke definities, verfijnde categorieën, theoretische benaderingen, verklaringsmodellen (dat wil vaak slechts zeggen schemaatjes van rondjes, vierkantjes en driehoekjes met pijltjes ertussen), methoden en wondermiddelen. In de praktijk blijk je daar soms betrekkelijk weinig
mee te kunnen.
Ik heb daarom gekozen voor een vlechtstructuur, waarbij in elk hoofdstuk
enkele gelijksoortige elementen terugkeren. Gevalsbeschrijvingen, die liefst
ook een beetje wonderlijk of leuk moeten zijn. Grondbegrippen die helpen de
verschijnselen die je op elk terrein kunt tegenkomen te benoemen en te begrijpen. Achtergronden van de verschillende velden en ook kleine overzichtjes van
wat je verder in verschillende opzichten zoal moet doen en laten om onnodige
misverstanden te voorkomen. Alles bij elkaar blijkt dat namelijk toch nog een
hele opgave, waarmee je in eerste aanleg meer dan genoeg omhanden hebt. In
het laatste hoofdstuk komen die lijnen weer samen.
Eigenlijk zou dit boek zo een middel moeten zijn om de cq-score van de
lezer te helpen verhogen. Het iq of intelligentiequotiënt geeft aan hoe goed
mensen in staat zijn om elementaire probleempjes op te lossen (in vergelijking
met gemiddelde anderen van hun leeftijd en uit hun groep). In de loop der jaren
is ontdekt dat ook het eq of emotionele-intelligentiequotiënt dan wel het sq of
sociale-intelligentiequotiënt van groot belang is om goed te functioneren. Dat
wil zeggen het vermogen om met de gevoelens van anderen rekening te houden. Ik zou daaraan het cq of culturele-intelligentiequotiënt willen toevoegen.
Dat is dan het vermogen om je in andere culturen te verplaatsen en effectief
met ze samen te werken.
Als ik veelzeggende scènes uit films of televisieprogramma’s aanhaal, verwijs
ik verder ook vaak nadrukkelijk naar de makers of verspreiders daarvan. Via
zoekmachines op internet zijn ze dan voor docenten eenvoudig terug te vinden, en in een aantal gevallen ook na te bestellen. Ikzelf gebruik daarvan bij
lezingen en cursussen vaak meestal slechts zo’n zeven minuten met de korte
kern van het verhaal, als een veelzeggende illustratie. Dat wil meestal zeggen
rondom het omslagpunt van een ‘naïeve’ visie op de werkelijkheid, via een kanteling, naar een intelligentere visie op de werkelijkheid. De clou vertel ik daarbij niet van tevoren, maar laat ik het gehoor zelf ontdekken, met een toelichting
achteraf.
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Ten slotte rest mij om mijn levensgezel Antjenidevie Sookhoo te bedanken: zelf
meermalen van de ene cultuur naar de andere verhuisd en als psychotherapeut
gespecialiseerd in migratievraagstukken. Als gesprekspartner en als meelezer
heeft zij aanzienlijk bijgedragen aan het eindresultaat – aan hoofdstukken op
haar eigen terrein, zoals dat over expats en gender, maar ook aan andere hoofdstukken.
Jaap van Ginneken
Villeneuve Loubet, najaar 2007
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Cultuur en verschillen

1

In dit eerste hoofdstuk bespreken we wat onder cultuur kan worden verstaan
en nemen we de Nederlandse cultuur onder de loep. Hoe is onze cultuur ontstaan en hoe zien buitenlanders ons? We proberen alvast eens om Nederlanders door andere ogen te bekijken en de eigen-aardigheden van Nederland te
verkennen.
Daarna kijken we naar de eerste krachtlijnen van cultuurverschillen. Naar
wat vroeger ‘ras’ genoemd werd en tegenwoordig etniciteit, naar nationaliteit
en naar verschillen tussen ‘noordwestelijke’ en ‘zuidoostelijke’ landen. Maar
ook naar taal en ideologie – religieus en seculier – en naar status- en rolopvattingen.
Ten slotte komt een eerste voorbeeld aan de orde van dingen die je met betrekking tot andere culturen moet doen of laten: dezelfde gebaren kunnen
elders heel anders worden begrepen.
Maar laten we beginnen met een quizje.
Hierbij telkens twee korte vragen over aardrijkskunde en geschiedenis, over
economische en politieke kwesties, over militaire macht en repressie, over cultuur en entertainment. Test in hoog tempo je elementaire kennis over onszelf
en anderen. Omcirkel steeds de letter voor één van de vier alternatieven; er is er
maar één juist.
1 Welk van de volgende landen ligt niet op het oostelijk halfrond?
a India
b Egypte
c Marokko
d Nederland
2 De wereldbevolking wordt op dit moment geschat op ruim 6,5 miljard. Welk
percentage daarvan woont in Azië?
a ruim 25 procent
b ruim 35 procent
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c ruim 45 procent
d ruim 55 procent
3 Welke uitvinding is van westerse origine?
a het papier en het schrift
b het buskruit
c het kompas
d de telescoop
4 West-Europese landen hebben in de koloniale tijd niet alleen veel geld verdiend aan de handel in specerijen en genotmiddelen, maar vooral ook aan
die in zwarte slaven. Welk van de volgende slavenhandelaars schafte die
praktijk als laatste definitief af?
a Groot-Brittannië
b Frankrijk
c Portugal
d Nederland
5 Welk gebied heeft het hoogste bruto nationaal product per hoofd van de bevolking?
a Singapore
b Hongkong
c Nederland
d België
6 De armste 50 procent van de wereldbevolking had bij de millenniumwisseling samen ruim één procent van het totale bezit in handen. Hoeveel procent
had de rijkste 1 procent in handen?
a 10 procent
b 20 procent
c 30 procent
d 40 procent
7 Welk van de volgende landen heeft geen grondwet?
a China
b Groot-Brittannië
c Iran
d Mexico
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8 De Verenigde Staten zijn de leidende westerse democratie. Gemiddeld hoeveel procent van hun volwassen bevolking stemt op de winnende presidentskandidaat?
a rond 55 procent
b rond 45 procent
c rond 35 procent
d rond 25 procent
9 Hoeveel procent van de militaire uitgaven in de wereld wordt gedaan door
de vs?
a 10 procent
b 20 procent
c 30 procent
d 40 procent
10 Na 2002 intervenieerden de vs (en vervolgens ook Nederland) in Afghanistan om het moslimfundamentalistische regime van de Taliban te verdrijven. Welk ander land had op dat moment ook een moslimfundamentalistisch regime?
a Saoedi-Arabië
b Irak
c Syrië
d Libië
11 In welk land staan volgens het belangrijkste internationale instituut het
meeste mensen onder justitieel toezicht, zowel in absolute als in relatieve
termen?
a in Rusland
b in China
c in India
d in de vs
12 In Latijns-Amerika zijn de laatste decennia veel leden van de politieke oppositie op straat vermoord. In welk land kwam dit vrijwel niet voor?
a in Mexico
b in Guatemala
c in Colombia
d in Cuba
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13 Welke taal is de meest gesproken moedertaal ter wereld?
a Engels
b Spaans
c Indiaas (Hindi)
d Chinees
14 De islam is een van de grootste godsdiensten ter wereld. Hoeveel procent
van de moslims bestaat uit Arabieren?
a 20 procent
b 40 procent
c 60 procent
d 80 procent
15 Welk van de genoemde landen produceert jaarlijks het grootste aantal speelfilms?
a de vs
b China (met Hongkong)
c India
d de Filippijnen
16 Wie van deze bekende Franse chansonniers is in het huidige Frankrijk geboren?
a Charles Aznavour
b Patrick Bruel
c Jacques Brel
d Yves Montand
De juiste antwoorden staan in de bijlage op bladzijde 192. Kijk hoeveel antwoorden je goed had:
– 4 goed (25 procent): je hebt geen flauw idee, deze score kun je met gokken
nog bereiken;
– 8 goed (50 procent): je hebt slechts een vaag idee;
– 12 goed (75 procent): je bent redelijk goed op de hoogte;
– 16 goed (100 procent): je bent een volmaakte wereldburger en hebt een goede
antenne voor cultuurverschillen.
Deze quiz test de mate waarin je het Westen centraal stelt in je wereldbeeld. De
vragen zijn natuurlijk deels strikvragen, die haaks staan op onze gebruikelijke
manieren van redeneren waarbij we ‘onszelf’ vooral in een positief licht plaatsen en ‘de anderen’ in een negatief licht. Ze moeten helpen je vanzelfsprekende
aannamen over cultuur op losse schroeven te zetten. Maar wat is cultuur eigenlijk?
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Wat is cultuur?

Het woord cultuur is verwant aan het woord cultiveren. In letterlijke zin: het
ontwikkelen van landbouwgrond door het kweken van gewassen. In figuurlijke zin: de ontwikkeling van een gemeenschap door het ontstaan van gebruiken. Daarbij wordt vaak een onderscheid gemaakt tussen hoog ontwikkelde
‘geciviliseerde’ culturen en laag ontwikkelde ‘primitieve’ culturen. En daarbinnen vaak weer tussen de ‘hoge’ cultuur van de elite en de ‘lage’ cultuur van de
massa. In dat laatste geval gaat het bijvoorbeeld over ‘kunst’ versus ‘pop’. Onder
‘high brow’ kunst vallen dan onder meer de ‘serieuze’ muziek in concertgebouwen, de beeldende kunst in musea en galeries, de met literaire prijzen bekroonde letterkunde en zelfs de gastronomie van driesterrenrestaurants. ‘Low brow’
uitingen zijn in deze tweedeling meer populair of volks: alledaagse popmuziek,
pulpromans, televisiesoaps, blockbusterfilms en junkfood in snackbars. Dit
onderscheid wordt dikwijls echter veel te gemakkelijk gemaakt en is vaak aanvechtbaar.
Cultuurstudies zijn uiteraard voortgekomen uit het contact tussen verschillende gemeenschappen. De moderne, ‘wetenschappelijke’ cultuurstudies zijn
vooral voortgekomen uit het contact tussen verschillende westerse landen onderling, en vervolgens hun contact met verschillende ‘niet-westerse’ groepen.
Een oud vak is de etnologie of volkenkunde. Een nieuwer vak is de antropologie of menskunde. Aanvankelijk lag daarbij sterk de nadruk op het registreren
en bestuderen van biologische verschillen en materiële uitingen. Later kwam er
ook meer aandacht voor niet-materiële cultuur in engere zin: voor de samenleving en belevingswereld van een gemeenschap, en voor de rol van betekenisgeving daarbij.
De oude cultuurstudies waren nauw vervlochten met nationalisme en immigratie thuis, met kolonialisme en imperialisme overzee. In de jaren 1960
en 1970 werd dan ook wel bezwaar aangetekend tegen het ietwat kunstmatige
onderscheid tussen culturele antropologie en ‘niet-westerse’ sociologie aan de
ene, en ‘gewone’ (westerse) sociologie aan de andere kant. Maar de culturele
antropologie is zich inmiddels ook meer gaan bezighouden met de leef- en belevingswereld binnen westerse gemeenschappen zelf (zoals buurten of bedrijven). Omgekeerd zijn cultuurpsychologie, cultuursociologie, cultuurpolitiek
en andere wetenschappelijke vakken zich op hun beurt gaan bezighouden met
cultuur (in de verschillende betekenissen van het woord).
Net als bij een ijsberg is slechts een klein deel van het geheel van gebruiken
die de cultuur vormen onmiddellijk zichtbaar. Dit deel is expliciet: zichtbaar
in fysieke voorwerpen en formele regels. Een veel groter en verraderlijker deel
van cultuur is impliciet: verborgen in manieren van doen, voelen en denken
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waarmee we in de loop van ons leven vertrouwd zijn geraakt en waar we verder
niet bij stilstaan. Maar degenen die er niet mee vertrouwd zijn, zullen ze niet
helemaal goed kunnen interpreteren. Daardoor ontstaan misverstanden over
bedoelingen, en spanningen en botsingen in de alledaagse communicatie (Gudykunst & Kim). Dit deel van cultuur valt dan ook het best te omschrijven als
‘het geheel van verborgen aannamen over wat wel of niet vanzelfsprekend is’.
Er kan dus makkelijk wrijving ontstaan bij communicatie over culturele
grenzen heen (crosscultureel) of tussen culturen onderling (intercultureel). Bijvoorbeeld omdat er nieuwe bevolkingsgroepen met andere gebruiken zijn binnengestroomd of omdat wij zelf reizen of verhuizen naar andere landen, waarvan we de gebruiken niet kennen. Sommige van die andere gebruiken worden
als triviaal aanvaard, andere zijn onderwerp van discussie. Om in Nederland of
overzee goed samen te kunnen leven en werken, zijn goede intenties van de een
en ‘inburgeringscursussen’ voor de ander echter bij lange na niet voldoende. Er
zijn op brede schaal nieuwe vaardigheden en nieuwe kennis nodig, eigenlijk bij
alle beleidsmakers en burgers. Een soort cultureel alfabetisme: een basisvoorwaarde voor goed functioneren. Laten we daarom eerst nog eens wat langer kijken naar onze eigen cultuur.
1.2

Rare mensen, die Nederlanders

Nederland heeft zich de afgelopen jaren veelvuldig verbaasd over het gedrag
van allerlei ‘anderen’, in binnen- en buitenland. Maar ondertussen is er ook belangstelling ontstaan voor wat ‘vreemdelingen’ nu eigenlijk van ónze eigenaardigheden denken. Als typisch calvinistisch maar ook als anticalvinistisch – als
het land van abortus en prostitutie, drugs en euthanasie, schijnbaar los van
God en gebod. En wat zouden ze denken van dat wonderlijke ritueel van alsmaar die verjaardagspartijtjes, met koffie en cake, biertjes en pinda’s, geroezemoes en gemeenplaatsen?
Buitenlanders die lang in Nederland woonden, lieten er in de loop der tijd
een opmerkelijk licht op schijnen. The Undutchables van Colin White en Laurie Boucke werd het bekendste boek, maar ook anderen lieten zich scherp
kritisch uit (onder meer Derek Phillips en J. Rentes de Carvalho). Enkele
Nederlandse auteurs verzamelden een breed scala aan meningen (Joustra en
Bleich & Van der Wal). Er wordt rond het verschijnen van dit boek zelfs een
eerste grootschalig wetenschappelijk onderzoek afgerond (Van Oudenhoven
& Wind). Laten we ons eens beperken tot enkele van onze veelvuldig voorkomende gedragingen die door sommige anderen als erg hinderlijk kunnen
worden ervaren.
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Lichaamsvocht. In de grote steden van Japan en China dragen veel burgers op
straat lapjes over hun mond en neus in het seizoen van griep en verkoudheid. Enerzijds om geen bacillen te verspreiden, anderzijds om geen ziektes op te lopen. Hard niezen of hoesten in trein of metro, tram of bus wordt
door velen als uiterst onbeleefd ervaren. Zeker wanneer men ook nog onvoldoende de hand voor neus en mond houdt. Hard en luid snuiten worden ook
vaak als grof ervaren. In de Openbare Bibliotheek gruwen sommige minderheden van het feit dat Nederlanders hun vinger met speeksel natmaken
om een pagina om te slaan.
Rook en as. Het roken van sigaret, sigaar of pijp in iemands naaste omgeving – en zeker binnenshuis – wordt ook in Nederland en de westerse wereld tegenwoordig door steeds meer mensen als een inbreuk ervaren (en
nog slechts tien jaar geleden helemaal niet). Je wordt immers gedwongen
andermans tweedehands rook in te ademen, in plaats van verse frisse lucht.
Peuken en asbakken verspreiden een smerige geur. Zowel rook als geur zetten zich vast in gordijnen, tapijten en meubilair, en zijn zelfs na dagenlang
doortochten nog niet verdwenen. Veel hotels hebben daarom nu rookvrije
kamers en verdiepingen; het Ibis-hotel bij het Centraal Station werd in 2006
het eerste grote ketenhotel in de hoofdstad dat zelfs helemaal rookvrij wilde
zijn. In sommige landen (delen van de vs) is dit proces verder voortgeschreden. In andere (Azië) juist niet. Dan kan ergernis geven.
Honden en katten. Loslopende honden en katten in andere landen en continenten zijn vaak vies en schurftig. Mensen uit andere culturen ervaren onze
schone en lieve huishonden en huiskatten daarom als hinderlijk. Niet iedereen is ervan gediend als honden aan je hand likken of aan je kruis snuffelen,
als katten je kopjes geven of ongevraagd op je schoot gaan liggen, en je donkere kleren onder de uitgevallen haren achterlaten (ook al doordat alle stoelen en banken in een woonkamer daarmee vaak vol zitten). Veel buitenlanders vinden het een weerzinwekkend idee dat honden en katten gewoon op
het bed van hun Nederlandse baasjes en bazinnetjes slapen. Niets is bovendien zo ergerlijk als op een trottoir nietsvermoedend in een grote dampende
hondendrol te trappen. Wat is dat voor cultuur, die dit alles toelaat? En die
trouwens meer aan haar huisdieren uitgeeft dan aan armoedebestrijding of
aan ontwikkelingshulp.
Schoenen en zolen. In veel landen is het nog viezer op straat dan hier: stoffiger,
zanderiger, modderiger. Het is in de ogen van mensen uit andere culturen
dan ook een elementaire beleefdheid om je schoenen bij de ingang van het
huis uit te trekken en te laten staan, om in huis op blote of op kousenvoeten
te lopen, op sloffen of slippers. Anders verspreid je alle vuiligheid van buiten
door het huis. Het is al helemaal onbeleefd om je schoenen niet alleen aan te
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houden, maar onderuitgezakt te gaan zitten met de benen over elkaar, waardoor de smerige onderkant van je zool naar je gesprekspartner toegewend
is. Dat wordt door sommige buitenlanders beschouwd als een grove belediging.
Kinderen. Veel buitenlanders vinden Nederlandse kinderen bij uitstek verwend en slecht opgevoed. Ze maken alsmaar herrie, vragen doorlopend om
aandacht, luisteren niet en proberen te onderhandelen in plaats van meteen
te gehoorzamen aan wat er gezegd wordt. Er lijkt hier geen enkele discipline
of gezag te bestaan. In veel andere landen is men dat heel anders gewend.
Meisjes. Vanuit striktere culturen is het onbegrijpelijk dat Nederlanders hun
dochters op jeugdige leeftijd korte minirokjes en krappe naveltruitjes met
diepe decolletés laten dragen of make-up. Om maar niet te spreken van bikini’s in het zwembad of zelfs monokini’s op het strand. Vanuit hun gezichtspunt lokt dat zonde uit en is het vragen om moeilijkheden.
Seks. Mannen denken kennelijk van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat alleen
maar aan van dattum. De hele openbaarheid is in de grote westerse steden
doortrokken van uitdagende erotiek en seksualiteit. Overal staan billboards
en grote kleurenadvertenties met broodmagere modellen in krap ondergoed
of minder. In de krant staan openlijk rubrieken met lange rijen kleine advertenties voor partnerruil en massagesalons. Als je in Europa na middernacht
langs de televisiezenders zapt, kom je altijd wel een kanaal tegen dat softporno uitzendt. Het overgrote merendeel van het geld op internet wordt verdiend met seks, die je voortdurend via spam ongevraagd wordt opgedrongen, tezamen met erectiepillen.
Bejaarden. In veel andere culturen staat niet alleen het gezin, maar ook de
grotere familie centraal. Grootouders blijven inwonen, helpen met koken en
klussen en passen op de kinderen. Ze vinden het afschuwelijk dat wij onze
ouderen in kleine, afgezonderde bejaardenflatjes onderbrengen. Dat is toch
kil en onmenselijk?
Deze voorbeelden laten zien dat wat voor ons vertrouwd en vanzelfsprekend
is door een andere culturele bril volstrekt absurd kan lijken. Waar komt die eigenheid van Nederland vandaan?
1.3

Het doe-maar-gewoon-complex van de Lage Landen

De Lage Landen vormden van oudsher een typisch deltagebied. Waarin drie
grote rivieren uit de nabuurlanden Duitsland, Frankrijk en België uitkwamen:
de Rijn, de Maas en de Schelde. Recht tegenover de monding van een vierde
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grote rivier in Groot-Brittannië aan de andere kant van de smalle Noordzee: de
Theems. Het was dus een vanzelfsprekend handelsknooppunt: eerst voor doorvoer van en naar de nabije Noordwest-Europese omgeving, en vervolgens voor
langeafstandsvervoer naar andere continenten. Daarbij bleef veel geld van elders en anderen aan de strijkstok hangen, waarmee dit land en de welvaart konden worden opgebouwd. Nederland was dertig jaar de machtigste mogendheid
ter wereld, en bezat in zijn eentje de helft van de grotere schepen in Europa.
Enerzijds is Nederland al handelscentrum een relatief klein taal- en cultuurgebied, dat zich van oudsher dus ruim heeft georiënteerd op de drie grote taalen cultuurgebieden eromheen: het Engelse, Franse en Duitse en van waaruit
kooplieden en dominees bovendien uitvoeren naar verre kusten. Anderzijds
is Nederland een plat land met rechte wegen, buiten de eilanden betrekkelijk
homogeen. Geen land van bergen en dalen, van afgesloten valleien met elk een
eigen karakter. Het was ook een van de eerste republieken van de moderne tijd,
zodat hof en adel slechts een late en ondergeschikte rol speelden, en vanzelfsprekende gelijkheid van burgers al eeuwenlang heel diep is ingeslepen.
Dit leidde tot de specifiek Hollandse mentaliteit van ‘doe maar gewoon, dan
doe je al gek genoeg’. En ook: ‘Je moet je kop niet boven het maaiveld uitsteken.’
We zijn dat zelf vanzelfsprekend gaan vinden. Maar hebben daardoor vaak niet
in de gaten dat de genoemde buitenlanders ons gebrek aan hoffelijke vormelijkheid als lompheid ervaren. En ons ‘zeggen waar-het-op-staat’ of ‘recht-doorzee-optreden’ als botheid of hufterigheid. Toch is dat in veel buitenlanden een
wijdverbreide opvatting. (Binnert de Beaufort publiceerde onlangs een boekje
met de veelzeggende titel De lompe leeuw – Waarom Nederlanders zo onbeschoft zijn.)
Wanneer je kijkt naar het functioneren van Nederlanders in het buitenland,
dan vallen daarin twee dingen op. Ten eerste hebben ze vaak de neiging om
hun taalvaardigheid en bereisdheid stelselmatig te overschatten, en de keerzijde van hun ‘vanzelfsprekende’ manier van spreken en doen te onderschatten. Ten tweede tonen ze vaak ook een geforceerde geldingsdrang. Nederlandse
personen en instellingen willen zich graag meten met die uit de grotere Europese landen en zelfs Amerika. Veel artiesten willen vroeg of laat naar Broadway
doorstoten, veel managers zeggen op Wall Street met hun bedrijven bij de ‘top
drie’ van de wereld te willen gaan behoren. Die grootheidswaan stort ze in ondoordachte fusies of financiële overnames, die vaak slecht aflopen. We komen
daar later op terug. Laten we het nu eerst wat breder trekken, en wat uitvoeriger
stilstaan bij de eerste krachtlijnen van culturele verschillen.
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1.4

Etniciteit en nationaliteit

Ras en ‘huidskleur’. Van oudsher werd de mensheid ingedeeld aan de hand
van het begrip ‘ras’. De gedachte daarachter was dat er grote aangeboren verschillen waren tussen groepen mensen afkomstig uit de verschillende werelddelen, die lang door zeeën, gebergten of woestijnen van elkaar gescheiden waren geweest. Een van de meest opvallende uiterlijke kenmerken van
iemands ‘ras’ was zijn huidskleur.
Kleine verschillen. Inmiddels heeft nieuw genetisch onderzoek vastgesteld dat
de verschillen tussen de verschillende ‘mensenrassen’ juist opvallend klein
en marginaal zijn. Zij hebben behalve op het uiterlijk bijvoorbeeld betrekking op de iets grotere of kleinere vatbaarheid voor bepaalde zeldzame ziekten. De variatie binnen de bedoelde groepen is meestal veel groter dan de
variatie ertussen. De verschillen zijn de afgelopen eeuwen verder voortdurend kleiner geworden door migratie en gemengde huwelijken.
Etniciteit. In plaats van ‘ras’ wordt daarom tegenwoordig vaak de ruimere term
‘etniciteit’ gebruikt. Daarmee wordt in theorie de toedeling aan een bepaald
‘volk’ bedoeld, maar dat is expres een vaag en rekbaar begrip. In de praktijk worden mensen vaak ook weer ingedeeld bij een bepaalde groep op basis
van uiterlijke kenmerken, maar dat is nu een mengeling van biologische en
culturele kenmerken. Enerzijds wordt gekeken naar de kleur van huid, haar
en ogen, de gezichtsvorm en de lichaamsgestalte. Maar wordt ook gekeken
naar kapsel, make-up, kleding en accessoires, die iemand verder kunnen
markeren als behorend bij een bepaalde groep.
Nationaliteit. Met een natie wordt meestal de combinatie van een volk met een
land bedoeld. Een land is een territorium met vaste grenzen, waarbinnen
één politiek en juridisch systeem geldt. Die grenzen worden als vanzelfsprekend en vaststaand gezien, maar zijn meestal in de loop der eeuwen veelvuldig verschoven. Ook het burgerschap met zijn vaste rechten en plichten
wordt als vanzelfsprekend en vaststaand gezien, maar is vaak in de loop der
tijd aan sommige groepen toegekend en aan andere onthouden: bijvoorbeeld
aan onderdanen uit de koloniën. Binnen en tussen sommige West-Europese
landen is de situatie bovendien nog steeds niet volledig uitgekristalliseerd
(denk aan Noord-Ierland, Baskenland en Corsica).
Psychologische gemeenschap. Het gaat uiteindelijk namelijk ook en vooral om
een communicatie- en betekenissysteem dat binnen een sociale en psychologische gemeenschap is ontstaan. De Franse beschavingshistoricus Ernest
Renan zei ooit: ‘De natie is een ziel, een geestelijk beginsel... [Ze is gebaseerd
op] het gezamenlijk bezit van een rijke overlevering van herinneringen aan
het verleden, en instemming met het heden. Het verlangen om samen te
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leven, en de wil om zijn erfgoed te ontwikkelen.’1 Door zijn nationaliteit is
een persoon dus ingeweven in een onafzienbaar web van vanzelfsprekende
referenties, die verschillen van die van andere nationaliteiten.
Noord-Zuidstereotypen. Er wordt in Europa en elders verder vaak een onderscheid gemaakt tussen noordelijke en zuidelijke landen (waarbij moet worden aangetekend dat het merendeel van de bevolking van de zogenoemde
ontwikkelingslanden op het noordelijk halfrond leeft) en tussen volken uit
koudere en warmere streken. De antropoloog Ehrenfels deed in twintig
verschillende landen al vroeg onderzoek naar de stereotypen die deze over
elkaar koesteren. Hij vond dat noorderlingen zichzelf zagen als karaktervol, machtig, krachtig, georganiseerd, hardwerkend, betrouwbaar, ernstig
en zuinig. Zuiderlingen zagen hen ook als machtig, hardwerkend en sterk,
maar daarentegen ook als traag, zwaar, ruw, vies, zelfzuchtig, gierig, hardvochtig, dom en dweepziek. Zichzelf zagen zij als welsprekend, kunstzinnig,
verfijnd, geduldig, slim, vriendelijk, bevallig, beminnelijk en edelmoedig.
Noorderlingen zagen hen echter als zwak, lui, snel, glad, onbetrouwbaar,
spilziek, luchthartig, geslepen en karakterloos (LeVine & Campbell, p. 161).
Op het zuidelijk halfrond (bijvoorbeeld in Latijns-Amerika) zijn deze stereotypen soms omgekeerd.
Oost-Weststereotypen. Er wordt behalve het Zuid-Noordonderscheid ook een
stereotypenonderscheid gemaakt tussen westelijke en oostelijke volken
(waarbij moet worden aangetekend dat het merendeel van de bevolking van
Europa niet op het westelijk, maar op het oostelijk halfrond woont). Ik heb
het daarom in de loop van dit boek regelmatig grofweg over de tegenstelling
die wij maken tussen ‘noordwesterlingen’ en ‘zuidoosterlingen’.
Het denken in stereotypen is bijvoorbeeld van invloed op de huidige botsing
tussen de Europees-christelijke beschaving en de Arabisch-islamitische beschaving. We komen daarop in de loop van dit boek regelmatig terug.2
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De verborgen Tien Geboden
Moslimhaters hebben de islam de laat-

grote waterdieren zonder vinnen en

ste jaren een achterlijke godsdienst

schubben gelden voor jullie als on-

genoemd, en de Koran een boek dat

eetbaar’ (Leviticus 11:10).

verboden zou moeten worden. Zij zouden er goed aan doen om de christelijke

6 Mode. ‘Draag geen kleren die zijn

Bijbel nog eens wat beter na te lezen.

geweven uit twee soorten garen’ (Le-

En vooral enkele voorschriften rondom

viticus 19:19).

de Tien Geboden, die meestal discreet
worden overgeslagen.2

7 Begrafenis. ‘Wanneer je een dode te
betreuren hebt, scheer dan het haar

1 Emancipatie. ‘Wanneer iemand zijn
dochter als slavin verkoopt, kan zij

aan je slapen niet weg en knip geen
stukken uit je baard’ (Leviticus 19:27).

niet vrijkomen zoals de mannelijke
slaven’ (Exodus 21:7).

8 Handicaps. ‘Niemand met enigerlei
gebrek mag als priester aantreden.

2 Winkelsluiting. ‘De zevende dag, de

Niemand die blind is of verlamd, nie-

sabbat, moet een dag van volstrekte

mand met een misvormd gelaat of

rust zijn, gewijd aan de Heer. Ieder-

abnormaal ontwikkelde ledematen,

een die dan werkt moet ter dood

niemand wiens ledematen na een

gebracht worden’ (Exodus 35:2).

botbreuk vergroeid zijn, niemand
met een gebochelde of dwergach-

3 Vegetarisme. ‘Hij moet de stier slach-

tige gestalte, niemand met staar,

ten ten overstaan van de Heer, en

niemand met zweren of uitslag, nie-

de priesters, de zonen van Aäron,

mand met verpletterde zaadballen’

moeten het bloed naar het altaar

(Leviticus 21:18-20).

brengen dat bij de ingang van de
ontmoetingstent staat en het tegen

9 Potverdorie. ‘Breng degene die ge-

de zijkanten ervan gieten. Het offer-

vloekt heeft buiten het kamp. Allen

dier moet worden gevild en in stuk-

die het gehoord hebben, moeten

ken gesneden’ (Leviticus 1:5-6).

hun hand op zijn hoofd leggen en
hij moet door de voltallige gemeen-

4 Sport (met een varkensleren bal).
‘Zwijnen (...) gelden daarom voor jul-

schap gestenigd worden’ (Leviticus
24:14).

lie als onrein. Eet geen vlees dat van
zulke dieren afkomstig is en raak hun
kadavers niet aan’ (Leviticus 11:7-8).

10 Belgen. ‘Als slaven en slavinnen kun
je mensen kopen uit de omringende

5 Garnalencocktail. ‘Alle kleine en
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Taal en ideologie

Taal. Ideeën hangen sterk samen met de taal waarin ze worden uitgedrukt.
Sommige Eskimotalen hebben bijvoorbeeld heel veel woorden voor verschillende kwaliteiten van sneeuw en ijs. Sommige indianentalen hebben
geen verleden en toekomstige tijd, maar alleen een tegenwoordige tijd, een
hier en nu. Van sommige woorden en uitdrukkingen bestaat dan ook geen
rechtstreeks synoniem in een andere taal: ze moeten indirect vertaald worden en een beetje worden verdraaid. Andere woorden kunnen wel rechtstreeks worden vertaald, maar hun betekenis kan in een andere taal worden
bepaald door een heel ander netwerk van betekenissen en associaties.
Een mooi voorbeeld hiervan is politieke taal. Een democraat is in de vs
een aanhanger van een politieke partij, maar elders een aanhanger van het
algemene systeem van ‘one man, one vote’. Een republikein is in de vs een
aanhanger van de andere politieke partij, in Frankrijk een aanhanger van
democratie in het algemeen (in tegenstelling tot de monarchie) en in Engeland een gevaarlijke (bijvoorbeeld Ierse) revolutionair. Een ‘liberal’ is in de
vs iemand op de linkervleugel van de democratische partij, op economisch
vlak uitgesproken progressief, maar in veel Europese landen juist iemand
die volledig instemt met de vrije markt, op economisch vlak veeleer conservatief. Een radicaal is in de vs en Groot-Brittannië een halve revolutionair,
maar in Frankrijk een aanhanger van een van de vele kleine centrumpartijtjes die er in de loop van de tijd geweest zijn.
Behalve een andere betekenis kan aan een woord ook een ander belang
worden gehecht. Aan Google werd gevraagd hoe vaak mensen in het islamitische kerngebied van Saoedi-Arabië, Afghanistan, Irak en Iran het woord
‘democratie’ hadden opgezocht. Antwoord: Het aantal is te klein om weer te
geven.3
Een taal is dus een levend geheel: het is een van de belangrijkste aspecten
van cultuur. Sommige talen zijn ‘wereldtalen’ geworden. Het Engels is tegenwoordig de eerste tweede taal in de wereld doordat eerst Groot-Brittannië en
vervolgens de Verenigde Staten het machtigste en rijkste land waren. Samen
met Ierland en de andere kolonistenstaten zoals Canada, Australië en
Nieuw-Zeeland zijn zij zo veruit de machtigste en rijkste taalmarkt geworden, en de meest invloedrijke producenten van cultureel en mediamateriaal.
We moeten echter niet vergeten dat het Chinees en het Hindi nog steeds de
meest gesproken eerste talen van de wereld zijn.
Godsdienst. Behalve taal is ook godsdienst een belangrijk aspect van cultuur.
Dit aspect overschrijdt echter tegelijkertijd veel andere culturele grenzen.
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Godsdienst legt dwingend bepaalde normen en waarden op aan een soms
groot en divers cultuurgebied. Polytheïstische religies hebben meerdere
goden (hoewel vaak als verschillende uitingen van dezelfde oerbeginselen):
zoals in het Aziatische hindoeïsme en bepaalde richtingen van het boeddhisme. Monotheïstische religies hebben slechts één enkele god: zoals in het
mediterrane jodendom, christendom en de islam (die oorspronkelijk verwant zijn en het begin van het ‘Oude Testament’ delen). We komen daarop
later terug.
Heilige boeken. Vaak zijn de Heilige Boeken van deze godsdiensten overigens
in de loop der tijd in verschillende gebieden met afwijkende omstandigheden anders geïnterpreteerd, en dit leidde tot schisma’s of scheuringen. Bijvoorbeeld tussen orthodoxe (Oost-Europese) en westerse christenen, tussen
rooms-katholieken en protestanten, tussen gereformeerden en hervormden,
enzovoort en zo verder. Dergelijke scheuringen binnen de islam hebben geleid tussen het onderscheid tussen soennieten en sjiieten. Hun onderscheiden definities van wat heilig of zondig is hebben een enorme invloed op de
primaire beleving van recht, kleding, voedsel en zo meer. Overigens blijkt
dat álle religies desondanks ook vaak bepaalde grondbeginselen gemeenschappelijk hebben. Zoals het aloude ‘wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe
dat ook een ander niet’.
Politieke ideologieën. Ook zijn er seculiere of wereldlijke ideologieën, waarin
het godsbegrip geen vooraanstaande rol speelt. Ideologieën zijn samenhangende gehelen van ideeën, die de plaats van mensen in grotere gehelen
helpen definiëren: het heelal, de natuur, de geschiedenis, de mensheid. Politieke ideologieën gaan bij uitstek over de gewenste inrichting van de maatschappij. Conservatieven streven bijvoorbeeld naar behoud, progressieven
naar verandering. De eersten worden ‘rechts’ genoemd, de laatsten ‘links’:
naar hun oorspronkelijke zitplaatsen in het parlement na de Franse Revolutie. Liberalisme stelt de individuele vrijheid centraal, egalitarisme de sociale
gelijk(waardig)heid. De westerse politieke cultuur is goeddeels gebaseerd op
een compromis tussen die elementen.
Rechts en links kennen echter ook radicalere varianten. Reactionairen
bijvoorbeeld streven naar de terugkeer van een (verondersteld) eerdere ideale toestand, revolutionairen naar een (verondersteld) ideale ‘nieuwe maatschappij’. Gematigde critici stellen die dimensie van uiterst links tot uiterst
rechts echter niet voor als een rechte lijn, maar als een ‘hoefijzer’ waarbij die
extremen elkaar naderen. Rechts-radicale regimes beroepen zich vaak op de
superieuriteit van hun ras of volk, links-radicale regimes op universele gelijkheid (ook en vooral van ‘proletariërs’ en handarbeiders, bijvoorbeeld bin-
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nen de veronderstelde overgangsvorm van socialisme en de veronderstelde
eindtoestand van communisme). Maar in de praktijk is de politieke cultuur
onder deze regimes vaak autoritair (van bovenaf opgelegd) en/of totalitair
(allesdoordringend). Ze belemmert zo de individuele vrijheden en daarmee
ook de eigen mogelijkheden tot correctie en innovatie.
Naties met een verwante taal, geschiedenis, godsdienst en ideologie worden
vaak tot één civilisatie of groter beschavingssysteem gerekend. Dan wordt bijvoorbeeld gesproken over de Europese beschaving, over een Atlantische beschaving van West-Europa en Noord-Amerika samen of over een ‘westerse’
beschaving, waartoe ook andere kolonistenlanden – gedomineerd door mensen van Europese afstamming – worden gerekend (zoals Australië en NieuwZeeland). Tijdens de zogeheten Koude Oorlog had het kapitalistisch/democratische Westen het aan de stok met het communistisch/totalitaire Oostblok
achter de Berlijnse Muur en het zogenoemde ‘IJzeren Gordijn’. Na de omwentelingen daar, gedurende het laatste decennium van de twintigste eeuw, kondigde een auteur als Francis Fukuyama in een boek The end of history aan en de
definitieve overwinning van het westerse model.
Eerder had een auteur als Samuel Huntington echter gewaarschuwd dat
het wegvallen van deze ideologische tegenstellingen zou kunnen leiden tot
een wederopleving van oudere culturele tegenstellingen, en een Clash of civilisations. Met name een botsing tussen de Europees-christelijke beschaving
en de Arabisch-islamitische beschaving die het al duizend jaar regelmatig met
elkaar aan de stok hadden gehad. Het Westen koesterde stereotiepe ‘oriëntalistische’ voorstellingen van het Oosten, zoals de Palestijns-Amerikaanse auteur Edward Said eerder betoogde. Maar het Oosten koesterde ook stereotiepe
‘occidentalistische’ voorstellingen van het Westen, zoals de Israëlische auteur
Avishai Margalit en de Nederlandse auteur Ian Buruma daar onlangs tegenover stelden. Dit werden ten dele ‘self-fulfilling prophecies’: omdat iedereen
opeens weer door die schijnbaar eenduidige bril naar de tegenstrijdige werkelijkheid ging kijken, en dienovereenkomstig confronterend ging praten en
handelen.4 Maar door andere brillen bezien zien dezelfde dingen er soms heel
anders uit. Een mooi voorbeeld is non-verbale communicatie, bijvoorbeeld bij
gebarentaal.
1.6

Status en rolverwachtingen

Binnen de algemene culturele krachtenvelden die we hiervoor hebben aangeduid, bestaan er weer bijzondere culturele krachtenvelden rondom allerlei de-
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mografische groepen. Die kunnen uit relatief kleine verschillen voortkomen,
maar grote sociale verschillen veroorzaken doordat ze zich uiten in status- en
rolverwachtingen.
Gender. Een eerste categorie is die van het (biologische) geslacht, maar eigenlijk veel meer nog van de (sociale) ‘gender’. Mannen en vrouwen zitten vaak
iets anders ‘in hun vel’, maar dat wordt vaak verder uitvergroot in wat er van
hen wordt verwacht. Dat geldt nog sterker voor homoseksuelen en voor de
gay community waarbinnen zij zich soms bewegen. Een dergelijke subcultuur van deels buitengeslotenen ontwikkelt vaak een scherpe kritische blik
op sociale verhoudingen, maar ook alternatieven en avant-garde-uitingen.
Generatie. Een tweede categorie is die van de (biologische) leeftijd, maar eigenlijk veel meer nog die van de ‘generatie’. Hoe dienen ouderen en jongeren met elkaar om te gaan? Het geboortejaar is alleen maar een getal, maar
het gaat er vaak ook om welke oriëntaties leeftijdgenoten delen. Mensen zijn
mede gevormd door de gebeurtenissen in hun kindertijd, jeugd en vooral
jongvolwassenheid (van circa 15 tot 25 jaar) en een aantal van deze gebeurtenissen kunnen zij met leeftijdgenoten delen. Er zijn bijvoorbeeld in het Westen grote verschillen tussen de mentaliteit van de generatie uit de crisis- en
oorlogsjaren, de ‘babyboomers’ van vlak daarna, de jongeren van later en
van nu. Dat botst.
Opleiding en klasse. Een derde categorie is die van opleiding en sociale klasse.
Er bestaan bijvoorbeeld milieus van laag-, middel- en hooggeschoolden.
Maar ook milieus van handarbeiders en kantoorpersoneel, van winkeliers
en managers. Hoe verhouden die zich tot elkaar? Aan de ene kant hoeft het
milieu waaruit je afkomstig bent niet per se ook het milieu te zijn waarin je
eindigt: er bestaat in onze maatschappij een zekere mogelijkheid tot sociale
stijging door inspanning en mazzel. Aan de andere kant heeft de maatschappelijke gelaagdheid wel degelijk de neiging om van generatie op generatie te
worden doorgegeven. Kinderen uit ‘lagere’ milieus hebben het bijvoorbeeld
vaak moeilijker op school, kinderen uit ‘hogere’ milieus stromen veel gemakkelijker door.
Status en rol zijn centrale begrippen bij alle hier genoemde categorieën. Aan
mensen wordt op grond van hun (veronderstelde en waargenomen) plaats in
de maatschappelijke hiërarchie een zekere status toegewezen: als man of als
vrouw, als jong of als oud, als gestudeerd of als ongeletterd, als rijk of als arm.
Binnen culturen zitten daaraan verborgen aannamen vast over hoe mensen
behandeld moeten en willen worden. Bij de verschillende sociale posities horen
ook verschillende rolpatronen en verborgen aannamen over hoe mensen zich
gedragen en dienen te gedragen. Het oversteken van een culturele grens gaat
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daardoor dikwijls gepaard met extra misverstanden en spanningen op deze gebieden.
1.7

Gebaren

Een mooi voorbeeld van cultuur dat dikwijls als vanzelfsprekend wordt aangenomen zijn gebaren. Veel mensen gaan ervan uit dat waar talen van elkaar
verschillen, gebaren in verschillenden landen en misschien zelfs wel in de hele
wereld op dezelfde manier worden begrepen. Dat klopt voor een aantal gebaren, maar de betekenis van andere gebaren kan in verschillende landen totaal
uiteenlopen. Het slordig omgaan met gebaren kan hierdoor tot zeer gênante en
zelfs gevaarlijke situaties leiden.
Hoofd. Ja-knikken kan in Japan en China betekenen ‘Ja, ik heb u verstaan of
begrepen’ en niet ‘Ja, ik ben het met u eens.’ Het hoofd heen en weer wiebelen kan in India ‘ja’ betekenen, en niet ‘misschien wel, misschien niet’ zoals
bij ons. Hoofdschudden heet in Bulgarije ‘ja’ te betekenen en bij ons ‘nee’.
Sommige Arabische landen hebben omgekeerd een hoofdbeweging voor
‘nee’ die een beetje lijkt op ons ‘ja’. Vrouwen houden in veel culturen (vooral
bij het presenteren of poseren) het hoofd sowieso een beetje scheef, waardoor ze zich kleiner maken, bevalliger lijken en inschikkelijker.5
Schouders en armen. Het ophalen van de schouders (met gestrekte armen en
open handen) betekent over de hele wereld zoiets als ‘ik zou het niet weten’.
Een nadrukkelijke ‘open’ of ‘gesloten’ lichaamshouding kan echter op verschillende plaatsen anders geduid worden. Handen op de rug wordt vaak
verstaan als zelfverzekerd of zelfs een tikje aanmatigend, handen voor het
kruis als onzeker of zelfs een tikje verlegen. Met de handen voor de borst
of buik, de vingers verstrengeld, neemt iemand een ietwat neutrale positie
in. Demonstratief in de zij of op de ceintuur geplaatste handen of armen gekruist voor de borst worden daarentegen vooral in machoculturen snel verstaan als agressief: ‘Wat mot je? Kom maar op!’
Handen en wenken. Er zijn wereldwijd grote verschillen in de manieren waarop men iemand wenkt, bijvoorbeeld om naderbij te komen. Met alleen één
vinger, met de hand of met de hele arm. Een soort krabgebaar van onder
naar boven of een soort kriebelgebaar van boven naar onder. De verkeerde
versie kan in sommige landen zelfs als een belediging worden opgevat. Dat
heeft al vaak misverstanden gegeven, zelfs riskante – met politieagenten of
ordetroepen. Wijzen met een enkele vinger is in bijvoorbeeld China niet gepast: Chinezen wijzen met de volle platte hand of gestrekte arm.
Vingers. Allerlei vingergebaren (zoals ook de bekende heen en weer bewe-
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gende Hollandse geheven wijsvinger) kunnen in verschillende landen heel
verschillende betekenissen hebben. Dat geldt zelfs voor de eenvoudige duim
of middelvinger omhoog: het eerste heeft voor sommige anderen dezelfde
betekenis als bij ons het laatste. De wijsvinger en middelvinger omhoog steken kan in Engeland soms hetzelfde betekenen als een middelvinger omhoog, maar betekent soms juist V for victory (het verschil is heel klein). De
wijsvinger met de pink omhoog (horentjes) is voor studenten in Texas een
trots teken (voor een bekend footballteam), maar wordt door sommige immigranten in die staat als een vernederend teken beschouwd (voor een bedrogen echtgenoot). President Bush jr. maakte het teken ooit op tv, maar zou
er Italië voor aangehouden en vervolgd zijn.
Het rondje. Het meest bekende voorbeeld is dat van de duim en wijsvinger die
samen een rondje vormen, met de andere vingers omhoog. In de vs betekent
het de letter o van ‘ok’, maar in Frankrijk en België wordt het vaak begrepen
als het cijfer nul. President Nixon maakte het teken voortdurend tijdens een
rondreis door Latijns-Amerika, totdat hij erop gewezen werd dat het gebaar
daar iets heel anders betekende. In veel Zuid-Europese landen kan er bovendien een lichaamsopening mee worden aangeduid, waarmee verwezen
wordt naar seks. In Japan is het gebaar ten slotte een teken voor geld.
Noten
1 Meer hierover in Van Ginneken 1992, pp. 136 e.v.
2 Uitgewerkt in Van Ginneken 2007b.
3 Meer hierover in Van Ginneken 2007b.
4 Uitgewerkt in Van Ginneken 2007b.
5 Zie bijvoorbeeld Gary Bente (1989), ‘Facilities for the graphical computer simulation of head
and body movements’. Behavior Research Methods, Instruments & Computers, vol. 21, no. 4, pp.
455-462.
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Voordat we verder gaan, moeten we eerst wat dieper in de opvoeding en scholing duiken. Er lijken om te beginnen verschillen te zijn in de manieren waarop men in onderscheiden culturen met zijn gevoelens en stemmingen leert
omgaan, en hoe men die al of niet leert uiten. Een mooi voorbeeld zijn gelaatsuitdrukkingen. Verder leren wij ons vereenzelvigen met de mensen om
ons heen, en af te zetten tegen andere groepen. Er ontstaan daarbij ook verschillen in waardenoriëntatie. De school speelt een grote rol bij onze inbedding in de eigen cultuur. Geschiedenis en aardrijkskunde zijn de meest voor
de hand liggende voorbeelden. Maar laten we eerst kijken naar hoe ‘etnocentrisme’ ook al vóór en buiten de school in ons wereldbeeld binnenkruipt.
Het duurt lang voordat kinderen geheel zelfstandig boeken kunnen lezen. Hun
voorkeur gaat dus lang uit naar getekende verhalen waarbinnen tekst slechts
een ondersteunende rol speelt, als ‘ballon’ of als bijschrift. Kinderen houden
dus van stripverhalen en tekenfilms, van romantische avonturen en van absurde fantasieën. Vele daarvan gaan over bezoeken aan verre landen of ontmoetingen met vreemdsoortige anderen.
2.1

Supermannen en vreemdelingen

In stripverhalen en tekenfilms kan en mag alles, maar ze laten blijkens mijn
studie Striphelden op de divan dikwijls heel goed de beperkte stereotiepe voorstellingen van de makers zien. In deze paragraaf bekijken we hun voorstellingen van andere ‘rassen’ en nationaliteiten, en allerlei verborgen boodschappen
die kinderen in onze cultuur al vroeg meekrijgen.
De vroege stripverhalen over Donald Duck en andere dieren van de boerderij
en uit het bos (de biggetjes, de wolf en de eekhoorns) uit de vooroorlogse jaren
zijn nauw verbonden met een geïdealiseerde voorstelling van de Amerikaanse kolonistenmaatschappij uit de jeugd van Walt Disney. De Disneylands zijn
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trouwens nog steeds georganiseerd rondom een ‘Mainstreet usa’, gekopieerd
van het idyllische stadje uit zijn kinderjaren. De delen eromheen zijn georganiseerd volgens een naïeve voorstelling van de ontwikkelingsstadia van de westerse beschaving. Met het ongerepte woud van Adventureland, een denkbeeldige Europese voorgeschiedenis van ridderkastelen en prinsessenpaleizen, het
Amerikaanse Wilde Westen van Frontierland en de sciencefictionwereld van
Tomorrowland.
De bekende Donald Duck-strips van Carl Barks uit de jaren vijftig zitten op
hun beurt vol met stereotiepe voorstellingen over indianen, latino’s en Chinezen, zoals die in die jaren gemeengoed waren. Ook al werden de tegenstellingen
tussen ‘rassen’ en klassen in dergelijke strips dan ook steeds meer ‘genaturaliseerd’ als die tussen diersoorten.
Het symbool bij uitstek van de oppermachtige blanke Verenigde Staten
wordt in de jaren vijftig Superman. Maar bij nadere beschouwing blijkt hij een
migrant, afkomstig uit een verre, vreemde en verdwenen beschaving. Door zijn
afkomst beschikt hij over allerlei supergaven, maar hij mag zijn ware identiteit
niet onthullen. Ook al kost hem dit de liefde van zijn leven. Het voert hier te ver
om in te gaan op de wonderlijke verknooptheid van de fantasie met antisemitisme en Joods emancipatiestreven, een Jiddische literatuur vol schlemielen als
helden. En het tragische leven van de beide Joodse makers, die levenslang moesten knokken voor een heel klein aandeeltje in de multimiljardenindustrie.
De held bij uitstek van Frankrijk is ondertussen Astérix, de grote kleine
held. Hijzelf en zijn dorp op de uiterste punt van Bretagne houden de ene na de
andere invasie tegen van Romeinen en Germanen. Ondanks de ironie zit de tegenstelling tussen ‘wij’ en ‘zij’ diep in de kern van het verhaal. Stereotypen over
andere nationaliteiten en etniciteiten (zoals ook Arabieren en zwarten) bevestigen vooroordelen, maar ontkrachten ze ook weer voor een deel. De ‘botsing
der beschavingen’ leidt nog steeds tot herkenning in het tijdperk van moeizame
Europese eenwording en globalisering. Maar weinig lezers weten echter dat de
trotse oer-Fransoos uitgerekend werd bedacht door twee allochtonen: een Italiaanse tekenaar en een Joodse schrijver.
De vooroorlogse avonturen van de Waalse padvinder en journalist Kuifje
voeren de hoofdpersoon van het begin af aan overzee. Een kernthema is dat
een ‘gewone Europese jongen’ daar een grote sprong op de sociale ladder kan
maken en als vanzelf op voet van gelijkheid komt te verkeren met commissarissen en generaals, presidenten en koningen. De eerste trilogie voert hem naar de
toenmalige wereldmachten in wording – de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten – en vervolgens naar de tragische Belgische kolonie Congo, vol oliedomme
negers met een pikzwarte huid, hagelwitte tanden en dikke lippen. De tweede,
iets subtielere trilogie voert achtereenvolgens naar het Midden-Oosten, India,
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en China. De oorspronkelijke versies bevatten allerlei dubieuze vooroordelen
over Arabieren en Joden, maar die zijn gelukkig in de loop der tijd weer goeddeels stilletjes weggewerkt.
De vooroorlogse Franse albums over het kleine olifantje Babar gaan meer
rechtstreeks over wildheid en beschaving. Hij is afkomstig uit het hart van
Afrika, zoals onder meer blijkt uit de getekende flora en fauna en ook uit de
afgebeelde zwarte kannibalen. Als verweesde inboorling belandt Babar echter
in de grote metropool Parijs, waar hij geadopteerd en geciviliseerd wordt. Hij
gaat dan van vier opeens op twee poten lopen en krijgt stadse kleren aan. Hij
leert het alfabet en 2 x 2 = 4, en kan dus in een later deel meteen staatshoofd van
zijn geboorteland worden. Met ontwikkelingshulp wordt daar vervolgens een
moderne hoofdstad gebouwd, vol rijtjeshuizen en kantoren.
Deze paar voorbeelden laten zien dat culturele tegenstellingen diep in de
klassieke strip en tekenfilm geworteld zijn. Ze zijn echter ook aanwezig in de
moderne strip. De meest flagrante uitingen zijn weliswaar in de loop der tijd
afgezwakt of uitgevlakt, maar zitten soms nog in de dieptestructuur verscholen. Veel van de bekendste verhalen stammen uit de tijd van kolonialisme en
segregatie. Zij worden voortdurend gerecycled, en zijn zo gaan behoren tot de
culturele bagage van nieuwe generaties kinderen. Bijvoorbeeld wanneer ze verfilmd worden.
De meest indringende voorstellingen van het verre verleden en van vreemde
volkeren komen uit de film. Filmbeelden brengen karakters en situaties werkelijk tot leven en doen ze wortelschieten in onze psyche. Door economische,
sociale en culturele omstandigheden zijn de tweehonderd meest bezochte films
van na de Tweede Wereldoorlog merendeels Amerikaans, met slechts enkele
uitzonderingen. Ze worden gemaakt door het topje van de sociale piramide in
de wereld: blanke, mannelijke multimiljonairs in Californië. De vraag is dan
ook of ze tevens hun ideële prisma verraden. Die vraag heb ik onderzocht in
een ander boek, Exotisch Hollywood.
Wat betreft jonge kinderen zijn met name tekenfilms van belang. De grootste producent daarvan zijn de Disneystudio’s: tegenwoordig onderdeel van de
Fortune 500-lijst van grootste bedrijven in de wereld. In de loop van de twintigste eeuw hebben zij zich achtereenvolgens vrijwel alle bekende Europese
sprookjes toegeëigend. Maar uiteindelijk kwam de grenzen van de groei binnen
de westerse wereld in zicht. In de jaren negentig van de twintigste eeuw werd
daarom een reeks superproducties gemaakt met uitdrukkelijk niet-blanke helden in de hoofdrol. Die beelden hebben veel invloed op de nieuwe generaties.
De meest succesvolle daarvan is Simba de Leeuwenkoning. Veel van het
verhaal en de beelden bleken overigens achteraf ‘geleend’ van een Japanse strip
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en tekenfilm over Kimba de Leeuw. Eén van de hitsongs in de Disneyfilm, The
lion sleeps tonight, bleek bovendien door Amerikaanse muzikanten te zijn gepikt van de Zuid-Afrikaanse Solomon Linda, die decennialang geen copyright
kreeg betaald. De thematiek van De Leeuwenkoning sloot naadloos aan bij het
moderne toeristencliché van zwart Afrika als één groot safaripark waarin dieren op de voorgrond waren gehaald en mensen naar de achtergrond verdrongen. Dergelijke dubbele bodems zaten er ook in de Disney-remake van Tarzan,
een paar jaar later, over een hulpeloze blanke baby die als schipbreukeling op
de Afrikaanse kust was achtergebleven, maar zich al snel ontpopte als een oerwoudbewoner die vér superieur was aan de plaatselijke bevolking.
Een andere succesfilm ging over het Midden-Oosten. Het was het bekende verhaal van Aladdin, afkomstig uit de Perzisch-Arabische verzameling
sprookjes Duizend-en-één-nacht. In opeenvolgende Europese vertalingen en
Amerikaanse verfilmingen was het verhaal al steeds verder opgetuigd met orientalistische clichés, en de Disneyversie deed daar vanaf de eerste vijf minuten
nog een schepje bovenop. De twee boeven aan het begin kregen het inmiddels
overbekende gehate uiterlijk van de Iraanse ayatollah Khomeiny en de Iraakse
dictator Saddam. De schat waarnaar ze op zoek waren, verwees naar grote olierijkdommen onder de grond in het Midden-Oosten. En de ‘geest uit de fles’ van
wie ze zich probeerden te bedienen, beschikte nadrukkelijk over massavernietigingswapens. De songs gingen over plaatselijke barbarij en het wijdverbreide
verlangen naar ‘a whole new world’: de ‘nieuwe wereldorde’ die de vs tezelfdertijd propageerden.
Een volgende succesfilm behandelde het verhaal over het indiaanse meisje
Pocahontas, dat in Groot-Brittannië en de Verenigde Staten al eeuwen populair
was en steeds verder was geromantiseerd. In de Disneyversie krijgt de indiaanse Pocahontas opeens het gevoel dat er iets groots staat te gebeuren. Ze verstoot
haar verloofde en ziet het eerste Britse schip op de Amerikaanse kust landen,
waaruit een mooie blonde jongen stapt. Ze volgt hem, is op slag verliefd en zit
nog in dezelfde scène meteen met hem te zoenen. In werkelijkheid fungeerde
zij pas veel later als boodschapper tussen de indianen en de kolonisten, werd ze
door de laatsten gegijzeld en wellicht misbruikt en vervolgens uitgehuwelijkt
aan een oude dikke weduwnaar. Steeds opnieuw worden interculturele verhoudingen in dergelijke verhalen en tekenfilms voor kinderen dus bezien door een
sterk gekleurde westerse bril.
Disney is overigens niet de enige grote producent van dergelijke tekenfilms
voor kinderen. De Disneystudio’s werkten samen met Pixar en wedijverden
met Dreamworks (geleid door een boos weggelopen medewerker). Ook Dreamworks zette in zijn superproducties de literatuur en de geschiedenis volledig
naar zijn hand. Zelfs de Bijbel moest eraan geloven. Een domineesvrouw had
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eerder in een roman het verhaal van Mozes verbeterd. Ze liet hem niet langer
adopteren door de dochter, maar door de vrouw van de farao. En maakte hem
zo een kroonprins, en zelfs een rivaal van de beroemde superfarao Ramses. Ze
liet hem ook niet langer bakstenen maken, maar opperarchitect van Egypte
zijn: bouwer van bekende piramiden en tempels. Deze dubieuze versie keerde
terug in de succesvolle Dreamworksfilm De Prins van Egypte. De film suggereert ook dat er elementen van het Bijbelverhaal in de hiëroglyfen staan, wat
compleet is verzonnen.
Behalve door strips en tekenfilms worden de hierboven besproken stereotiepe
beelden ook gebruikt in een groot aantal andere overbekende genres voor de
jeugd en jongvolwassenen: van westerns tot aan sciencefiction. Om films als
Rambo en James Bond is vaak een hele miljardenindustrie ontstaan: van gadgets, poppetjes, kleding en videogames tot aan pretparkattracties. Op allerlei verborgen manieren zit daaraan ook weer een stereotiep wereldbeeld vast.
Hetzelfde geldt voor programmaformules zoals die van de zogenaamde ‘reality
tv’: van Castaway en Expeditie Robinson tot aan Temptation Island. Steeds opnieuw leren kinderen zo de wereld bezien vanuit een etnocentrisch perspectief.
Ouders laten kinderen groot worden met dergelijke stereotiepe beelden, en zien
er vaak niet de culturele vooringenomenheden van.
2.2

Gevoel en persoonlijkheid

Behalve door strips en films wordt onze psyche gevormd door vele andere aspecten van onze cultuur.
Individuatie en attachment. De eerste stappen op het levenspad lijken voor iedereen wereldwijd hetzelfde te zijn. Geboren worden, borstvoeding krijgen,
gaan lopen en praten, zindelijk worden, enzovoort. Toch wordt met deze
individuatie (losmaking) met behoud van attachment (hechting) aan verzorgers en naasten in verschillende culturen heel anders omgegaan. Zelfs op
de peuter- en kleuterleeftijd zitten kinderen uit verschillende culturen mede
daardoor al iets anders in elkaar. Ze gaan anders om met ouderen en leeftijdgenoten, jongens en meisjes, dieren en ‘geesten’.
Gevoelshuishouding. Het internationale standaardwerk van de Amsterdamse
psycholoog Nico Frijda over emoties maakt een onderscheid tussen vier
componenten: de inschatting van een gebeurtenis door een individu, zijn
neiging om erop te reageren, de hierdoor veroorzaakte verandering in houding en het delen van het gevoel met anderen. Ingeslepen culturele verschillen kunnen bij elk daarvan een rol spelen, maar doen dat in verschillende

7094_wereldburger.indd 37

1/3/08 3:46:33 PM

38

Handboek wereldburger

mate. Sommige emoties zijn vrijwel universeel, andere heel specifiek voor
een bepaalde groep.1 Er wordt dus door onze cultuur en ons milieu voortdurend geboetseerd en gemodelleerd aan deze gevoelshuishouding.
Rites de passage. De kindertijd en de jeugd worden niet overal op eenzelfde
manier afgescheiden van de volwassenheid. De jeugd van jongeren wordt
vooral in het westen steeds langer: oorspronkelijk slechts een paar jaar, nu
al een paar decennia. Die periode wordt bovendien gemarkeerd door allerlei nieuwe situaties en ceremoniële overgangen daartussen – in het Frans als
rites de passage aangeduid: de crèche, het basis- en voortgezet onderwijs,
eventueel gevolgd door hogere beroepsopleiding of universiteit, stages, zoeken naar werk en de eerste baantjes. Maar ook: het rijbewijs, de religieuze
inwijding, de juridische meerderjarigheid, het stemrecht en de eventuele
militaire dienstplicht, met ondertussen de eerste relaties en seksualiteit. In
alle culturen verloopt dat proces enigszins anders.
Nationaal en volkskarakter. Er wordt vaak gesproken over nationaal karakter
of volkskarakter als de psychische manier van functioneren die kenmerkend is voor een natie of volk. Oorspronkelijk werd gedacht dat die goeddeels biologisch was overgeërfd of aangeboren, pas later werd duidelijk dat
volkskarakter veeleer in voorstellingen en omgangsvormen lag ingeweven.
De Amerikaanse antropologe Ruth Benedict schreef bijvoorbeeld tijdens
de Tweede Wereldoorlog een roemruchte studie over gevoel voor esthetiek
en martialiteit in het Japanse volkskarakter, The chrysanthemum and the
sword, die overigens pas na afloop ervan gepubliceerd werd.
Modale persoonlijkheid. In de psychologie was ondertussen het begrip persoonlijkheid belangrijker geworden, als een relatief duurzaam individueel
gedragspatroon. Er werden verschillende centrale trekken of factoren onderscheiden die daarbij een rol zouden spelen en die in tests gemeten zouden kunnen worden. Deze factoren zijn op een bepaalde manier statistisch
verdeeld over een populatie, en die verdeling is niet op alle plaatsen en tijden
gelijk. De meest voorkomende categorie wordt de ‘modale persoonlijkheid’
van een natie of cultuur genoemd.
Habitus. In de sociologie is sindsdien het begrip ‘habitus’ voorgesteld, waarmee de meest gebruikelijke manier van reageren wordt bedoeld van een sociale categorie, bijvoorbeeld van de maatschappelijke bovenlaag, maar ook
van onderscheiden beroepen.
Mentale capaciteiten. Met enige regelmaat staan er onderzoekers op die menen
te hebben vastgesteld dat er significante aangeboren verschillen tussen de
rassen bestaan in bijvoorbeeld het ‘objectief gemeten’ intelligentiequotiënt.
Bijvoorbeeld dat Afrikanen dommer zouden zijn, of Aziaten slimmer – ook
al geldt opnieuw dat de variatie binnen de bedoelde groepen weer veel groter
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Kader 2.1

Stereotypen in film
Een en ander wordt mooi geïllustreerd

Vervolgens vertellen de mannen in

door een televisiedocumentaire over de

beeld hoe ze als vredestroepen ge-

Afrikaanse Samburu, in hun volle krijgs-

diend hebben bij een onbegrijpelijk

tooi. Je ziet daarin (een deel van) de initi-

wrede stammenoorlog in een ver

atieriten waarmee jongens tot mannen

werelddeel. Hun Keniase leger speelde

worden gemaakt. Ze moeten zelf met

namelijk een rol in de VN-macht, die

een scherp mes de keel van geiten open-

Serven, Kroaten en Bosniërs uit elkaar

snijden en vervolgens het verse bloed

moest houden in het voormalige Joe-

drinken, voordat ze besneden kunnen

goslavië. Een stammenoorlog in het

worden. Dat lijkt heel primitief.

‘beschaafde’ Europa.2

is dan die tussen de groepen. Tegenwoordig zijn er geen serieuze testpsychologen meer die dat volhouden, want de stelling verraadt een fundamenteel
wanbegrip van de aard van het iq. Dit vergelijkt namelijk altijd de relatieve
‘slimheid’ van een individu (of vaardigheid in het oplossen van bepaalde
standaardprobleempjes) ten opzichte van anderen binnen diezélfde groep.
De gebruikte testvragen en de vergelijkingsstandaard zijn altijd geijkt op een
bepaalde populatie en op de gemiddelde kennis die mensen daarbinnen op
een bepaalde leeftijd hebben. Het is dus per definitie onmogelijk om een iqtest zomaar op andere groepen toe te passen. Hetzelfde geldt voor bevindingen dat ‘allochtonen’ op sommige tests lager scoren dan ‘autochtonen’. Dat
is ook al weer bijna per definitie zo, omdat culturele bagage, schoolkennis
en taalvaardigheid bij de uitkomst een doorslaggevende rol spelen. Allochtonen zullen vaak beter zijn in andere zaken, die juist niet gevraagd worden.
Speciale commissies van psychologenverenigingen onderzoeken dan ook tegenwoordig in hoeverre veelgebruikte tests cultuurneutraal zijn. Maar testafnemers bij overheden, instellingen en bedrijven zijn daarvan soms slecht
op de hoogte, en lopen niet zelden volle decennia achter.
2.3

Gelaatsuitdrukkingen

Het onderzoek naar de psychologie van cultuur, expressie en emotie heeft
de laatste halve eeuw een hoge vlucht genomen. De genoemde Amsterdamse
hoogleraar Nico Frijda onderzocht (met zijn collega Duijker) al vroeg nationale
stereotypen, maar ook gelaatsuitdrukkingen (aan de hand van foto’s van zijn
toenmalige partner, de actrice Nellie Frijda). Ondertussen is een ‘objectieve’
inventarisatie gemaakt van alle spierpartijen achter het gezicht, van alle moge-
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lijke combinaties waarin ze kunnen samentrekken en van hoe die uitdrukkingen binnen verschillende culturen worden geïnterpreteerd.
Voorhoofd. De uitdrukkingen voor bepaalde primaire emoties zoals woede en
angst zijn tamelijk universeel, en worden sinds het werk van Charles Darwin ook in verband gebracht met hogere dieren zoals apen. Toch kunnen die
uitdrukkingen bij mensen soms ook nog iets anders betekenen. Het samentrekken van rimpels op het voorhoofd kan bijvoorbeeld ook zorgelijkheid
uitdrukken, het fronsen van de wenkbrauwen ook nadenken, het optrekken van de wenkbrauwen ook verbazing. Het samentrekken van de rimpels
naast de ogen krijgt al vanaf de vroege kindertijd extra betekenis in combinatie met andere expressies, zoals lachen of huilen.
Kijkrichting. De ogen heten ‘de spiegel van de ziel’ te zijn, maar ook hier zijn
de culturele verschillen weer aanzienlijk. In de westerse cultuur kijkt men
elkaar bijvoorbeeld min of meer doorlopend aan tijdens een gesprek. Dat
wordt beschouwd als een teken van aandacht of zelfs meeleven. Het ontwijken van de blik wordt hier daarentegen vaak geduid als een teken dat
men wat verbergt. Maar in bepaalde oosterse en zuidelijke culturen wordt
de lager geplaatste geacht de ogen juist neer te slaan. Een andere cultuurgebonden uitdrukkingsbeweging is het ten hemel heffen of wegdraaien van de
ogen.
Staren. Iemand indringend aanstaren wordt overal als opdringerig ervaren.
Maar vanaf de adolescentie kan het ook romantische of erotische interesse
van een man uitdrukken, vooral als de starende blik door de vrouw wordt
opgemerkt en beantwoord. (In Suriname heet dat ‘schijnen’, zoals van een
lichtbundel.) Bij iedereen groeit de pupilgrootte trouwens sterk zodra hij of
zij voor iemand of iets veel interesse toont. De ander neemt dat onbewust
waar. (In reclamefoto’s wordt de pupil daarom vaak kunstmatig groter en
donkerder gemaakt).
Knipperen. In sommige Oost-Aziatische culturen gaan vrouwen meer met
hun ogen knipperen om onzekerheid te veinzen en zo extra verleidelijk te
zijn. Een knipoog naar een persoon van het andere geslacht doet iemand
juist zelfverzekerd lijken.
Mond. Bij Britten kun je zien dat ze van jongs af aan altijd een ‘stiff upper lip’
proberen te houden, als teken dat ze hun emoties onder controle hebben.
De ‘mondhoeken naar boven’ wordt op veel plaatsen als een teken van opgewektheid gelezen, de ‘mondhoeken naar beneden’ als een teken van neerslachtigheid. Het eerste heeft natuurlijk een grotere aantrekkingskracht dan
het laatste. Glimlachen heeft in de westerse cultuur een positieve betekenis
van welwillendheid. Maar in sommige oosterse culturen kan glimlachen
ook de negatieve betekenis hebben van zich erg ongemakkelijk voelen. Dat
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wordt door buitenlandse gasten vaak verkeerd geïnterpreteerd.
Glimlachen en lachen en grijnzen zijn bij mensen en dieren een teken van
non-agressie, maar worden net als agressie begeleid door het openen van de
mond en het tonen van de tanden. Dat lijkt verwarrend, maar wordt meteen
heel diep in ons brein geregistreerd. Je kunt dat mooi laten zien met de fotomontage van een lachende mond in een verder boos gezicht dat ondersteboven is geplaatst. Als je het hele plaatje omdraait zie je dat de mondhoeken
eigenlijk naar beneden trekken in plaats van naar boven. Maar dat is niet
wat we registreren. Dit alles zit heel diep in ons gevoelssysteem verankerd,
maar neemt vaak toch mede een culturele vorm aan. Dat geldt nog sterker
voor ons denken.
2.4

Socialisatie en identificatie

Socialisatie is het (doen) ‘binnengroeien’ van een individu in een gemeenschap
of maatschappij, vaak begeleid door anderen zoals ouders of mentoren, docenten of trainers. Het individu maakt zich daarbij de verschillende ongeschreven
codes eigen. Er wordt wel onderscheid gemaakt tussen primaire, secundaire en
tertiaire socialisatie. Primaire socialisatie is als kind binnengroeien in de eigen
omgeving door opvoeding en onderwijs, familie en school, waar we ons in dit
hoofdstuk toe zullen beperken. De secundaire en tertiaire socialisatie zijn het
als jongvolwassene binnengroeien in een bepaalde beroepscultuur en vervolgens in een bepaalde instellingscultuur. We komen daar later op terug.
Wanneer baby’s zich ontwikkelen tot peuters, kleuters en kinderen, pubers en
jongvolwassenen komen er ook allerlei verschillen tot uiting: enerzijds tussen
enkelingen, anderzijds tussen groepen. Voor een deel zijn deze verschillen aangeboren en voor een deel worden ze veroorzaakt door de verschillende omstandigheden en een wisselwerking tussen beide.
Kinderen leren van hun omgeving: door te observeren en te imiteren. Daarbij fungeren aan de ene kant ouders en gezin en aan de andere kant leeftijdgenoten en andere kinderen als voorbeeld. Zo leren kinderen omgaan met het
vertrouwde en met het vreemde.
Een van de kernprocessen hierbij is identificatie oftewel vereenzelviging. We
leren dat we in bepaalde opzichten hetzelfde zijn als mensen in onze omgeving.
Mensen die we persoonlijk ontmoeten, zoals familie en buren, vrienden en
kennissen. Maar ook mensen die we slechts kennen uit vaak sterreotiepe spellen en videogames, boeken en bladen, televisieprogramma’s en films. We leren
tezelfdertijd dat we wezenlijk anders zijn dan veel andere mensen.
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Etnocentrisme. De Amerikaanse socioloog William Graham Sumner introduceerde ooit het begrip ‘etnocentrisme’. Daarmee bedoelde hij dat alle mensen van nature de neiging hebben om het eigen volk centraal te stellen en als
maatstaf te nemen en alle andere volkeren daaraan af te meten, wat meestal
in hun nadeel uitvalt. De Amerikaanse psycholoog Elmo Bogardus introduceerde daarop een ‘etnocentrisme’-schaal. Proefpersonen moesten daarin
aangeven of ze iemand van een ander volk of ras zouden aanvaarden als huwelijkspartner voor hun kinderen, als buurman of -vrouw, als collega, enzovoort. Hoe dichterbij het kwam, hoe moeilijker het voor de meesten bleek.
Verbeelde gemeenschappen. Nationalisme is mooi beschreven en geanalyseerd in de klassieke studie van Benedict Anderson. In de inleiding daarvan
schrijft hij het volgende. ‘In antropologische zin stel ik dan de volgende definitie van een natie voor: het is een verbeelde, politieke gemeenschap – verbeeld als zowel inherent beperkt en soeverein. Ze is verbeeld omdat zelfs de
leden van de kleinste natie het merendeel van hun medeleden nooit zullen
kennen, hen ontmoeten of zelfs van hen horen. Toch leeft in de geest van elk
van hen het beeld van hun gemeenschappelijkheid’ (Anderson, 1985, p. 15).
We leren onszelf te zien als deel van het grotere geheel, en het grotere geheel
als een deel van onszelf.
Collectief zelfbeeld. Wij zijn vervolgens geneigd om ons zelfbeeld te beschermen: het beeld van onszelf als individu maar ook als onderdeel van dat collectief: etnisch en nationaal, cultureel en ideëel. We bereiken dat onder meer
door attributie: als wijzelf iets goed doen, dan zijn we geneigd om dit toe te
schrijven aan onze wezenlijke aard, maar als we iets slecht doen, schrijven
we het toe aan een ongelukkige samenloop van omstandigheden. Als ‘zij’
daarentegen iets goed of slecht doen, redeneren wij precies andersom. Uit
de voortdurende stroom van dubbelzinnige en tegenstrijdige gebeurtenissen zijn wij op die manier in staat steeds een eenduidig en samenhangend
geheel te smeden.
Universele stereotypen. LeVine en Campbell (p. 172 e.v.) hebben in dit verband
laten zien dat positieve en negatieve stereotypen over anderen elkaars spiegelbeeld zijn, en in vrijwel alle culturen voorkomen. We zeggen dat wij zelfrespect hebben, maar dat anderen zelfingenomen zijn. We zeggen dat wij
ons geen oor laten aannaaien, maar zeggen dat anderen wantrouwend zijn.
Wij zeggen dat wij voor onze rechten opkomen, maar dat anderen agressief
zijn. En zo vatten we samen dat wij rein en moreel zijn, en zij niet. Dit komt
met name tot uiting in onze waardeoriëntaties.

7094_wereldburger.indd 42

1/3/08 3:46:34 PM

Stereotypen en opvoeding

2.5

43

Waardeoriëntaties

Uit een studie over nationale cultuurverschillen door de Amerikaanse socioloog Alex Inkeles en de psycholoog Daniel Levinson kwamen al in 1954 drie of
vier basisproblemen naar voren voor het zich ontwikkelende individu in elke
cultuur (Hofstede, 1991, p. 13). Namelijk:
1 de relatie tot autoriteit;
2 het zelfconcept, in het bijzonder:
a de relatie tussen individu en maatschappij;
b het individuele concept van mannelijkheid en vrouwelijkheid.
3 de manier van conflictoplossing, met inbegrip van de beheersing van agressie en de uitdrukking van gevoelens.
De Nederlander Geert Hofstede kreeg en greep een unieke kans om deze theorie nader in de praktijk te onderzoeken. Hij werkte in 1965 op de toen net opgerichte Europese personeelsafdeling van de Amerikaanse computergigant ibm.
Hoewel het bij dit bedrijf draaide om ‘universele’ techniek, stuitte men op grote
mentaliteitsverschillen bij de medewerkers. In 1968 en 1972 werd daarnaar voor
het eerst systematisch onderzoek gedaan door middel van internationale personeelsenquêtes. Uiteindelijk beantwoordden wereldwijd meer dan honderdduizend mensen een honderdtal vragen over hun waardepatronen.
Dit reusachtige databestand werd geanalyseerd met behulp van computers
en nieuwe statistische methodes. Zo werd een zogenoemd 4D- of vierdimensiemodel van de aangetroffen culturele verschillen ontwikkeld (later uitgebreid
tot een 5D- of vijfdimensiemodel). Op elk van die dimensies kon voor elk land
een gemiddelde score of ‘index’ worden berekend. Als de indexverschillen tussen landen groot waren, konden op dat punt bij samenwerking wrijvingen worden verwacht. Na zijn vertrek bij ibm bewerkte Hofstede het onderzoeksrapport tot een invloedrijk boek met de titel Culture’s consequences. International
differences in work-related values (1980). Laten we hier iets uitvoeriger naar het
5D-model kijken.
1 Machtsafstand. Hofstede noemde zijn eerste dimensie machtsafstand, naar
een concept van zijn Groningse leermeester Mauk Mulder. Dat leverde een
power distance index of PDI op. Het ging daarin om ‘de mate waarin de minder machtige leden van instituties en organisaties in een land verwachten en
aanvaarden dat macht ongelijk verdeeld is’ – bijvoorbeeld tussen de top en
de basis, de elite en de massa, de bovenste en onderste sociale klassen. Hoe
normaal worden in een land en een bedrijf hiërarchie en autoriteit of zelfs
autoritarisme gevonden? Zijn mensen gewend aan een steile hiërarchische
piramide of juist aan een platte?
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2 Individualisme. De tweede dimensie leverde een individualismescore of
IDV op. Daarmee wordt aangegeven in hoeverre de maatschappij waaruit de
ondervraagden afkomstig zijn individualistisch dan wel collectivistisch is.
De leden van een individualistische maatschappij worden geacht voor zichzelf en hun naaste familie te zorgen. In een collectivistische maatschappij
zijn ‘mensen vanaf de geboorte geïntegreerd in krachtige, samenhangende
groepen. Die hem of haar een leven lang beschermen, in ruil voor onvoorwaardelijke loyaliteit’. Zo’n groep kan de uitgebreide familie zijn, de clan, de
etnische categorie, het volk als geheel. Vinden mensen het normaal dat hun
individuele rechten en plichten ondergeschikt worden gemaakt aan die van
het collectief?3
3 Mannelijkheid. De derde dimensie leverde een masculiniteitscore of MAS op
om aan te geven in hoe ‘macho’ de maatschappij is waaruit de ondervraagden afkomstig zijn. Hoe vanzelfsprekend is de dominantie van ‘harde’ mannelijke waarden? Eigenlijk waren dit etiket en deze definitie hier volgens mij
enigszins ongelukkig gekozen. Omdat het in feite bleek te gaan om ‘gender’,
en de mate waarin een groot of een klein contrast tussen geslachtsrollen was
ingeburgerd. Hofstede noemde de maatschappijen met een klein contrast
(bijvoorbeeld Scandinavië en tot op zekere hoogte Nederland), met een wat
grotere nadruk op onderlinge coöperatie en solidariteit, ‘zacht’ en ‘feminien’.
4 Onzekerheidsvermijding. De vierde dimensie was die van onzekerheidsvermijding, en leverde een uncertainty avoidance index of UAI op. Het ging
daarbij om ‘de mate waarin de leden van een cultuur zich bedreigd voelen
door onzekere of onbekende situaties’. En dus ook om de mate waarin ze
verwachten dat alles altijd tot in details geregeld is en dat regels ook feitelijk
effectief worden nageleefd. Bureaucratie en discipline stonden daarbij centraal en in tegenstelling tot laissez faire en laissez aller – de dingen op hun
beloop laten en ze nemen zoals ze komen.
5 Langetermijnoriëntatie. Inmiddels waren ook andere grootschalige onderzoeken gedaan waarin de waarden van verschillende naties en culturen werden vergeleken.4 Daaruit bleek dat Hofstedes westerse benadering niet helemaal toepasbaar was op het Verre Oosten. De Canadees Michael Bond vond
voor Oost-Azië een typerende afwijkende waarde: de langetermijnoriëntatie
of lto. Chinezen blijken bij onderhandelingen, afspraken en samenwerking
niet zozeer in termen van weken en maanden te denken, als wel in termen
van jaren en decennia (of nog meer). Hofstede aanvaardde de bevindingen
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van Bond en voegde de lto als een vijfde dimensie toe aan zijn systeem.
Sommige kenmerken van nationale culturen zijn sinds het oorspronkelijke
onderzoek van veertig jaar geleden hetzelfde gebleven, andere zijn juist veranderd.
Behalve waardering oogstte Hofstedes benadering ook kritiek. Culturen zijn
samenhangende gehelen, zo werd gezegd, die niet op deze manier in kleine
losse stukjes uiteen kunnen worden gelegd. De ‘steekproef’ van ibm-medewerkers zou bovendien in geen enkel opzicht representatief zijn voor de hele bevolking, ook al werden nationale mentaliteiten steeds vaker met de oorspronkelijke ibm-indexen gekarakteriseerd. Verder zou het om gemiddelden gaan, die
echter steeds vaker stilzwijgend aan iedereen werden toegerekend. Ten slotte
werd Hofstede verweten dat zijn berekeningen weliswaar goeddeels ‘objectief’
waren, maar zijn benamingen deels subjectief.
Maar al deze waardeoriëntaties werken ook door in het wereldbeeld dat ons
van jongs af aan wordt aangeleerd – onder andere op school.
2.6

Geschiedenis op school

Schoolkennis is op duizend en één manieren doortrokken van stereotiepe
voorstellingen. Dat is in Nederland de laatste jaren weliswaar minder geworden, maar nog steeds aanwezig. Dat kan ook helemaal niet anders. Alle basisrasters die wij gebruiken om onze plaats te bepalen in tijd en ruimte zijn immers haast per definitie etnocentrisch. Ze werken door in onze blik op anderen,
en op veel meer manieren dan wij ons realiseren.
Tijdrekening. Geschiedenis op school en in boeken bestaat voor een belangrijk
deel uit jaartallen. De gehanteerde tijdrekening levert dus het grondschema
voor de manier waarop de wereldgeschiedenis voor en door ons verteld
wordt. De meest gebruikte jaarrekening is de westerse, Europese en christelijke, met de veronderstelde geboorte van Jezus in Bethlehem in het jaar nul
als scharnierpunt. Maar de Koptisch-Ethiopische christelijke kalender loopt
daarop alweer zeven jaar achter.
Er bestaat echter ook een Chinese tijdrekening, die in 2697 voor Christus
begint, en een boeddhistische, die in 543 voor Christus begint (bij de dood
van Boeddha). Verder is er een joodse tijdrekening, die in 3761 voor Christus
begint (bij de veronderstelde schepping) en een islamitische, die in 622 na
Christus begint (bij het vertrek van Mohammed van Mekka naar Medina).
Niet alleen zijn we niet vertrouwd met die alternatieve tijdrekeningen, maar
we weten meestal ook niet eens naar welk beginpunt ze verwijzen. Wat in
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die andere culturen de centrale oergebeurtenissen van de wereldgeschiedenis bij uitstek zijn, wordt door ons simpelweg als onbelangrijk genegeerd.
Bloeiperioden. De geschiedenis valt op school verder goeddeels samen met de
Europese beschavingsgeschiedenis, met eventueel een kort voorspel in het
Midden-Oosten. We leren dat er verscheidene vroege bloeiperioden van
wetenschap en techniek in Europa zijn geweest: de Griekse en de Romeinse
Oudheid, de Italiaanse Renaissance en de Iberische expansie. In alle gevallen gaat het echter om schiereilanden die vanuit Europa ‘uitstaken’ naar
Azië en Afrika.
Exotische wetenschap. Die schiereilanden waren bruggen waarover kennis uit
andere hoog ontwikkelde culturen ons continent binnenstroomde: vanuit
onder meer Turkije en Perzië en zelfs vanuit het verre India en China. We
leren ook niet dat de antieke kennis in Europa vrijwel volledig verloren ging
en eerst binnengehaald en verbeterd werd in de Arabische wereld alvorens
zij weer terugging naar Europa. Vrijwel alle cruciale uitvindingen uit de
hierboven beschreven bloeiperioden hebben exotische wortels die meestal
onderbelicht blijven: schrift, papier, boekdrukkunst, kaarten, kompas,
scheepstechniek, sluizen, de kruisboog, het buskruit, het paardentuig, de
ploeg, aandrijfriemen, kettingbruggen, klokken, spinnewielen, machines,
stoomkracht, bibliotheken, universiteiten en ziekenhuizen.

Over de exotische wortels van veel Euro-

afleveringen gaan goeddeels over het

pese uitvindingen heeft Teleac onlangs

oude China en de verbazingwekkend

een mooie serie televisiedocumentaires

hoge ontwikkeling van zijn wetenschap

laten zien, met als titel Antieke uitvindin-

en techniek. Veel uitvindingen waarvan

gen. De nadruk ligt daarin op de Griekse

wij op school leren dat die in het Westen

en de Romeinse Oudheid, maar ook het

zijn gedaan, zijn in werkelijkheid Chi-

Midden- en het Verre Oosten komen

nees.

uitvoerig in beeld. De beide laatste

Kader 2.2

Antieke uitvindingen

Ontdekkingsreizen. De meeste schoolboeken over geschiedenis wijden ook
een hoofdstuk aan de grote ontdekkingsreizen. De meeste ‘ontdekkingsreizigers’ ontdekten echter dingen die de lokale bevolking allang kende. Ze
lieten zich er door hen naar toe brengen, vaak gezeten op een paard of in
een draagstoel en gevolgd door lange rijen dragers met hun spulletjes. Ze bedienden zich daarbij ook vaak van oudere Arabische en zelfs Chinese kennis
en kaarten. In het opzienbarende boek 1421 van Gavin Menzies wordt zelfs
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gesteld dat de onvoorstelbaar grote Chinese vloot van ontdekkingsreiziger
Zheng He Amerika al zeventig jaar voor Columbus ‘ontdekte’ en misschien
wel de hele wereld rondvoer.
Politieke voorbeelden. Groot-Brittannië wordt vaak als de ‘moeder aller democratieën’ gepresenteerd, omdat het al vroeg een parlement en een beginselverklaring had. Maar het was ook een van de laatste westerse landen die
werkelijk algemeen kiesrecht invoerde (in het moederland welteverstaan,
niet in de koloniën) en een van de zeer weinige landen die tot op heden geen
echte grondwet heeft. Frankrijk en de Verenigde Staten worden vaak gepresenteerd als de uitvinders (ruim twee eeuwen geleden) van de democratie
en de mensenrechten. Maar het vrouwenkiesrecht werd er pas veel later ingevoerd en de slavernij bleef er nog lang voortbestaan. Iets dergelijk geldt
voor de Nederlandse geschiedschrijving van de onafhankelijkheidsstrijd, de
Gouden Eeuw, de voc en de wic, de Oranjes en zo meer.
Meta-paradigma. De geschiedenisles op school levert natuurlijk in alle landen
een zogenoemd meta-paradigma of oermodel voor het religieuze en nationale zelfbeeld. De eigen stappen vooruit naar het hedendaagse ‘hoge niveau’
worden daarin in het algemeen sterk uitvergroot. De herhaalde terugval in
‘duisternis’ wordt daarentegen vaak slechts kort behandeld, of toegeschreven aan anderen. Het een wordt doorlopend geëmotionaliseerd en gedramatiseerd, het ander zakelijk en onderkoeld behandeld. Zo wordt een vertoog
geweven waarin het ene regel wordt en het andere uitzondering blijft.
Feestdagen. De verdere emotionele verankering van dit wereldbeeld in ons
eigen binnenste vindt buiten school vooral tijdens feest- en herdenkingsdagen plaats. Tijdens religieuze hoogtijdagen zoals Kerstmis en Pasen en tijdens nationale hoogtijdagen zoals Koninginnedag en 4 en 5 mei, maar ook
tijdens andere, kleinere feestdagen. Daarin is vaak een beetje plaats voor ingetogen bezinning, maar vervolgens een heleboel voor uitbundig feestvieren. Daarbij worden vaste rituelen afgewerkt waarin de ritmes van ons hart
en onze ziel weer even synchroon worden gezet met die van onze veronderstelde soortgenoten.
2.7

Aardrijkskunde op school

Geografische namen. Het merendeel van de continenten, regio’s, landen, gebergten, rivieren, steden en volken in de wereld wordt vandaag de dag nog
steeds aangeduid met de benamingen die de Europeanen er tijdens hun eeuwenlange expansie overzee aan hebben opgelegd. Voor zover er oorspronkelijke namen werden gebruikt, werden die vaak verbasterd (zoals veel geo-
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grafische aanduidingen in de vs die aan indiaanse namen ontleend heten
te zijn). Nieuwe namen kwamen vaak voort uit koloniale misverstanden
(‘Indianen’), werden afgeleid van de namen van koloniale helden (Amerika,
Colombia, Rhodesië) of van de koloniale grondstoffen waar men vooral op
uit was (Argentinië, Goudkust, Ivoorkust). Veel aanduidingen van vreemde
volkeren hadden al in de Oudheid een misprijzende connotatie, of hebben
die later gekregen (Barbaren, Filistijnen).
Geometrisch raster. Europa heeft ook letterlijk zijn eigen geometrische raster
aan de wereld opgelegd. De Fransen hebben in Parijs de standaardmaten van
een meter, een kilo en een liter gedeponeerd. De Engelsen hebben de nulmeridiaan door Londen (Greenwich) laten lopen. Dat plaatst Groot-Brittannië
en de Amerika’s op het westelijk halfrond en het hele Europese continent
op het oostelijk halfrond – hoewel dat in de praktijk natuurlijk ook tot het
Westen gerekend wordt. Maar in de praktijk heeft men het Nabije, Middenen Verre-Oosten eromheen gedrapeerd. ‘Westelijk’ heeft bijbetekenissen
gekregen als: grote open ruimten, dynamisch, democratisch, progressief,
nieuw, verlicht, ruimdenkend. ‘Oostelijk’ heeft bijbetekenissen gekregen als:
overbevolkt, apathisch, despotisch, conservatief, oud, donker, sinister.
Gedrukte kaarten. Om het oppervlak van een bol af te beelden op papier moet
je de waarheid een beetje geweld aandoen: net als bij een sinaasappelschil
die je probeert plat te maken. De Mercatorprojectie waarmee we het meest
vertrouwd zijn, begunstigt daarbij op allerlei manieren de blanke wereld.
Ze blaast het oppervlak en gewicht van de landen in het noorden enorm op
(de Verenigde Staten met Alaska, Canada, Europa met Scandinavië en Rusland met Siberië) en krimpt de continenten bij de evenaar enorm in (LatijnsAmerika en Afrika, maar ook Zuid-Azië). Ze plaatst de belangrijkste westerse landen linksboven. Dat wil in onze lees- en zienswijze zeggen: primair,
superieur en dominant. De Australiërs down under hebben dan ook wel
voorgesteld om dit hele patroon nu eens om te draaien.
Getekende kaarten. De afgelopen decennia had ik in Nederland veel buitenlandse studenten, en liet ze de volgende oefening doen. Ze kregen bij het
begin van het allereerste college drie blanco velletjes A4-papier en een donkere viltstift. Vervolgens gaf ik ze drie keer vijf minuten, maar niet meer, om
achtereenvolgens een kaart van Nederland, Europa en de wereld te tekenen.
Het ging er daarbij niet zozeer om dát ze fouten maakten, maar wélke. Nederlanders hebben bijvoorbeeld een héél specifiek beeld van Nederland,
maar buitenlanders hebben meestal geen flauw benul van de Nederlandse
kaart. Het Europa van Oost-Europeanen bleek minstens tweemaal zo diep
als dat van de West-Europeanen. Scandinavië beperkte zich vaak tot drie
vrijwel identieke uitstulpingen in het Noorden: voor Noorwegen, Zweden
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en Finland. Het Iberisch schiereiland bleek prominenter bij Latijns-Amerikanen, de Italiaanse laars bij katholieken, de Griekse eilanden bij studenten
die daar recentelijk op vakantie waren geweest.
De wereldkaarten plaatsten allemaal de Atlantische Oceaan in het midden (terwijl veel Aziaten daarentegen de Stille Oceaan in het midden plaatsen). Maar individuele verschillen verraadden vaak precies waar de studenten vandaan kwamen of waren geweest. Ze tekenden hun eigen land en
continent namelijk vrijwel altijd een stuk centraler, groter en gedetailleerder
dan andere. Daarnaast besteedden ze veel aandacht aan landen die in hun
beleving extra betekenisvol waren – bijvoorbeeld omdat ze er op vakantie
waren geweest – en lieten ze hele continenten wegvallen die vrijwel niets
voor hen betekenden.5
Geschiedenis en aardrijkskunde dragen dus bij tot de manier waarop wij de
wereld categoriseren.
Noten
1 Zie bijvoorbeeld het proefschrift van B. Gomez de Mesquita (1993), Cultural variations in emotions. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam.
2 De documentaire Bosnia hotel werd door Thomas Balmes gemaakt voor Quark Producties en
tbs Producties, in 1996 uitgebracht door de Filmmakers Library in New York en onder meer
getoond door de Vlaamse brt.
3 Er zit natuurlijk een paradox in het feit dat individualisme juist is opgebloeid in verzorgingsstaten (die mensen van de wieg tot het graf sociale zekerheid verschaffen).
4 Bijvoorbeeld aan de hand van het bekende Value Survey van de Amerikaan Rokeach, de rvs.
5 Meer over dit alles in het eerste hoofdstuk van Van Ginneken 2002. Dat boek trekt deze hele lijn
bovendien verder door naar het beeld dat wij van de actualiteit krijgen in het dagelijkse wereldnieuws.
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Naast de opvoeding is er nog een ander algemeen verschijnsel waarbij we stil
moeten staan, namelijk de natuurlijke neiging van mensen om groepen te
vormen en elkaar in sociale categorieën te verdelen. Vaak zijn de eerste indrukken daarbij al erg bepalend. Hierbij spelen ook algemenere beginselen
van waarneming en raamwerken (frames) een rol. Dit komt onder andere
naar voren uit onderzoek naar arbitraire oordelen bij sollicitaties. Van daar
gaan we door naar de manier waarop clichés, generalisaties en vooroordelen
werken. En hoe makkelijk we die overnemen, ook al aan de hand van vroege
voorbeelden als... poppen.
In het vorige hoofdstuk hebben we gezien dat kinderen van jongs af aan leren
dat ze wel tot bepaalde groepen en categorieën behoren, en niet tot andere. En
dat ze daar trots op moeten zijn. Want de eigen groepen en categorieën worden
in het algemeen positief gewaardeerd en die van anderen vaak veeleer negatief.
Kinderen leren dat uiteraard niet alleen aan de hand van de besproken strips
en tekenfilms thuis en aardrijkskunde en geschiedenis op school. Het wordt ze
ook ingeprent door speelgoed zoals poppen en actiefiguren met een bepaalde
huidskleur, gezichts- en lichaamsvorm en kleding en accessoires.
3.1

Barbie met een hoofddoekje

Een klassiek vooroorlogs experiment met poppen werd gedaan door het zwarte echtpaar Mamie Phipps en Kenneth B. Clark. In die tijd speelden zwarte
kinderen vaak met ‘blanke’ poppen. Mamie liet een klein aantal zwarte kinderen tussen zes en negen jaar kiezen tussen witte en zwarte poppen, en ze liet
hen die keuze toelichten. Het overgrote merendeel van de kinderen bleek de
voorkeur te geven aan de witte pop, die ‘leuk’ werd genoemd. Sommige kinderen noemden de zwarte pop zelfs ‘slecht’. (Het experiment werd later met grotere aantallen kinderen en met dezelfde uitkomsten herhaald.) Het onderzoek
van de Clarks speelde een sleutelrol bij een uitspraak van het Amerikaanse

7094_wereldburger.indd 51

1/3/08 3:46:37 PM

52

Handboek wereldburger

Hooggerechtshof in 1954 die een opmaat vormde voor de afschaffing van de
rassenscheiding op scholen die toen nog in de helft van de Verenigde Staten
gold.
De meest populaire meisjespop uit de geschiedenis stamt ook uit de jaren vijftig. Tegenwoordig wordt er jaarlijks al voor meer dan een miljard dollar aan
Barbie-artikelen verkocht, die samen een groot deel van de omzet van speelgoedgigant Mattel uitmaken. Bij een eerder lustrum was gemeld dat er jaarlijks
meer dan honderd miljoen Barbiepoppen verkocht werden, en er al zeker een
miljard in omloop waren. Er bestaan inmiddels meer dan vierduizend verschillende Barbies. Verzamelaars betalen tot wel achttienduizend dollar voor
een oude pop die oorspronkelijk slechts drie dollar kostte.
Barbies zijn er in allerlei soorten, maar ze voldoen oorspronkelijk allemaal
aan één schoonheidsideaal. Hele generaties Amerikaanse meisjes zijn hiermee
opgegroeid tot een ‘Barbie nation’. Na het opheffen van de Sovjet-Unie kwamen
de poppen ook in Moskou beschikbaar, zij het voor inmiddels vijfentwintig
dollar – wat daar toen nog een hele som was. Een verslaggeefster van de Washington Post vroeg aan een Russisch meisje bij de dure speelgoedwinkel of ze
dacht dat álle Amerikaanse vrouwen er zo uitzagen. Het meisje keek haar met
grote verbaasde ogen aan: ‘Is dat dan niet zo?’
Elliot Handler was manager geweest van een speelgoedfabriek. Het was zijn
vrouw Ruth opgevallen, dat hun dochter Barbara liefst niet met babypoppen
speelde maar veeleer met volwassen rolmodellen. Ze lieten dat vervolgens onderzoeken door dieptepsycholoog Ernst Dichter. Op reis in Duitsland zag Ruth
een mooi voorbeeld. Het supervrouwelijke en schaars geklede poppetje Lilli,
dat mannen soms als mascotte in hun auto hadden hangen, en gemaakt was
naar een populaire strip in de pulpkrant Bild. Ze liet het in Japan namaken.
Een paar jaar later volgde een pop voor hun zoon Kenneth. Die mocht echter
niet supermannelijk zijn, en kreeg slechts een vage bobbel in zijn broek.
Uiteindelijk werkten honderden mensen, waaronder een staf van psychologen aan de ontwikkeling van Barbie. Mattel heeft geprobeerd tegemoet te
komen aan de vraag naar een minder stereotiepe Barbie. Zo werd bijvoorbeeld
Becky uitgebracht: een Barbie in een rolstoel. Het figuur van Barbie veranderde
echter aanvankelijk nauwelijks en de grootschalige kritiek op de populaire pop
is dan ook niet verstomd.
Maran Dekker schreef een interessante doctoraalscriptie bij mij over hun
‘issuesmanagement’ of de omgang met dergelijke kwesties. Er waren er vooral
drie. De eerste kwestie was natuurlijk die van stereotiepe rolpatronen. Barbie was in de jaren vijftig gepresenteerd als fashion model, maar had toen nog
vooral de kenmerken van een aantrekkelijke echtgenote en een goede huis-
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vrouw. Vervolgens kreeg ze echter achtereenvolgens ook de attributen van een
onderwijzeres, een stewardess en een ‘carrièrevrouw’ . Toen de geslaagde operatie Desert Storm tijdens de Eerste Golfoorlog gevolgd werd door een rage van
oorlogsspeelgoed werd ze zelfs medisch sergeant.
Het tweede punt van kritiek gaat vanzelfsprekend over Barbies al te vrouwelijke vormen. De pop is ontworpen door Jack Ryan, die ook de Hawk- en Sparrowraketten tekende. Hij had haar een zwanenhals en torpedoborsten gegeven, een wespentaille en voeten die alleen hoge hakken kunnen dragen. Barbie
kreeg de maten 90-45-82 van een Playboybunny in plaats van de 90-68-95 van
een normale vrouw. Volgens sommigen jaagt dit onbereikbare ideaalbeeld veel
meisjes en vrouwen naar de esthetisch chirurg en bevordert het tevens anorexia en boulimie, waaraan respectievelijk 2 en 15 procent van de Amerikaanse
meisjes lijdt en waaraan velen uiteindelijk overlijden.
Critica Cathy Meredig schraapte daarom honderdduizend dollar aan spaarcenten bij elkaar en richtte de High Self Esteem Toy Corporation op, die de realistischer ‘Happy to be me’-pop op de markt bracht. Maar het was een flop.
Later kwam de Body Shop (van de ‘natuurlijke’ cosmetica) met de Ruby Rubensiana-campagne, die het opnam voor de grote meerderheid van molliger vrouwen – met maatje 42 in plaats van 34.1 En in 2006 eigende zelfs Unilever zich
datzelfde thema behendig toe met de ‘Real Beauty’-campagne voor het nieuwe
zeepmerk Dove.
Het derde kritiekpunt is het volgende. De oorspronkelijke en nog steeds belangrijkste Barbie lijkt op het ideaal van Arische raszuiverheid: met helblond
haar, blauwe ogen en een lelieblanke huid (die bij de recente beach-versie
onder het badpak zelfs alvast licht afsteekt tegen het zonnebeige op de armen
en benen van de pop). Barbie had al snel een roodharige vriendin gekregen,
Midge. Maar het duurde een tijd voordat ze multiculti werd, en dat had ook
heel wat voeten in de aarde.
Zwarte Barbie en islamitische Sara
Na de rassenrellen van midden jaren zestig werd er inderhaast een zwart
nichtje van Barbie uitgebracht, met de dubieuze naam ‘Coloured Francie’.
Maar een groot deel van het Amerikaanse publiek vond het in die tijd nog onverdraaglijk dat blank en zwart met elkaar trouwden en dus familie konden
worden. Daarom werd ‘nichtje’ Francie snel omgebouwd tot ‘vriendin’ Christie. Pas in 1980 mocht er een zwarte versie van Barbie zélf komen. Die had echter gewoon de oude blanke gezichts- en lichaamsvorm, en was alleen donker
geverfd. Pas in 1990 werd zij vervangen door een figuurtje met de ‘hippe’ naam
‘Soul Train’ Shani, die ook werkelijk vollere lippen, een bredere neus en heu-
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pen en een donkerder huidskleur heeft – overigens verkrijgbaar in verschillende tinten.
Na het einde van de Koude Oorlog kwam hier tegen de millenniumwisseling nog de ‘botsing der beschavingen’ bij. Bij de twintigste verjaardag van de
islamitische revolutie in Iran kondigde het Centrum voor de Stimulering van
de Cultuur onder Kinderen in Teheran de introductie aan van de poppen Sara
en Dara ter vervanging van Barbie en Ken (die trouwens door een handelsembargo allang niet meer geleverd konden worden). Sara en Dara waren zusje
en broertje in plaats van vriendinnetje en vriendje, en Sara droeg een ruime
hoofddoek in plaats van een minirok of hotpants. Kort daarop kondigde het
Departement voor Jeugdzaken van de Liga van Arabische landen op zijn beurt
de introductie van de zwartharige Laila aan. Ze zou moderne en traditionele
kledingstukken gaan dragen uit Syrië en Palestina, Egypte en Marokko, maar
zeker geen zwempak. Een imam van de grote moskee in Riad, de hoofdstad
van Saoedi-Arabië, zei zelfs dat hij ontdekt had dat Barbie oorspronkelijk was
gemaakt door een Joodse vrouw (zie boven).
Inmiddels had Matell ook Barbies met een Zuid-Amerikaans en met een
Aziatisch uiterlijk gelanceerd. En uiteindelijk zelfs een complete ‘folkoristische
serie’ voor liefhebbers en verzamelaars, waarin ieder half jaar nieuwe etniciteiten uitkwamen. Zodat de poppen als Sara en Dara overbodig zouden worden,
maar ook om te bevorderen dat meisjes niet langer genoegen zouden nemen
met slechts één of twee Barbies, maar een hele verzameling zouden willen hebben.
3.2

Waarneming en raamwerken

Cultuur vormt niet alleen de persoonlijkheid, maar ook de waarneming. We
leren van jongs af aan op een heel bepaalde manier te zien en te horen, te voelen
en te ruiken. Het zijn ingewikkelde ketens: met gewaarwording van prikkels
aan de ene kant (sensatie) en waarneming van mogelijke betekenissen aan de
andere kant (perceptie). Ik vat dat wel provocerend samen door te zeggen dat
we eigenlijk vaak ‘voor onze ogen zien’ wat in wezen ‘tussen onze oren zit’. We
leven niet in een werkelijkheid van ‘harde feiten’, maar in onze persoonlijke
duiding daarvan – en dat heeft grote implicaties.
Verwachtingen. Dit valt het best te demonstreren aan de hand van dubbelzinnige prikkels. In de negentiende eeuw werden in tijdschriften bijvoorbeeld
allerlei dubbelzinnige plaatjes gepubliceerd, zoals ‘mijn verloofde en mijn
schoonmoeder’: een vrouwelijk gezicht dat je als heel ‘jong en mooi’ of heel
‘oud en lelijk’ kon zien.

7094_wereldburger.indd 54

1/3/08 3:46:38 PM

Categorieën en groepen

55

Het opvallende hiervan is dat wij telkens geneigd zijn om aan één van de
beide mogelijke zienswijzen als vanzelf voorrang te geven. En dat we vervolgens moeite hebben om de omschakeling naar de andere zienswijze
te maken. Denk ook aan de doorzichtige kubus of trap van lijnen, die
je zowel ‘van boven’ als ‘van onderen’ kunt zien. De zogenoemde ‘Gestalt’(configuratie)psychologie heeft allerlei wetmatigheden geïdentificeerd
die bij waarneming van visuele patronen een rol spelen. Eén daarvan is bijvoorbeeld ‘aanvulling tot goede voortzetting’. Dat wil zeggen dat wij snel geneigd zijn om streepjes in elkaar verlengde (-----) als één lijn waar te nemen,
en twee haakjes naast elkaar [ ] als een vierkantje. Verwachtingen spelen
daarbij een grote rol. Je kunt bijvoorbeeld een ambigu teken produceren,
half tussen B en 13 in. In de reeks A, B, C zal dat vanzelf als het eerste worden
waargenomen. In de reeks 12, 13, 14 daarentegen automatisch als het laatste.
Sociale groepen. LeVine en Campbell (pp. 104 e.v.) hebben betoogd dat dergelijke beginselen ook van toepassing zijn op onze doorlopende ‘productie’
van menselijke groepen en categorieën. Namelijk: (onderlinge) nabijheid,
(schijnbare) gelijksoortigheid, verbondenheid en begrensdheid. Maar ook
een arbitrair onderscheid tussen figuur en achtergrond en vergelijkingen
met heel andere schijnbaar soortgelijke verschijnselen dragen bij tot de perceptuele organisatie. Wanneer de referenties rond een groep of categorie
plotseling verschuiven (bijvoorbeeld van probleemloos naar problematisch
of van vriend naar vijand) klapt ook het beeld volledig om. We zien dan opeens dat het glas niet half vol is, maar half leeg.
Gelijksoortigheid. Het is ook belangrijk om te onderkennen dat we bepaalde
aspecten van de werkelijkheid daarbij arbitrair als essentieel aanmerken
en andere als triviaal. Daardoor delen we mensen bijvoorbeeld bij bepaalde
kerncategorieën in. Huidskleur is een mooi voorbeeld. Die werd gezien als
een goede indicator van ras, en ras werd als een van de meest wezenlijke aspecten van een persoon gezien. Hierdoor ‘zien’ mensen uiteindelijk een wit,
een zwart, een rood en een geel ras. In plaats van huidskleuren in honderd
en één schakeringen van lichtbeige tot donkerbruin. Mensen zien dus heel
nadrukkelijk iets wat er eigenlijk helemaal niet is. Een luchtspiegeling.
De Amerikaanse microsocioloog Erving Goffman heeft in dit verband het begrip frames uitgewerkt, voor de rasters en raamwerken waardoorheen (en aan
de hand waarvan) wij de ingewikkelde en tegenstrijdige psychosociale werkelijkheid om ons heen voortdurend betekenis geven. Hij keek hiertoe bijvoorbeeld naar een mechanisme als stigmatisering. Wanneer we weten dat iemand
psychiatrisch patiënt of ex-delinquent is, trekken we ons sneller uit de interactie met hem terug, versterken daardoor zijn isolement en vergroten zo ongewild
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de kans op terugval. Op soortgelijke wijze wordt ook de omgang met etnische
anderen en hun maatschappelijke integratie vaak al op voorhand belast.
Cognitieve psychologen hebben het over mentale modellen zoals schema’s
en scenario’s, waarin bijvoorbeeld vastligt hoe je het beste met bepaalde mensen, situaties of voorwerpen kunt omgaan. Dat maakt het mogelijk om min of
meer vloeiend te bewegen door de buitenwereld. De belangrijkste handvatten
worden daarbij geboden door de cultuur waarmee we vertrouwd zijn.
3.3

Eerste indrukken van mensen

We zijn gewend om voortdurend uiterlijke tekenen te ‘lezen’ en daaraan conclusies te verbinden – nog zonder dat we met de persoon in kwestie contact
hebben gehad. Een van de eerste en meest omvattende indrukken heeft betrekking op etniciteit: komt de persoon zo te zien ‘hier’ of ergens anders vandaan?
Aan de hand van de kleur van huid, haar en ogen, maar van ook gezichts- en
lichaamsvorm. Natuurlijk kunnen die door de betrokkene uitgevlakt of aangescherpt zijn: de zwarte met Afro-kapsel of dreadlocks, de Marokkaan met
hoofddoekje of baard en djellaba, enzovoort. Zelfs kleine versierselen of accessoires kunnen al zo’n signaal geven, bedoeld of onbedoeld.
Ons oordeel wordt daarbij genuanceerd door andere aspecten. Hoe oud is
de persoon naar wie we kijken ongeveer? Is hij naar gezichts- en lichaamsvorm
aantrekkelijk? Is dat door uniseks kapsel of kleding uitgevlakt of juist als sexy
aangescherpt? Volgens het oude spreekwoord maakt de kleding de man (of
vrouw). Wat zegt een bril? (Door sommige groepen in sommige culturen in
Afrika of Azië wordt die nog steeds als een teken van belezenheid, intellect en
intelligentie gezien.) Wat is zijn beroepsgroep of sociale klasse? Hoe gedraagt
hij zich? Wat is de kans dat hij iets van ons wil of lastig kan worden: als bedelaar, dronkelap, gek, zakkenroller of gewoon verkoper? Binnen enkele seconden hebben we zo’n complex totaaloordeel klaar.
Uit onderzoek blijkt dat we ‘ons soort mensen’ op straat verbazingwekkend
gemakkelijk helpen: niet alleen met sjouwen of iets bewaren, maar zelfs door
het uitlenen van geld. Terwijl we daarentegen daklozen in een kennelijk acute
crisis gedachteloos voorbijlopen. Het eerste en beroemdste programma waarin
voorbijgangers op het verkeerde been werden gezet voor een verborgen camera
was overigens bedacht en gemaakt door een psycholoog. Het zette onze aannamen over de wereld van alledag op losse schroeven. Er heeft een hele reeks
Nederlandse varianten bestaan, van Banana split (tros) tot aan de Aso show
(kro).
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Kader 3.1

Vrijdag de dertiende
Als aankomend sociaal psycholoog was

les hadden ze snel geleerd. We probeer-

ik zelf rond 1970 door Ruud van Hemert

den ook in hartje Amsterdam een ras-

en Gied Jaspers van VPRO -tv gevraagd

senrel uit te lokken door een Marokkaan

om een drietal programma’s te presen-

per ongeluk tegen een blonde vrouw

teren over bijgeloof en vooroordelen,

te laten aanlopen. Waarna haar man

onder de titel Vrijdag de dertiende. We

ruzie ging maken en de omstanders

zetten daarvoor bijvoorbeeld kleuters

probeerde mee te krijgen. Dat lukte des-

in een slangenkuil in de dierentuin: zélf

tijds overigens nog niet echt. (‘Ach laat

wilden ze de beestjes aaien, maar hun

die gastarbeider toch met rust, hij is hier

moeders begonnen te gillen – dus die

ook niet voor z’n lol.’)

Het goed kunnen lezen van iemands uiterlijke kenmerken is uitermate belangrijk voor zogenoemde ‘mediums’ en dergelijke. Hoe iemand eruitziet en wat hij
doet of juist laat kan van alles prijsgeven over zijn innerlijke toestand. Over extravert- of introvertheid; nervositeit (door afgebeten nagels, bruine rookvingers
of tanden); relaties (door afwezige, aanwezige of dubbele ringen); bezigheden
(littekens of vingertoppen die wijzen op handen- of hoofdarbeid); stemming
en persoonlijkheid (door oogopslag en glimlach, rimpels rond ogen en mond);
gevoelens van ongemak (door zithouding en bewegingen); en natuurlijk afzonderlijke details van de verzorging van het lichaam, de kleding en de schoenen.
Alsmede tekenen van welstand, waarbij zelfs makkelijk te onderscheiden is of
iemand ‘oud geld’ heeft of ‘nouveau riche’ is.
De truc van mediums bestaat erin dat zij daarover ambivalente uitspraken
doen en aan je onbewuste reacties zien of ze op het goede spoor zitten. Hun
persoonsbeschrijvingen zijn (net als die van astrologen) bovendien zó geformuleerd dat iedereen ze altijd op zichzelf betrekking vindt hebben – zelfs als ze
bij experimenten willekeurig omgewisseld zijn. Daarnaast kennen mediums in
theaters of tv-programma’s vaak van tevoren wel degelijk namen of andere gegevens van hun ‘slachtoffers’ – zelfs wanneer die schijnbaar willekeurig uit het
publiek gekozen worden. Er wordt bijvoorbeeld niet bij verteld dat iedereen in
dat publiek zich eerst via een briefje met persoonlijke details als kandidaat heeft
aangemeld. Of zelfs dat het medium soms een oortelefoontje in heeft, waarmee
hij van een assistent extra informatie doorkrijgt.
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3.4

Conversatie

Na de eerste kennismaking en een vluchtig oordeel gebaseerd op uiterlijkheden kunnen we een gesprek aanknopen om iemand beter te leren kennen.
Maar ook zo’n conversatie is verraderlijk en vol dubbele bodems en valstrikken. Er zitten bijvoorbeeld allerlei soorten referenties ingebouwd. En zelfs de
vertrouwde woorden laten ons in de steek. Ze verschuiven, zijn ongrijpbaar,
betekenen plotseling iets anders.
Taal
Vaak praten Nederlanders Engels met buitenlanders. Maar velen van hen overschatten de mate waarin ze die taal machtig zijn en onderschatten hun accent.
Wanneer zij praten met buitenlanders die het Engels ook als tweede taal spreken
is dat gek genoeg niet zo’n probleem. Maar Amerikanen of Engelsen zélf worden
vaak slecht verstaan, doordat ze te snel en slordig praten, veel jargon gebruiken
en een zwaar accent hebben van hun sociale klasse of regio van herkomst.
Accenten. Toen ik lesgaf aan Franse studenten, bleek tot mijn frustratie dat de
helft van de studenten mij niet echt goed verstond. Zij hadden op school namelijk altijd Engels gekregen van Franse leraren met een zwaar Frans accent,
zo’n beetje als de komische Franse politieagent in de Britse tv-serie Allo, allo.
Zij hadden nog vrijwel nooit echt Engels Engels, Amerikaans Engels of zelfs
‘mid-Atlantic’ (een compromis daartussen) gehoord, mede doordat alle
films en tv-programma’s in Frankrijk onveranderlijk worden nagesynchroniseerd.
De andere taal. Het is ondertussen handig en aardig om voordat je op reis gaat
een paar woorden in een andere taal te leren, maar word niet overmoedig.
Door de uitspraak kun je al snel de mist in gaan, en zelfs door de toonhoogten. Het Chinees en Vietnamees kennen bijvoorbeeld vier of zes tonen. Dezelfde klank uitgesproken op een andere toonhoogte heeft dan een volledig
andere betekenis. Wij kunnen die niet eens goed identificeren, laat staan uitspreken.
Volume en intonatie. In sommige culturen (zoals de Zuid-Italiaanse) en situaties (onder familie en vrienden) is het gebruikelijk om in het openbaar zeer
luid te praten. In andere culturen en situaties wordt dat als zeer hinderlijk
ervaren, en is men juist gewend om op gedempte toon te praten. Mensen uit
de eerste culturen zullen het laatste gedrag als verkrampt zien, mensen uit
de laatste het eerste gedrag daarentegen als grof. Daarnaast zijn er natuurlijk
allerlei verschillen in expressiviteit en het tonen van emotie: door intonatie,
articulatie, spreeksnelheid en andere aspecten van ‘para-linguïstiek’.
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Spreekbeurten en interrupties. In een alledaagse en gelijkwaardige conversatie wisselen de sprekers elkaar om de paar zinnen af. Uit onderzoek blijkt
zelfs dat ze een ‘microritme’ gaan delen. We voelen tot op de milliseconde
aan wanneer we kunnen interrumperen of niet. In ons eigen milieu kunnen
we dat verbazingwekkend subtiel. Problemen ontstaan tussen geslachten en
klassen die een andere stijl van praten hebben, van insisteren (aandringen)
of monopoliseren (in een gesprek te weinig ruimte laten voor de ander). Zo
is dat ook tussen culturen. Japanners laten bijvoorbeeld vaker stiltes vallen om rust uit te drukken, zonder dit als ongemakkelijk te ervaren. Als de
ander die stiltes steeds meteen opvult, lijkt dat bot.
Ter zake komen. In sommige culturen waarin veel is geëxpliciteerd en context
minder telt, zoals die van het Noorden en Westen, overheerst centripetale
conversatie of een middelpuntzoekende stijl. Sprekers komen vrijwel meteen ter zake en praten eventueel daarna nog wat door. In culturen waarin
weinig is geëxpliciteerd en context veel meer telt, zoals die van het Zuiden
en Oosten, overheerst daarentegen vaak een centrifugale conversatie of middelpuntvliedende stijl. Er wordt eerst gepraat over allerlei andere dingen en
de sprekers komen pas na verloop van tijd tot de kern. De gesprekspartners
willen elkaar eerst wat beter leren kennen en de onderlinge verhoudingen
aftasten alvorens verder op de zaken in te gaan.
Privacy. Bij het kennismaken is het belangrijk dat de conversatie zich voorlopig in een veilig middengebied beweegt. Enerzijds kunnen al te persoonlijke vragen soms als een schending van de privacy opgevat worden. Zoals
‘Hebt u een partner of bent u vrij?’ of ‘Hebt u ook kinderen uit andere relaties?’ Men hoort een man uit Saoedi-Arabië niet naar zijn vrouw te vragen.
Omgekeerd vragen Chinezen soms wat je nou precies verdient, wat wij dan
weer als ongepast ervaren. Het is soms ook riskant om plompverloren te
beginnen over iemands etniciteit of cultuur, nationaliteit of religie, politiek
of ideologie. Huizen en auto’s, kunst en sport en dergelijke zijn veilige onderwerpen.
Humor. Niets breekt het ijs zo makkelijk als humor, zou je denken. Maar veel
grappen komen alleen over als spreker en toehoorder niet alleen dezelfde
taal perfect beheersen, maar ook de cultuur daaromheen volledig delen.
Dat is bij interculturele communicatie vaker niet dan wel het geval. Veel
geïmproviseerde humor, ad remme opmerkingen of plagerijen komen dan
ook niet (of niet goed) over. Zelfspot werkt soms wel beter dan de draak steken met anderen, maar niet eens altijd. In veel Oost-Aziatische landen en
elders is gezichtsverlies, zeker in het bijzijn van anderen, een zeer ernstige
zaak.
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3.5

Groepsvorming en sociale categorisering

Mensen hebben dus een natuurlijke neiging om zichzelf en elkaar in groepen
en categorieën in te delen. Dit is in de jaren dertig mooi onderzocht door de
Turks-Amerikaanse psycholoog Muzafer Sherif en zijn vrouw. Tijdens een
zomerkamp verdeelden zij jongens in twee groepen met gekleurde hesjes: de
Groenen en de Blauwen. De jongens kregen eerst even tijd om aan elkaar te
wennen, en moesten het daarna tegen de andere groep opnemen in competities. Als snel bleek dat zij zich niet alleen sterk met hun eigen groep gingen vereenzelvigen, maar zich ook hard tegen de anderen begonnen af te zetten. Dat
leidde uiteindelijk zelfs tot scheld- en vechtpartijen. Iets dergelijks zien we bij
sportcompetities.
Conformisme. Mensen hebben ook een natuurlijke neiging om zich aan de
eigen groep aan te passen, soms tegen beter weten in. De Joods-Amerikaanse psycholoog Solomon Asch deed daarover in de jaren vijftig een beroemd
experiment. Een groepje mensen moest daarin beoordelen of een lijn langer,
korter of hetzelfde was als andere lijnstukken. Behalve de proefpersoon was
iedereen geïnstrueerd om een flagrant onjuist oordeel te geven. Driekwart
van de proefpersonen bleek geneigd om dat oordeel te volgen, tegen beter
weten in. Peer pressure, de druk van medegroepsleden, bleek van doorslaggevend belang.
Macht. De kans op ontsporingen wordt nog groter bij extreme machtsongelijkheid. De Amerikaanse psycholoog Philip Zimbardo deed daarover een
beroemd experiment. In de zomervakantie werden studentenvrijwilligers
geworven om in een nagebouwd huis van bewaring bewaker of gevangene te
spelen. Het bleek al snel dat ze zich erg in hun rol inleefden: de eersten gingen zich steeds sadistischer gedragen, en de laatsten stortten emotioneel in.
De proef moest daarom voortijdig worden gestaakt.
Gehoorzaamheid. Mensen passen zich niet alleen aan hun groep en rol aan,
ze zijn ook zeer gevoelig voor autoriteit. De Amerikaanse psycholoog Stanley Milgram deed daarover een beroemd experiment. Proefpersonen moesten zogenaamd meedoen aan een ‘leeronderzoek’. Ze hoorden iemand in
de volgende kamer rijtjes woorden opzeggen en moesten hem bij elke fout
een elektrische schok geven. Steeds harder, in opdracht van een soort dokter
in een witte jas. Tot aan het opschrift ‘zeer gevaarlijk, kan dodelijk zijn’. De
meesten sputterden wel even tegen, maar het overgrote merendeel bleek uiteindelijk bereid om tot het uiterste te gaan. Het werd later ook wel het ‘Eichmann’-experiment genoemd (naar de nazi-schrijftafelmoordenaar die het
transport van honderdduizenden Joden naar de vernietigingskampen had
georganiseerd). Het experiment van Milgram werd veelvuldig aangehaald
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toen bleek dat Amerikaanse militairen tijdens de Vietnamoorlog in het dorp
My Lai honderden burgers hadden vermoord – met inbegrip van bejaarden,
vrouwen en kinderen. Net zoals Europese troepen dat in hun koloniën hadden gedaan – ook de Nederlandse in Indonesië.
Dergelijke mechanismen gelden niet alleen voor groepen, maar ook voor categorieën. De Britse psycholoog Henri Tajfel heeft laten zien, dat wij onszelf en
anderen voortdurend indelen en herindelen in dezelfde of juist heel andere sociale categorieën. Autochtoon of allochtoon, jong of oud, man of vrouw, homo
of hetero, en zo meer. Die oordelen hebben grote gevolgen voor de manier
waarop wij vervolgens over de ander denken, voelen en hoe we ons tegenover
hem gedragen.

Kader 3.2

De menselijke dierentuin
Al deze klassieke experimenten zijn

psycholoog Marc McDermott. Samen-

sindsdien herhaald en gevarieerd, de

vattingen ervan zijn ook in Nederland

theorieën verder uitgewerkt. Som-

en Vlaanderen uitgezonden. Zimbardo’s

mige ervan (zoals die van Milgram en

gevangenisexperiment is later nog eens

Zimbardo) waren al meteen op film vast-

uitvoerig nagespeeld in de grote Duitse

gelegd, andere zijn later voor televisie

speelfilm Das Experiment van Oliver

overgedaan (zoals dat van Sherif). Het

Hirschbiegel (2001). BNN deed op zijn

mooiste overzichtsprogramma waarin

beurt een duit in het zakje met de zeven-

de genoemde klassieke experimenten

delige serie Mirror mission (2005). Maar

worden herhaald en afgewisseld door

op dat moment waren Big Brother en

proefjes met de verborgen camera is The

soortgelijke formules inmiddels ook al

Human Zoo, de menselijke dierentuin.

gemeengoed, die deels ook als psycho-

Deze trilogie is gemaakt onder leiding

logische experimenten konden worden

van de genoemde Amerikaanse psy-

opgevat.

choloog Philip Zimbardo en de Britse

3.6

Discriminatie bij sollicitaties

In hoeverre werkt dit alles door wanneer wij elkaar zorgvuldig en onpartijdig
moeten beoordelen? Het is de moeite waard om daar eens even uitvoerig bij
stil te staan, omdat het laat zien in welke mate wij allemáál vooringenomen
zijn – meestal zonder het zelf te beseffen of te erkennen. Dat is nou eenmaal hoe
mensen in elkaar zitten.
Discriminatie. Wanneer je bijvoorbeeld aan managers of personeelsfunctiona-
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rissen vraagt of ze bij sollicitaties of promoties wel eens discrimineren, is het
antwoord natuurlijk een categorisch ‘Nee, hoe dúrf je dat te denken?’ Maar
uit elk empirisch onderzoek blijkt het tegendeel. Mensen blijken bijvoorbeeld eerder te zeggen iemand te vertrouwen als aan diens foto met behulp
van de computer stilletjes enkele trekken van henzelf zijn toegevoegd.2
Aantrekkelijkheid. Psychologische studies laten zien dat personeelsfunctionarissen verder geneigd zijn om aantrekkelijker kandidaten beter te behandelen en te beoordelen. Bij nieuwe ontmoetingen beoordelen mensen in een
fractie van een seconde de aantrekkelijkheid van de ander en ze vormen binnen enkele seconden een algemene eerste indruk. Dat gebeurt dus allereerst
op grond van uiterlijk en voorkomen. Die eerste indruk heeft vervolgens de
neiging om latere indrukken bij te kleuren en zo voort te bestaan. Uit onderzoek blijkt dat we zelfs in telefoongesprekken aantoonbaar welwillender
zijn tegen en een gunstiger oordeel hebben over mensen van wie we (aan de
hand van een overhandigde foto) denken dat ze mooi zijn. Sterker nog, die
anderen wórden vervolgens ook mooier, volgens objectieve waarnemers.
Lengte. Het beoordelen begint al met onze instinctieve reactie op lengte, die
waarschijnlijk diepe wortels in de evolutie heeft. Aan langere mensen wordt
meer gezag toegeschreven, meer betrouwbaarheid en beminnelijkheid en
zelfs meer intelligentie. Aldus het overzichtsboek Size matters van Stephen
Hall (die zelf een beetje klein is en getrouwd met een grotere vrouw).3 Uit
Amerikaans onderzoek blijkt dat mannen later ruim driehonderd dollar per
jaar meer salaris ontvangen voor elke centimeter die ze op hun zestiende langer zijn. Malcolm Gladwell deed voor zijn bestseller Blink een onderzoekje
waaruit bleek dat topmensen van de grootste bedrijven op de bekende Fortune 500-lijst ruim zeven en een halve centimeter langer zijn dan de gemiddelde Amerikaanse man. Ook Amerikaanse presidenten zijn langer dan gemiddeld.4
Symmetrie. Mensen met een symmetrisch uiterlijk worden niet alleen aantrekkelijker, maar ook intelligenter gevonden, volgens onderzoek van Randy
Thornhill van de Universiteit van New Mexico. Net als andere dieren zien we
daarin een positieve indicatie over hun algehele gezondheid. Hij meldde met
Paul Watson in een overzichtartikel voor Trends in Ecology and Evolution
dat het zich zelfs vertaalt in andere signalen die op zelfvertrouwen duiden.
Een symmetrisch mannelijk schorpioenvliegje is bijvoorbeeld blindelings
door vrouwtjes te herkennen aan een onderscheiden feromoongeur.5 Symmetrische mannen worden door vrouwen ook aantrekkelijker gevonden.
Volgens onderzoek dat Thornhill met Steve Gangestad deed, zijn gebonden
vrouwen sneller geneigd om met hen vreemd te gaan en bereiken ze met hen
zelfs sneller een orgasme.6
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Gezichtsvorm. Maar ook andere proporties in het gezicht zijn belangrijk. Onderzoekers zoals David Perrett en Keith May uit Schotland en Sakiko Yoshikawa uit Japan maakten samengestelde beelden per computer. Mensen
bleken ‘gemiddelde’ gezichten mooi te vinden, maar bepaalde uitgesproken
trekken nog iets mooier. Bij vrouwen waren dat bijvoorbeeld niet alleen grotere ogen, maar ook ietwat uitstekende jukbeenderen, kortere afstanden tussen neus, mond en kin, een puntige kin en smalle kaken. Dit geldt in alle
culturen. Volgens onderzoeker Donald Symons uit Californië duidt een dergelijk uiterlijk namelijk op meer vrouwelijk oestrogeen en minder mannelijk
testosteron.7
Variaties. Hierop bestaan overigens interessante variaties. Het wetenschappelijke tijdschrift Nature publiceerde kort na elkaar twee onderzoeken over foto’s die op de computer mannelijker of vrouwelijker waren gemaakt. Uit het
eerste onderzoek bleek dat vrouwen voor een relatie de voorkeur gaven aan
een man met iets vrouwelijker trekjes. Maar uit het tweede onderzoek onder
leiding van Ian Penton-Voak uit Schotland bleek een jaar later dat vrouwen
vóór een bevruchting (dus vlak voor de eisprong) juist de voorkeur gaven
aan een man met iets mannelijker trekjes. Volgens ander onderzoek zouden
ze in die periode ook vaker vreemdgaan. Vrouwen willen dus het liefst een
kind maken met een stoere man om het vervolgens op te voeden met een
zorgzame man. Ze willen een koekoeksnest.8
Lichaamsvorm. Ook de Body Mass Index – bmi – en de Taille-Heup-Ratio thr
zijn van belang. De Amerikaanse psychologe Devendra Singh vond uit dat
de miss America en de Playboy centerfold in de loop der jaren steeds slanker (en langer) waren geworden. Maar hun thr bleef vrijwel constant. Voor
vrouwen ligt het ‘ideaal’ rond 0,7 en voor mannen rond 0,9. Dit duidt ook
weer op een goede spiegel van de geslachtshormonen en is vooral normaal
in de voortplantingsleeftijd.9 Oudere mensen worden meestal dikker en
krijgen een buikje.
Schoonheid. Volgens een overzicht van foto-experimenten in het boek Mirror, mirror van de psychologen Elaine Hatfield en Susan Sprecher wordt aan
mooie mensen ook een sterker karakter toegeschreven. Ze worden competenter, interessanter, socialer, bescheidener, vriendelijker, guller, warmer
en gevoeliger geacht, alsmede seksueel toegankelijker gevonden. Anderen
verwachten ook dat zij betere banen en betere huwelijken zullen krijgen en
meer levensgeluk zullen kennen.10
Self-fullfilling prophecies. Wanneer mensen als aantrekkelijker worden beoordeeld, worden ze beter behandeld en kunnen ze zich beter ontwikkelen.
Uit onderzoek blijkt dat mooie baby’s meer positieve aandacht krijgen van
volwassenen en dat zij mooie volwassenen op hun beurt ook meer positieve
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aandacht geven. Verpleegsters schrijven hun meer intelligentie toe. Mooie
kleuters kunnen zich beter ontwikkelen, zijn populairder en zelfverzekerder. Uit onderzoek dat de Canadees Andrew Harrel in supermarkten deed,
bleek omgekeerd dat ouders de aantoonbare neiging hebben om lelijke kinderen vaker slecht in hun wagentjes vast te maken en om ze meer gevaarlijke
dingen te laten doen.11 Alsof ze iets minder aan die kinderen gehecht zijn.
Pygmalion-effect. Uit de pedagogiek is het zogenoemde Pygmalion-effect12 bekend: mooie leerlingen krijgen meer kansen en worden beter behandeld en
beoordeeld. Uit de psychologie is bekend dat mannelijke studenten mooie
vrouwelijke studenten sneller willen helpen verhuizen, uit een brandend
gebouw willen redden en bloed of zelfs een hele nier willen geven. Aldus
Nancy Etcoff in haar boek Survival of the prettiest.13 Aantrekkelijke mensen worden door verpleegsters en artsen beter behandeld. Zelfs mensen met
aantrekkelijker partners worden beter beoordeeld. Uit de criminologie is
bekend dat mooie mensen ook bij wetsovertredingen vaker geloofd en vergeven worden, lagere straffen krijgen of zelfs vrijgesproken worden.14
De bonus. Nu terug naar de managers en personeelsfunctionarissen uit het
begin van deze paragraaf. De psychologen Hanson Frieze, Josephine Olson
en June Russell lieten studenten elkaar aan de hand van pasfoto’s beoordelen
op een vijfpuntsschaal, die liep van erg mooi naar erg lelijk. Al meteen aan
het begin van hun carrière bleken de aantrekkelijke mannen vervolgens per
punt verschil elfhonderd dollar per jaar meer te gaan verdienen dan de minder aantrekkelijke. Later verdubbelde dit bedrag bijna, en liep het verschil
tussen de mooisten en de lelijksten op tot zo’n tienduizend dollar per jaar.
Bij vrouwen duurde het alleen wat langer.
Domme blondjes. De economen Daniel Hamermesh en Jeff Biddle kwamen
tot soortgelijke conclusies aan de hand van Amerikaanse en Canadese gegevens.15 De feministe Naomi Wolf noemde dit in haar boek The beauty myth
de pbq of Professional Beauty Qualification. Bij al te mooie jonge vrouwen
geldt die overigens niet altijd: enerzijds doordat ze door vrouwelijke beoordelaars als een bedreiging worden gezien en anderzijds door het zogenoemde
Boopsey(dompie)-effect: ze worden op voorhand ondergekwalificeerd geacht.
Verklaring. Volgens een onderzoek dat Markus Mobius van Harvard en
Tanya Rosenblat van Wesleyan University publiceerden in American Economic Review werd de bevoordeling van mooie mensen veroorzaakt doordat zij meer zelfvertrouwen hadden (en daardoor soms ook beter presteerden). Volgens anderen ontstond het verschil in salaris niet doordat
werkgevers discrimineerden, maar doordat klanten discrimineerden en
de voorkeur gaven aan aantrekkelijker werknemers. Volgens weer anderen
waren aantrekkelijker werknemers simpelweg beter en meer waard, vooral in
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beroepen waarbij contact en communicatie een grote rol speelden. De Amsterdamse economiehoogleraar Henriëtte Maassen van den Brink meldde
dat de 10 procent aantrekkelijkste juristen daarom per jaar vele duizenden
euro’s meer bleken te verdienen.16 De Maastrichtse econometriehoogleraar
Gerard Pfann ontdekte dat reclamebureaus met aantrekkelijke directeuren meer dan honderdduizend euro per jaar extra bleken om te zetten.17
Waarbij de vraag natuurlijk wel is: komt het een door het ander, of komt het
ander door het een?
3.7

Clichés en generalisaties

Hoe komt dit nu allemaal? Mensen hebben een beperkte hersencapaciteit.
Daarom streven ze ernaar om de oneindige nuances uit de werkelijkheid steeds
in een beperkt aantal categorieën onder te brengen. En mensen en hun gedrag
in waarneming en herinnering zo snel en zo vaak mogelijk in eenduidige ‘hokjes’ met simpele ‘etiketten’ te plaatsen, waar ze ze makkelijk weer terug kunnen
vinden. Dat heeft te maken met cognitieve economie, zo zeggen psychologen
tegenwoordig, ofwel met de noodzaak tot een efficiënte organisatie van het
denkproces. Weliswaar passen we daarbij grove vereenvoudigingen toe, maar
het helpt ons om snel onze weg te vinden en onze koers te bepalen.
Dit leidt er ook toe dat we vaak te gemakkelijk onveranderlijke eigenschappen aan mensen en dingen toedichten, die we keer op keer tevoorschijn halen.
De Amerikaanse communicatiewetenschapper Walter Lippman noemde dat
‘stereotypen’ (naar de in lood gegoten letters en beelden die bij het oude drukken steeds opnieuw konden worden gebruikt). Sindsdien is die term ook door
mens- en maatschappijwetenschappers in Europa overgenomen. In feite wordt
er echter niets anders mee bedoeld dan wat in ons eigen alledaagse spraakgebruik ook wel wordt aangeduid met het Franse woord cliché.
Dit brengt dus vaak met zich mee dat we aan grote groepen mensen dezelfde
eigenschappen toekennen, dat we dus veralgemenen of generaliseren. En ook
dat we andere grote groepen mensen als wezenlijk verschillend aanmerken: dus
dat we onderscheid maken of discrimineren. Mensen met een vreemd uiterlijk
of een vreemde naam krijgen daardoor bij gelijke geschiktheid moeilijker een
goede school, baan en huis of zelfs toegang tot de discotheek. Mede doordat ze
worden geassocieerd met een grotere kans op niet nader omschreven ‘potentiele problemen’.
Bij het beoordelen van culturele anderen moeten we ons eigenlijk telkens opnieuw drie dingen afvragen. Ten eerste: Wat is het verschil? Ten tweede: Waar
komt het vandaan, wat betekent het voor mij en de ander? Ten derde: Wat vind
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ik daarvan, is het goed of slecht? Het probleem is dat de middelste stap meestal
overgeslagen wordt, omdat we onvoldoende inzicht in de andere cultuur hebben. Een gevolg is dat de laatste stap eigenlijk bij voorbaat vastligt: het andere
is meestal slechter en alleen soms gelijkwaardig of beter. Het is natuurlijk ook
moeilijk voor ons om te aanvaarden dat je de dingen ‘net zo goed’ op die andere manier kunt doen, omdat we de waarde(n) van onze eigen cultuur daarmee
zouden verloochenen.

De Amerikaanse onderwijzeres Jane

vernederingen laten welgevallen, zoals

Elliott zag dat kinderen in haar klas

bij een ontgroening (wachten, onbe-

discrimineerden en dat ze dat als vol-

leefd aangesproken worden, op de

wassenen bleven doen. Ze ontwikkelde

grond zitten).

daarom een antidiscriminatietraining

De training werd vaak uitermate indrin-

voor instellingen en bedrijven, waarin

gend en pijnlijk – zelfs om naar te kijken

de rollen werden omgedraaid. Mensen

–, met woede-uitbarstingen en huilpar-

met bruine ogen kregen groene kraag-

tijen. Bij de nabesprekingen bleek dat

jes en werden als superieur aangemerkt.

autochtonen het rollenspel nogal kari-

Hun werd geleerd zich ook superieur te

katuraal vonden, terwijl allochtonen het

gedragen (bijvoorbeeld door anderen

juist fel realistisch vonden. Het geheel is

te negeren of hun onhandige uitingen/

vastgelegd in de anderhalf uur durende

gedragingen uit te vergroten en te be-

(maar vaak verkort getoonde) docu-

schimpen). Mensen met blauwe ogen

mentaire Blue eyed van Bertram Verhaag

werden daarentegen als minderwaardig

(in het Nederlands Het boze oog).

aangemerkt en moesten zich allerlei

Kader 3.3

Blauwe ogen/bruine ogen

Xenofobie. Er bestaat dus van oudsher bij de meeste mensen een ‘natuurlijke’
neiging tot xenofobie, ofwel het wantrouwen en afwijzen van anderen die
zij als ‘vreemdelingen’ (verkiezen te) zien. Pas als de onvrede met de tekorten van de eigen groep groot werd, sloeg xenofobie soms om in haar tegendeel. Xenofilie betekent het zich juist aangetrokken voelen tot het vreemde.
Meestal heeft het eerste de overhand, maar soms ook het laatste. Bij exotisme
(waarbij wordt opgehemeld wat van ver komt) geldt iets dergelijks.
Kosmopolitisme. Kosmopolitisme is het streven om zich over de hele wereld en
met alle groepen evenzeer thuis te voelen. Dat is meestal gemakkelijker gezegd dan gedaan. Een stap in de goede richting is al om je ervan bewust te
worden dat alle culturen goede en slechte kanten hebben, welke en waarom.
En ook om te trachten te begrijpen hoezeer die meestal nauw met elkaar ver-
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weven zijn. Zo wordt het namelijk moeilijker om de ene kant te aanvaarden
en de andere kant af te wijzen. Het is bijvoorbeeld mooi dat sommige culturen héél erg nauwe familiebanden hebben. Maar het moet je dan niet verbazen dat de autonomie van de enkeling in zo’n familie soms in de knel komt.
Het zijn twee kanten van dezelfde medaille.
3.8

Culturele vooroordelen

Vooroordelen zijn als gezegd letterlijk oordelen vóóraf , die je dus al over iets of
iemand koestert nog voordat je de kans hebt gehad om hem werkelijk goed te
leren kennen. Er bestaan vooroordelen in alle soorten en maten, meestal negatief, maar soms ook positief. Langs de eerste culturele krachtlijnen die in de inleiding zijn genoemd: van ras en etniciteit, nationaliteit en civilisatie. Maar ook
langs de verdere culturele krachtlijnen van taal, godsdienst en politieke ideologie. Uit allerlei onderzoek blijkt dat mensen meer tot negatieve oordelen over
anderen geneigd zijn als hun eigen positieve zelfbeeld is aangetast.18 Dit geldt
dus zowel voor maatschappelijke lagen die in de knel zitten (bijvoorbeeld arme
blanken) als in tijden van crisis. Laten we kort een paar van de belangrijkste
vooroordelen langslopen.
Racisme. Racisme is de gedachte dat sommige rassen (met name het ‘blanke’
ras) fundamenteel beter zijn dan de andere. In de koloniale en imperiale tijd
werd dat in Europa en Amerika zelfs zo vanzelfsprekend geacht dat het vaak
niet eens hoefde te worden benoemd. Daarna bleef in kolonistenstaten zoals
de Verenigde Staten (met name in het Zuiden, waar de slavernij het langst
had voortbestaan) een ‘segregatie’ bestaan. De rassen werden daarbij in alle
openbare instellingen formeel van elkaar gescheiden: met de beste voorzieningen gereserveerd voor de blanken en de slechtste voor de ‘zwarten’. Hieraan werd pas aan het eind van de jaren 1960 (althans formeel) een eind gemaakt. De ‘apartheid’ in de Nederlands-Britse kolonistenstaat Zuid-Afrika
werd lang door de westerse wereld gedoogd en pas in 1994 formeel beëindigd. De theorie van rassenongelijkheid wordt tegenwoordig wereldwijd
veroordeeld, maar bestaat vaak nog in de praktijk voort. Een reactie erop is
de zogenoemde racial pride zoals in de slogan black is beautiful.
Chauvinisme. Vaderlandsliefde of patriottisme wordt normaal geacht, maar
overdreven vaderlandsliefde of chauvinisme over het algemeen niet. De
term is afgeleid van de naam Nicolas Chauvin: een overenthousiaste veteraan van Napoleon, die later in een toneelstuk belachelijk werd gemaakt.
Veel volken koesteren daarentegen (merendeels negatieve) stereotypen over
andere volken. Bijvoorbeeld over buurvolken waarmee ze het wel eens aan
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de stok hebben gehad. Sinds de Nederlands-Engelse zeeoorlogen bestaan er
bijvoorbeeld in de Engelse taal (en dus ook de Amerikaanse) veel negatieve
uitdrukkingen over Nederlanders. Maar omgekeerd worden sommige landen ook wel als referentie of voorbeeld geïdealiseerd.
Politieke vooroordelen. Tijdens de Koude Oorlog verergerden de stereotypen over het kapitalistische Westen en het communistische Oostblok over
en weer de spanning en het wantrouwen. De Duitsers en de Japanners, die
eerder onze vijanden waren geweest, werden nu onze vrienden; de Russen
en Chinezen, die eerder onze vrienden waren geweest, werden nu onze vijanden. De ‘hete oorlog’ tussen beide blokken werd ondertussen goeddeels
overzee uitgevochten, en kostte opnieuw tien miljoen mensen of meer het
leven (in China, Korea, Vietnam en elders). Bij de rakettencrisis rond Cuba
in 1962 scheelde het volgens insiders een haartje of er was een Derde Wereldoorlog met atoomwapens uitgebroken.
Religieuze vooroordelen. Veel religieuze gemeenschappen koesteren vooroordelen ten aanzien van andere religieuze gemeenschappen: vaak des te feller
naarmate ze nauwer verwant zijn. Denk aan de vele godsdienstoorlogen die
overal in de wereld gewoed hebben en nog woeden (bijvoorbeeld in ZuidAzië). Binnen het Nederlandse christendom speelden antipapisme aan de
ene kant en anticalvinisme aan de andere kant tot voor kort een belangrijke
rol. Tot aan de Tweede Wereldoorlog waren veel christenen anti-joods; pas
lang daarna werd plotseling gesproken van een gezamenlijke joods-christelijke beschaving. Die lijkt vanaf dat moment vanzelfsprekend, maar is het
niet. Het is een arbitraire manier om de werkelijkheid steeds anders te benoemen en in te delen, al naar gelang het op dat ogenblik beter uitkomt. Dat
geldt ook ten aanzien van migratie en minderheden.
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We laten nu de algemene grondbeginselen achter ons en begeven ons op het
eerste van een half dozijn velden waar interculturele communicatie (of het
ontbreken daarvan) een belangrijke rol speelt: dat van migratie en minderheden. Omdat het vaak geassocieerd wordt met uitsluitend fiasco’s beginnen
we met een successtory. We kijken verder naar wat er zoal mis gaat bij sollicitaties en promoties, maar ook naar de kansen en bedreigingen voor ondernemers inzake moslims. Verder kijken we naar enkele van de vele manieren
waarop discriminatie vaak onbedoeld en onbegrepen optreedt, bijvoorbeeld
in de domeinen van gezondheidszorg en rechtshandhaving.
Men zegt wel dat de Verenigde Staten decennia op ons voorliggen, zeker in
kwesties van media en marketing. Eén ontwikkeling is in het kader van dit
boek bij uitstek interessant. Die begint met de loopbaan van een zekere John
Johnson, de eerste zwarte Amerikaan die op de Forbeslijst van rijkste Amerikanen belandde: zijn vermogen werd uiteindelijk geschat op een half miljard
dollar. De Johnson Publishing Company of jpc is een van de grootste zwarte
bedrijven in de vs. Johnson is in zekere zin de uitvinder van de nieuwe verschijnselen van etnomedia en etnomarketing, of in ieder geval het eerste succesvolle product daarvan.
4.1

Een zwarte Dagobrt Duck

Johnson overleed in 2005. Zijn autobiografie Succeeding against the odds vertelt
hoe hij tijdens de Tweede Wereldoorlog als zoon van een zwart dienstmeisje
begon te werken bij een kleine zwarte levensverzekeringsmaatschappij in Chicago. Om de doelgroep zo goed mogelijk te volgen, vroeg de directeur hem de
berichtgeving over zwarten in de pers bij te houden. Het viel hem al spoedig op
dat die goeddeels over problemen ging, en weinig florissants te zien gaf. Daarop besloot hij om zelf een Negro Digest te beginnen, naar het voorbeeld van het
blanke Reader’s Digest.
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Het werd hem door iedereen afgeraden, ook door een vertegenwoordiger van
de grote burgerrechtenorganisatie naacp, Roy Wilkins. In diens eigen autobiografie Standing Fast, bekende deze later: ‘Johnny, you know, I think I gave you
some bad advice.’ Johnson liet zich niet van de wijs brengen en besloot vijfhonderd dollar te lenen als aanbetaling voor de drukkosten van een eerste nummer.
Segregatie en discriminatie waren echter nog aan de orde van de dag. De blanke
bankiers wilden niet zomaar een voorschot geven aan een zwarte boy, dus het
enige wat erop zat was de armzalige meubels van zijn oude moeder te belenen.
Toch leek dit het juiste moment: zwarte mannen werden immers onder de
wapenen geroepen om verre landen te bevrijden en zwarte vrouwen namen hun
taken in de fabrieken over, maar in de gewone maatschappij en media werden
ze nog steeds niet als gelijkwaardig behandeld. Ze vroegen maar één ding, om
met Aretha Franklin te spreken: r-e-s-p-e-c-t. En Johnson gaf ze dat in zijn blad,
waarvan de oplage binnen een jaar uitgroeide tot honderdduizend exemplaren.
Om de boycot van de blanke distributeurs te doorbreken, stuurde hij zijn zwarte
vrienden erop uit om iedere dag bij een andere kiosk om zijn fantastische blad te
vragen. Daardoor gingen deze het geleidelijk aan in voorraad nemen.
Na het einde van de oorlog en met de hervatting van de welvaartsgroei leek de
tijd gekomen om een volgende stap te maken. Johnson richtte het geïllustreerde
familiemaandblad Ebony op. Het ging vooral in op de family values en positieve
aspecten, zo zei Johnson, omdat de blanke media al genoeg nadruk legden ‘op de
negatieve aspecten van het zwarte leven’. Die gunstige redactionele omgeving,
alsmede het gebruik van foto’s en kleur, maakten het blad ook een aantrekkelijk
advertentiemedium voor campagnes gericht op deze doelgroep.
Het begon met vijfentwintigduizend exemplaren. Terwijl blanke concurrenten als Life en Look in hun oorspronkelijke formule verdwenen omdat ze (voor
adverteerders) een te algemeen publiek bereikten, groeide Ebony tot een oplage
van bijna twee miljoen exemplaren, gelezen door twaalf miljoen mensen, bijna
de (meest welvarende) helft van het toenmalige Afrikaans-Amerikaanse volksdeel. ‘We doen het erg goed, maar zonder ras zouden we het nog beter gedaan
hebben,’ zei Johnson later. Dat valt overigens te betwijfelen. In de artikelen en
brieven in het blad wordt veel tegen blank Amerika aangeschopt, en Johnson
zei zelfs het te betreuren dat 12 procent van zijn lezers zelf blanken waren. ‘Dat
is meer dan ik er wil hebben. Ik wil de koning van de zwarte berg zijn, niet van
de gemengde berg.’
Zijn adverteerdersbestand las ondertussen na al die jaren als het Who’s who
van Corporate America en de Fortune 500-lijst van grootste bedrijven. In één
nummer telde ik meer dan zestig pagina’s advertenties: voor cosmetica en
hygiënische producten (Avon, Colgate, Procter & Gamble), eten en drinken
(Coca Cola, Del Monte, Kelloggs, Kraft, McDonald’s, Wrigley), auto’s en ben-
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zine (Amoco, Chrevrolet, Chrysler/Dodge, General Motors, Nissan, Toyota),
enzovoort. Bij nadere beschouwing bleek niet minder dan 87 procent (!) van de
advertenties in beeld of tekst een etnisch accent te hebben meegekregen. Ebony
bleef echter niet lang alleen.
Aan het begin van de jaren vijftig was het nieuws-weekblad Jet (gitzwart)
opgericht, naar het voorbeeld van Time en Newsweek. Het kreeg een oplage
van bijna één miljoen exemplaren en bereikte bijna negen miljoen mensen: het
overgrote merendeel van de zwarte mannen. Daarnaast kwamen er bladen als
Black Enterprise, boeken over Black Excellence, enzovoort. Johnson kon zwarte
entertainers, zakenlieden en politici daarmee maken en breken, en hij aarzelde
niet om ze dat te laten voelen ook.
Hij had enkele radiostations in eigendom en het programma Ebony/Jet Celebrity Showcase, dat door honderd televisiestations in de grote steden werd uitgezonden en meer dan 90 procent van de zwarte huishoudens bereikte. Het gaf
onder meer veel aandacht aan dode en levende zwarte musici van wereldfaam,
zoals Louis Armstrong, Ray Charles, Nat King Cole, Duke Ellington, Billie
Holliday en Stevie Wonder.
De grote omroepen hadden inmiddels langzaamaan door schade en schande geleerd om wat meer rekening met het zwarte volksdeel te houden. Dat
bestond namelijk deels uit ‘zware’ kijkers, die het toestel tien uur per dag aan
hadden staan (40 procent meer dan het Amerikaanse gemiddelde). Zij keken
vooral naar gevestigde programma’s, en konden dus een steunpilaar voor de
kijkcijfers zijn. Stereotiepe rollen van arme sloebers als in Sanford and Son werden mede daarom afgedankt en vervangen door upper middle class voorbeeldfiguren als in de Cosby Show (Bill Cosby werd extreem populair).
Zwarte media waren overigens maar één aspect van de zwarte etnomarketing die Johnson uitvond. Een ander aspect was het gebruiken van deze media
om bepaalde producten onder de aandacht te brengen, bijvoorbeeld cosmetica.
In de blanke media werden zwarte mannen en vrouwen vaak geconfronteerd
met negatieve beelden van zichzelf en hun uiterlijk, en in blanke winkels met
bijvoorbeeld cosmetica die niet was toegesneden op hun specifieke behoeften.
In de heersende definitie van ‘zwart’ omvatte hun huid namelijk het hele scala
van donkerbruin tot roomwit, dat wil zeggen tientallen verschillende schakeringen. Hun huid en haar bleken bovendien een andere vetverhouding nodig
te hebben.
De vrouw van Johnson had vanaf het eind van de jaren vijftig zogenoemde
Ebony ‘Fashion Fair’-modeshows georganiseerd, uiteindelijk met zwarte topmodellen als Iman en Naomi Campbell. Uiteindelijk deden haar shows jaarlijks bijna tweehonderd steden aan en trokken ze meer dan driehonderdduizend bezoekers. Na verloop van tijd bleek evenwel dat er geen goede make-up
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voor zwarte vrouwen bestond en dat dit dus een gouden marketing opportunity
was. In het begin van de jaren zeventig kwam jpc daarom met zijn eigen Fashion Fair-cosmeticalijn, die uitgroeide tot driehonderdvijftig producten die in
duizenden winkels in Noord-Amerika (en West-Europa) verkocht werden en
die voor een derde van de omzet van het bedrijf zorgden. Migranten en minderheden vormen dus een belangrijke markt voor wie erop in weet te spelen.
4.2

Migranten in de wereld

De vs zijn het rijkste land ter wereld geworden doordat hun inheemse bevolking goeddeels is uitgestorven, migranten van elders haar plaats hebben ingenomen en daarbij vrijelijk konden beschikken over natuurlijke hulpbronnen
en goedkope arbeidskrachten. In het standaard geschiedbeeld wordt dat overigens misleidend weergegeven: in de decennia na de onafhankelijkheid staken bijvoorbeeld meer zwarten onvrijwillig de Atlantische Oceaan over dan
blanken vrijwillig. Voor andere kolonistenlanden, zoals Canada, Australië en
Nieuw-Zeeland geldt iets dergelijks, en zij varen tot op de huidige dag zeer wel
bij de aanhoudende instroom van nieuwkomers. Een universitaire studie over
het laatste decennium van de twintigste eeuw concludeerde dat acht van de tien
nieuwe mannelijke werknemers in de vs verse migranten waren, en dat dit een
enorme impuls had gegeven aan de groei.1
In Europa woedt al jaren de discussie of immigranten nou extra handen
zijn die aanpakken of extra monden die gevuld moeten worden. De deskundigen zijn het daar niet over eens, en de uitkomst van deze discussie hangt
sterk af van de gekozen berekeningswijze. Veel baten- en kostenposten zitten
diep verborgen in de statistieken. Migranten komen bijvoorbeeld vaak pas als
ze volwassen zijn en hun onproductieve jeugdjaren al achter zich hebben. Er
zitten ook veel hoogopgeleiden tussen, die opleidingskapitaal meebrengen (de
zogenoemde brain drain) en migranten zijn vaak ondernemender en hardwerkender dan gemiddeld. Bovendien dragen (vooral illegale) allochtonen vaak
jaren premies af zonder daaraan alle rechten te kunnen ontlenen of er volop
gebruik van te kunnen maken (bijvoorbeeld doordat ze terugkeren naar het
land van herkomst voordat ze de pensioengerechtigde leeftijd bereiken).2 Autochtone middenklassen maken veel meer gebruik van allerlei dure collectieve
voorzieningen, zoals bijvoorbeeld onderwijs en kunst. Dit staat haaks op het
breed ingeburgerde beeld van allochtonen die gebruikmaken van de door de
autochtone bevolking betaalde maatschappelijke voorzieningen.
Op dit moment zijn er zo’n tweehonderd miljoen migranten in de wereld:
dat is tweemaal zo veel als een generatie geleden. Zij maken naar schatting
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driehonderd miljard dollar per jaar naar huis over: driemaal zo veel als er in
de hele wereld aan ontwikkelingshulp gegeven wordt. Voor Marokko is dat
bijvoorbeeld meer dan de hele leidende toerismesector, voor Sri Lanka (voorheen Ceylon) meer dan de hele leidende theesector. 13 procent van de huidige
bevolking van de vs is allochtoon, ofwel elders geboren, en 9 procent van de
bevolking van de Europese Unie.3 Verwacht wordt dat er rond 2050 nog veel
meer migranten nodig zullen zijn. Als de huidige trends doorzetten, zijn er dan
namelijk volgens de Verenigde Naties in de vs nog maar 2,57 werkenden (in de
leeftijd van 15 tot en met 64 jaar) per gepensioneerde over (tegenover 7,83 een
eeuw eerder), en in de eu zelfs nog maar 1,89 (tegenover 6,97 een eeuw eerder).4
De Verenigde Staten zijn al sinds hun ontstaan een immigrantenland geweest, en rond 2050 zal hun bevolking in meerderheid uit minderheden bestaan. West-Europa heeft langer een goeddeels autochtone bevolking gehouden, en vindt immigratie moeilijker. De laatste decennia zijn er drie soorten
immigranten geweest. Allereerst immigranten uit Europa zelf. Op dit moment
zijn dat vooral Oost-Europeanen, eerder waren het Zuid-Europeanen. Zij kwamen als zogenoemde ‘gastarbeiders’, maar bleven en (her)vormden hier later
vaak een familie. Ten tweede zijn er immigranten uit de kustlanden van de
Middellandse Zee, vooral Turken (en Koerden), Arabieren (en Berbers). Zij zijn
van huis uit grotendeels moslim. Ten derde zijn er de immigranten uit de voormalige koloniën verder weg. In Nederland waren dat eerst Indonesiërs en Molukkers, vervolgens Surinamers en Antillianen.
Al deze minderheden communiceren nog weinig op Europees niveau en zijn
nauwelijks in Europees verband georganiseerd. Pogingen om eigen etnomedia
te stichten, die drijven op etnoreclame voor etnomarketing, zijn dan ook tel-

Kader 4.1

Opgroeien zonder vader

7094_wereldburger.indd 75

Autochtonen hebben meestal geen

straatarm waren vertrokken en waar-

weet van de emotionele pijn waarmee

heen ze nu soms op hun oude dag wel-

migratie gepaard kan gaan, vaak vele

varend terugkeren. Er is een aangrijpend

generaties lang. Ike Bertels maakte

moment wanneer een van de vrouwen

daarover in 2005 voor de Wereldom-

met haar vader probeert dóór te praten

roep de mooie documentaire Hua Qiao

over die moeilijke jaren. ‘Je bent zelf

(Overzeese Chinezen). De documentaire

opgegroeid zonder je eigen vader. Dus

vertelt het verhaal van twee jonge Ne-

toen je ons [op jouw beurt] achterliet...

derlands-Chinese vrouwen die voor het

Hoe voelde je je toen?’ Ze weet het ant-

eerst op bezoek gaan bij verre familie in

woord natuurlijk best: verscheurd, maar

een streek waaruit destijds veel mensen

het kon niet anders.

1/3/08 3:46:44 PM

76

Handboek wereldburger

kens opnieuw op niets uitgelopen. Net als pogingen om internationale lobby’s
te stichten (zoals de Arabisch-Europese Liga, ael). De situatie in Europa verschilt dus ingrijpend van die in de vs.
4.3

Migranten in Nederland

Wat weinigen zich realiseren, is dat Nederland al veel langer en in zijn diepste
kern een immigratieland is. Slechts een zéér kleine minderheid van de huidige
Nederlandse families gaat helemaal terug tot de jaren van voor de onafhankelijkheid, veruit de meesten hebben allochtone voorouders. Dat begon al met een
immigratiegolf vanuit het huidige België tijdens de Tachtigjarige Oorlog, werd
gevolgd door een immigratiegolf van vooral Joden uit Spanje en Portugal daarna, van Hugenoten en vrijdenkers uit Frankrijk, enzovoort. Rond de Eerste Wereldoorlog immigreerden veel Belgen naar Nederland, in het Interbellum armlastige Duitsers en Oostenrijkers, rond de Tweede Wereldoorlog weer Joden en
andere vervolgden en tijdens de Koude Oorlog vluchtelingen uit Oost-Europa.5
Deze immigranten kwamen zeker niet alleen terecht aan de onderkant, maar
ook aan de bovenkant van de sociale piramide: de vaderlandse elite. Het Nederlandse koningshuis bijvoorbeeld is voor een groot gedeelte ‘allochtoon’. Zijn
stamvader kwam uit het buitenland en sindsdien zijn de Oranjes vrijwel onafgebroken met buitenlanders getrouwd, en vaak zelf in het buitenland geboren.
Koningin Beatrix heeft bijvoorbeeld via Canada tevens de Britse nationaliteit
en Willem Alexander heeft een Duitse overgrootvader, grootvader en vader.
Kroonprinses Amalia heeft een Argentijnse moeder, en zo naar schatting slechts
voor... 1/32e deel Nederlands bloed, oftewel ruim 3 procent. Zeker 85 procent van
de bevolking is volgens herhaalde opiniepeilingen echter tevreden over de koningin, terwijl de meeste presidenten en premiers elders het bij hun verkiezing
met een schamele 51 procent moeten doen, en daarna met nog minder.6
Terug naar de andere allochtonen. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek zal de Nederlandse bevolking nog even doorgroeien, van 16,4 miljoen nu
tot een piek van wellicht krap 17 miljoen, en daarna weer beginnen te dalen tot
16,8 miljoen in 2050. Een groot deel van de aanwas ontstaat door de immigratie
van allochtonen, en met name door hun vooralsnog wat grotere kindertal. Het
percentage allochtonen zal zo verder stijgen van 20 naar 29 procent: in de grote
steden en onder jongeren wat meer, ver buiten de Randstad en onder ouderen
wat minder. De vier grootste allochtone minderheden (Turken, Marokkanen,
Surinamers en Antillianen, aangeduid als de tmsa-groep) daarbinnen omvatten nu 14 procent van de totale bevolking. Turken trokken oorspronkelijk
vooral naar de oude industriekernen (Zaandam, Schiedam, Enschede) en Ma-
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rokkanen naar Amsterdam. Creoolse Surinamers trokken van oudsher naar
Amsterdam (tegenwoordig ook naar Almere), Hindoestaanse Surinamers naar
Den Haag en Antillianen naar Rotterdam.7
Migratie valt vooral de migranten zélf zwaar; des te meer naarmate de betrokkenen van verder weg komen – geografisch en cultureel. Een derde van de
Marokkaanse en Turkse gezinnen in Nederland leeft onder de armoedegrens,
net als de helft van de Iraakse en Afghaanse gezinnen.8 De integratie stelt dus
vooral allochtonen voor aanzienlijke sociale en psychologische problemen.
Maar bij de derde generatie is er meestal nog slechts een zeer kleine minderheid
met echt grote moeilijkheden over.
Te lang is echter aangenomen dat het allemaal wel vanzelf goed zou komen.
Dat struisvogelgedrag bereikte een dieptepunt tegen de millenniumwisseling.
De aanslagen van 11 september in de vs, de opkomst van de lpf en de dood van
Pim Fortuyn en Theo van Gogh veroorzaakten daarop een schok van bewustwording. Plotseling realiseerde men zich dat in een groot aantal verwaarloosde
probleemwijken een harde kern van asociale gezinnen en probleemjongeren
was ontstaan. Recente monografieën van bijvoorbeeld Margalith Kleijwegt
hebben nog weer eens laten zien hoe ver dat gaat.9
Tegelijkertijd moet echter ook de reële vooruitgang niet worden onderschat.
Het Centraal Bureau voor de Statistiek wees er onlangs op dat het aantal allochtone studenten in het hoger onderwijs sinds twaalf jaar is verdubbeld en
het aantal niet-westerse allochtone meisjes zelfs in aanzienlijk kortere tijd verdriedubbeld.10 Het Sociaal en Cultureel Planbureau meldde in zijn laatste tweejaarlijkse rapport dat ruim een derde van de Turken en Marokkanen tussen 15
en 65 jaar al een baan heeft op middelbaar niveau of hoger en dat dit onder de
tweede generatie zelfs al de helft is, net als onder Surinamers en Antillianen.
Bij de beide eerstgenoemde groepen doen de vrouwen het vrijwel net zo goed
als de mannen, bij de beide laatstgenoemde groepen zelfs beter. Surinamers en
Antillianen zijn ook niet langer ondervertegenwoordigd in de middenklasse
als wordt gecorrigeerd voor opleiding, leeftijd en geslacht.11 Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat er helemaal geen vooroordelen zijn of discriminatie.
Bijvoorbeeld op het werk.
4.4

Sollicitaties van allochtonen

Ondanks de vooruitgang is de werkeloosheid onder allochtonen aanzienlijk – meer dan driemaal zo hoog als die onder allochtonen, ook al loopt ze iets
sneller terug bij herstellende groei.12 Allochtonen maken nog steeds minder
promotie dan gelijk gekwalificeerde autochtonen en verdienen zelfs als amb-
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tenaar 20 procent minder dan autochtonen met dezelfde leeftijd en opleiding.13
Zij worden als laatste aangenomen en als eerste ontslagen als het even wat minder gaat. Ze blijven ook langer ondervertegenwoordigd in de hogere functies en
oververtegenwoordigd in de lagere functies. Dat is bijvoorbeeld flagrant zichtbaar bij mijn voormalige progressieve werkgever, de Universiteit van Amsterdam. Het hooglerarenbestand is er voor het overgrote merendeel lelieblank.
Pas naarmate je lager in de administratieve rangen komt, bij de beveiligers en
schoonmakers, komt er meer kleur in de zaak. Dat is overigens niet het gevolg
van welbewuste discriminatie, hooguit mede van een onbewuste associatie van
allochtonen met allerlei mogelijke problemen. Maar daarnaast zijn er allerlei
‘blinde’ mechanismen die de doorstroming van allochtonen naar hogere functies bemoeilijken.
Het is uitzonderlijk moeilijk om via gewone sollicitaties bij een volledig onbekende organisatie aangenomen te worden. Ikzelf ben geboren en getogen in
Hilversum en Bussum en het heeft mij altijd verbaasd hoeveel van mijn vroegere buren, klasgenoten of hun familie daar uiteindelijk felbegeerde baantjes
bij radio of televisie wisten te krijgen. Ik heb ook de helft van mijn leven aan de
universiteit gewerkt, en het heeft mij altijd verbaasd hoe vaak de betere functies
eigenlijk al op voorhand intern min of meer vergeven waren, ook al werd er
trouwhartig een advertentie voor geplaatst. Allochtonen zitten vaak niet in de
juiste netwerken en kennen ook niet de ongeschreven codes.
Het is bekend dat mensen met ‘verkeerde’ namen bij gelijke geschiktheid
vaak al niet eens voor gesprekken bij bedrijven worden uitgenodigd, ook al zijn
er allerlei campagnes van betrokken organisaties om dat te doorbreken. Het is
duidelijk dat een minder dan perfecte beheersing van taal en andere conventies
in brieven en gesprekken ook vaak als een negatief signaal wordt opgevat. Uiterlijke presentatie door goede verzorging en nette kleding speelt zeker een rol.
Afwijkende details zoals opvallende tatoeages of piercings die in de eigen kring
misschien volop aanvaard zijn, kunnen elders soms toch verkeerd werken. Uitgesproken of sterke aftershaves of vreemde parfums zijn dubbel riskant, juist
omdat ze deels onbewust waargenomen worden.
Bij het handen schudden ter begroeting kan al veel misgaan. In onze cultuur neemt de meerdere meestal het initiatief om een hand uit te steken, en
niet de mindere. Een natte hand wordt al snel geïnterpreteerd als een teken
van nervositeit. Een ferme handdruk wordt geïnterpreteerd als een teken van
zelfverzekerdheid. Maar in het Oosten geldt een stevige handdruk soms juist
als brutaal en een slappe handdruk juist als een teken van gepaste bescheidenheid. In het Westen overdrijven veel jonge mannen de handdruk bovendien tot
een pijnlijke bankschroef. Ook het aantal keren ‘pompen’ verschilt van land
tot land, en kan tot misverstanden aanleiding geven. In sommige landen kan
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de meerdere de ander ook met de andere hand aanraken, om extra warmte en
welwillendheid uit te drukken.
In nrc Handelsblad stond een mooi voorbeeld van een hoogopgeleide Irakese socioloog die negen jaar vergeefs solliciteerde. Zijn sollicitatiecoach was
woedend dat hij een afspraak op maandagmorgen vroeg pas afbelde toen hij er
eigenlijk al had moeten zijn. Maar hij had er juist over gepiekerd: ‘Ik had op inburgeringcursus geleerd dat je Nederlanders na negen uur ’s avonds niet meer
moet bellen. En helemaal niet op zondagavond. Dus ik dacht: dan maar morgenochtend. En voor negen uur werd op zijn kantoor de telefoon niet opgenomen.’ De Irakees deed ook voor hoe hij eerst ging zitten bij sollicitatiegesprekken. ‘Op het puntje van zijn stoel, zijn hoofd en schouders iets gebogen, zijn
handen bij elkaar.’ En dan hoe hij het later deed: ‘Met zijn rug tegen de leuning,
zijn kin iets omhoog en zijn armen los.’ Niet verkrampt bescheiden, maar een
beetje ontspannen zelfverzekerd.14
De zithouding is dus belangrijk: de positie van het hoofd, de romp, de armen
en de benen. Bij een sollicitatie horen de armen en benen bijvoorbeeld niet zomaar over elkaar geslagen te worden. Men mag zijn woorden een beetje kracht
bijzetten door gebaren, maar niet al te veel. Belangrijk is ook om de beoordelaar tijdens het hele gesprek (met tussenpozen) goed aan te blijven kijken. Een
wijkende blik wordt als teken van onzekerheid of zelfs oneerlijkheid opgevat,
zoals we al zagen. Maar in andere culturen wordt zo’n houding juist opgevat als
aanmatiging tegenover een meerdere, als een teken van impertinentie en brutaliteit. Beide partijen moeten zich dus van deze valkuilen bewust zijn.
Het is ook belangrijk om op de juiste manier te luisteren en te spreken. De
sollicitant heeft maar een kwartier of een halfuur om te overtuigen. In de westerse cultuur wordt die tijd gebruikt om te laten zien wat men allemaal gedaan
heeft en kan. Enige verfraaiing wordt daarbij niet geschuwd, als het maar geen
echte leugens zijn. In oosterse culturen wordt die tijd daarentegen vaak gebruikt om te laten zien dat men een loyale ondergeschikte zal zijn. Dat is een
heel andere grondhouding. Sommigen hebben bovendien de neiging om te
knikken of andere tekenen van instemming te geven, terwijl de ander spreekt.
Maar die gebaren kunnen ingrijpend verschillen van cultuur tot cultuur, en
ook een heel andere strekking hebben.
Het is duidelijk dat allochtonen bij sollicitaties en promoties vaak in het nadeel blijven, zelfs als zij perfect Nederlands spreken en cultureel vaardig zijn.
Een vage angst voor mogelijke ‘problemen’ leidt zoals gezegd tot (negatieve)
discriminatie. De vraag is of het zinvol is dit te compenseren door ‘positieve
discriminatie’ in te voeren. Dat wil zeggen dat bij ‘gelijke geschiktheid’ de kandidaat uit een achterstandsgroep (dit geldt soms ook voor vrouwen) de voorkeur krijgt. Maar dat heeft natuurlijk behalve voordelen ook nadelen. Een mooi
punt om eens de discussie over aan te gaan.
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4.5

Etnomedia en etnomarketing in Nederland

Veel allochtonen hebben enkele slechte ervaringen met solliciteren. Daarom
besluiten velen van hen om dan maar voor zichzelf te beginnen. Het aantal
niet-westerse allochtone ondernemers is zo in de laatste tien jaar bijna verdrievoudigd. Het merendeel begint overigens winkels en kleine import-/exportbedrijfjes en dergelijke. Vaak speciaal gericht op de eigen etnisch-nationale groep
of op het land van herkomst. Daar liggen namelijk veel kansen die door autochtonen niet worden gezien, of niet goed kunnen worden gepakt. Bijvoorbeeld
doordat zij op hun beurt daarvoor weer de verkeerde culturele bagage hebben.
Nederland heeft een betrekkelijk homogene autochtone bevolking, met overigens verschillen in het consumptiepatroon in het van oudsher protestante
Noorden en het van oudsher katholieke Zuiden (bijvoorbeeld op het gebied
van eten en drinken, hygiëne en mode). Daarnaast zijn er dus de allochtonen,
van Europese en buiten-Europese origine. Hun gezamenlijk netto besteedbaar
jaarinkomen werd bij de eeuwwisseling geschat op een respectabele kleine
zeven miljard euro. Verantwoord etnomedia- en etnomarketingonderzoek
onder deze groep is echter schaars (zie bijvoorbeeld dat van Verheggen & Spangenberg van het bureau Motivaction).
70 procent van het totaal aan allochtonen in Nederland wordt als gezegd gevormd door tmsa-groepen, met een gezamenlijk netto besteedbaar jaarinkomen van zo’n vijf en een half miljard euro. Bij veel marketeers en adverteerders
bestond lang het idee dat deze consumenten niet interessant voor hen waren.
Ze koesterden het stereotiepe beeld van een dikke oma die gekleed in een
grauwe hoofddoek en slobberige kleren schommelend op en neer liep naar de
markt, of hooguit naar de prijsstunters als Aldi en Lidl. Daardoor lieten ze veel
kansen lopen en lieten ze veel marktaandeel onnodig over aan concurrenten.
Veel marketeers en adverteerders zagen zo bijvoorbeeld niet dat juist groepen wier zelfrespect onder druk staat bij uitstek trendgevoelig kunnen zijn.
De invloed van allochtone jongeren op de straat- en jeugdcultuur is bovendien
aanzienlijk, bijvoorbeeld in taal en muziek. Volgens het boek Megatrends Nederland van de (zelf allochtone) toekomstvoorspeller Adjiedj Bakas is daarbij
overigens geen sprake van een ‘smeltkroes’, maar hooguit van een gemengde
salade (waarbij de bestanddelen dus duidelijk herkenbaar blijven en niet helemaal in elkaar opgaan). Hij ziet dan ook in de grote steden helemaal geen global village ontstaan, maar eerder een ‘nieuwe tribalisering’.
De meeste Surinamers en Antillianen spreken redelijk Nederlands. Ze kijken
deels naar Nederlandse televisie (meer commercieel dan publiek) en luisteren
deels naar Nederlandse radio (vooral muziekzenders). Ze lezen deels Neder-
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landse dagbladen (vooral De Telegraaf), weekbladen (Panorama en Nieuwe
Revu) en roddelbladen. Onder hen circuleren verder wat bladen uit de landen
van herkomst, maar pogingen om speciale bladen voor deze groepen in Nederland te maken is meestal slechts een kort leven beschoren. Wel zijn er wat
lokale radiostations met een vast publiek, en websites op internet.
Turken en Marokkanen van de eerste generatie spraken toen ze hier aankwamen natuurlijk meestal helemaal geen Nederlands. Turken lezen van
oudsher deels Turkse kranten (die via Duitsland komen), maar Marokkanen
nauwelijks Marokkaanse kranten (die via Frankrijk en België zouden kunnen
komen, waar de groep groter is). Beide groepen kijken wel bij voorkeur naar televisie uit de cultuur van herkomst, die hen via kabel of satellietschotel bereikt.
Soms is het dan ook handiger hen via deze kanalen te benaderen.
Er is verder niet alleen een taalbarrière tussen Nederlanders en allochtonen,
maar vaak ook een godsdienstbarrière. De islam vormt de enige grote allochtone groep, die een samenhangende ideologie en diepgewortelde religie aanhangt, welke ingrijpend afwijkt van de westers christelijke. Dat biedt zowel
nieuwe kansen als risico’s voor ondernemers.
4.6

Kansen en risico’s voor ondernemers

Het christendom is in West-Europa over het algemeen op zijn retour. Tegelijkertijd is de islam hier juist in opkomst, vooral in de grote metropolen. In de
westerse wereld zijn de oude opvattingen over godslastering goeddeels verdwenen, maar onder de islamitische minderheden lijken ze juist aangescherpt. Dat
schept aanpassingsproblemen en botsingen. Denk aan affaires zoals die rond
de Duivelsverzen van Salman Rushdie, de film Submission van Ayaan Hirsi Ali
en Theo van Gogh, de Mohammedcartoons van het Deense dagblad Jyllands
Posten, en zo meer. Het werkt echter ook door op het gebied van reclame en
marketing. Een paar voorbeelden.
De Amerikaanse sportschoenfabrikant Nike heeft al meerdere aanvaringen
gehad met moslimautoriteiten. Eerst moest het bedrijf een billboard in ZuidCalifornië weghalen met daarop de foto van een ‘goddelijke’ basketballer en
de bijbehorende slogan ‘Ze noemen hem Allah’. Vervolgens moest het enkele
tienduizenden sneakers terugroepen met ‘vlammen’ op de hiel gestikt. Die afbeeldingen leken namelijk sprekend op het woord Allah in Arabisch schrift. De
Raad voor Amerikaans-Islamitische Relaties dreigde in beide gevallen op te
roepen tot een boycot. Om dat te voorkomen, betaalde Nike een boete van een
halve ton, in de vorm van een ‘vrijwillige bijdrage’ aan een islamitische basisschool ergens in de vs.
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Kort daarop moest het Brits-Nederlandse Unilever op zijn beurt de lancering
van een nieuw ijsje in de Golfstaten uitstellen. Het had een logo van twee vervlochten harten laten ontwerpen, dat ook al op de naam van God leek. Als je
het tenminste ondersteboven hield en van rechts naar links las.15 Toch is het
kortzichtig om alleen maar naar incidenten en problemen te kijken. Het gaat
in de grotere landen om een markt van meerdere miljoenen mensen, en ook
in Nederland toch altijd nog om driekwart miljoen consumenten. Hun voorkeuren en consumptiepatronen wijken op belangrijke punten af van die van de
autochtone bevolking. Dat levert niet slechts bedreigingen, maar ook kansen.
Nog een paar voorbeelden.
Veel moslims voelden zich zoals gezegd als werknemer in Europa niet gelijkberechtigd en gaven er daarom de voorkeur aan om zo snel mogelijk zelf ondernemer te worden. Bijvoorbeeld als winkelier, met hulp van vrouw, kinderen
en verdere familie. Als halalslager waren ze verzekerd van een eigen kernklantenkring, maar als groenteman, kruidenier en bakker boden ze deels een assortiment dat ook andere klanten trok – op een moment dat veel zelfstandige
Nederlandse buurtwinkeliers de strijd tegen de supermarkten juist aan het opgeven waren. De grote ketens voelden zich om klanten te binden overigens al
snel gedwongen om zelf ook meer etnische producten in de schappen te nemen.
Soortgelijke zaken golden natuurlijk voor snackbars en restaurants.
Moslims eten geen varkensvlees, veel hindoestanen geen rundvlees. Fastfoodketens als McDonald’s en Burger King hebben hun formules daaraan niet
of nauwelijks aangepast binnen de westerse wereld, maar wel in West- en ZuidAzië. De fastfoodketen Kentucky Fried Chicken heeft haar formule echter opgebouwd rondom kip. Ze heeft dus erg veel klandizie onder allochtonen, ook
al zal ze dat niet uitdrukkelijk benadrukken. De gerechten zijn bovendien niet
zacht maar krokant, niet laf maar pittig van smaak. Ook frisdranken zijn bij
uitstek populair onder allochtonen, vooral als ze geen alcohol mogen drinken.
Alcoholvrij bier is oorspronkelijk niet zozeer gemaakt voor westerlingen,
maar voor oosterlingen. De Koran verbiedt drank en dronkenschap (dat laatste net als overigens het Oude Testament). In Nederland liep Heineken wat dit
betreft achter op Bavaria: zowel wat betreft de ontwikkeling, de smaakverbetering, de naamgeving als de export naar het Midden-Oosten. Het Heinekenmerk Buckler werd door cabaretier Youp van ’t Hek bij zijn oudejaarconference
belachelijk gemaakt als onmannelijk en moest mede daardoor in de thuismarkt
van de markt worden genomen.16 Bavaria werd daarentegen leverancier van de
westerse legers die tijdens de eerste Golfoorlog in het streng islamitische Saoedi-Arabië gelegerd waren. Het alcoholvrije bier van dit merk kwam zo avond
aan avond op de televisiejournaals in beeld als een echt machoproduct. Inmid-
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dels heeft Heineken in Egypte de grote bierfabriek Al Ahram opgekocht, die
met de zegen van de geestelijke toezichthouders van Al Azhar het populaire
bier Fayrouz maakt voor jongeren in de hele islamitische wereld. Zonder alcohol, maar wel met een schuimkraag. En... verschillende fruitsmaken.
Er is de laatste jaren zeer veel te doen geweest over de hoofddoekjes van moslimvrouwen in Europa. Overigens niet zozeer als een symbool van ‘agressieve
religiositeit’, maar veeleer als teken van vrome ingetogenheid te midden van de
naveltruitjes en minirokjes van een sterk geseksualiseerde westerse consumptiemaatschappij. Maar een tijdlang werden de hoofddoekjes ook een geuzendracht binnen de urban youth culture van chicks en rappers, en een modeverschijnsel onder anderen – waardoor bijvoorbeeld zelfs hippe merken als Nike
zich op die markt wierpen.
Ook mannenkleding onderging de invloed van moslimvroomheid. Tezelfdertijd boekte een Italiaans merk uit Udine bij Venetië namelijk een groot
commercieel succes met een nieuw model spijkerbroeken, Al Quds (Jeruzalem)
genaamd. Deze broeken waren zeer geschikt om op de islamitische manier in
te bidden. Ze hadden versterkte knieën, een hogere heupband, een minder
strak kruis en wijdere pijpen. Alsmede extra grote zakken, voor de horloges en
sieraden die gelovigen immers op dat ingetogen moment moeten afdoen. De
spijkerbroeken waren verder herkenbaar aan een logo in Arabische karakters
en waren afgewerkt met het in Arabische landen favoriete groen.
Nederlandse woningbouwcorporaties kwamen erachter dat de eerste generatie
Marokkanen, Turken en andere niet-westerse allochtonen eigenlijk de voorkeur gaf aan een heel andere woningindeling. Met bijvoorbeeld meteen achter
de voordeur een grote gemeenschappelijke ruimte waarop andere kamers uitkwamen. Pas vanaf de tweede generatie werden de woonwensen van allochtonen gelijk aan die van Nederlanders en trokken ze naar de Vinex-wijken.
Banken kwamen er ook geleidelijk aan achter dat ze andere vormen van woninghypotheek voor moslims moesten ontwikkelen. De islamitische wet of
sharia verbiedt namelijk woeker: het ontvangen of betalen van rente over kapitaal zonder risico. Rente op spaartegoeden is daarom verboden, maar beleggingen niet. Nederlandse financiële instellingen kwamen erachter dat jaarlijks
tientallen zo niet honderden miljoenen van moslims ‘weglekten’ naar banken
uit de landen van oorsprong, die wél aangepaste formules boden. Wereldwijd
ging het in 2005 volgens de General Council van driehonderd islamitische banken in bijna veertig landen om maar liefst tweehonderd miljard dollar. Wanneer rente daarentegen de vorm aanneemt van een aandeel in gezamenlijke investeringen of een huurbetaling daarover is het niet haram en wel halal.
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Iets dergelijks geldt ook voor bijvoorbeeld verzekeringen tegen bijvoorbeeld
stormschade. Daarover wordt alleen God geacht te beschikken en zulke verzekeringen zijn voor sommigen daarom uit den boze, en moeten dus anders
worden ingekleed. Voor orthodoxe joden zijn er inmiddels soortgelijke speciale banken en regelingen.17
Migranten bleken ook bovengemiddeld hoge kosten te maken voor het overmaken van geld naar familie, voor pakjes en telefoon en voor transport. Niet
alleen noordelijke toeristen, maar ook zuidelijke gastarbeiders leverden zo een
belangrijke bijdrage aan de opkomst van nieuwe goedkope vormen van vervoer
in Europa naar de Middellandse Zee: van langeafstandsbusdiensten tot budgetvliegmaatschappijen. Maar ook luxe lijndiensten kwamen met innovaties. British Airways introduceerde bijvoorbeeld een speciale tussenklasse met een gescheiden cabine op vluchten naar het fundamentalistische Saoedi-Arabië en de
Golfstaten. Daarin kunnen vrouwen en kinderen apart zitten van de mannen.
4.7

Ongelijke behandeling in de gezondheidszorg

Het is zeer nuttig om wat beter te kijken naar allerlei vormen van discriminatie die diep verborgen liggen in andere sectoren zoals de medische wereld. De
meeste discriminatie is hier opnieuw niet bewust, maar het ‘blinde’ gevolg van
een samenloop van algemenere psychologische en sociologische omstandigheden. Bestrijding ervan is dus moeilijk.
Sommige ziekenhuizen hebben minder allochtone patiënten dan gemiddeld (zoals academische ziekenhuizen waarheen veel hoogopgeleiden worden
doorverwezen), andere juist meer (stadsziekenhuizen als het Onze Lieve Vrouwegasthuis in Amsterdam en het Westeindeziekenhuis in Den Haag). Hetzelfde geldt voor sommige afdelingen: allochtonen belanden vaker bij de noodhulp, omdat ze de weg naar gewone artsen soms minder goed weten te vinden
(vooral wanneer een onverstaanbaar telefoonbandje daar naar een vervanger
verwijst). Migratie legt echter een grote druk op lichaam en geest, de meeste
ziekten hebben (tevens) een psychosomatisch karakter en uiten zich (mede) in
een cultureel specifieke vorm. Dit is de laatste jaren steeds duidelijker geworden door nieuwe interdisciplines als de medische psychologie, de medische sociologie en de medische antropologie.
Er gaat daarnaast heel veel mis in de communicatie tussen de hoogopgeleide
autochtone artsen en laagopgeleide allochtone patiënten. Door taal en woorden, maar ook door ingrijpende belevingsverschillen. Enerzijds bijvoorbeeld
bij ouder worden, sterven en rouwen; anderzijds bij seksualiteit, voortplanting
en kinderen krijgen. Ik heb zelf van zeer nabij een typerend drama meege-
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maakt. Een allochtone vrouw vertelde haar Nederlandse gynaecoloog dat artsen in het land van herkomst haar hadden verteld dat ze uitzonderlijk nauw
geschapen was en dat dit bij geboorte en zwangerschap problemen zou kunnen
opleveren. De Nederlandse gynaecoloog wuifde dat echter weg als bakerpraat.
De boreling bleef vervolgens inderdaad steken, kostbare minuten gingen verloren en het zenuwstelsel van de baby werd ernstig aangetast. De allochtone ouders werd gezegd dat het kind zeer zwaar gehandicapt was en levenslang in een
gespecialiseerde inrichting zou moeten worden ondergebracht. Hun werd niet
meteen duidelijk gemaakt dat het beter was om het niet kunstmatig in leven te
houden en het een natuurlijke dood te laten sterven – wat uiteindelijk toch gebeurde. De dokters waren opgelucht toen de ouders afzagen van een klacht, in
de overtuiging dat ze in hun lagere sociale positie toch nooit gelijk zouden krijgen van de machtige medische stand. Het was de enige kans van de vrouw op
een kind geweest, haar relatie liep spaak en de vader pleegde later zelfmoord.
Dergelijke incidenten worden vaak in de interne rapportage van ziekenhuizen
weggemoffeld, maar komen ook in Nederland veel vaker voor dan men denkt.
Uit verschillende onderzoeken in de ‘gekleurde’ Amerikaanse staten Californië en New York bleek dat dit soort incidenten eerder regel dan uitzondering was. Oudere blanken kregen er 3,5 maal zo vaak een potentieel levensreddende operatie dan oudere zwarten. Afro-Amerikaanse, Spaans-Amerikaanse
en Aziatisch-Amerikaanse patiënten kregen 20 tot 50 procent minder vaak een
belangrijke hartingreep, bij hetzelfde type verzekering en dezelfde inkomensklasse. Het aantal sterfgevallen liep zo in tien jaar tijd de helft sterker terug
onder blanken dan onder minderheden. Zwarte nierpatiënten hadden verder
45 procent minder kans op een niertransplantatie. Latino breukpatiënten op
de eerstehulpafdeling kregen de helft minder pijnstillers. Allemaal voorbeelden van wat een rapport bedside bias (vooringenomenheid naast het bed) van
artsen noemde.18
De hierboven beschreven problemen gelden nog sterker in de geestelijke
gezondheidszorg, bij psychiaters en psychologen. Communicatiestoornissen
spelen hier zowel bij de diagnose als bij de therapie een grote rol. Het is waar
dat aandoeningen als schizofrenie iets vaker lijken voor te komen bij bepaalde
groepen mannelijke migranten, maar dat kan ook worden veroorzaakt door
hun sociale isolement. Tegelijk worden hun wanen sneller aangeduid als hallucinaties. Nederlandse behandelaars wisten zich bijvoorbeeld lang geen raad
met de ‘winti’-geestenwereld van Surinaamse creolen. Maar vrouwen in Brabant en Limburg die zeggen verschijningen of influisteringen van de Heilige
Maagd Maria te hebben gezien worden niet per se als gek aangemerkt.
Psychotherapie is een proces waarbij behandelaar en cliënt samen ‘zin’ proberen te ontdekken in een ingewikkeld klachtenpatroon. Het is duidelijk dat
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dit beter lukt als de eerste vertrouwd is met de cultuur van de laatste. Therapeuten schatten het ‘niveau van functioneren’ van de cliënt in die gevallen ook
hoger in, en zien de moeilijkheden als minder onoverkomelijk.19 Maar allochtone behandelaars bij Regionale Instellingen voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg, de Riagg’s, klaagden soms dat zij onevenredig veel allochtone
gevallen toegeschoven kregen, ook cliënten afkomstig uit wezenlijk andere culturen.20 Autochtone behandelaars vinden het vaak makkelijker om te werken
met autochtone cliënten – vooral die uit hun eigen sociale klasse. Uit onderzoek blijkt ook dat allochtonen vaak veel minder behandelsessies krijgen dan
autochtonen, hoewel er in de loop der jaren op dat punt zeker vooruitgang is
geboekt (zie bijvoorbeeld Boedjarath & Van Bekkum, 1997).
4.8

Ongelijke behandeling in de rechtshandhaving

Een ander domein als voorbeeld. Ook in de juridische wereld worden mensen
van verschillende komaf verschillend behandeld. Onderzoekers stelden onlangs
vast dat er op dit moment maar liefst viermaal (!) zo veel mensen gevangen zitten
als nog maar twintig jaar geleden. Nederland onderscheidt zich wat dat betreft
steeds meer van de andere landen op het Europese vasteland, en beweegt zich
snel in Britse en Amerikaanse richting. Het gaat namelijk vooral om jongeren en
minderheden. Opvallend is daarbij dat er niet meer mensen worden veróórdeeld
dan een generatie terug, maar dat ze vaker en langer worden vastgehouden – vaak
twee jaar ‘preventief’.21 Er bestaat een wijdverbreid beeld dat Zuidoostelijke culturen lagere morele standaarden hebben dan Noordwestelijke. Daar is van alles
op af te dingen.
Door psychologen zijn allerlei lost wallet experiments gedaan, ook voor de
vergelijking van de eerlijkheid in verschillende culturen. Zij stopten er een bescheiden maar betekenisvol bedrag in, bijvoorbeeld rond de honderd dollar.
In westerse landen bleek de portemonnee veruit het minst te worden teruggebracht, in ontwikkelde oosterse landen het meest – met name in Singapore.
Bij de afdeling gevonden voorwerpen van de politie in de Japanse hoofdstad
Tokyo werd zo in een gemiddeld jaar als 2002 voor een totaal van 23 miljoen
dollar in cash teruggebracht, waarvan 75 procent vervolgens weer door de eigenaars werd opgehaald. (Overigens werd van de 330.000 gevonden paraplu’s
slechts 0,3 procent opgehaald.) Als geld niet wordt opgehaald, mag de eerlijke
vinder het onder bepaalde omstandigheden geheel of gedeeltelijk houden.22
Uit een onderzoek onder duizenden Britse kinderen bleek dat 80 procent toegaf wel eens zonder kaartje in het openbaar vervoer te reizen en 70 procent wel
eens snoep of andere kleinigheden uit een winkel te stelen. Volgens een Neder-
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landse studie van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatie Centrum
van het Ministerie van Justitie, onder bijna 1.500 jongeren tussen 10 en 17 jaar, gaf
een ruime meerderheid van 55 procent toe in het afgelopen jaar wel eens een klein
delict te hebben gepleegd (met inbegrip van meppen). Naarmate de ernst van het
delict toenam, kwam het vaker voor onder jongens dan onder meisjes. Maar er
werd nauwelijks verschil gevonden tussen autochtonen en allochtonen.23
Het Institute of Science and Technology van de Universiteit van Manchester
deed op zijn beurt een groot vergelijkend onderzoek onder volwassenen. Het
vond dat de keurige Britten de ergste lifestyle cheats of alledaagse bedriegers
van alle onderzochte landen waren. De meesten vonden het niet erg om in supermarkten een blikje leeg te drinken en er niet voor te betalen, om de prijskaartjes op artikelen om te wisselen of om het niet te zeggen als ze bij de kassa
merkten dat er te weinig werd aangeslagen. Het merendeel vond het niet erg
om handdoeken uit hotels mee te nemen of om voor twee te betalen en met
drie te overnachten. Het bericht werd triomfantelijk gebracht door de grootste
Engelstalige krant van het hierboven genoemde keurige Singapore (een vroegere Britse kolonie, met vooral etnische Chinezen).24 Bijna vier op de vijf Britten ziet er geen been in om de reisverzekering op te lichten, zo meldde de krant
verder, tegenover nog geen één op de vijf Aziaten.
Een andere veel gestelde en verder reikende vraag is natuurlijk hoe het komt
dat er veel meer mensen uit etnische minderheden in aanraking komen met
justitie, politie en het gevangeniswezen. Dat komt kort gezegd mede doordat
criminelen uit iedere sociale groep natuurlijk de delicten begaan waartoe ze de
kans zien. Bij een onderklasse van slecht geïntegreerde minderheden zijn dat
‘blauweboorden’(gewelds)delicten, zoals tasjesroof en inbraak. Bij een bovenklasse van een blanke meerderheid zijn dat ‘witteboorden’(vermogens)delicten,
zoals malversaties en corruptie. De eerstgenoemde delicten zijn natuurlijk zeer
ernstig, ook vanwege de immateriële trauma’s die ze veroorzaken, maar het
ermee gemoeide totale bedrag is veel lager. De laatstgenoemde delicten worden
daarentegen van oudsher opvallend begripvol behandeld door rechters en politici – die tot dezelfde sociale laag behoren als de daders (zie hierna).
Hoe zit het dan met ernstige geweldsmisdrijven zoals moord? Het is waar dat
hoogontwikkelde landen in de wereld in het algemeen veel verdergaand zijn gepacificeerd dan laagontwikkelde landen. Maar in het meest hoogontwikkelde
westerse land – de Verenigde Staten – vinden jaarlijks volgens een vn-overzicht
naar verhouding tienmaal zo veel moorden plaats als in Japan.25 Vooral vuurwapens gaan in de vs wel heel erg vaak af – bedoeld of onbedoeld. Er komen
zo letterlijk op één achternamiddag meer mensen door vuurwapens om dan in
Japan in een heel jaar.26
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Kader 4.2

De bouwfraude

En de ordehandhavers zelf? Binnen politieorganisaties overheerst van oudsher een zekere mate van machismo en etnocentrisme, om redenen die voor de
hand liggen. Dat draagt ertoe bij dat zij naar verhouding weinig agenten (laat
staan hoger geplaatsten) uit minderheden hebben en promotie laten maken, en
naar verhouding veel criminelen uit minderheden oppakken. Ook blijken ze
daarbij nogal schietgraag: ze halen bij minderheden veel sneller ten onrechte
de trekker over. Dit kwam onder meer aan de orde na het doodschieten van de
onschuldige Afrikaan Amadou Diallo in New York in 1999 en van de onschuldige Braziliaan Jean-Charles de Menezes in Londen in 2005.
Psychologe Bernadette Park van de Universiteit van Colorado deed daarom
een experiment over hidden bias: verborgen vooringenomenheid. Ze liet mensen in een schietspelletje op de computer in een fractie van een seconde beslissen om wel of niet op een figuur in het spelletje te schieten. Het bleek dat proefpersonen mobieltjes en camera’s veel sneller voor een vuurwapen aanzagen, en
daarom meteen schoten, wanneer die figuur zwart was. Onbewuste associaties
speelden daarbij een centrale rol. Later onderzoek van psycholoog Anthony
Greenwald en anderen bevestigde deze bevindingen.27 Minderheden worden
zo op duizend en één manieren anders behandeld dan meerderheden.
Noten
1 Center for Labor Market Studies, Northeastern University, International Herald Tribune, 13 dec.
2002.
2 International Herald Tribune, 6 april 2005.
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3 Volgens International Herald Tribune van resp. 21-22 en 7-8 april 2007.
4 Le Monde, 29-30 april 2007.
5 Zie het instructieve boek Vreemd gespuis, dat Dubbelman en Tanja ooit samenstelden voor de Anne
Frank Stichting en de Novib.
6 Over de achtergronden daarvan deed ik een paar jaar geleden een onderzoek: Het mysterie monarchie.
7 Rapport Bevolkingstrends, geciteerd in de Volkskrant en de weekeditie van het nrc Handelsblad,
beide van 9 jan. 2007.
8 Meer over dit alles bij Van Ginneken in Harchaoui, pp. 116-123.
9 Zie bijvoorbeeld Margalith Kleijwegt (2005), Onzichtbare ouders. De buurt van Mohammed B.
Zutphen: Plataan; Margalith Kleijwegt & Max van Weezel (2006), Het land van haat en nijd. Hoe
Nederland radical veranderde. Amsterdam: Balans; Kustaw Bessems (2006), En dat in Nederland? De
roerige jaren sinds 11 september. Veen.
10 de Volkskrant, 25 juni 2007.
11 nrc Handelsblad, weekeditie, 12 dec. 2006.
12 Met name onder ouderen. Volgens een cbs-onderzoek weergegeven in een anp-bericht (de Volkskrant, 11 juli 2007).
13 Het gaat om de eerste generatie niet-westerse allochtonen. Volgens een cbs-onderzoek weergegeven
in een anp-bericht (Spits, 23 mei 2006).
14 Weekeditie, 23 okt. 2006.
15 Resp. nrc Handelsblad, 25 juni 1997 & Adformatie, 20 okt. 1998.
16 Zie de casus in Van Ginneken 2001, hoofdstuk 7.
17 Zie bijvoorbeeld Trouw, 6 dec. 2003. En items in iht, 10-11 aug. 2002, 5 aug. 2003, 24 mei 2005, 24
mei, 14 juni, 2 okt. en 9-10 dec. 2006.
18 International Herald Tribune, 23 dec. 1993.
19 Volgens een artikel uit het Journal of Cross-Cultural Psychology in 1996, weergegeven in het maandblad Psychologie van jan. 1997.
20 Een klacht die bijvoorbeeld ooit in Psychologie werd geuit door psycholoog Abbas Leito, afkomstig uit
Curaçao.
21 Onderzoek van Miranda Boone van de Rijksuniversiteit van Utrecht en Martin Moerings van de
Rijksuniversiteit van Leiden, gepubliceerd als De Cellen-explosie, in het vaktijkschrift Justitiële Verkenningen. Weergegeven in nrc Handelsblad, weekeditie, 10 juli 2007, pp. 4 en 6-7.
22 Politiefunctionaris Hideo Fukunaga schreef een boek over dat systeem en het bijbehorende reglement, dat volgens hem teruggaat tot het jaar 718. International Herald Tribune, 9 jan. 2004.
23 nrc Handelsblad, weekeditie, 19 dec. 2006, 4 sept. 2007.
24 Journal of Consumer Marketing, onder meer geciteerd in The Straits Times, 3 aug. 2004.
25 Volgens het zevende vn-onderzoek over Crime trends, met betrekking tot de jaren 1998-2000.
26 International Herald Tribune, 18 maart 1997.
27 Resp. gepubliceerd in The Journal of Personality and Social Psychology en The Journal of Experimental
Social Psychology, geciteerd in een overzichtsartikel in International Herald Tribune, 12 dec. 2002.
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Vrijwel iedereen is wel eens naar een ander land met een andere cultuur gereisd, heeft zich daar verbaasd over de andere manieren van doen en over hoe
gemakkelijk daarover misverstanden kunnen ontstaan. Zelfs de omgang met
houding en ruimte op straat is anders. Verder zullen we zien dat er nog andere dingen zijn die ons bij dergelijke gelegenheden ontregelen: van bioritmen
tot culturele obsessies. Wie het massatoerisme wil ontlopen, doet er goed
aan alternatief vervoer te kiezen, maar zelfs met een rugzak kom je toch weer
vaak terug op dezelfde gebaande paden. We beginnen met toerisme vanuit
een ongebruikelijk perspectief te bezien: dat van China.
In de zomer van 2007 ging ik voor het eerst terug naar China, dat ik bijna dertig tot bijna veertig jaar eerder als jonge journalist regelmatig had bezocht. In
de grote stedelijke gebieden langs de Oostkust zoals Beijing, Shanghai en het
gebied rond Canton is de afgelopen kwarteeuw een middenklasse ontstaan met
de omvang van de bevolking van Japan of Duitsland. Maar de handarbeiders
in de woonkazernes rondom de nieuwe fabrieken verdienen slechts een minimumloon en de boeren in het binnenland leven nog in bittere armoede. De
stedelijke elite in de megapolen klaagt nu dat de onderklasse niet geciviliseerd
en gecultiveerd is. Dat kan zo niet langer: zowel met het oog op de reusachtige
stromen buitenlandse bezoekers naar deze ‘oudste continue beschaving ter wereld’ als vanwege de beginnende stromen eigen buitenlandse bezoekers naar
overzee.
5.1

De Chinese invasie

China is al geruime tijd de snelst groeiende toeristenbestemming ter wereld,
ook zonder de Olympische Spelen van Beijing in 2008 en de Wereldtentoonstelling van Sjanghai in 2010, en verwacht wordt dat het rond 2020 al veruit de
grootste zal zijn – met 130 miljoen bezoekers per jaar.
Alle huishoudens in Beijing hebben kort geleden een boekje over ‘goede
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manieren’ ontvangen. Niet boeren aan tafel, niet rochelen en spuwen, niet
neuspeuteren. En niet snuiten door één neusgat met een vinger dicht te drukken en het andere hard leeg te blazen op het trottoir. Niet te luid praten aan
de telefoon, de radio en tv niet te hard zetten. Buitenlanders niet aangapen of
lastigvallen, naar ze wijzen of over ze roddelen waar ze bij staan. Behulpzaam
zijn. Bij sportwedstrijden niet alleen het eigen team toejuichen en het andere
uitfluiten. Er zouden tienduizend ‘beschaafde’ enkelingen worden uitgekozen,
duizend buurtjes en honderd wijken om het goede voorbeeld te geven. Winkelpersoneel mag niet kortaf zijn, maar moet zich behulpzaam gedragen. Later
kregen taxichauffeurs (die de huren in de stad niet meer kunnen betalen) de
instructie niet langer in hun auto’s te overnachten, waardoor die de hele dag
naar stinkende sokken en zweetkleren, naar ongepoetste tanden en kruidig
eten roken. Tijdens de vrije Dag van de Arbeid stuurde het Chinese Bureau ter
Bevordering van Beschaving de eerste inspectieteams de straat op, die meteen
vijftig boetes uitdeelden voor... spugen op straat.
Alle huishoudens in het centrum van Sjanghai zijn op hun beurt benaderd
door vrijwilligers van de vrouwenfederatie die de bevolking zeven ‘no’s’ proberen bij te brengen. Geen afval meer op straat gooien. Niet lachen als er iemand van zijn fiets valt. Opstaan voor kinderen, moeders en ouderen in de bus
of metro. Niet voordringen bij een kassa. Niet eten of drinken, praten of bellen,
in- of uitlopen, flitsen of filmen tijdens een theatervoorstelling.1 En ook: minder roken in openbare gelegenheden en liefst zelfs helemaal stoppen. (China
is de grootste producent en consument van sigaretten ter wereld. Dat brengt
weliswaar twintig miljard dollar aan accijns op, maar kost ook meer dan een
miljoen levens per jaar.)2
De Amerikaans-Chinese mevrouw Yue-sai Kan heeft recent een internationaal etiquetteboek gepubliceerd voor Chinezen die opeens veel meer met
vreemdelingen te maken krijgen. Het werd meteen een bestseller: er werden
honderdduizend exemplaren verkocht (en een veelvoud daarvan als je de roofdrukken meerekent). Het Ministerie van Cultuur en de afdeling voor buitenlandse betrekkingen van de gemeente Shanghai kochten duizenden exemplaren voor hun eigen medewerkers. En om het goede voorbeeld te geven, stond
Yue-sai Kan de opbrengst af aan een liefdadige instelling voor de opvoeding
van kinderen.
De leiding van de Chinese Volksrepubliek is zich dus bewust geworden van
een probleem. In de tijd van het ‘egalitaire’ communisme van Mao waren ‘boeren, arbeiders en soldaten’ de norm, en werd het als ‘bourgeois’ gezien om aan
elementaire beleefdheid te hechten. Tijdens de Culturele Revolutie in de jaren
zestig van de vorige eeuw werden tradities verfoeid en werd veel kunst vernield.
Na de hervorming tot het ‘pro forma’-communisme van Deng willen de macht-
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hebbers echter een minimum aan civilisatie in ere herstellen. Daarvoor wordt
nu sinds kort teruggegrepen op de klassieke leer van Confucius, die stelde dat
de elite geen onnodige dwang moest gebruiken, maar het goede voorbeeld aan
de massa moest geven om zo sociale harmonie te bereiken.3
Ook Chinezen die naar het buitenland gaan worden opgeroepen om zich beschaafder te gaan gedragen. In 1995 waren dat er nog slechts 4,5 miljoen, maar
rond 2010 werden er honderd miljoen verwacht. Het Chinese Nationale Toeristenbureau verspreidde onlangs pamfletten onder uitgaande reizigers met ook
weer een kort lijstje van ‘do’s’ en ‘don’ts’ die men overzee in acht moet nemen
om het imago van land en volk te verbeteren. Zoals het aloude ‘dames gaan
voor’ en ook: ‘peuter niet in je tanden, zit niet aan je kruis en doe niet je schoenen zomaar uit als je op bezoek bent (als dat elders niet de gewoonte is)’.
Veel Chinezen gaan met goedkope meerdaagse tours naar nabije bestemmingen zoals Singapore, waar veel etnisch Chinezen wonen en Chinees gesproken wordt. Zo’n tour kost slechts een paar honderd dollar en omdat daarop
nauwelijks winst wordt gemaakt, moeten de reizigers voor provisie worden
doorgesluisd naar restaurants, warenhuizen en juweliers ter plaatse. Een verkoopster van een Singaporese cosmetica-afdeling klaagde echter: ‘Ze praten zó
hard dat ik moet schreeuwen tot mijn keel pijn doet.’ 4 Maar Singapore stond
aanvankelijk evenmin als in het oorspronkelijke China zelf gokken toe: toch
een geliefde bezigheid. Daarvoor maakten de toeristen dus van daaruit een
dagtochtje naar casino’s in het nabije Maleisië. Een groep van driehonderd
werd echter ook al woedend om de ontvangst daar, en organiseerde zelfs een
sit-in. Ze hadden namelijk speciale vouchers gekregen met als herkenningsteken... een varkenskop. Om ze te onderscheiden van plaatselijke moslimbezoekers die halal moeten eten en er niet aan dergelijke kansspelen mogen meedoen. 5
5.2

Onze biologie, vakantiestress en cultuurverschillen

We gaan op reis voor de ontspanning, maar het is ook vaak een hele inspanning. We willen even weg uit de overbekende omgeving, om nieuwe indrukken op te doen. De beste variant is voor mij het mediterrane ‘dolce far niente’,
het zalig nietsdoen. Doelloos rondslenteren in een dorp of stad, langs straatjes
en pleintjes, met een lui ‘pranzo al fresco’, een middagmaal in de open lucht.
Een andere variant is natuurlijk gehaast van de ene ruïne/kerk/museum naar
de andere attractie rennen, vóór sluitingstijd alle verplichte hoogtepunten willen ‘doen’ die de reisgidsen aangeven. Elkaar ervóór fotograferen, te midden
van drommen andere toeristen, en dan weer verder. ’s Avonds verkeerd eten, te
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veel drinken, te laat naar bed gaan. Vakantiestress die verder bijdraagt aan de
‘culture shock’ (waarop we later terugkomen).
Ons functioneren heeft veel te maken met onze bioritmen. Maandagmorgen
zijn onze bioritmen op het werk vaak verstoord door doorzakken en uitslapen
in het weekend: lang gold dat in producten die op maandag waren gemaakt
vaker kleine foutjes zaten. Van iemand die ’s nachts moet werken is het bioritme vaak verstoord omdat hij steeds dreigt in slaap te vallen: veel grote ongelukken in industrie en transport gebeuren daarom juist in de ‘kleine uurtjes’.
Onze bioritmen hebben overigens ook op allerlei manieren te maken met onze
aandrang tot reizen, en wat er op reis zoals goed en fout gaat.
Seizoenswisselingen kunnen op verschillende manieren bijdragen tot de
reislust. Het contrast tussen de seizoenen is klein langs de evenaar, en groter
naarmate je daar verder vandaan woont. Ons lichaam is in Nederland ingesteld
op korte koude dagen in de winter, en lange warme dagen in de zomer. Onze
hormoonhuishouding schommelt ook per seizoen. ’s Zomers zijn wij lichter
gekleed, drinken meer en raken sneller geprikkeld. Dit blijkt onder meer uit
cijfers over vreemdgaan en geslachtsziekten, maar ook over verkrachtingen en
moord. ’s Winters komen er daarentegen meer zelfmoorden voor en is er vaker
sprake van natuurlijke doodsoorzaken. Dat alles speelt ook op reis.
Wij zijn in Nederland gewend aan een gematigd klimaat, en verbazen ons
over de culturen van andere klimaten. Op vakantie in een warm land staan we
laat op, lunchen licht, en zitten de hele dag in de blakende zon of onder een dun
parasolletje. We weten niet dat de plaatselijke bevolking héél vroeg opstaat,
verbazen ons erover dat de mensen zo zwaar lunchen, midden op de dag in de
echte schaduw liggen te rusten of te slapen, dat de winkels en kantoren soms
de hele voormiddag gesloten blijven, dat men pas heel laat in de avond dineert
en dat kinderen om middernacht nog buiten zijn. Driewerf schande! Ook aan
hoge vochtigheid zijn we niet gewend. We zweten, ervaren dit als vermoeidheid
en/of ergernis. We begrijpen in de (sub)tropen niet wat er met ons gebeurt.
In noordelijke streken is het bioritme van veel zoogdieren daarentegen afgesteld geraakt op het overleven gedurende een lange en schrale winter. Enerzijds
beginnen zij zich vol te stoppen met extra voeding, net zoals de (Noord)westerse cultuur zich in December (met Sint en Kerst) volstopt met eten (vooral suiker, meel en vet). Anderzijds worden die dieren slaperig om energie te sparen,
en ook veel mensen hebben zo’n ‘hibernation response’ enigszins. Men noemt
dat ‘Sad’ ofwel ‘Seasonal Affective Disorder’. Die uit zich in lusteloosheid en
soms een lichte ‘winterdepressie’. Mensen in Noordelijke streken die niet weg
kunnen, gebruiken daartegen de laatste jaren steeds vaker ‘lichttherapie’ met
speciale lampen. Anderen uit onze cultuur trekken naar het Zuiden, voor langere of kortere tijd. Pensionado’s gaan overwinteren aan de Middellandse Zee,
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waar de dagen ’s winters langer zijn. Tweeverdieners gaan even snel op vakantie. Naar plaatsen met een dubbele hoeveelheid zonlicht. Zoals skivakanties in
de weerkaatsende sneeuw, of zwemvakanties aan het weerkaatsende water.
In het gewone leven zij we verder gewend geraakt aan de afwisseling van de
Ongepast gedrag op reis?
Een zwager die voor zijn werk veel reis-

eten hebt, geef het dan aan de opzichter

de, maakte onderweg altijd foto’s van

van dienst.’

rare afbeeldingen op bordjes. Een ande-

Restaurant, Nairobi: ‘Klanten die de dien-

re globetrotter maakte altijd notities van

sters onbeleefd vinden, zouden eens naar

rare Engelse teksten op bordjes waarin

de manager moeten gaan.’

bepaalde gedragingen aan de toerist

Hotel, Tokyo: ‘Het is verboden om in bed

werden aan- of afgeraden, op manieren

te roken of andere smerige dingen te

die nogal vreemd leken. Hij bezwoor dat

doen.’

hij ze echt had gezien, en stuurde een

Hotel, Japan: ‘U wordt uitgenodigd om

overzicht rond. Hierbij een selectie van

gebruik te maken van het kamermeisje!’

enkele van de best vertaalbare, uit Eu-

Supermarkt, Hongkong: ‘Voor uw gemak

ropa en verder weg.

bevelen wij de uiterst hoffelijke zelfbediening aan.’

Reisbureau, Kopenhagen: ‘We nemen

Klokje, gekocht in Hongkong: ‘Werkt ge-

uw koffers in ontvangst en sturen ze alle

garandeerd zijn hele nuttige leven.’

richtingen op.’

Tempel, Bangkok: ‘Vrouwen verboden,

Hotel, Zürich: ‘Omdat omgang met leden

ook verkleed als man, zelfs buitenlanders.’

van het andere geslacht in de slaapkamer

Grote weg, bij de Athirivier: ‘Let op! Als

ongepast is, verzoeken wij u die in de

dit bord onder water verdwenen is, is de

lobby te hebben.’

weg onbegaanbaar.’

Hotellift, Parijs: ‘Laat uw waarden alstu-

Gebouw, Mathare: ‘Centrum ter preventie

blieft beneden achter bij de balie.’

van geestelijke gezondheid.’

Artsenpraktijk, Rome: ‘Specialist in vrou-

Op een kerkhof: ‘Bezoekers mogen alleen

wen en andere ziekten.’

bloemen plukken van hun eigen graf.’

Kader 5.1

Hotelbrochure, Italië: ‘Massa’s mensen

7094_wereldburger.indd 95

uit de hele wereld komen hiernaartoe om

Deze teksten zijn niet alleen ongeluk-

van de rust te genieten.’

kig geformuleerd, maar maken ook

Wasserette, Rome: ‘Dames, laat uw kle-

duidelijk dat schrijver en lezer een ander

ren hier achter en ga er vanmiddag eens

referentiekader hebben. Dat is bij uit-

lekker op uit.’

stek kenmerkend voor alle vormen van

Dierentuin, Boedapest: ‘Verzoeke de

interculturele miscommunicatie.

dieren geen eten te geven. Als u geschikt

1/3/08 3:46:51 PM

96

Handboek wereldburger

werkweek en het vrije weekeinde, de vrijdagmiddag met zijn ‘happy hour’ en de
maandagmorgen met zijn ‘hangover’. In de vakantie raakt dat ritme verstoord,
en raken we zo vaak nog verder gedesoriënteerd. Ook omdat de rolpatronen en
rolverwachtingen worden verstoord: van man, vrouw en kinderen. De ontregeling van het vaste schema van taken en vrijstellingen, van rechten en plichten,
leidt tot extra spanningen en niet zelden tot echtelijke conflicten. Ook al doordat naasten steeds op elkaars lip zitten of zich juist van derden helemaal niets
aantrekken. Gedragsregels en schaamtegevoelens verschuiven.
Mensen hebben natuurlijk een ingebouwd dagritme. Het neigt naar 25 uur,
als de interne klok niet dagelijks opnieuw gelijkgezet wordt. Maar het daglicht
bereikt via de ogen het ‘derde oog’, de pijnappelklier, die onder meer de productie van melatonine aanpast. Ons dagritme wordt tegenwoordig ontregeld
door de supersnelle manier van reizen met straalvliegtuigen, naar Oost of
naar West. Dan hebben we opeens een aantal uren te veel of te weinig in ons
systeem zitten. In het Engels heet dat ‘jet lag’. Het duurt soms dagen voordat
ons lichaam en onze geest zich aan de nieuwe situatie hebben aangepast. Dat
is vooral vervelend als je op je bestemming meteen moet werken, en niet helemaal alert bent.
Als je slechts heel kort op en neer gaat naar een andere tijdzone, kun je het
beste proberen het dag- en nachtritme van thuis zo goed en zo kwaad als het
gaat te handhaven. Ga je langer weg, dan moet je het aanpassen. Het belangrijkste signaal als ‘Zeitgeber’ komt daarbij van fel daglicht, niet verzacht door
een zonnebril. Het vertaalt zich in een oplopende lichaamstemperatuur en toenemende alertheid; de nacht doet het omgekeerde met je.
5.3

Houding en ruimte

Spiegelen. Bij de ontmoeting tussen autochtonen en allochtonen kunnen allerlei mechanismen ontregeld raken. We zijn ons bijvoorbeeld vaak niet van
onze eigen lichaamshouding bewust, maar we verbinden aan die van anderen wel degelijk allerlei conclusies. Bij veel ontmoetingen is de grondhouding van beide partijen gelijk en maken zij op hetzelfde ogenblik of kort na
elkaar ook soortgelijke gebaren. Wanneer zij contact (proberen te) maken,
zullen ze de veranderende houding(codes) van de ander ook onbewust nadoen of ‘spiegelen’ – dit is een belangrijk onderdeel van non-verbale communicatie. Maar die codes zijn niet in alle culturen hetzelfde en de synchronisatie is soms dan ook frustrerend.
Staan. Iemand die zelfbewust is, staat overal meestal goed rechtop: het hoofd
geheven en de schouders naar achter; de borst ietwat vooruit en de buik
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ietwat ingehouden. Maar nadere conventies verschillen. Een man die ‘ontspannen’ met de handen in de zakken van colbert of pantalon staat. Een
vrouw die tijdens een gesprek haar donkere zonnebril ophoudt. Een jongere die kauwgum kouwt. Dat was en is in sommige milieus en culturen
onbeschoft, maar in andere juist heel vlot.
Ruimte. De bekende Amerikaanse cultureel antropoloog Edward Hall ontwikkelde in het klassieke boek The hidden dimension denkbeelden over
proxemics, het gebruik en de ervaring van lichaamsruimte. In het nieuwere
overzichtsboek Body language van het echtpaar Pease wordt (op p. 195) de
omvang van de vier concentrische bubbels om ons heen nauwkeurig geschat. Voor Amerikanen en andere noordwesterlingen loopt de ‘intieme’
ruimte volgens hen van 15 tot 45 centimeter afstand, de ‘persoonlijke’ ruimte
van 45 centimeter tot 1,2 meter, de ‘sociale’ ruimte van 1,2 tot 3,6 meter en de
‘publieke’ ruimte daar voorbij. Er zijn allerlei ongeschreven regels over wanneer of waarvoor je die ruimtes mag binnendringen. Bij zuidoosterlingen
(vooral uit heel dichtbevolkte metropolen) zijn die afstanden soms de helft
kleiner dan wij gewend zijn. Bij een gesprek ontstaat zo vaak onbewust een
‘dans’. Waarbij de eerste steeds ongemerkt iets achteruit probeert te schuifelen en de laatste door iets vooruit te schuifelen weer aansluiting zoekt. In
dicht opeengepakte liften en vervoermiddelen voeren we daarenboven een
soort mimespel op. We proberen de engtevrees te verlichten door anderen
niet aan te kijken, ons gezicht in een neutrale stand of masker te zetten en
schijnbaar aandachtig met andere dingen bezig te zijn.
Geuren en adem. Als mensen heel dichtbij komen, kun je hun lichaamsgeur
vaak goed ruiken. We vinden dat meestal een prettig gevoel bij heel vertrouwde mensen en geuren, maar vaak onprettig bij vreemde mensen en
geuren. In westerse landen worden alleen de adem en de lichaamsgeur van
bloedverwanten of intimi vaak prettig gevonden, maar in sommige oosterse
landen ook die van vrienden of naaste collega’s. Een probleem is daarbij dat
we allemaal ruiken naar wat we eten en drinken – en dat is weer cultureel
bepaald.
Stinken en aanraken. De geuren van cultuurgenoten ruiken we veel minder
dan de geuren van ‘vreemdelingen’. We denken daarom dat wijzelf discreet
geurloos zijn en dat alleen de anderen penetrant stinken, maar dat is een
waarnemingsillusie. Wijzelf zijn bovendien vaak op zo’n moment, op vakantie bijvoorbeeld, vrijgesteld van lichamelijke arbeid en dus transpiratie,
anderen niet. Zelfs sterke deodorants van een ons onbekende soort vinden
we storend. Ook ongewilde aanrakingen of tegen elkaar aan gedrukt staan
in een rij of in een publiek ervaren wij zo van sommigen als hinderlijker dan
van anderen.
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Zitten. Veel van onze ‘ontspannen’ manieren van op een stoel of fauteuil zitten (onderuitgezakt of benen languit, voortdurend bewegen of wiebelen)
worden elders geïnterpreteerd als een teken van rusteloosheid en een gebrek
aan ruggengraat. In Oost-Aziatische landen als China en Japan hoort een
volwassen persoon met maatschappelijk aanzien ‘innerlijke harmonie’ uit te
stralen. Dat wil zeggen dat hij rustig en stil zit, rechtop en met de armen ontspannen op de stoelleuning.
5.4

Massatoerisme

Reizen en toerisme. Volgens de Wereld Toerisme Organisatie van de vn brengt
de reis- en toeristische sector op dit moment 730 miljard dollar per jaar binnen. Binnenkort is ze olie als de grootste sector van de economie wellicht
voorbij gestreefd.6 Ze draagt wereldwijd bij tot groei, maar ook tot ongelijkheid. De meeste toeristen zijn op zoek naar de 3Z’s: Zon, Zand en Zee. Liefst
met een klein beetje oudheden en cultuur in de buurt. Niet alle reizigers krijgen echter de kans om werkelijk meer begrip te ontwikkelen voor de landen
die ze bezoeken, de plaatselijke bevolking heeft er bovendien maar beperkt
voordeel bij.
De massale hang naar ‘het andere’ leidt zo soms tot eenvormigheid. Waarbij
alle overzeese bestemmingen op elkaar gaan lijken, net als winkelstraten in
Nederland. Al geruime tijd is ook de vraag opgeworpen, of het huidige massatoerisme naar ‘minder ontwikkelde’ landen leidt tot verbroedering of verloedering (Van Egmond). Een andere vraag is die van ‘linkage and leakage’: hoeveel
draagt werkelijk bij tot de verbetering van de infrastructuur en de werkgelegenheid ter plaatse, en hoeveel lekt weer weg?
De toerist is zich er vaak niet van bewust dat volgens de vn bij all-in reizen
maar liefst tachtig procent van de reissom ten goede komt aan instellingen die
hun thuisbasis hebben in de regio van herkomst: reisbureaus, vliegmaatschappijen, hotelketens en andere dienstverleners. Alleen de kruimels zijn dan voor
mensen in het land van bestemming, zoals het lagere personeel en de souvenirverkopers. Tegenover de economische voordelen staat sociale ontwrichting,
wanneer de traditionele leefwijze onder druk komt te staan – door geld, drank,
seks en zo meer. Een kleine groep toeristen gedraagt zich ver van huis zelfs uitgesproken a-sociaal.
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Cannibal Tours
Een vroege illustratie van het spannings-

de betrokkenen dan met de structuur

veld was de roemruchte documentaire

van de situatie, waarin dit alles ongewild

Cannibal Tours (1988), van de Australiër

al van tevoren zit ingebouwd.

Kader 5.2

Dennis O’Rourke. Ze liet een nieuw
soort excursie zien, waarbij welstandige

Een complementair voorbeeld was de

Amerikaanse en Europese toeristen met

documentaire Pygmees in Paris (1991/92)

een klein vliegtuig naar Nieuw-Guinea

van Marc Kidel (voor ‘Les films d’Ici, la

werden gevlogen, en vervolgens met

Sept en de BBC). Zij toonde een bijzonder

een luxejacht verder de rivier opvoeren

zangkoor, dat recht vanuit het regen-

naar het binnenland. Om zichzelf daar

woud in de Centraal Afrikaanse Repu-

te fotograferen met halfnaakte ‘kan-

bliek naar de Franse hoofdstad met zijn

nibalen’, die zich voor de gelegenheid

Eiffeltoren werd gevlogen om daar op te

moesten beschilderen. Ze chicaneren

treden. De confrontatie met de techno-

over een paar centen voor een souvenir,

logie en luxe daar maakte ze echter ook

met een klein kind dat hartverscheurend

enigszins opstandig, sommigen voelden

ongelukkig kijkt. Dat alles heeft echter

zich misbruikt en uitgebuit. Ook hier was

minder te maken met de instelling van

de cultuurschok duidelijk zichtbaar.

5.5

Op straat

Mensen die hun eigen sociale omgeving verlaten, en ‘ontspannen’ op vakantie
gaan, hebben al snel de neiging om hun normale terughoudendheid los te laten
als het gaat om beleefdheid en rekening houden met anderen. Daarnaast vergeten ze vaak dat elders ook andere gedragsregels gelden. Ook al ben je daar niet
vertrouwd mee: toon in elk geval zo veel mogelijk respect voor de lokale bevolking en voor de gewoonten van de andere cultuur. Houd er bijvoorbeeld rekening mee dat vrome moslims vijfmaal per dag even in rust willen bidden. En
dat ze tijdens de Ramadan van zonsopgang tot zonsondergang moeten vasten.
Eten, drinken, roken. In veel landen wordt het uitvoerig eten van snacks op de
openbare weg als ongepast ervaren. In de hoog ontwikkelde brandschone
stadstaat Singapore is kauwgom nauwelijks te krijgen, wordt het kauwen
ervan in het openbaar ontmoedigd en het weggooien ervan op straat (net als
van papiertjes en ander afval) stevig bekeurd. In andere landen (zoals sommige Amerikaanse staten) is het drinken van alcohol op straat van oudsher
verboden, zeker door minderjarigen, en wordt zwaar beboet. In veel westerse landen is roken in openbare ruimten (wachtkamers, cafés, restaurants,
hotels) tegenwoordig verboden.
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Taal. Denk ook niet dat je onder elkaar voortdurend hardop commentaar
kunt geven op omzittenden en voorbijgangers zonder deels verstaan en begrepen te worden. Losse woorden die in andere talen vergelijkbaar zijn worden vaak verstaan. Nakijken en wijzen worden altijd begrepen. Ik maakte
ooit in het voorbijgaan in Cuba een grapje over een vreemd uitziend hondje.
De eigenares barstte in tranen uit: het beestje bleek doodziek te zijn.
Kleding. Enerzijds kleden sommige bezoekers zich al te nadrukkelijk als
vreemde toeristen: met rare hoofddeksels en zonnebrillen, in schreeuwerig hemd en korte broek, op sandalen of slippers. Anderzijds springen ze
er vaak nog meer uit als ze lokale kleding willen dragen, zoals sombrero’s
en poncho’s. Denk aan de idiote vermommingen van de detectivetweeling
Jansen en Jansens in de avonturenstrips Kuifje. Om een aantal verschillende
redenen kan het verstandig zijn er wat onopvallend uit te zien.
Fatsoen. Let ook op kleding die elders als uitdagend kan worden opgevat. Op
plaatsen waar veel vrouwen kuise hoofddoekjes dragen, wordt zelfs loshangend lang haar al snel als uitdagend gezien. Shirts met diepe decolletés of
zonder mouwen en minirokjes of shorts worden op veel locaties niet geapprecieerd. Zeker niet in of om kerken in Zuid-Europa en moskeeën in islamitische landen. Op stranden waar veel buitenlanders komen, zijn jonge
toeristes vaak nog eerder dan thuis geneigd hun topje uit te doen. Maar
in islamitische landen – van Marokko en Egypte tot Maleisië en Indonesië – wordt dat door velen als hoerig ervaren. Je kunt je daar natuurlijk niets
van aantrekken, maar het leidt niet zelden tot moeilijkheden.
Omgangsvormen. In veel Arabische landen lopen mannen hand in hand over
straat, maar dat heeft verder geen enkele bijbetekenis. Mannen zijn ook alomtegenwoordig in traditionele koffiehuizen, vrouwen komen weinig in dat
soort gelegenheden. Omgekeerd lopen mannen en vrouwen vaak niet eens
dicht naast elkaar, en zeker niet hand in hand. Ze horen elkaar niet in het
openbaar te liefkozen, laat staan te kussen, te omhelzen, te betasten of nog
meer. Ook in Oost-Azië werd dat lang als ongepast beschouwd.
Fotograferen. Houd ook rekening met andere gebruiken. In sommige culturen
willen mensen niet dat je een afbeelding van hen maakt en meeneemt. Zij
geloven dat dit je macht over hen geeft. In andere religies wordt gemeend dat
God afbeeldingen maken van mensen verboden heeft. Ik werd ooit in Caïro
door een groep jongeren achtervolgd en met stenen bekogeld, omdat ik in
een achterbuurt zomaar links en rechts foto’s aan het maken was. Eigenlijk
moet je daarvoor eerst toestemming vragen, ook al leidt dit er soms weer toe
dat men dat aangrijpt om een fooitje te vragen. Zeker mensen die zich speciaal voor toeristen in folkloristisch kostuum hebben uitgedost.
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Vervoersmiddelen en interculturele ontmoetingen

Auto’s en bussen. Wat is ondertussen de beste manier om ter plaatse individueel te reizen, als je geen massatoerist wilt zijn maar echt iets van de andere cultuur wilt leren kennen? In huurauto’s zonder je je af van de omgeving, ook al kun je daarmee overal stoppen. Voor luxe busverbindingen
voor lange afstanden geldt een beetje hetzelfde, als de airco loeit en je achter
donker getint glas zit. Je ziet altijd alleen maar vluchtig de voorkant van de
huizen, met uithangborden en reclame. Net als de prachtige gevels die de
Russische gouverneur Potemkin naar verluidt liet optrekken om indruk te
maken op zijn baas de tsaar. In het Afrikaanse Burkina Fasso verkoos ik een
paar jaar geleden een rit met een gammele buslijn dwars door het hele land
boven een bezoek aan enkele toeristenattracties. Zo zag ik veel meer van het
echte leven.
Treinen. Een boemeltreintje met open ramen trekt vaak langs de achterkant
van de huizen. Je kijkt vaak recht in de tuintjes, binnenplaatsen en soms zelfs
de vertrekken waar gewone gezinnen en ambachtslieden bezig zijn. En wat
is de beste manier om ter plaatse individueel te reizen als je eens een beetje
met mensen uit die andere cultuur wilt kunnen doorpraten? Opnieuw de
trein, zelfs op de wat snellere doorgaande verbindingen. De passagiers zijn
namelijk éven niet gehaast, ze hebben vaak uren tot hun beschikking en zijn
gretig om die te vullen met nieuwe indrukken. Ze zijn tijdelijk je lotgenoten
in een tijdcapsule.

Kader 5.3

Treinreizen
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Backpackers. Studenten maken tegenwoordig vaak tijdens of na hun opleiding één avontuurlijke ‘wereldreis’ met een paar vrienden en doen daarbij
afwisselend stukjes met openbaar vervoer en stukjes liftend – met alleen
een rugzak mee. Door een deel van Latijns-Amerika, een deel van het Midden-Oosten of een deel van Zuidoost-Azië. In dat laatste geval vliegen ze
vaak aan op Singapore, reizen dan een stukje door Thailand of een stukje
door Indonesië om uiteindelijk in Australië te belanden. Onderweg maken
de reizigers dan foto’s, om na thuiskomst te laten zien en te bewaren. Maar
welke?
Bestemmingsmythen. Mijn studente Daphne Duin deed een uniek onderzoek
door van die Zuidoost-Aziëtrips foto’s te verzamelen bij een groot aantal
medestudenten, die te vergelijken en te analyseren. Het bleek dat de reizigers naar Zuidoost-Azië grotendeels dezelfde beelden reproduceerden:
zowel de ‘unieke’ toeristische attracties uit natuur en cultuur, als ook steeds
dezelfde opvallende details uit het dagelijks leven. Duin concludeerde dat
ze al van huis waren vertrokken met bepaalde overbekende beelden in hun
hoofd, die vervolgens opzochten en voor zichzelf ‘herbevestigden’ op de
plaats van bestemming. In een eeuwig terugkerende gesloten ‘cirkel van representaties’.
Fietsen en wandelen. De beste manieren om de cultuur van bestemming te
benaderen zijn fietsen en wandelen. Eén uiterste is de sportieve lange fietstocht. Maar natuurlijk gaat daarbij veel tijd en moeite zitten in het oplossen
van praktische problemen, ook al wordt zo’n groep vaak ondersteund vanuit
een begeleidende truck en een ervaren organisatie. Een ander uiterste is gewoon rondwandelen in een vreemde stad, weg van het luxueuze centrum en
de toeristenenclaves, naar de binnensteden of buitenwijken. Ik nam daartoe
bijvoorbeeld ooit in Mexico een gewone stadsbus tot het eindpunt, en liep
daarna nog een paar kilometer naar een sloppenwijk met de idyllische naam
Aurora, vlak achter het vliegveld. Of in Algiers een gewone stadsbus naar
het universiteitsterrein, waar het vaak makkelijker is om gesprekken aan te
knopen. Zodat je niet geïsoleerd blijft, maar contact maakt.
5.7

Bestemmingsobsessies en gekte

Mensen reizen naar verre bestemmingen voor een ‘verandering van omgeving’. Enerzijds is dat ‘ongerepte natuur’, anderzijds zijn dat ‘grote cultuurcentra’. Maar net als massatoerisme een uitvinding van de laatste eeuw is, zo is ook
‘ongerepte natuur’ dat. Vroeger waren bergen en bossen, stranden en oceanen
onbekende, duistere en gevaarlijke plaatsen die men liever vermeed als het
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enigszins kon. De Franse mentaliteitshistoricus Alain Corbin heeft dat mooi
laten zien in zijn beroemde studie over (de opkomst van) Het verlangen naar de
kust.
Het resultaat van die hang van iedereen naar dezelfde plaatsen is natuurlijk
dat echt ongerepte natuur steeds zeldzamer wordt, en onveranderlijk omsloten
wordt door een hybride ring van pseudonatuur, vol met aanrijroutes en horecagelegenheden. Met geronk van motoren en lawaai van radio’s, overal rondom
de rustzoekers heen.
Anderzijds zijn er de grote ‘cultuurcentra’ van vroeger (zoals Athene en
Rome) tot nu (zoals Londen, Parijs en Berlijn). Stedelijke agglomeraties van een
paar tot een dozijn miljoen inwoners, waar we hartje zomer naartoe reizen om
van het ene naar het andere beroemde gebouw te trekken. We zeggen niet: ‘Ik
zie wel of ik daar ooit eens toevallig in de buurt kom.’ Maar: ‘Dit of dat moeten
we ook nog doen.’ Het wordt een verplichting. Met als gevolg dat we aan het
eind van zo’n bezoek eindeloos veel steen en staal hebben gezien, schilderijen
en beeldhouwwerken. Maar te weinig naar de mensen hebben zitten kijken,
laat staan uitvoerig met ze hebben gesproken. Toch hebben we na zo’n week ons
oordeel klaar: ‘de’ Engelsen zijn zus en ‘de’ Fransen zijn zo. Om van de Duitsers
maar niet te spreken.
Voor middenklassetoeristen zijn de Italiaanse renaissancesteden van oudsher een must, en met name Florence. Graziella Magherini was lange tijd als
psychiater verantwoordelijk voor de geestelijke gezondheidszorg van het Santa
Maria Nuovaziekenhuis in de binnenstad. Elke zomer werden daar toeristen
binnengebracht met dezelfde malaises. Enerzijds bleken kunsttoeristen onder
druk te staan van de hitte, het stof, de lange dagen van eindeloos door het centrum en de musea drentelen of in de rij staan. Anderzijds waren ze vaak op
zoek naar verdere zingeving voor hun leven, door zich helemaal over te geven
aan het hogere en het schonere. Magherini noemde dit het ‘Stendhalsyndroom’.
Stendhal was het pseudoniem van de Fransman Marie-Henri Beyle, auteur
van beroemde romans als Le Rouge et le Noir en La Chartreuse de Parme. Vanaf
de Napoleontische tijd verbleef hij lange tijd als officier en diplomaat in het bewonderde Italië. In een van zijn reisverslagen beschrijft hij hoe hij zich in de
cultuurstad Florence eerst door een toenemende exaltatie overmand voelde,
en vervolgens door een ernstige malaise. Dit gebeurde na een bezoek aan de
beroemde Sante Crocekerk, waar zich onder andere de graven van de grote
schrijvers Dante en Bocaccio bevinden. Het had wellicht ook te maken met zijn
eigen eerzucht en faalangst. Dergelijke tegenstrijdige gevoelens overvallen ons
allemaal wel eens bij de ontmoeting met cultuur en kunst met een grote K.
Later signaleerde men in Israël een soortgelijk verschijnsel, bij het Kfar Shaul
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psychiatrisch hospitaal in Jeruzalem. Daar belandden christenen die zich na
een bezoek aan de Via Dolorosa en Golgotha opeens Maria waanden, of Jezus
Christus, of Johannes de Doper. Of joden die zich na een bezoek aan de Olijfberg of de Westmuur opeens Mozes of Koning David waanden. Moslimtoeristen waren er op dat moment nog zo weinig, dat de Gouden Moskee niet een
soortgelijk effect had. Een Samson sloeg alles kort en klein, en probeerde dwars
door een muur heen uit de inrichting te ontsnappen. Ik zag er een verhaal over
in de International Herald Tribune, stuurde het op naar Psychologie dat er een
artikel over maakte, en van daar belandde het nieuwtje uiteindelijk weer op de
redactie van de tv-actualiteitenrubriek Netwerk.7

KRO -verslaggever Fons de Poel reisde af

hadden. Het ging vaak om mensen zon-

naar Jeruzalem en maakte een uitvoerig

der psychiatrische voorgeschiedenis,

interview met de eerstverantwoorde-

maar het isolement en de desoriëntatie

lijke psychiater, Carlos Bar El. Zijn re-

van de reis (of de aansporingen van pre-

portage Kortsluiting in Jeruzalem toont

dikers) leverden een goede voedings-

een aantal religieuze toeristen die ter

bodem. Gelukkig duurde de aanval van

plaatse helemaal doordraaiden bij de

religieuze gekte meestal niet langer dan

aanschouwing van de heilige plaatsen

een week, waarna de patiënten weer

waarover ze sinds hun kindertijd im-

op transport naar huis konden worden

mers zulke verheven verhalen gehoord

gezet.

Kader 5.4

Vakantiewaanzin

Veel mensen bleven overigens thuis en stuurden post. ‘God, Jeruzalem’ ontving
drie tot vier brieven per dag, ‘Jezus Christus, Nazareth’ kwam op de tweede
plaats met iets minder. Ze belandden samen met honderd andere postzakken
per dag op de afdeling ‘in eerste instantie onbestelbaar’, en werden daar opengemaakt. Vaak was er ook een bankbiljet bijgesloten, om aan een verzoek tot
tussenkomst extra kracht bij te zetten. Later opende het postkantoor zelfs een
speciaal faxnummer voor Jahwé, waarheen men verzoeken kon sturen die dan
door hen in de kieren van de Klaagmuur werden gestopt, tussen de briefjes van
bezoekers die in levenden lijve aanwezig waren.8
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Noten
1 hp/De Tijd, 25 maart 2006. En iht, 29 juni 2006.
2 iht, 9 febr. en 17 maart 2006 (volgens de who geciteerd door persbureau Bloomberg).
3 Daniel Bell, ‘Chinese leaders rediscover Confucianism’. iht, 15 sept. 2006.
4 New York Times/iht, 22-23 okt. 2005 en ap/iht, 29 nov. 2004.
5 iht, 22-23 okt. 2005.
6 iht, 3 januari en 2 juni 2007.
7 iht, 14 mei 1992; Psychologie, dec. 1992.
8 Ha’aretz (Tel Aviv), overgenomen in Le Courrier International, 24 sept. 1992. Zie ook iht, 22
jan. 1993.
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Laten we op dit punt, tussen reizen en verhuizen, even wat stilstaan bij twee
verschijnselen die soms met elkaar samenhangen. Enerzijds bij iets langere
maar nog steeds relatief kortdurende verblijven elders, zoals voor een studie
of stage. Anderzijds bij relaties die steeds vaker tussen mensen uit verschillende culturen opbloeien. Niet-westerlingen idealiseren daarbij vaak westerse schoonheid, westerlingen daarentegen niet-westerse schoonheid. Als het
eenmaal klikt, raken mensen soms verliefd, verloofd, getrouwd met iemand
uit een andere cultuur. Dat heeft mooie, maar ook lelijker kanten. Bijvoorbeeld bij een scheiding en bij ruzie over de toewijzing van de kinderen.
De laatste paar jaren is er een razendsnelle groei van een ‘moderne’ schoonheidsindustrie in niet-westerse landen. Wereldwijd wordt daarin op dit moment
bijna 250 miljard dollar omgezet, . Westerse landen zijn grote exporteurs van
degelijke artikelen naar Afrika, Azië en Latijns-Amerika.1 Veel van de ‘geglobaliseerde’ media zijn ook allereerst westers. Zij confronteren mensen overzee met
onze schoonheidsidealen. De cosmetica-industrie en de esthetische chirurgie
ter plaatse springen daar vervolgens gretig op in.
6.1

De aantrekkingskracht van blonde haren

Het uiterlijk van andere volkeren verandert zo ingrijpend. Andere schoonheidsidealen worden aangeprezen, vooral door grote bedrijven: van L’Oréal en
Estée Lauder, tot aan Unilever en Procter & Gamble.2 Veel van de producten,
de marketing, de reclame en de modellen zijn echter van Europese of Amerikaanse oorsprong. Net als veel van de films, televisieseries en celebrities in de
geglobaliseerde media.
Het Latijns-Amerikaanse Venezuela is wat de schoonheidscultus betreft wereldkampioen. Het is een land met grote olierijkdommen die lang slechts aan
een betrekkelijk kleine bovenlaag ten goede kwamen. Schoonheid was lang
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het beste hulpmiddel om maatschappelijk omhoog te komen. Missverkiezingen zijn er zo een zeer hoog ontwikkelde bedrijfstak geworden. Venezolaanse
meisjes hebben dan ook al buitensporig vaak de Miss Universe- of Miss Worldverkiezingen gewonnen, tweemaal zelfs beide titels in hetzelfde jaar. De meeste missen hebben hun donkere haar blond geverfd. (Slechts 2 procent van de
wereldbevolking is van nature blond, tegenover decennialang bijna 50 procent
op de covers van het mannenmagazine Playboy.) Maar liefst 65 procent van de
vrouwen en 47 procent van de mannen in Venezuela verklaarde niet minder
dan ‘de hele tijd’ met hun uiterlijk bezig te zijn. Ze werden zo topscoorders in
een internationaal marktonderzoek dat het grote bureau Roper & Starch rond
de millenniumwisseling hield in dertig landen over de hele wereld.3
Maar ook elders rukten westerse idealen op. Zo is er recent een snelle toename van het aantal Oost-Aziatische vrouwen dat haarverfmiddelen gebruikt.
Kort na de eeuwwisseling was het gebruik daarvan in Japan al gestegen tot gemiddeld een pond per vrouw (boven de vijftien) per jaar. De reclames en de
etiketten op de flesjes tonen soms dezelfde westerse gezichten als elders in de
wereld, maar de samenstelling van de middelen is aangepast, omdat Aziatisch
haar veeleer rode ondertonen heeft en Europees haar juist eerder gele. Volgens
de marketingmanager voor Azië van het grote Franse cosmeticamerk L’Oréal
werd haarverf toen in Japan en Zuid-Korea al gebruikt door 60 procent van
de vrouwen, en in Taiwan, Hongkong en Singapore al door 30 tot 40 procent.
Hoewel Singapore Airlines het als onnatuurlijk verbood aan zijn toonaangevende stewardessen, net als schoolhoofden in Singapore en Maleisië aan hun
studentes.
Blond haar. De Maleise ex-premier Mahathir sprak er schande van. ‘Japanse
jongeren willen blond worden, minder werken en meer spelen,’ zo zei hij. ‘Ze
gooien de traditionele Japanse en oosterse cultuur weg en vervangen haar
door de westerse cultuur’. L’Oréal heeft grote verwachtingen van de groeimarkt onder een half miljard Chinese vrouwen, maar ontdekte dat het zijn
formules daarvoor moest aanpassen. Via marktonderzoek onder vijfendertigduizend (!) mogelijke klanten kwam het bedrijf er bijvoorbeeld achter dat
velen daar hun hoofd nog steeds niet met stromend water, maar boven een
kom wassen.4
Ronde ogen. Volgens het hoofd van een van de oudste en grootste klinieken
in Tokyo is het aantal cosmetische operaties in Japan de laatste twintig jaar
verzevenvoudigd. Volgens het hoofd van een andere kliniek in de modieuze Ginza-wijk wilde 60 procent van de patiënten zich laten opereren uit
vrees voor het verliezen van hun baan. 10 procent was ontslagen en werkeloos. Het ging vooral om ouderen die er jonger uit wilden zien. Maar ook
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om jongeren die er gewoon mooier uit wilden zien. Zo citeerde een artikel
een 22-jarige studente die haar ‘spleetogen’ ronder liet maken om zo haar
kans op een baan te vergroten.5 Een van de belangrijkste esthetisch chirurgen in de Chinese hoofdstad Beijing zei dat de helft van al zijn werk uit ooglidoperaties bestond. Hij noemde rondere ogen extra aantrekkelijk: ‘Ze zien
er buitenlands uit, dat wil zeggen exotisch.’ 6 En een schoonheidsspecialiste
uit Shanghai zei: ‘Veel jonge mensen hebben een erg westerse mentaliteit, en
denken dat de westerse look erg mooi is.’ 7
Uitstekende neuzen. De op één na het meest gevraagde operatie, zo voegde de
esthetisch chirurg daar aan toe, waren nose jobs van driehonderd dollar per
stuk – bijna het maandsalaris van een goedbetaalde werknemer in de grote
stad, of het jaarsalaris van een arme boer op het platteland. Zijn patiënten
vonden hun neuzen te klein en te plat, zo zei hij, ‘niet westers en uitgesproken genoeg’. Een van zijn verpleegsters viel hem bij: ‘We willen ze alleen een
beetje groter, een beetje expressiever. Maar niet zo groot als die van u,’ zo
zei ze tegen de buitenlandse journalist. ‘Da bizi’ of langneus was immers
een scheldwoord voor westerlingen. De bezoeker zag hoe de neus van een
26-jarige vrouw behendig werd opengesneden, opgevuld en in omvang verdubbeld. ‘Het is natuurlijk omdat ik mooi wil worden,’ zo giechelde ze, ‘het
zal me zeker helpen om een vriendje te vinden. Twee van mijn vriendinnen
deden het al eerder, en hun liefdesleven kwam meteen op gang.’8
Rechte neuzen. Ook in het Midden-Oosten laten steeds meer meisjes en vrouwen uit de middenklassen een nose job doen. Het aangezicht is immers dubbel belangrijk als je een hoofddoek draagt. In veel westers mediamateriaal
(ook op internet) worden ‘semitische’ kromme of haakneuzen echter steevast als lelijk neergezet. Het feministische magazine Zanan in Iran wijdde
een speciaal nummer aan de neuzenobsessie. Een ingreep kost er duizend
dollar. Maar, zo vertelde een van de cliënten: ‘Ik ben bereid een boel geld
te betalen. Ik wil er mooi uitzien, zoals Marilyn Monroe.’ Ook blond haar
dat net onder de hoofddoek uitpiepte, en lichtbeige, groene, blauwe of grijze
contactlenzen waren in de mode.9
Lichte huid. Ruim 60 procent van de vrouwen in Oost-Aziatische landen
meent dat ze er jonger uitzien met een lichtere huid en ruim 40 procent gebruikt daadwerkelijk huidbleekmiddelen. Halfverwege het eerste decennium van de nieuwe eeuw werden er al zo’n vijftig tot zestig nieuwe middelen
per jaar geïntroduceerd. Bekende merken zijn ‘White perfect’ van L’Oréal,
en ‘White radiance’ van Olay. Niet iedereen kan zich die echter permitteren,
en er zijn grote prijsverschillen. Duurdere ingrediënten kosten namelijk tot
twintigduizend dollar per kilo, goedkopere slechts twintig. In Zuidoost-Azi-
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In de filmdocumentaire Nose Iranian

migen zelfs al vóórdat dit feitelijk het

style 10 wordt gezegd dat het aantal

geval is. Ze willen allemaal een neus die

nose jobs enkele jaren na de islamiti-

recht is of in het midden zelfs een beetje

sche revolutie nog slechts tienduizend

naar binnen wijkt, met een kleine punt

per jaar was, en een kwarteeuw later

die juist weer een beetje omhoog wijst.

al zestig- tot zeventigduizend. Inmid-

‘Zoals bij Michael Jackson,’ zei één cli-

dels nadert het totale aantal mensen

ente. Een filmregisseur klaagde bij een

dat zich heeft laten behandelen wel-

casting dat er zo vrijwel geen aanko-

licht het miljoen: een wereldrecord.

mende actrice meer te vinden was met

Op straat lopen veel jongeren met hun

een neus en een gezicht die geschikt

neus in het verband, om trots te laten

waren om de rol van Maria geloofwaar-

zien dat eraan gewerkt wordt. Som-

dig te kunnen vertolken.

Kader 6.1

Geloofwaardige neuzen

atische landen circuleren zo vijftig tot zeventig goedkope, maar illegale producten. Sommige daarvan bevatten hoge doses van het antipigmentmiddel
hydroquinone, dat echter irritaties kan veroorzaken.
Volgens de voorzitter van een vakvereniging schrijft de helft van alle
Thaise dermatologen dat middel voor. ‘Iedereen wil eruitzien als een superster, en alle filmsterren hebben een lichte huid,’ aldus de arts van een
speciale kliniek in Bangkok. ‘Ieder Thais meisje denkt dat als ze een lichte
huid heeft, de mannen en het geld vanzelf zullen komen.’ Een beeldschoon
aankomend Thais zangeresje gebruikte het middel ‘Three days’, dat slechts
één dollar kost. Haar huid veranderde echter voor altijd in een lappendeken
van roze en bruine vlekken, en ze werd meteen ontslagen bij het restaurant
waar ze werkte. Ze vertelde haar dramatische verhaal in een televisieshow.
Deze werd voorafgegaan door een boodschap van een van de sponsors – van
het bleekmiddel ‘White Beauty’.11 Een ander middeltje moet oosterse tepels
minder bruin en meer roze maken.
Een lichtere huid wordt ook in India en andere landen als mooier beschouwd, mede doordat deze aangeeft dat je lid bent van de hogere kasten
en hooguit ‘hoofdwerk’ binnen doet, en geen handwerk buiten. Halfbloedkinderen van Amerikaanse militairen uit Vietnam en de Filippijnen vinden
zowel ter plaatse als elders makkelijker adoptieouders als hun vader blank
was. Racisme is dus alomtegenwoordig.
Uit Zuid-Korea wordt ondertussen weer een andere mode gemeld, die betrekking heeft op de taal en de tong (beide tongue in het Engels). Mensen
in Oost-Aziatische landen, van Japan tot China, hebben vaak moeite met
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een correcte uitspraak van westerse talen. Zo lijken de ‘l’ en de ‘r’ veel op elkaar, en worden vaak verwisseld. In Seoel laten sommige middenklasseouders daarom nu het spiertje onder de tong van hun kinderen een centimeter
insnijden, zodat die makkelijker het verhemelte aan kan raken. Zo zouden
ze minder moeite hebben met testzinnetjes als ‘Joe had cornflakes for his
breakfast’.12
6.2

Een jaartje elders

De meeste mensen die kort of middellang in het buitenland verblijven – meestal tussen een trimester en een klein jaar – komen op één vaste locatie en in één
vaste situatie terecht. Het is de bedoeling dat ze tijdelijk daarin integreren, zo
goed en zo kwaad als het gaat, maar in het volle besef dat ze daarna waarschijnlijk weer naar huis zullen terugkeren. Het gaat vaak om jongeren, en de mogelijkheid van een flirt, date of relatie met anderen ter plaatse is voor veel van hen
een belangrijk thema.
Scholierenuitwisseling of au pair. Er zijn tegenwoordig allerlei uitwisselingsprogramma’s waarbij scholieren een beperkte tijd in het gezin van een leeftijdgenoot in het buitenland gaan logeren. Ze kunnen dan kennismaken met
de manier waarop hij of zij leeft door samen naar school en naar de sportclub of andere vrijetijdsbestedingen te gaan. En waarbij mogelijk later een
tegenbezoek volgt. Een andere variant is die van de au pair, waarbij meisjes
in de puberleeftijd een tijd bij een familie in het buitenland gaan inwonen.
Enerzijds om op de kinderen te passen en wellicht een klein beetje van het
huishouden te doen, tegen een geringe vergoeding of zakgeld. Maar anderzijds ook om ‘de taal te leren’ en te leren zich buiten het eigen gezin te bewegen, op eigen benen te staan en hun culturele horizon te verbreden.
Studie. Veel studenten kunnen tegenwoordig de punten voor een trimester, semester of klein studiejaar in het buitenland makkelijk in hun Nederlandse
studie inpassen. Het is vaak een eerste verkenning van (en mogelijk opstapje
naar) een latere loopbaan in diezelfde richting. Er zitten natuurlijk wel een
paar haken en ogen aan vast. Wonen in een ander land en een andere cultuur
kan een destabiliserende ervaring zijn (meer daarover in het volgende hoofdstuk), vooral wanneer je in je piepeentje ver weg gaat, zonder naaste vrienden
of vriendinnen. Daar komt nog bij dat de ‘cultuur’ ter plaatse van het op kamers wonen, in een studentenhuis, op een campus of in de stad, heel anders
kan zijn dan je thuis gewend bent. Hetzelfde geldt voor de andere omgang
met docenten, het belang van examens, de ernst van plagiaat en bedrog.
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Stage of opdracht. Een andere mogelijkheid is dat je op stage gaat of voor een
tijdelijke opdracht voor een project of een organisatie. Daarvoor gelden natuurlijk dezelfde punten. Maar daarenboven is er de kwestie van je invoeging in een arbeidsinstelling en professionele relaties. Met ondergeschikten,
collega’s of chefs uit één of meer andere culturen. Zij kunnen heel ander
opvattingen hebben over hoe je dient te functioneren dan je zelf altijd voor
vanzelfsprekend hebt gehouden, en dat kan tot wrijvingen leiden waarmee
je je helemaal geen raad weet. Het is belangrijk om één of enkele informele of
formele mentoren te zoeken, vertrouwd met je cultuur van herkomst en ook
vertrouwd met de cultuur van bestemming. Meer daarover in het hoofdstuk
over werk.
Ontwikkelingshulp en vredesmissies. Bij ontwikkelingshulp komt daar nog een
ander aspect bij: de extreme ongelijkheid tussen de hulpverlener van elders
en degenen die geholpen moeten worden. Ondanks alle goede bedoelingen
leidt dit vaak tot allerlei vormen van volstrekte scheefgroei in de verhoudingen, zowel bij seculiere als religieuze samenwerking. Bij vredesmissies
komen daar nog allerlei andere beperkingen bij. Politieagenten en militairen
staan onder zeer zware dagelijkse druk, en daardoor liggen misverstanden
en ontsporingen voortdurend op de loer.
In het overgrote merendeel van alle hiervoor genoemde situaties gaat het
zoals gezegd allereerst om adolescenten en jongvolwassenen. Ze hebben
vaak nog geen vaste partner of eigen jong gezin met kleine kinderen. Ze zijn
meestal nog vrijgezel, staan open voor nieuwe ervaringen, hebben belangstelling voor alles. Ze wonen vaak min of meer zelfstandig, kunnen gaan
en staan waar ze willen en willen het leven verkennen. Een heel belangrijk
thema is dan ook de aantrekkingskracht van de ‘ander’. Maar vaak wordt
die ander slecht begrepen als culturele aspecten een rol spelen.
6.3

Begroetingen

Cultuur, en het potentieel voor kleine communicatiestoringen, begint al bij
zoiets simpels als de gewone begroeting: van een nieuwe collega, een nieuwe
buurman of -vrouw of een ver familielid. Als die vreemd verloopt, moet je daar
dan wel of niet iets achter zoeken?
Groeten. In Nederland en andere noordwestelijke landen begroet men bekenden vaak in het voorbijgaan alleen oppervlakkig, met een enkel woord
(bijvoorbeeld ‘Hoi’), begeleid door een vluchtig gebaar (wuiven met de
open hand). In veel zuidoostelijke landen wordt dat echter als afstandelijk
en onvriendelijk ervaren. Daar is het beter om stil te staan, contact en een
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praatje te maken, hartelijk te zijn en daarvoor de tijd te nemen. Als wij daarbij plichtmatig zeggen ‘Hoe is het ermee?’ (Hoe’st?) verwachten we eigenlijk
vaak niet anders terug dan ‘Goed’ of een andere korte gemeenplaats. En
geen echt overzicht van kwaaltjes en het wel en wee van huisdieren en familie. Toch hoort dat er in sommige gevallen elders juist bij.
Handdruk. Het uitsteken van de open hand had oorspronkelijk overal de bedoeling te laten zien dat daarin geen wapens verscholen lagen. De hogergeplaatste nam daarbij normaal gesproken het initiatief. Maar stijlen van
handenschudden verschillen erg tussen milieus en culturen. De slappe natte
hand (de ‘dode vis’) wordt zoals gezegd vaak als te zwak ervaren zoals we
al hebben gezien, en de krachtig knijpende hand (de ‘bankschroef’) als te
sterk. Ook het aantal op en neer bewegingen telt soms mee. Onder jongeren
zijn de hi-five en andere moderne varianten populair. Vaak proberen mensen de handdruk bovendien een extra indruk van warmte mee te geven door
de tweede hand boven op die van de ander te plaatsen. Of door diens pols
of elleboog, bovenarm of schouder even vast te pakken. Het schouderklopje
wordt echter op veel plaatsen als een inbreuk gezien, zeker als het eigenlijk
gewoon om een forse klap gaat.
Handkus. De handkus, nog in gebruik in bepaalde landen en groepen, is uitzonderlijk moeilijk als je hem niet van huis uit hebt geleerd. Er gelden namelijk allerlei ongeschreven regels voor, en die luisteren erg nauw. Hoe geeft
een dame te kennen dat ze een handkus eventueel toestaat? Tilt de heer haar
hand vervolgens naar zijn mond of buigt hij juist licht voorover? Raakt de
heer de hand van de dame uitdrukkelijk met zijn lippen, zijn die vochtig
en maakt hij daarbij een smakkend geluid? Hoe laat hij daarna los, stapt hij
achteruit, hoe kijkt hij haar aan?
Kussen en omhelzen. Nog ingewikkelder is het met kussen op het gezicht. De
eerste vraag is: wie mag je kussen? Mannen of vrouwen, van het eigen of het
andere geslacht, net nieuw of allang bekend, in welke relatie? De tweede
vraag is: hoe moet je kussen? De geluidloze droge kus, net naast de wang
in de lucht is het veiligst, de natte smakkerd pal erop wordt niet altijd gewaardeerd. De derde vraag is: hoe vaak? Slechts eenmaal, of zowel links als
rechts, of daarna nog een extra toegift? Is dat aantal slechts een teken van
hartelijkheid, of als je geen houten klaas wilt lijken zelfs een escalatieproces
zonder eind, waaraan nodig een halt moet worden toegeroepen? Oud-hoogleraar psychologie Kohnstamm startte enkele jaren gelden een actie met
buttons die tot terughoudendheid op dit vlak opriepen – goeddeels vergeefs.
Omhelzingen en aanrakingen. Vaak wordt de kus kracht bijgezet door een omhelzing met beide armen: soms alleen losjes van het hoofd en de schouders,
maar vaak ook knellend van de borst tot het hele lijf. Een Arabische vriend
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drukt mij bij een begroeting altijd voluit tegen zich aan, van boven tot onder.
Noorderlingen en westerlingen zoals ik voelen zich daar vaak ongemakkelijk bij, zuiderlingen en oosterlingen soms niet. Ook andere aanrakingen
kunnen wringen. De succesvolle oud-premier Lubbers moest zijn topfunctie
bij een vn-organisatie in Genève opgeven nadat hij de billen van een Amerikaanse medewerkster wat al te nadrukkelijk had aangeraakt. Volgens hem
ging het slechts om een collegiaal gebaar, volgens haar om ongewenste intimiteiten.
In veel culturen worden aanrakingen bij een begroeting door mensen met wie
men niet heel erg vertrouwd is als een grote inbreuk op de lichamelijke integriteit en de persoonlijke privacy ervaren. In India vouwt men de handen voor
zich en maakt slechts een lichte buiging. In Japan buigt men voor elkaar – dieper naarmate de ander een hogere status heeft. Het is een soort teken van onderschikking. Daarom is het als gezegd ook belangrijk om je tevoren goed van
de positie van de ander op de hoogte te stellen. Kleine communicatiestoringen
bij de eerste ontmoetingen kunnen een relatie vaak al stevig belasten.
6.4

De aantrekkingskracht van niet-westerse schoonheid

We hebben al gezien dat veel niet-westerlingen een westers uiterlijk aantrekkelijk vinden. Maar veel westerlingen vinden op hun beurt een niet-westers uiterlijk juist aantrekkelijk. Dat leidt tot relaties die in de volksmond lollig worden
aangeduid als ‘Engelse drop’ (wit en zwart) of ‘frites en couscous’ (Europees en
Arabisch).
Hoe komt het dat seksuele, erotische en romantische voorkeuren vaak vervlochten zijn met etnische, culturele en nationale voorkeuren, en dat er vaak
allerlei onbewuste fantasieën omheen gegroeid zijn? Zowel in heterorelaties als
in homorelaties speelt het geheimzinnige ‘anders zijn’ van de ander op de achtergrond een belangrijke rol. Dat kan nog verder uitvergroot raken door etnische, culturele en nationale verschillen. Dat geldt op ten minste drie niveaus.
Het eerste niveau is dat van lichaamsbouw. Vrouwen willen vaak mannen
die groter/sterker/beschermend zijn, mannen willen vaak vrouwen die kleiner/
zwakker/zorgend zijn. Bezien vanuit de gemiddelde blanke van Europese afstamming zijn Afrikanen in het algemeen iets groter en sterker, terwijl Aziaten
juist iets kleiner en zwakker zijn. Die simpele vaststelling heeft zich vertaald
in de notie dat zwarte ‘hengsten’ bij gelegenheid seksueel aantrekkelijker zouden zijn voor blanke vrouwen, maar ook fysiek bedreigender in een confrontatie met blanke mannen (zie bijvoorbeeld Nederveen). En de notie dat fragiele
Aziatische vrouwen bij gelegenheid seksueel aantrekkelijker zouden kunnen
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zijn voor blanke mannen, maar ook ‘geslepen’ in hun confrontatie met blanke
vrouwen (zie bijvoorbeeld Bernstein). Let wel: het gaat hier om zeer aanvechtbare voorstellingen, die echter vaak heel diep zijn ingesleten.
Het tweede niveau is dat van al te zeer of te weinig gekleed zijn. De kledinggewoonten van Europeanen afkomstig uit een gematigd klimaat zijn vaak de
impliciete norm geworden om anderen aan af te meten. Als zij diep in dichte
en schaduwrijke bossen woonden, waren ze vaak halfnaakt of schaars gekleed.
Wat werd opgevat als een teken van schaamteloosheid en vermoedelijke bandeloosheid. Als ze juist op open vlakten of in woestijnen leefden, waren ze vaak
van top tot teen bedekt. Wat dan weer werd opgevat als een teken van hun onderdrukkende zeden, waarbij wilde aandriften echter vlak onder de oppervlakte smeulden. Linksom of rechtsom werd vaak impliciet extra wellustigheid bij
de ander verondersteld. Blanken meenden vaak deze zelfde krachten aan zich
te voelen trekken als ze te veel of te weinig aan hadden om aan het klimaat tegemoet te komen.
Maar het derde en meest belangrijke niveau is dat van (de geschiedenis van)
de machtsrelaties tussen landen en etnische groepen. Dat geldt bijvoorbeeld
rond voorstellingen van lichte noorderlingen en donkere zuiderlingen. Blanken hebben de afgelopen eeuwen over de hele wereld geheerst. Zij zagen zichzelf als rechtschapen en monogaam en beschouwden anderen als losbandig en
polygaam. Maar dat was natuurlijk de theorie, de praktijk was vaak andersom.
Veel blanke mannen wendden hun overmacht aan om misbruik te maken van
niet-blanke vrouwen: als slaven, bedienden of prostituees. In het officiële vertoog van enkelingen en instellingen werd dit echter ontkend of toegedekt. In
het onofficiële vertoog, in folklore en populaire cultuur, heette het dat deze
mannen de verleiding niet konden weerstaan, omdat die elke dag aan hen werd
opgedrongen.
Deze hele thematiek werkt door in de populaire cultuur, in de westerse literatuur, theater en film. In het boek Exotisch Hollywood heb ik een heel hoofdstuk gewijd aan de stereotiepe fantasie over de ontmoeting tussen de preutse
westerse man en de wulpse oosterse vrouw. Vaak heet dat over min of meer historische gebeurtenissen te gaan, die op een juiste manier heten te zijn weergegeven. Maar bij nader onderzoek blijkt al snel dat deze verhalen onveranderlijk
sterk zijn bijgekleurd, en dat omstandigheden die onontbeerlijk zijn voor een
nader begrip zijn weggelaten. Eén in dit opzicht relevant genre is dat van verhalen rondom de eilandarchipels in de Stille Zuidzee of Pacifische Oceaan, zoals
het Franse Tahiti en het Amerikaanse Hawaï. De eerste ontdekkingsreizigers
en hun scheepsbemanningen waren (na maanden op zee) zonder uitzondering
gefascineerd en geobsedeerd door de mooie halfnaakte meisjes op de eilanden
en hun schijnbaar uitdagende ‘hoela’-dansen. Maar ze begrepen vaak niet dat
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deze zich mede ‘aanboden’ om een gewapend treffen af te wenden. Het relaas
over De muiterij op de Bounty werd een klassieker, en opeenvolgende filmversies toonden hoelameisjes in steeds grotere aantallen en in steeds verdergaande
staat van ontkleding. Het bredere genre van de Zuidzeefilm en -musical (met
zoetgevooisde songs en snaarinstrumenten, bijvoorbeeld van Elvis Presley)
draait steeds om deze zelfde stereotiepe karakters.
Iets dergelijks geldt voor de verhalen over de Japanse geisha’s en voor soortgelijke verhalen over betaalde liefjes uit Korea, China, Vietnam, de Filippijnen
en Thailand. Een oude variant hierop is de opera Madama Butterfly van de Italiaanse componist Giacomo Puccini, een nieuwere variant is de musical Miss
Saigon van de Franse componist Claude-Michel Schönberg. Recentelijk was er
in Japan en China verder opschudding over culturele vooringenomenheden in
het boek en de film Memoirs of a Geisha. Waar het om gaat is dat de sjablonen
helemaal een eigen leven zijn gaan leiden. Waardoor westerse mannen ook écht
zijn gaan denken dat Oost-Aziatische vrouwen merendeels uitzonderlijk willig,
dienstbaar en behaagziek zijn, en ‘er’ maar geen genoeg van kunnen krijgen.
Sommigen denken zelfs dat ‘de wetenschap’ dat ooit heeft bevestigd.
6.5

De wetenschap en de vrije liefde op Samoa

Tussen de beide wereldoorlogen had de culturele antropologie een radicaal
andere wending genomen. Veel Europeanen hadden lang de nadruk gelegd
op de biologische verschillen met verre volkeren, sommige Amerikanen benadrukten nu dat deze zuiver cultureel bepaald waren. Met name de school van
de beroemde Franz Boas speelde daarbij een vooraanstaande rol. Zijn studente
Margaret Mead deed in de jaren twintig onderzoek op een eiland in de Stille
Zuidzee dat onder toezicht stond van de vs. Zij ondervroeg er pubermeisjes
over hun seksleven, dat volgens haar opvallend zorgeloos was. Dit bevestigde
diepgewortelde westerse opvattingen.
Het boek Coming of age in Samoa kreeg een suggestieve omslag, waarop je
een halfnaakt meisje haar minnaar in het maanlicht zag meeslepen naar een
onbezorgde vrijpartij onder de palmbomen. Meads leermeester Boas beoordeelde het boek als een ‘uiterst nauwgezette studie’. De beroemde Amerikaanse
collega Ruth Benedict roemde het ‘concrete bewijsmateriaal’ voor de juistheid
van de stellingen. De beroemde Britse seksuoloog Havelock Ellis zag het ‘zeer
competente en weloverwogen onderzoek’ als een bewijs dat vrije liefde een
maatschappij mogelijk maakte ‘zonder neurosen, zonder frigiditeit, zonder
impotentie’. Margaret Mead werd dus al snel hoogleraar en voorzitter van belangrijke wetenschappelijke genootschappen, en werd later zelfs even genoemd

7094_wereldburger.indd 116

1/3/08 3:46:57 PM

Relaties en kort verblijf

117

in verband met een mogelijke Nobelprijs. Er was bijna geen bibliotheek waarin
haar boek ontbrak, en er waren weinig studenten antropologie die het niet gretig lazen.
Maar het boek kreeg ook een brede en langdurige maatschappelijke invloed.
De Book Review van de New York Times had meteen lof gehad voor Meads
‘zorgvuldige wetenschappelijke werk’. Van het boek werden in het eerste kwartaal al drieduizend exemplaren verkocht, wat erg veel is voor een dergelijke wetenschappelijke studie. Maar na verloop van tijd werden er zelfs steevast honderdduizend exemplaren per jaar (!) verkocht, en werd zo een van de grootste
bestsellers uit de wetenschappelijke geschiedenis. Het weekblad Time had het
veertig jaar later nog over de ‘solide bewijzen’ die deze ‘moeder van de aarde’
had aangebracht. Bij Meads dood in 1978 werd haar eerste werk dan ook omschreven als ‘het beroemdste antropologische boek dat ooit geschreven was’.
Een klassieker.
De jonge student Derek Freeman uit Nieuw-Zeeland was een vurige bewonderaar van Mead en probeerde haar onderzoek ter plaatse voort te zetten. Hij
stuitte weliswaar al snel op resultaten die met de hare in strijd waren, maar probeerde die aanvankelijk te negeren. Ook zijn eigen leermeester en hun collega’s
wilden niets over twijfels horen. Maar Freeman herlas Meads boek en ontdekte
steeds meer tegenstrijdigheden. Het merendeel van de vijfentwintig ondervraagde meisjes in Coming of age in Samoa had helemaal geen seksuele ervaringen gehad. Van de minderheid die jarenlang de vrije liefde heette te hebben
beoefend, was er merkwaardigerwijs nooit één zwanger geworden. Een derde
van de meisjes woonde bovendien in het huis van een christelijke pastor, die ze
streng in de gaten heette te houden. Verslagen van missionarissen waren eerder
ook al tot heel andere conclusies gekomen.
Freeman had over zijn twijfels contact opgenomen met Mead, om meer te
weten te komen over de omstandigheden van haar oorspronkelijke onderzoek.
Het bleek dat een van haar belangrijkste informanten over het liefdesleven van
de pubermeisjes een jonge vrouw van haar eigen leeftijd was geweest: Fa’apua
Fa’amu. Door toeval slaagde Freeman erin haar te vinden en haar meermalen
te laten interviewen. Ze was stokoud, maar nog helder van geest. Een eerste gesprek werd op video vastgelegd, bij een tweede zwoor ze als christelijke vrouw
op de Bijbel dat ze (ditmaal) de waarheid sprak. Later volgden verdere precieze
details. Fa’apua Fa’amu vertelde hoe zij en haar vriendinnen Mead met sterke
verhalen voor de gek hadden gehouden, en dat die dat kennelijk niet in de gaten
had gehad.
Freeman publiceerde vijf jaar na de dood van de beroemde antropologe een
eerste boek over zijn gedetailleerde bevindingen: Margaret Mead and Samoa.
(Er werd zelfs een Australisch toneelstuk naar gemaakt.) Veel later publiceerde
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hij nog eens een uitvoeriger terugblik op de hele zaak: The fateful hoaxing of
Margaret Mead. De reacties op deze aantasting van de goede naam van ‘de patroonheilige van het vak’ waren namelijk woedend geweest. Op alle mogelijke
manieren werd geprobeerd om Freeman in diskrediet te brengen en zijn conclusies te ontkrachten. Freeman beschrijft hoe hij op een congres met vakgenoten zelfs bijna gelyncht werd. Maar inmiddels is er een dozijn andere studies
over de kwestie verschenen, en is zijn versie van de feiten in grote lijnen bevestigd. Als een mooi staaltje van interculturele miscommunicatie.
6.6

Verliefd, verloofd, getrouwd

Verliefdheid op en verloving en trouwen met iemand uit een andere cultuur
kunnen verrijkender, maar ook problematischer zijn. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek eindigen huwelijken tussen twee autochtone Nederlanders in 17 procent van de gevallen binnen tien jaar in een scheiding, tussen Nederlandse Turken en Marokkanen onderling in respectievelijk 20 en 30 procent
van de gevallen, maar tussen een autochtone Nederlander en een Turk of Marokkaan in 70 procent van de gevallen. Natuurlijk zaten daar lang ook ‘schijnhuwelijken’ tussen, maar partners onderschatten toch vaak de mate waarin
cultuurverschillen een relatie belasten.13
Dating. Een bekend zelfhulpboek stelde dat mannen van Mars komen en vrouwen van Venus: ze komen van andere planeten, leven in andere werelden en
begrijpen elkaar niet, zelfs binnen één en dezelfde cultuur. ‘Gaan’ met iemand uit een ander land, een andere cultuur, van een andere etnische groep,
voegt daar vaak iets aan toe. Allerlei cultuurverschillen komen binnen een
zo’n relatie aan de orde: over familiebanden, sociale zekerheid, religieuze
overtuigingen, hygiënische voorschriften, opvoeding van kinderen en zo
meer.
Rolpatronen. In dit boek komen we regelmatig het verschil in rol (en soms status) tussen mannen en vrouwen tegen. In onze eigen cultuur is dat geleidelijk aan het verkleinen, in andere culturen is het soms nog heel groot. Daar
zit vaak een aantrekkelijke kant aan die meteen zichtbaar is, zoals bijvoorbeeld grote kracht van de een of zorgzaamheid van de ander. Maar soms zit
er ook een onaantrekkelijke kant aan die langer verborgen blijft, zoals bijvoorbeeld machismo van de een of afhankelijkheid van de ander. Deze gedragingen van onszelf en anderen zijn geworteld in onze diepste gevoelens,
en vervlochten met een brede gedachtewereld. We kunnen ons wel voornemen om daar voortaan anders mee om te gaan, maar glijden vaak na verloop
van tijd toch weer terug in het oude patroon.
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Voorechtelijke seks. Een zeer verraderlijk domein is natuurlijk dat van seks, en
vooral van buiten- en voorechtelijke seks. Wat is aanvaardbaar voor de jongen en het meisje, hun collega’s en familie, en in welk stadium van de relatie? Zoenen of omhelzingen in het openbaar? Tasten of voelen? Wederzijdse
masturbatie? Volledige coïtus? Wat betekent seks voor de een en wat voor de
ander: alleen momentane opwinding of ook een langdurig commitment? En
hoe praat je daarover: schijnheilig of openhartig? Zelfs binnen één cultuur
zijn de betrokkenen daar vaak al verward en tegenstrijdig over: ze willen het
een en doen het ander. Het is vaak een ballet van schijnbewegingen en misverstanden. Zodra je een cultuurgrens overgaat, wordt dat allemaal nóg wat
ingewikkelder. Omdat de vanzelfsprekendheden van de een opnieuw niet
die van de ander zijn.
Voorbehoedsmiddelen en abortus. In het verlengde daarvan ligt natuurlijk het
probleem van voorbehoedsmiddelen en abortus. Wie begint daarover, en
op welk ogenblik? Heb je condooms bij de hand en gebruik je ze dan ook
echt? Het lijkt alsof je de ultieme betovering verbreekt met een harde motie
van wantrouwen. Tegenover een vakantieliefde die net zo groen lijkt als jijzelf, tegenover iemand uit een andere cultuur waarbij je net allerlei barrières
hebt moeten overwinnen. En bij onbedoelde zwangerschap: wat doe je dan?
Abortus, of toch maar meteen trouwen? Het zijn onderwerpen die omgeven
zijn met eindeloze taboes, maar in iedere cultuur liggen de nuances daarvan
net weer ietsje anders.
Verloving en trouwen. Verloving en trouwen gaan in verschillende culturen gepaard met opzichtige ceremonies. Maar waarvan je je vaak niet bewust bent,

Kader 6.2

Passie over grenzen
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is dat er vooral onzichtbaar iets heel ingrijpend verandert. De verwachtingspatronen van jezelf en je partner en jullie familie en omgeving omtrent rechten en plichten kunnen volledig omslaan. Veel blijft onuitgesproken, want is
‘vanzelfsprekend’ in ieders eigen cultuur. De man gaat er bijvoorbeeld van
uit dat zijn vrouw niet langer alleen met haar vriendinnen zal uitgaan of zal
ophouden met werken, terwijl hij met zijn vrienden wel zal blijven uitgaan
en ook zal blijven werken. Dat ze het huis voortdurend opgeruimd en schoon
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houdt, hem bedient en elke dag perfect kookt. Dat kan tot spanningen leiden, waarbij beide partners soms volledig langs elkaar heen praten.
6.7

Kinderen en scheiding

Ook de vraag of je allebei meteen kinderen wilt kan in een interculturele relatie tot problemen leiden. En wil je er zo veel mogelijk, meteen achter elkaar?
Op welke manier ga je de taken verdelen, hoe wordt de opvoeding aangepakt?
Worden zonen bijvoorbeeld wezenlijk anders behandeld dan dochters? Het
hele verhaal weer van voren af aan. Soms blijkt dat beide partners er niet goed
over kunnen communiceren, dat de families over en weer zich ermee gaan bemoeien, dat de verhoudingen scheefgroeien en de spanningen escaleren. Als
het tot een breuk komt, worden de grote vragen: hoe gaan we scheiden, volgens
het recht van het ene of van het andere land? Wie krijgt de kinderen toegewezen, en heeft een bezoekregeling wel betekenis als de buitenlandse partner naar
zijn geboorteland terugkeert? In Nederland werd een Vereniging Slachtoffers
Immigrantenhuwelijken opgericht, omdat er vaak ontvoeringen en terugontvoeringen optraden.
Een beroemd voorbeeld van een interculturele echtscheidingsruzie was die
rond het meisje Mahtob Mahmoody. Haar Amerikaanse moeder Betty was
met een Perzische anesthesist getrouwd en had zich met hem in Iran gevestigd.
De betrekkingen tussen de vs en Iran waren echter verslechterd nadat de pro-

Kader 6.4
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westerse sjah verjaagd was tijdens de islamitische revolutie. Het huwelijk van
Mahmoody liep spaak – naar haar zeggen omdat haar man haar slecht behandelde – en zij vluchtte met haar dochter weg via het aangrenzende Turkije.

Noten
1 iht, 4-5 febr. 2006.
2 iht, 4-5 febr. 2006.
3 iht, 10 dec. 1997 en 14 aug. 2000.
4 iht, 26-27 mei 2001 en 4-5 febr. 2006.
5 Volgens een bericht van het economische persbureau Bloomberg, iht, 1 aug. 2002.
6 Washington Post/iht, 11 jan. 1999.
7 New York Times/iht, 20 juni 1991.
8 Washington Post/iht, 11 jan. 1999.
9 New York Times/iht, 25 sept. 2000.
10 Van Mehrad Oskouei uit 2004 (met hulp van het Vrijmanfonds nabewerkt voor het Idfa van
2005 en door de vpro uitgezonden op 18 november 2006).
11 Marktonderzoek van Synovate uit juni 2004 in Zuid-Korea, Taiwan, Hongkong, de Filippijnen
en Maleisië. Winkelonderzoek van Datamonitor in 2005. De naam van de zangeres is Panya
Boonchun. iht, 2 mei 2006.
12 Trouw, 26 maart 2004.
13 nrc Handelsblad, 23 april 2003.
14 Gemaakt door Cyntha Forger en Walther Grotenhuis van Olympiafilms, in 2004 en opnieuw in
2005 uitgezonden door de ncrv.
15 Gemaakt door de bbc, tevens uitgezonden in Nederland.
16 Door Brian Gilbert, met Sally Field in de hoofdrol.
17 De film van Alexis Kouros werd gefinancierd door de Finse en verschillende andere Scandinavische omroepen, alsmede het Frans-Duitse Arte. Hij had in 2002 succes op het Idfa-filmfestival
in Amsterdam en werd in Nederland uitgezonden door de publieke omroep.
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Bij een verhuizing naar een ander land of werelddeel kan spanning ontstaan
tussen de eigen manier van doen en die van de nieuwe omgeving, zoals we
zullen zien in het voorbeeld van Japanse expats in Nederland en een Belgische expat in Japan. Het is nuttig om hier wat uitvoeriger stil te staan bij de
psychologie van huizen en heimwee, maar ook van belevingsverschillen tussen mannen en vrouwen. Expatgemeenschappen hebben bovendien hun eigenaardigheden, en het loont de moeite daar rekening mee te houden. Het is
belangrijk om contacten met de lokale bevolking te hebben, maar daar liggen
ook weer allerlei onvermoede addertjes onder het gras.
Er wonen veel Japanse expats in en rond Brussel, de hoofdstad van de Europese
Unie. Het aantal Japanners in Nederland is in de laatste vijftien jaar meer dan
verdrievoudigd, tot meer dan 7.500. Het overgrote merendeel van hen woont in
Amsterdam (of eigenlijk in de zuidelijke middenklassevoorstad Amstelveen),
maar er zijn ook grote gemeenschappen in Rotterdam en Den Haag. Het zijn
vooral de mannen die werken voor ruim driehonderd Japanse bedrijven. De
vrouwen hebben gezelligheidsverenigingen, die onder meer uitjes organiseren.
7.1

Vreemdeling in de Benelux en Japan

De Japanse Kimiko Kawabata woont in Nederland en schreef een informatief
boek over De binnenzijde van Japan. De Nederlandse Harriët Kroon, die veel
van Japan weet, schreef het onthullende boek Zo onbeleefd. Beiden laten zien
dat veel Japanners zich onder Nederlanders niet helemaal op hun gemak voelen. Zij hebben een heel andere cultuur meegebracht naar hun nieuwe land.
Ga eens een tijdje zitten in de lobby of het restaurant van een groot Japans
hotel, zoals het Okura in Amsterdam-Zuid, of in de kleinere Japanse cafés
en restaurants eromheen. Let vooral op begroetingen tussen oude of nieuwe
bekenden. Bezie hoe mensen elkaar plegen te begroeten, privé of zakelijk, beleefdheden uitwisselen, het ijs breken. De rituelen van de stam van sarari-man:
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de Oosterse uitspraak van het Engelse salary-man – werknemer van een groot
bedrijf.
In Oost-Aziatische landen zoals Japan stelt men zich in eerste instantie gereserveerd op. Zelfs vertrouwde familieleden kussen elkaar niet zo snel in het
openbaar. Nieuwe zakenrelaties raken elkaar niet zomaar aan. Een enthousiaste begroeting middels een innige omhelzing, waarbij men de lichamen van
boven tot onder tegen elkaar drukt, is ondenkbaar. Een arm over de schouder
of een harde klap op de schouder wordt evenmin als gepast beschouwd, net als
heel erg lang en hard handen schudden – kort en ferm desnoods, maar dat is al
een tegemoetkoming aan andere zeden.
Onder elkaar buigen Japanners veeleer naar elkaar, op enige afstand. Dat
is een uiterst complex ritueel, waarvan je de subtiliteiten als westerling eigenlijk niet moet trachten na te volgen, omdat je dan onvermijdelijk blunders begaat. Lager geplaatsten en jongeren moeten dieper en vaker buigen dan hogergeplaatsten en ouderen. De meerdere probeert de mindere vervolgens op zijn
gemak te stellen. Maar wat te doen als je de rang en rangverschillen eigenlijk
niet goed kunt beoordelen? Westerlingen volstaan daarom vaak met een knikje
van het hoofd. Of desnoods een enkele korte buiging van slechts zo’n vijftien
graden, met de handen stijf langs de zijkant.
Belangrijk zijn ook de visitekaartjes. Rechttoe rechtaan, zonder overbodige verfraaiingen. Ze moeten duidelijk de titels en naam geven, de functie en
vooral de precieze plaats in de hiërarchie. In het Japans aan de ene kant, in het
Engels aan de andere. Ze zijn de drager van iemands identiteit en dienen met
overeenkomstig respect behandeld te worden. Ze worden met beide handen ceremonieel overhandigd en aangenomen, meteen respectvol en aandachtig bestudeerd. Dus niet terloops gegeven of ongezien weggestopt. Je moet er ook niet
mee gaan zitten spelen of een kaartje anderszins verfomfaaien. Of erop schrijven (zo van: dit is die kleine met die grote bril). Gedachteloos met een hoekje je
nagels zitten schoonmaken, is als een klap in het gezicht.
Als zij ergens naartoe gaan is het de bedoeling dat de jongst aanwezige vooruitsnelt om de lift te halen, en de deuren tegen te houden om de anderen rustig
naar binnen te laten gaan. De ouderen gaan achterin staan, de anderen voorin.
Dezelfde jongste aanwezige blijft bij het bedieningspaneel staan. Hij vraagt
beleefd wie naar welke verdieping moet, en drukt voorkomend de betreffende
knopjes in. Maar van de belangrijkste aanwezigen die hij kent, hoort hij dat eigenlijk al te weten.
Wanneer het groepje rustig ergens gaat zitten om het gesprek voort te zetten, is de zithouding zoals gezegd heel belangrijk. Die laat het evenwicht van
de persoonlijkheid zien. Dus rechtop, ontspannen, de armen op de leuning, de
benen naast elkaar. Niet krom, scheef, in een asymmetrische houding – met een
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arm onder het hoofd en een been opgetrokken. Het respecteren van face en het
voorkomen van gezichtsverlies is van groot belang voor het bewaren van harmonie in de groep. Affront en confrontatie moeten worden vermeden. Houding en ‘gezicht’ zijn bepalend. Bij de eerste kennismaking wordt er ook niet
snel hard gelachen; dat komt eventueel pas later, als het ijs eenmaal gebroken is.
Laten we als tegenhanger eens kijken naar de lotgevallen van een jonge vrouwelijke expat in Japan. Amélie Nothomb is het achternichtje van een Belgische
minister van Buitenlandse Zaken en dochter van een diplomatenechtpaar. Ze
werd zo geboren in Kobe, groeide de eerste vijf jaar van haar leven in Japan op
en leerde zo goed en zo kwaad als het ging ook de taal. Op haar drieëntwintigste ging ze daarom een jaar als stagiaire werken bij een grote onderneming in
Tokyo. De strakke bedrijfscultuur botste met wat ze uit het Westen en van elders
kende. Ze kreeg zinloze administratieve arbeid toegewezen. Haar aanbod om
een manager te helpen bij marktonderzoek in Europa werd door haar onmiddellijke superieuren als aanmatigend en impertinent gezien. Haar pogingen om
een informele sfeer te scheppen werden als onbeleefd en brutaal gezien. In 1999
publiceerde ze er als aankomende schrijfster de roman Stupeur et tremblements
over (in het Nederlands Angst en beven), die een internationale bestseller werd.

Kader 7.1

Angst en beven
In 2003 werd Stupeur et tremblements
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7.2

Huizen en heimwee

Een eigen huis is als een baarmoeder, als armen om je heen, als een veilige box,
als een kinderkamer. Een eigen huis is beslotenheid, geborgenheid, veiligheid,
vertrouwdheid. Je kent de kleuren en geuren, de vormen en geluiden van je
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eigen huis. De rustgevende pendule op de marmeren schoorsteenmantel: zoals
het klokje thuis tikt, tikt het nergens. Je kunt een verre vakantie boeken en toch
steeds weer in deze eigen vertrouwde omgeving terugkeren. Het is hier dat je je
naasten treft: als je thuiskomt brandt het licht soms al, is de verwarming aan,
is er thee of koffie, een koekje of een avondmaal. Een huis is ook een verzamelplaats van voorwerpen en herinneringen: het belichaamt de continuïteit van de
familie, het gezin en het individu.
Een verhuizing is daarom een ontworteling, gewenst of ongewenst, zelfs
al zonder migratie naar een andere cultuur. Je onttakelt de ene plek en neemt
bezit van een andere. Die wordt eerst ontdaan van iedere verwijzing naar de vorige bewoner. De keuken, de badkamer en de wc krijgen daarbij extra aandacht:
niets wordt zo vies gevonden als resten van het voedsel, het lichaam of de uitwerpselen van een ander. Dan wordt het geheel liefst helemaal opgeknapt, vlekkeloos geschilderd, opnieuw ingericht. Deels met je eigen oude spullen, deels
met nieuwe. Maar je probeert je die plek letterlijk ‘eigen’ te maken, jezelf erin
uit te drukken. Zodat je jezelf erin herkent, en zodat anderen je erin herkennen. De housewarming party is een soort presentatie, bij een nieuw begin. Je
legt je verleden in je huis, maar ook je huidige bezigheden en je dromen (meer
in Van Tilburg & Vingerhoets).
Een verhuizing is echter niet alleen een verandering van fysieke omgeving,
maar ook van sociale omgeving. Als je naar een verre stad of een ander land
verhuist, zullen je oude relaties minder intensief worden en moet je nieuwe
contacten leggen. Als je jong bent en net gaat studeren, is dat nog tamelijk vanzelfsprekend en vaak ook niet zo moeilijk. Want je belandt in een milieu van
andere jonge mensen, die allemaal beschikbaar zijn. Die kun je makkelijk aanspreken. Als je al volwassen bent, ligt dat vaak anders. Een volwassene die verhuist, doet dat meestal omdat hij of zij op die andere plaats een studie, stage
of baan kan doen die betere vooruitzichten biedt dan de vorige. Of anderzijds
omdat er inmiddels een partner is voor wie dat geldt en met wie hij of zij wil
gaan of blijven samenwonen. Het merkwaardige is nu dat mannen meestal nog
steeds om die eerste reden verhuizen en vrouwen om de laatste.
Dat komt, zoals antropologen zeggen, doordat wij leven in een cultuur van
individualiteit, mobiliteit en vooral van ‘virilokaliteit’. Dat laatste wil zeggen
dat bezigheden van de man meestal plaatsbepalend zijn voor het paar en het
gezin. Tegenwoordig wordt daar wel eerst onderling over gepraat – het wordt
gezien als een gezamenlijke beslissing, maar de vrouw past zich veelal aan. Zij
is het overigens vaak wél die de eerste verantwoordelijkheid neemt bij het op
orde brengen van het nieuwe huis, voor de goede voortzetting van het gezinsleven in de nieuwe omgeving. Zij ziet dat als een daad van vanzelfsprekende
loyaliteit tegenover haar man en de kinderen. Zij stort zich vol overgave op alle
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dingen die er gedaan moeten worden, om niet te veel na te denken over alles
wat ze mist. Familieleden, vrienden en vage kennissen uit Nederland nodigen
zichzelf al snel uit om even te komen ‘logeren’, maar dat is ook weer een mixed
blessing die erg veel energie kost.
Mijn partner Antjenidevie Sookhoo is een Nederlandse psychotherapeute,
onder meer gespecialiseerd in kwesties samenhangend met migratie. Ze is
veelvuldig met deze problematiek geconfronteerd. In Den Haag en Amsterdam werkte ze veel met zuidelijke allochtonen, die in Nederland in de knel
kwamen. Tegenwoordig werkt ze bij Nice veel met noordelijke expats, die soms
in Zuid-Frankrijk ook niet helemaal hun draai kunnen vinden. Hoewel velen
werken, zijn er ook velen met (vervroegd) pensioen. Ze zijn gekomen om gelukkig te zijn, maar soms knaagt er toch iets. Ze komen uit landen met veel kou
en wind en regen, kwamen wel eens met vakantie naar de zonnige Côte d’Azur
en droomden er dan van zich daar ooit terug te trekken. Maar zo’n verkassing
blijkt toch nog heel wat voeten in de aarde te hebben.
7.3

M/V: de opvouwbare kwartiermaakster

Sommige stellen verhuizen vaak. ‘Mijn echtgenoot vond het leuk om elf keer te
verhuizen,’ zei een vrouw achteraf tegenover een hulpverlener. ‘Maar hij wist
helemaal niet wat het inhield. Hij ging ervandoor. Ik zette het servies in de kasten, pakte de dozen uit. Ik hielp mijn kinderen hun draai te vinden op school,
nieuwe vrienden te maken. En als hij thuiskwam, stond ik klaar om hém te verzorgen.’ Ze belandde in een diepe depressie en in een lange therapie. Een vrouw
met een vergelijkbare geschiedenis besloot ten slotte de verhuisdozen triomfantelijk te vernietigen: ‘Dit was de laatste keer!’
Maar hoe komt het dat vrouwen dergelijke verhuizingen niet zelden anders
ervaren dan mannen? Om dat te begrijpen, moeten we kijken naar onze vroegste jeugd. Veel psychodynamische opvattingen gaan er tegenwoordig van uit
dat onze persoonlijkheidsontwikkeling teruggaat tot de oorspronkelijke relatie
met de moeder (of verzorgster). De bewustwording van het onderscheid tussen
het ik en de buitenwereld krijgt zoals gezegd gestalte in opeenvolgende fasen
van separatie en ‘individuatie’: bij de geboorte, het ophouden van de borstvoeding, het beginnen met lopen, de zindelijkheidstraining, het naar school gaan
enzovoort (zie bijvoorbeeld Chodorow). Dit proces verloopt echter meestal niet
precies hetzelfde bij jongens als bij meisjes.
Hun grootte en kracht verschillen een beetje, de beleving van hun lichamelijkheid door henzelf en anderen verschilt nog meer. Dat begint volgens wetenschappelijk onderzoek al in de baby-, peuter- en kleutertijd. Jongens worden
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traditioneel door moeders behandeld als ‘anders’: hun ik-grenzen worden zo
duidelijker getrokken, ze worden aangemoedigd tot zelfstandigheid en activiteit. Meisjes worden door moeders behandeld als ‘verwant’: hun ik-grenzen
worden minder duidelijk getrokken, ze worden aangemoedigd tot zorgzaamheid en affectie. De opvoeding door de vader sluit daarbij aan. Jongens en
meisjes blijven deze verschillend ingevulde geslachtsrollen vaak parten spelen
tijdens de adolescentie en bij het volwassen worden. Het leven van mannen is
vaak duidelijker gefocust op een eerste prioriteit: studie en carrière. De oriëntatie van vrouwen is vaak veel gespreider: naast studie en carrière fantaseren ze
bijvoorbeeld al heel vroeg over hun latere man en kinderen. Als ze uiteindelijk
gedwongen worden te kiezen, kiezen ze bovendien meestal voor de laatsten.
Soms rollen ze zo zelfs van het dochterschap met slechts een korte tussenpoos
in het moederschap. Daardoor hebben ze dan weinig gelegenheid financiële
zelfstandigheid en een maatschappelijke identiteit op te bouwen, los van hun
gezinsrelaties. Ze kunnen hun eigen ik zo soms onvoldoende consolideren en
blijven sterk afhankelijk van de identificatie met hun naasten. Hun eigen zelfvertrouwen blijft op die manier soms ook fragiel en zwenkt niet zelden op en
neer tussen buien van hulpeloosheid en overmoed. Waarbij ze in moeilijke situaties de lasten van de hele omgeving op hun schouders lijken te nemen en
periodiek onder de last bezwijken.
Deze hele problematiek werkt onder meer door in ons verhuisgedrag, aldus
de Amerikaanse Audrey McCollum in The Trauma of Moving. Psychological Issues for Women. De auteur is een sociaal werkster met lange ervaring in psychodynamische therapie. Haar man kreeg ooit een aantrekkelijke baan aangeboden in een universiteitsstad ergens in New England, in het noordoosten van
de Verenigde Staten. Zij spraken erover, besloten dat hij die kans moest aangrijpen en dat zij zich wel zou aanpassen. Maar ter plaatse realiseerde zij zich dat
dit allemaal toch veel moeilijker was dan het tevoren had geleken. Uiteindelijk
besloot ze daarover een onderzoek te gaan doen.
Ze vond ruim veertig vrouwen in een soortgelijke positie, met elk waarvan
ze zes lange interviews hield in de loop van de eerste twee jaar na hun verhuizing. Daarnaast waren er honderd andere vrouwen die deelnamen aan discussiegroepen over dit onderwerp. Hoewel die steekproef natuurlijk niet representatief is, kwamen er toch duidelijke patronen uit naar voren, die vermoedelijk
een veel wijdere geldigheid hebben, ook in Europa, inzake het syndroom van de
transportable homemaker, oftewel de ‘opvouwbare kwartiermaakster’. Een van
de eerste opvallende kwesties was dat heel weinig vrouwen in het bestand van
McCollum alléén waren verhuisd, of voor hun eigen loopbaan. Het overgrote
merendeel was een vriend of man gevolgd die betere studiemogelijkheden of
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een andere baan aangeboden had gekregen. De identiteit en het zelfgevoel van
die mannen waren allereerst geworteld in hun werk. Daar zat voortgang in, en
zelfs vooruitgang. Ze hadden een nieuwe en vaak hogere positie gekregen, met
erkenning van collega’s (en hulp van jongere secretaressen). Wel twijfelden ze
soms of ze het allemaal waar konden maken, en namen die spanningen dan
mee naar huis, waar ze zich vaak weinig ontvankelijk en lichtgeraakt betoonden.
Voor zover de vrouwen voor de verhuizing eigen bezigheden hadden gehad,
hadden ze die opgegeven, in de vage hoop ter plaatse ‘wel wat anders te vinden’.
Ze hadden zich daarover echter nauwelijks georiënteerd, en meestal viel het
bitter tegen. Ze moesten eindeloos solliciteren of baantjes ver onder hun niveau
aannemen.
Terwijl de man druk was met zijn nieuwe werk, moest zijn vrouw het vaak
verder zelf maar uitzoeken. Veel vrouwen stortten zich vol overgave op het
huis, het huishouden en het gezin, maar vonden daar vaak maar ten dele bevrediging in. Ze misten iets, en ze wisten niet wat. Vriendschap, erkenning
en vooral... sociale identiteit. Ze kenden niemand en niemand kende hen, het
was alsof ze opeens onzichtbaar waren geworden: niet bestonden buiten hun
gezin. Dat tastte hun zelfwaardering aan, en uiteindelijk werden ze niet zelden
depressief. Bij mannen verliep dat anders. Zij zagen een nieuwe uitdaging en
namen die gretig aan. In plaats van een verschraling van hun sociale leven,
hield de verandering een verrijking in.
Voor zover de identiteit en het zelfgevoel van de vrouwen ook geworteld
was geweest in hun werk, viel dat daarentegen zoals gezegd weg. Ze moesten
eindeloze sollicitaties ondernemen, of baantjes ver onder hun niveau. Voor het
overige waren hun identiteit en zelfgevoel geworteld geweest in hun sociale betrekkingen: met familie en vrienden, buren en kennissen. Ook al probeerden
ze krampachtig vast te houden aan familie en oude vrienden, buren en kennissen: door de grote afstand en andere leefomgeving verloren die al snel hun
oorspronkelijke betekenis. Maar bovendien kwamen nieuwe contacten veel
moeilijker tot stand dan ze hadden gehoopt. Het bleek dat de meeste mensen
in de omgeving eigenlijk al hun eigen leventje hadden, en hun eigen kring. Men
was beleefd vriendelijk, maar het bleek moeilijk echt intiemere relaties aan te
knopen. Dat kostte namelijk vaak een jaar of tien.
In hun opvoeding hadden de vrouwen bovendien geleerd terughoudend
te zijn en niet te opdringerig. In hun eentje naar een bijeenkomst gaan en gesprekken aanknopen met wildvreemden bleek niet gemakkelijk. Het was ook
moeilijk om de mentale energie daarvoor op te brengen en om afwijzing te riskeren. Soms leek het even te klikken, en beloofde een ander dat hij of zij snel
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zou bellen voor een afspraak. Als de vrouwen dan na weken nog niks hadden
gehoord, beschouwden ze dat als een duidelijk signaal. Ook al bleek later dat
die ander het gewoon vergeten was, of zélf te verlegen was geweest om het initiatief door te zetten. Andere manieren om contact te leggen, vielen eveneens
tegen, en in een praatgroep gaan was meteen weer zo heavy. Alsof je toegaf dat
je een probleem had.
Volgens McCollum bleek voor de meeste vrouwen de enige manier om uit
deze neerwaartse spiraal te komen tóch te blijven proberen passend werk te
vinden – betaald of desnoods onbetaald. Volgens haar hebben moderne vrouwen deze erkenning nodig om het identiteitsverlies te compenseren dat na een
verre verhuizing dreigt op te treden. Bovendien, zo zegt ze, kóst een dergelijke
baan niet alleen veel energie, maar levert hij ook extra kracht op. Als je een positief zelfgevoel hebt, is het bijvoorbeeld veel gemakkelijker om nieuwe contacten te maken. Je hoeft je dan niet te forceren om een ‘mooi weer’-gezicht op te
zetten terwijl je je eigenlijk ellendig voelt. Mensen merken tóch aan je houding
en aan je uitstraling of je goed in je vel steekt. En trekken daar hun conclusies
uit.
Maar het belangrijkste pleidooi van McCollum is om van tevoren beter
over een eventuele verre verhuizing na te denken. Veel vrouwen stemmen er
vaak lichtvaardig mee in, zonder dat ze zich behoorlijk op de hoogte hebben
gesteld. Of het nou écht zo belangrijk is voor de loopbaan van die man, en wat
de gevolgen zijn voor de loopbaan van de vrouw. Of het echt zo makkelijk is
om een mooi en betaalbaar huis te krijgen, of dat ze nu beter af zijn. En ook:
welke bestaande relaties ze zullen verliezen en hoe ze nieuwe contacten kunnen maken.1
7.4

Expatriates

Zoals eerder geconstateerd is het woordgebruik in de interculturele sfeer op
allerlei manieren dubbelzinnig. Enerzijds wordt er gesproken over immigranten, waarbij meestal aan sociaaleconomisch zwakkere groepen wordt gedacht.
Anderzijds wordt er gesproken over emigranten, waarbij meestal sociaaleconomisch sterkere groepen worden bedoeld. Die worden ook wel aangeduid als expats: een afkorting van het Engelse woord voor ex-patriates (mensen die buiten
hun eigen vaderland wonen).
Eigenlijk gaat het over spiegelbeeldige situaties, maar de kwesties die meestal aan hun respectievelijke posities worden opgehangen zijn van een heel andere aard. Men vindt het bijvoorbeeld raar dat Turken en Marokkanen in Ne-
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derland hun tweede nationaliteit en paspoort behouden, maar niet dat dit voor
soortgelijke aantallen Nederlanders in de vs en Canada, Australië en NieuwZeeland geldt. Een oud-hoogleraar migratierecht noemde de plotselinge discussie daarover dan ook eenzijdig en schijnheilig.2
Arme Europese landen zoals Ierland, Italië en Polen hebben al vroeg grote
stromen emigranten geleverd, bijvoorbeeld naar de Amerika’s. Nederland
heeft na de oorlog een korte opleving van emigratie gekend, vooral naar de vs
en Canada, Australië en Nieuw-Zeeland. Maar daarna kwamen er lange tijd
meer mensen binnen dan er weggingen. Lang gingen jaarlijks niet meer dan
zo’n 55.000 mensen uit Nederland weg, maar de laatste paar jaar is dat opeens
verdubbeld tot 110.000 of zelfs 130.000 mensen per jaar, en is Nederland vooralsnog het enige Europese land geworden met een vertrekoverschot.
Er zijn inmiddels elk voorjaar nieuwe emigratiebeurzen, waar voorlichters
en dienstverleners eventuele kandidaten van informatie voorzien. Daaronder
zijn ook gespecialiseerde media als Radio Nederland Wereldomroep, het Beste
van Vlaanderen en Nederland op televisie en de overzeese weekeditie van het
nrc Handelsblad.3 Er bestaat inmiddels ook een uitgebreide literatuur over
emigreren, en allerlei brochures met praktisch advies. Uit onderzoek blijkt dat
één op de drie Nederlanders regelmatig denkt over de mogelijkheid van vertrek. Daarvoor zijn natuurlijk allerlei redenen te geven. Het weer, de drukte, de
kwaliteit van het dagelijks leven. Maar ook de toegenomen communicatie- en
transportmogelijkheden, die het makkelijker maken om contact te behouden.
Velen dromen er zo over zelf een zaakje op te zetten in een ver en zonnig land,
ook al hebben alle zenders tegenwoordig tragikomische reportages over hoe
het hun daarbij vergaat. Anderen worden gewoon door een bedrijf uitgezonden, all expenses paid. Weer anderen verhuizen bij hun pensioen naar de Middellandse Zee, de Antillen of Zuidoost-Azië.
Volgens schattingen wonen er 100.000 Nederlanders in Duitsland, 60.000
in Spanje, 40.000 in Frankrijk, 35.000 in Groot-Brittannië, 20.000 in Italië,
eenzelfde aantal in Zwitserland en kleinere aantallen in alle andere landen. Er
wonen ook 350.000 oorspronkelijke Nederlanders in Canada en 70.000 in de
vs, 230.000 in Australië en 100.000 in Nieuw-Zeeland. Daaronder zijn overigens ook veel mensen die hun Nederlandse paspoort hebben laten verlopen en
vaak is onduidelijk of ze nog op de Nederlandse nationaliteit aanspraak maken.
Officieel wonen er 600.000 ‘echte’ Nederlanders in het buitenland, van wie
overigens maar 5 procent nog stemt bij de Nederlandse verkiezingen. Volgens
andere overzichten wonen ook 5,5 miljoen Britten en 4 miljoen Amerikanen in
het buitenland.
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7.5

Het belang van context en collectief

Er zijn allerlei manieren waarop interculturele communicatie in een nieuw
land kan schuren en wrikken. Omdat het ‘vanzelfsprekende’ referentiesysteem
van ons eigen land absoluut niet overeenkomt met dat in ons land van vestiging. Er is in de loop der tijd een heel scala aan dimensies en polariteiten geopperd aan de hand waarvan culturen te onderscheiden zouden zijn. Sommige
daarvan zijn onderling verwant en vervlochten, andere staan duidelijk los van
elkaar. We beperken ons hier even tot de twee aspecten van context en collectief; andere aspecten komen elders aan de orde.
Hoge en lage context. Eén veelgemaakt onderscheid is dat van ‘hogecontext-’
versus ‘lagecontext’-culturen, ook wel te omschrijven als ‘impliciete’ versus
‘expliciete’ culturen. In een impliciete cultuur met een hoge (of veel) context
draagt iemand veel van de geleerde culturele context met zich mee om in
een precieze situatie adequaat te kunnen reageren. Een land als Japan, met
lange tradities en betrekkelijk homogeen, heeft zo’n hogecontextcultuur. In
een expliciete cultuur met een lage (of weinig) context wordt de benodigde
informatie daarentegen meestal openlijk, letterlijk en nadrukkelijk aangereikt. Een land als de Verenigde Staten, met minder lange tradities en een
zeer diverse samenstelling, heeft zo’n lagecontextcultuur. In de eerste cultuur is interactie met vreemden vaak subtiel, complex en ambigu, en moet
mede geduid worden aan de hand van verdere niet-verbale signalen als houding, gebaren, gezichtsuitdrukkingen.
Collectivistische en individualistische cultuur. Een ander veelgemaakt onderscheid is dat tussen ‘collectivistische’ en ‘individualistische’ culturen. In een
collectivistische cultuur vatten mensen zichzelf allereerst op als onderdeel
van een bredere groep of categorie: van een gezin of familie, een stam of etnische groep, soms zelfs een regio, natie of religie. In een individualistische
cultuur vatten mensen zichzelf daarentegen uitsluitend op als volledig zelfstandige enkeling: op geen enkele manier op voorhand gebonden aan wat
soortgenoten mogelijk denken, voelen of doen. Het eerste is natuurlijk tevens een soort van sociaal verzekeringssysteem, daar waar dit verder nauwelijks bestaat: men helpt elkaar en helpt zo de groep vooruit. Het laatste
is daarentegen alleen mogelijk door de stilzwijgende aanwezigheid van een
verzorgingsstaat op de achtergrond, waardoor mensen elkaar in het dagelijks leven niet langer voortdurend nodig hebben. Dit heeft ook grote gevolgen voor de aard van interactie met anderen en verwachtingen daaromtrent.
In een collectivistische cultuur voel je je (en word je ook gezien als) vertegenwoordiger van je hele groep of categorie. Al het goede of kwade dat mij
wordt aangedaan, wordt tevens mijn gehele groep of categorie aangedaan.
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Al het goede of kwade dat ik een ander aandoe, doe ik tevens diens gehele
groep of categorie aan. De verplichting tot wederdienst of vergelding geldt
dus vanzelfsprekend ook voor de gehele groep of categorie. Opvallende collectivistische gebruiken zoals grote gastvrijheid, maar ook gijzeling en eerwraak, ontlenen hun betekenis dus mede aan die groepswederkerigheid. Ze
zijn dan ook vaak het diepst ingeburgerd in culturen waar trekkende nomadenstammen en/of autonome jagersgemeenschappen hun onderlinge harmonie of conflicten gestalte moesten geven door soms dwingend te geven en
te nemen buiten het kader van een voor allen geldende formele rechtsorde.
Dit alles correspondeert ook met zeer verschillende gevoelshuishoudingen. Binnen een collectivistische cultuur voelt de enkeling zich bijvoorbeeld
als vanzelf medeverantwoordelijk voor het behoud van harmonie binnen en
tussen de groepen. Bijvoorbeeld door anderen (zeker wanneer zij een hogere
status bezitten, zoals ouderen) niet openlijk en nadrukkelijk gezichtsverlies
te bezorgen, want die zouden daar dan weer op moeten reageren, en dat zou
het subtiele evenwicht ontwrichten. Maar de enkeling is ook persoonlijk
medeverantwoordelijk voor het herstel van een verstoorde balans door hard
op te treden tegen vertegenwoordigers van de hele andere groep waarvan
één lid zijn boekje te buiten is gegaan. Dit gaat gepaard met zeer intensieve
emoties van trots en eer, schuld en schaamte, die voor iemand uit een individualistische cultuur volstrekt onnavolgbaar en onnavoelbaar zijn. Het is
maar één dimensie waarlangs het veel en ingrijpend fout kan gaan tussen
nieuwkomers en gevestigden.
7.6

Culture en re-entry shock

Verhuizen veroorzaakt dus vaak veel meer spanning dan op het eerste gezicht
wordt verwacht. Wetenschappers hebben onderzoek gedaan naar alle gebeurtenissen in een mensenleven die extra spanningen en aanpassingsproblemen
met zich meebrengen. Boven aan de lijst staan de dood van de partner of een
naast familielid, ongeluk of ziekte, scheiding of huwelijk en breuk of verzoening. Daarna volgt ontslag of pensioen. Verhuizing staat veel lager op de lijst,
maar een verre verhuizing is wel vaak verbonden met een vijftiental andere
stressful events.
In het gezin: eventuele tijdelijke scheiding van partner of kinderen. Met betrekking tot het werk: stoppen met werk of verandering van baan of verantwoordelijkheden, baas en collega’s, werkuren of omstandigheden. Met betrekking tot geld: koop of verkoop van een huis, afsluiten of opzeggen van een
hypotheek. En ten slotte natuurlijk verandering van scholen en verenigingen,
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minder contact met familie en vrienden, andere eet- en drinkgewoonten. Alles
bij elkaar is een verhuizing dus een zeer ontregelende gebeurtenis. Vooral als
die naar écht ver weg is: naar een ander land of zelfs naar een ander continent.
Culture shock. De Scandinavische antropoloog Kalervo Oberg introduceerde in dit verband de term culture shock. Volgens hem gaat het daarbij om
een onontwarbare kluwen van opeenvolgende en tegenstrijdige gevoelens.
Sindsdien is ook onderzoek gesproken over culture fatigue (cultuurmoeheid) en pervasive ambiguity (alomvattende dubbelzinnigheid), over rol- en
taalschok. Die komen allemaal voort uit het ontbreken van makkelijk begrijpelijke signalen, uit desoriëntatie en het verlies van de greep op het sociale verkeer door het verlies van greep op culturele betekenissen in het alledaagse leven, en dus ook op emoties. Er wordt in dit verband een half dozijn
aspecten onderscheiden (Furnham & Bochner, pp. 47-50):
1 spanning door de voortdurende inzet die nodig is om de noodzakelijke
psychologische aanpassingen te maken;
2 een gevoel van verlies en het ontberen van familie en vrienden, status en
beroep, of bezit;
3 een schijnbare afwijzing door of van de mensen uit de nieuwe cultuur;
4 verwarring over de eigen rol en rolverwachtingen, normen en waarden,
identiteit en waardering;
5 verbazing en ergernis, afkeer en zelfs verontwaardiging nadat men zich
van de verschillen bewust wordt;
6 gevoelens van onmacht, omdat men niet in staat is met de nieuwe omgeving om te gaan.
In de loop der tijd is hierbij onderscheid gemaakt tussen verschillende fasen
en aanpassingscurven. Daarbij kun je denken aan een U- dan wel V-curve,
of zelfs een dubbele of W-curve. Respectievelijk een omgekeerde U- dan wel
V-curve of een dubbele of M-curve. In het eerste geval ligt de nadruk steeds
op een diepe dip waaruit men zich vervolgens herstelt, en in het tweede geval
steeds op een herhaling van het verschijnsel. Soms zelfs meerdere malen achter
elkaar, totdat men geleidelijk aan een nieuw evenwicht vindt. In het derde geval
ligt de nadruk daarentegen juist op een aanvankelijke piek van opwinding en
euforie over de nieuwe omgeving gevolgd door een terugval, en in het vierde
geval ook weer op een herhaling van dit verschijnsel. Meestal gaat het echter
om een verwarrende mengeling van al deze tegenstrijdige gevoelens tegelijk en
door elkaar heen, een aanpassingsspiraal die soms omhoog gaat en dan weer
terugvalt.
Re-entry. Fascinerend is dat de volledige ontwrichting zich vaak nog een keer
herhaalt bij terugkeer. Deze re-entryshock ontstaat door de onuitgesproken
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gedachte dat men zelf en het eigen land hetzelfde zijn gebleven, maar niets
is natuurlijk minder waar. Er is juist heel veel en heel grondig veranderd: in
de eigen manier van in het leven staan, maar ook in het land en de cultuur
van oorsprong. Denk aan boerenkinderen die in de jaren 1950 met hun ouders naar Canada of Australië emigreerden, maar die hun verdere familie en
omgeving misten en uit heimwee bij hun pensioen vlak voor 2000 dan toch
maar terugkeerden – bijvoorbeeld naar Zeeland of Friesland. Zij herkenden
het Nederland van hun jeugd helemaal niet meer terug. (Zie voor re-entrytips het boekje van Kunst, Simons & Zorn.)
Natuurlijk hangen de hevigheid en het overwinnen van een culture shock en
re-entryshock af van heel veel verschillende factoren. De persoonlijkheid van
de betrokkenen, zoals de mate van rigiditeit of frustratietolerantie. De hechtheid van de onderlinge banden, als het om een paar of gezin gaat. Maar ook de
aard van de omstandigheden waarin de emigrant terechtkomt en de middelen
die hij tot zijn beschikking heeft. Als welvarende expatfamilie naar een hoogontwikkelde metropool als Singapore of Hongkong verhuizen voor een groot
bedrijf dat ter plaatse uitstekende voorzieningen biedt, is heel wat anders dan
als allochtone gastarbeider alleen vanuit een Berbergebied in Marokko of een
Koerdisch gebied in Turkije naar Nederland verhuizen (waarover we het in een
eerder hoofdstuk hadden) op zoek naar inkomen en een baan als handarbeider,
zonder verdere aanknopingspunten of netwerken.
Voorbereiding is dus belangrijk. Maar daarbij wordt de nadruk verkeerd
gelegd. Het is natuurlijk nuttig om de taal te leren, of in elk geval de meest alledaagse uitdrukkingen. Mensen kopen verder een gids en boeken, lezen zich
in over het land en zijn bezienswaardigheden en ook een heel klein beetje over
het volk en de omgangsvormen. Het is echter minstens zo belangrijk om te reflecteren op zichzelf, en zich te oriënteren op het psychologische aanpassingsproces dat zal moeten worden doorgemaakt. Ook al is er de laatste decennia
een hele sector ontstaan die aanbiedt mensen tegen betaling op hun verhuizing
overzee voor te bereiden en ze erbij te begeleiden: tot aan formaliteiten, juridisch en financieel advies toe.
7.7

Expatgemeenschappen

Door verbeteringen in transport en communicatie wordt het gelukkig steeds
makkelijker om regelmatig contact te houden met collega’s en familie, vrienden en kennissen die zijn ‘achtergebleven’ in Nederland. Door de uitbreiding
van het vliegverkeer, de opkomst van budgetmaatschappijen en het gemak van
internetboekingen gaat men veel makkelijker ‘op en neer’ dan vroeger – vooral
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binnen Europa. Soms levert dat een ongemakkelijke spagaat op, met één been
in het ene en met één been in het andere land. Waarbij je overal een béétje,
maar nergens helemáál bij hoort.
‘Nieuwe forenzen’ werken tegenwoordig een paar dagen in de week in
Nederland en voegen zich dan weer voor een lang weekend bij hun gezin in
Frankrijk, Spanje of Italië. Dat is – althans voor de kostwinner – dus een soort
migratie light. Maar zelfs expats in exotische binnenlanden aan de andere kant
van de wereld kunnen door satellietverbindingen en internet makkelijk en
goedkoop op de hoogte blijven van wat er zoal in Nederland gebeurt. Zij kunnen bloggen, e-mailen en zelfs msn’en met de achterblijvers.
Veel expats zijn omgekeerd geenszins volledig geïntegreerd in hun land van
bestemming, ook al zien of zeggen ze dat soms zelf niet. Managers hebben vaak
slechts een opdracht voor enkele jaren, pensionado’s komen vaak pas in een
heel laat stadium van hun leven. Nederlanders worden vaak wegwijs gemaakt
door andere Nederlanders ter plaatse en trekken uiteindelijk vaak betrekkelijk
veel met hen op. Zij vormen zo niet zelden een soort ‘klein vertrouwd dorp’
in een grote vreemde omgeving. Met een Hollandse gezelligheidsvereniging
en sportclubs, scholen en kerkdiensten. Er worden vertrouwde festiviteiten gevierd zoals Sinterklaas en Koninginnedag en de bekende traditionele Oranjereceptie van de dichtstbijzijnde ambassade of consulaat – met rauwe haring en
jonge jenever, de nationale driekleur en een haperend volkslied – wordt druk
bezocht. Veel Nederlanders wonen met andere expats in buitenlanderswijken
of zelfs in gated communities, met hun eigen veiligheids- en andere voorzieningen. Mensen versterken de onderlinge band in deze ‘tussengemeenschappen’
door zich samen af te zetten tegen zowel het land van herkomst als het land van
bestemming. Die sfeer is een paar jaar geleden mooi (maar ook vals) weergegeven in de roman Expats van Max de Bruijn.
De opeenstapeling van de genoemde culturele spanningen, werkstress en
relatieproblemen leidt echter ook niet zelden tot misbruik van alcohol, medicijnen en drugs. Het ‘kleine vertrouwde dorp’ waarin iedereen tegenover elkaar de schijn van succes en geluk ophoudt (achter het oppervlakkige ‘Hoe gaat
het?’ – ‘Goehoed!’), kan ook verstikkend werken. Omdat men moeilijkheden
lang voor anderen verbergt en niet durft te bespreken – bang voor roddel en gezichtsverlies. Dat vertaalt zich ook bij expats vaak door in psychische problemen zoals burn-out en depressies.
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Lokale uitnodigingen

Het is dus belangrijk om goed te integreren. Emigranten zouden zich niet alleen moeten begeven in de kleine Nederlandse gemeenschap en de grotere
expat community van westerlingen, maar zouden ook moeten proberen werkelijk zinvolle betrekkingen aan te knopen met andere culturen, waaronder de
cultuur ter plaatse. Er zijn uiteraard allerlei dingen waarop je moet letten als je
door locals wordt uitgenodigd. Hieronder volgt daarom opnieuw een lijstje van
‘do’s and don’ts’ – die vanzelfsprekend lijken, maar het niet altijd zijn.
Bloemen en cadeaus. Als je bij mensen thuis wordt uitgenodigd, kun je natuurlijk net als in Nederland een boeketje bloemen meenemen (hoewel dat ter
plaatse soms helemaal niet zo makkelijk te vinden is). Maar er kan daarbij
van alles misgaan met soorten, kleuren en geuren. Rode rozen zijn in veel
landen gereserveerd voor geliefden. Witte of paarse gladiolen, lelies, chrysanten en anjers zijn in veel landen bestemd voor begraafplaatsen. Zelfs het
aantal kan betekenisvol zijn (vier is in China een ongeluksgetal, acht een geluksgetal). Er bestaat zelfs een hele monografie over de antropologie van geluks- en ongeluksgetallen.4 Vraag daarom tevoren aan lokale contacten wat
gepast is. Het meenemen van een fles alcoholische drank wordt natuurlijk in
islamitische landen door velen niet op prijs gesteld. Giften in papier worden
vaak niet uitgepakt in het bijzijn van de gever, of uit beleefdheid zelfs eenmaal afgewezen. Als je een klein voorwerp in het huis van je gastheer al te
nadrukkelijk bewondert, kan die zich omgekeerd verplicht voelen om het je
zomaar aan te bieden.
Eetgerei. Wees erop voorbereid dat men er in sommige landen, zoals in ZuidAzië, de voorkeur aan geeft om bepaalde gerechten (zelfs rijst met een vleessaus) met de hand te eten, of hooguit met behulp van een soort pannenkoekje. Dat heeft niets met primitivisme te maken, maar met echt genieten. In
andere landen eet men finger food, dat makkelijker kan worden opgepakt.
Let erop dat je nooit je linkerhand gebruikt om mee te eten. Die is namelijk
in veel gebieden (waaronder het Midden-Oosten) permanent gereserveerd
voor ‘onreine’ handelingen. In Oost-Azië wordt uiteraard met stokjes gegeten. Zorg dat je dat echt even goed leert en ga niet eindeloos zitten hannessen
met een paar korreltjes rijst of lange slierten mie. Er zijn alleen al in het Japans zo’n dertig verschillende termen voor allerlei manieren van ‘verkeerd’
met stokjes eten. Je kunt met een beroep op je eigen cultuur natuurlijk ook
om gewoon (westers) bestek vragen.
Beleefd. Opvattingen over wat beleefd is aan tafel lopen in de wereld sterk uiteen. In landen waar lang tekorten heersten hoef je je bijvoorbeeld niet verplicht te voelen om je bord leeg te eten en je glas leeg te drinken. Ze zullen
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door de gastheer eindeloos ongevraagd bijgevuld worden, totdat je echt demonstratief een deel achterlaat en niet meer aanraakt. In sommige van die
landen (bijvoorbeeld China) was het tot voor kort juist beleefd om je appreciatie te tonen door slurpen, smakken en soms zelfs boeren. Dat betekent
niet dat je het zelf hoeft te doen, maar kijk er niet van op. Hetzelfde geldt
voor het spuwen in een kwispedoor (spuwbak). In sommige landen wordt
achteraf demonstratief het gebit schoongemaakt met verstrekte tandenstokers, in andere (zoals de onze) mag dat hooguit uiterst discreet (en achter de
hand) gebeuren.
Drinken en bars. Het uitbrengen van een toast op de uitnodigende partij kan
soms gepast zijn. Je kunt je beperken tot de bekende internationale termen
of staand enkele welgekozen zinnen over de relatie uitspreken, zonder per se
een heel uitvoerige toespraak te hoeven houden. In sommige landen wordt
er stevig doorgedronken, vooral als mannen onder elkaar zijn. Zo leren zij
elkaar beter kennen en kweken zij een vertrouwensband. Dat kan ook door
te gaan zingen in een karaokebar of samen naar een nachtclub te gaan. Als
je niet aangeschoten wilt raken, kun je in elk geval een beetje doen alsof. Als
Hollandse houten klaas nadrukkelijk gereserveerd blijven en afstand bewaren kan als een koele afwijzing worden ervaren.
Fooien. Stel je tevoren goed op de hoogte of (en in welke sectoren) bediening
en extra’s inbegrepen zijn. Ik betaalde in Mexico eens een restaurantrekening, veronderstelde dat de bediening inbegrepen was en liet na afloop alleen wat kleingeld liggen. De ober was woest, en liet dat luidkeels merken
ook.
Noten
1 Psychologie, april 1992.
2 H.U. Jesserun d’Oliveira, in de weekeditie van nrc Handelsblad, 22 mei 2007.
3 Bij de introductie van het nieuwe format in het voorjaar van 2007 werd een uitvoerig themanummer gemaakt over Nederlanders in het buitenland.
4 Van Thomas Crump van de Universiteit van Amsterdam.
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Cultuurverschillen zijn op allerlei manieren aanwezig op het werk, zelfs nog
zonder dat je de grens overgaat. Er is een beroepscultuur en een organisatiecultuur, welke laatste zich bijvoorbeeld doet gelden bij moeizame fusies. Vooral in Nederlandse bedrijven, die alsmaar mee willen tellen op het wereldtoneel
en daarom steeds bezig zijn met andere te kopen of door andere gekocht te
worden. Zodra je in het buitenland gaat werken, valt op dat daar andere opvattingen bestaan over zaken uiteenlopend van arbeidsinzet tot stiptheid.
Managers en investeerders die zich naar opkomende landen als China spoeden, stuiten daar vaak op sterk afwijkende manieren van zakendoen.
Laten we eens kijken naar een voorbeeld van the global village bij uitstek, een
groot bedrijf dat in zijn eigen ‘volkslied’ niet nalaat steeds opnieuw te benadrukken dat it’s a small world after all: Disneyland. Je zou zeggen dat dit bij uitstek universeel is en bij zakendoen overzee nauwelijks culturele aanpassingsproblemen zal ondervinden. Niets is minder waar. Zowel met werknemers als
met klanten overzee zijn er allerlei spanningen geweest.
8.1

Mickey en Donald in China

In de loop van de twintigste eeuw breidde Disney zijn bedrijf uit met verschillende pretparken: eerst kwam er een Disneyland in Californië en vervolgens
een in Florida. Na verloop van tijd kwamen de grenzen van de groei in de Verenigde Staten echter in zicht en werd het concept naar andere continenten geexporteerd. Het Amerikaanse management van plaatselijke werknemers stuitte echter op weerstanden, net als de omgang met plaatselijke klanten.
Parijs. Terwijl in Frankrijk een vuurrode regering van socialisten en communisten aan de macht was, met een cultuurminister die opriep tot strijd
tegen het Amerikaanse culturele imperialisme, ontstonden de eerste plannen voor een vestiging ergens in Europa. Het werd uiteindelijk toch Parijs,
hoewel de bekendste theatermaakster van die stad waarschuwde tegen een
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‘cultureel Tsjernobyl’ – ook omdat Disney zich de sprookjes van Assepoester en Doornroosje tot Belle en het Beest had toegeëigend, die oorspronkelijk door Europeanen en deels Fransen waren neergeschreven. Er waren
ook allerlei andere culturele spanningen. Bijvoorbeeld met de vakbonden
die bezwaar maakten tegen de strenge voorschriften inzake uiterlijk en kleding van werknemers, zoals een snorren- en baardenverbod. En met klanten die bezwaar maakten tegen het aanvankelijke wijnverbod in de restaurants.
Tokyo. De traditionele Japanse pretparken Korakuen betitelden Disneyland
Tokyo al snel vijandig als The Black Ship – een verwijzing naar het beruchte Amerikaanse oorlogsschip dat Japan in het midden van de negentiende
eeuw had gedwongen om zijn isolement op te geven en westerse invloed toe
te laten. Zij leverden kritiek op de Amerikaanse verbastering van Japanse
en buitenlandse thema’s in het nieuwe pretpark en op de ‘herschepping in
Japan van het buitenland. Met een nadruk op de leuke, oppervlakkige en
vermarktbare aspecten ervan’, zoals clichés en stereotypen.
Hongkong. Inmiddels is er ook een Disneyland bij Hongkong geopend, dat ik
bezocht. Voor de bouw en inrichting moest Disney de harmonieregels Fengshui uit het taoïsme volgen. (In het boeddhistische Zuidoost-Azië leerden
buitenlandse pretparkbouwers beducht te zijn voor ‘kwade geesten’ die aan
de gekozen locatie konden worden toegeschreven. Dit probleem was op te
lossen door ze allemaal in één attractie ‘op te sluiten’.)
Omdat er in Hongkong beurtelings te veel zon en te veel regen is, moesten er in Disneyland veel meer overdekte ruimtes worden aangelegd. De
vraag was echter hoe dat allemaal rendabel kon worden gemaakt. Er zou wel
veel geld te verdienen zijn met familiediners en huwelijksbanketten. Daarbij
zou echter een kostbaar traditioneel visgerecht op het menu moeten komen:
voor haaienvinnensoep kan honderdvijftig dollar per terrine in rekening
worden gebracht. Maar dat lokte een culturele confrontatie uit. Amerikaanse milieugroepen maakten T-shirts waarop Mickey en Donald met een
duivelse grijns de vinnen van deze bedreigde diersoort afsneden. ‘Moeten
we dan in Japan soms walvisburgers toestaan?’, vroegen milieuactivisten retorisch. De president van het naburige Taiwan had de weerstand tegen haaienvinnensoep eerder ondervangen door bij de trouwerij van zijn dochter in
plaats daarvan dan maar gemarineerde hanentestikels te laten serveren: ook
een delicatesse die goed wordt geacht voor de mannelijkheid.
Een regelmatige toeloop van gewone bezoekers was echter een veel groter probleem. Daartoe waren net als elders goedkope kaartjes in omloop die
overal tevoren konden worden gekocht en dan gedurende vrijwel het hele
jaar konden worden gebruikt. Disney had zich echter niet gerealiseerd dat
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er in China maar een paar korte vakanties zijn, op vaste data. Bij de dagen
vlak voor het Chinese Nieuwjaar bijvoorbeeld werd het park dus overrompeld door tienduizenden bezoekers. De hekken moesten inderhaast worden
dichtgegooid, waardoor ouders van kinderen gescheiden werden en klanten
woedend over de omheining klommen – en die beelden van chaos werden
eindeloos op televisie herhaald.1
8.2

Beroepscultuur en emotiehuishouding

Het is belangrijk om te beseffen dat niet alleen ‘vreemde’ landen en bevolkingsgroepen een ondoorgrondelijke arbeidscultuur hebben, maar wijzelf ook. Wat
mij als psycholoog altijd heeft gefascineerd, is dat bij allerlei professies ook vaak
een specifieke emotiehuishouding hoort. Die impliceert een bepaalde rolverdeling of mise-en-scène, met bijbehorende gevoelens van trots of medegevoel.
Denk aan de van oudsher ‘stoere’ mannenberoepen militair, politieagent of
brandweerman. Of aan het van oudsher ‘zorgende’ vrouwenberoep verpleegster. Ze koesteren allemaal hun eigen uniform, rituelen en jargon. Soms zijn ze
ook aan elkaar geklonken, in complementaire duo’s. Zoals de dokter of tandarts en diens assistente. Alsmede de directeur of manager en de secretaresse. Er
bestaat een hele choreografie voor hun dagelijkse interactie.
Het interessantst is hoe een dergelijke uitgesproken eigen cultuur wordt
vormgegeven en onderhouden door beoefenaars van zogeheten ‘vrije beroepen’, zoals rechters, notarissen en advocaten, artsen en raadgevende ingenieurs. Zij zijn geen gewone werknemers, die simpelweg van bovenaf opgedragen
krijgen hoe zich te gedragen, maar besluiten steeds geheel zelfstandig hoe te
handelen. Toch is hun gedrag geenszins willekeurig, maar heeft het juist een
grote mate van voorspelbaarheid.2 Hoe wordt dat bereikt? Volgens de beroepensociologie spelen vijf verschillende elementen hier een rol.
Een eerste element is het bestaan van een beroepsopleiding waar studenten
de noodzakelijke kennis en vaardigheden kunnen opdoen. Een tweede element
is het bestaan van enigerlei vergunnings- of registratiesysteem. Het derde element is het bestaan van min of meer representatieve beroepsorganisaties, met
bijbehorende publicaties, evenementen en zo meer. Het vierde element is het
afkondigen van een ethische code, en zelfs een bepaalde eigen ‘rechtspraak’ die
moet waken over handhaving van de regels. En het vijfde element is dat een
professie er vaak in slaagt om haar eigen gezichtspunt (bijvoorbeeld dat zij een
belangrijke ‘maatschappelijke dienst’ verleent in het ‘algemeen belang’) aanvaard te krijgen door een groot deel van de gemeenschap, of in elk geval door
haar elites.
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Cultuuronderzoek. Twaalf jaar geleden deed ik voor de klm een substantieel
onderzoek naar de professionele en organisatiecultuur bij de afdelingen(en)
voor vliegend personeel. De personeelstevredenheid was al enkele malen
onderzocht in grootschalige kwantitatieve enquêtes, die resulteerden in percentages en scores over allerlei deelproblemen, waaruit bleek welke dingen
slechter en beter gingen. Ik probeerde door een beperkt aantal kwalitatieve
interviews een stap verder te gaan. Dat wil zeggen meer inzicht te krijgen
in de diepere gevoelens over het werk en het bedrijf, in hun gelaagdheid en
tegenstrijdigheid.
Vliegend personeel. De luchtvaart was het snelst geïnternationaliseerd, en had
lang voor werknemers een van de meest begeerlijke sectoren geleken die er
bestond. Dat werd ook ondersteund door stripboeken voor jongens en meisjes, uiteenlopend van Buck Danny tot Natasja, en in andere uitingen van populaire cultuur. Het leek ‘de wereld van Peter Stuyvesant’ zoals dat toen wel
genoemd werd. Stewardessen en piloten bleven immers na lange overzeese
vluchten steevast een of enkele dagen ‘over’ in luxe hotels op exotische locaties, waardoor veel romantische relaties opbloeiden (en andere weer ten
gronde gingen). Het leidde overigens ook tot afgunst en afstand: zowel bij
het grondpersoneel als bij de achtergebleven familie. Vriendschappen met
buitenstaanders dreigden bovendien af te kalven, zo vertelden de geïnterviewden, doordat het door de onregelmatige schema’s moeilijk was contacten te onderhouden.
Cabinecultuur. Het vliegend personeel van de klm viel uiteen in twee zeer
sterk verschillende groepen. In de ‘cabine’ werkten vooral stewardessen.
Dat waren bij voorkeur redelijk hoogopgeleide en betrekkelijk knappe jonge
vrouwen, niet zelden nog zonder partner en kinderen. De stewardessen
moesten onder alle omstandigheden vriendelijk blijven tegen de passagiers,
ook bij stress. Voor de gordijntjes van de pantry moesten ze zo doorlopend
een toneelstukje opvoeren, alleen daarachter konden ze soms even hun
frustraties kwijt – zij het in stilte. De psychologie daarvan is prachtig en uitvoerig geanalyseerd in de studie The managed heart van Arlie Hochschild.
Maar naarmate de werkdruk werd opgevoerd, nam ook het ziekteverzuim
ingrijpend toe.
Cockpitcultuur. In de ‘cockpit’ bestond het personeel daarentegen uit de piloot
en de eventuele copiloot (boordtechnici begonnen te verdwijnen). Dat waren
bij voorkeur mannen, die vaak langer bij de klm bleven en dus soms al wat
ouder waren, met een vrouw en kinderen thuis. In hún optreden lag de nadruk niet op warmte maar op koelte, niet op emotie maar op ratio, rechtlijnigheid en onverstoorbaarheid. De ultra-femininiteit in de cabine en de
ultra-masculiniteit in de cockpit vulden elkaar dus aan, maar botsten ook
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soms. Daar kwam nog iets anders bij. De piloten stroomden namelijk bij de
meeste maatschappijen op een héél specifieke manier binnen en door. Enerzijds waren ze meestal afkomstig van één of twee nationale luchtvaartscholen of waren ze omgeschoold na een loopbaan bij de luchtmacht. Ze kenden
elkaar dus vaak al van vroeger. Anderzijds werden ze vervolgens meestal
eerst copiloot op een klein toestel, dan copiloot op een groot toestel, vervolgens piloot op een klein en dan op een groot toestel. Zo leerden ze elkaar nog
beter kennen. Dit leverde een uitzonderlijk hecht weefsel en een heel sterk
esprit de corps op. Dat bleek bij arbeidsconflicten en bijvoorbeeld bij de allereerste voorzichtige pogingen om hun aanzienlijke salarissen te bevriezen.
Zoals een wilde staking, na een ongelukkige uitspraak daarover van de topmanager in de pers.
8.3

Op het werk

De culturen op het werk verschillen ook op andere manieren.
Westerse kantoren. In westerse kantoren (zoals op Schiphol en aan de nieuwe
Amsterdamse Zuidas) zitten de directeuren vaak op hogere verdiepingen
met grote ramen en nadrukkelijk ver uitzicht, en de lagere uitvoerende diensten daarentegen in de kelder met blinde muren (technische dienst, reproafdeling, schoonmakers). Witteboordenwerknemers zitten op de tussenverdiepingen vaak alleen of met een paar op een kamer, in half-afgeschermde
cubicles die ook maar ten dele privacy bieden. Dat heeft natuurlijk ook een
overdrachtelijke betekenis.
Oosterse fabrieken. Chinese kantoren zijn vaak gebouwd en ingericht volgens
de beginselen van de Feng-shuileer, over de ideale balans tussen natuurkrachten. In Chinese fabrieken zitten arbeiders daarentegen vaak in grote
hallen, in eindeloze rijen. Zij werken onder scherp toezicht en welhaast militaire discipline, waarbij iedere overtreding wordt bestraft met een boete. De
dag wordt daar niet zelden begonnen met gezamenlijke ochtendgymnastiek
en het gezamenlijk zingen van het volks- of bedrijfslied. Het spreekt vanzelf
dat dergelijke arrangementen ook veel zeggen over de verdere bedrijfscultuur en managementstijl.
Begin- en eindtijden. In sommige landen komt het afdelingshoofd regelmatig
eerder en blijft langer dan zijn ondergeschikten om het goede voorbeeld te
geven; in ander gevallen doen de werknemers dat juist zelf om een goede
indruk op hem te maken. Snelle oordelen over te grote of geringe werklust
van de ander miskennen dan ook vaak dergelijke achtergronden. In Nederland werken veel mensen structureel slechts drie of vier dagen in de week
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op kantoor, om voldoende tijd voor thuiswerk, zichzelf of hun gezin over te
houden. In de Verenigde Staten worden vaak aanzienlijk langere weken gemaakt, met veel meer onbetaald overwerk. Nederlanders hebben bovendien
veel snipperdagen en lange vakanties, in grote delen van Frankrijk wordt
zelfs gedurende het merendeel van de maanden juli en augustus niet of maar
ten dele gewerkt. Veel Amerikanen nemen daarentegen vaak niet meer dan
twee weken vakantie per jaar, en veel Chinezen niet meer dan twee keer een
paar dagen.
Mannen en vrouwen. In Nederland zijn mannelijke en vrouwelijke werknemers een eind gevorderd op de weg naar gelijkheid, in veel andere culturen
zijn de verschillen in rolpatronen veel groter. Het is belangrijk je daarvan
bewust te zijn. ‘Vrije’ manieren van doen die thuis normaal zijn, kunnen
overzee aanzienlijke verbazing of zelfs weerstand oproepen. Dat geldt ook
voor ‘losse’ kleding. Grapjes kunnen snel verkeerd uitgelegd worden, sommige uitingen worden als flirterig gezien (denk bijvoorbeeld aan de incidenten rond politici als Lubbers en Van Bommel), romantische relaties op het
werk zijn vaak problematisch. In sommige landen zijn hoge vrouwelijke managers een vreemde eend in de bijt, in andere niet.
Emancipatie. Oost-Aziatische bedrijven behielden lang een typisch mannelijke cultuur, zoals ook geïllustreerd werd door het voorbeeld van Amélie Nothomb aan het begin van het vorige hoofdstuk. Door een tekort aan werknemers zijn bedrijven daar de laatste jaren echter ook ‘diversiteitsbeleid’ gaan
voeren. De Japanse cosmeticagigant Shisheido zette een rem op eindeloos
mannelijk overwerk met een nieuwe regel ‘zeven uur, lichten uit’ op kantoor. Ook voerde het flexibel en parttime werk in voor vrouwen die ’s middags hun kinderen van school wilden halen. In Korea werd een rem gezet op
mannelijke drinkgelagen na het werk. Vrouwen werden in het verleden door
hun bazen min of meer verplicht om daaraan mee te doen, totdat een werkneemster er een rechtszaak over aanspande en won. Nu kunnen werknemers
een gele kaart tonen (‘ik ga bijtijds naar huis’) of een rode (‘ik drink niet’).
8.4

De ongeschreven regels van de organisatiecultuur

De organisatiecultuur is het geheel aan merendeels ongeschreven regels en verborgen aannamen die het gedrag van mensen in (en met betrekking tot) de organisatie of afdeling vorm en richting geven. Mensen van buiten hebben vooral
in het begin vaak moeite om die vreemde regels en aannamen te ontdekken
en te hanteren. Allerlei aspecten van de meest gebruikelijke organisatiecultuur
verschillen vaak nogal tussen landen. Bij internationale organisaties botsen de
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werkwijzen van het hoofdkwartier daardoor niet zelden onzichtbaar met die in
de verschillende landen, vooral als ze gecentraliseerd in plaats van gedecentraliseerd werken.
Bedrijven, non-profitinstellingen, en (semi-)overheidsinstellingen hebben
allemaal een organisatiecultuur. Deal & Kennedy schreven in hun klassieker over Corporate cultures (op pp. 98 en 86): ‘Een nieuwe employé krijgt geen
boekje met de titel De vijftigduizend informele regels die je nodig hebt om hier
te overleven.’ Toch stellen de auteurs: ‘Wij denken dat 90 procent van wat er in
een organisatie omgaat niets te maken heeft met formele gebeurtenissen’ (zie
ook Van Hasselt). Peters & Waterman gingen later in hun klassieker In search of
excellence op zoek naar het recept voor succes. Maar vijf jaar daarna bleek twee
derde van hun topondernemingen al niet meer uitmuntend te zijn. Bedrijven
hebben soms namelijk heel andere formules nodig, afhankelijk van de veranderende omstandigheden, zoals crisis of groei. Start-ups hebben gedreven pioniers nodig, volwassen bedrijven iets tactischer leiders (Schein, hfdst. 16).
Er zijn top-down ondernemingen, bottom-up ondernemingen en compromissen van beide. In de eerstgenoemde is de stijl van de leider erg bepalend.
De Nederlandse psychoanalyticus en managementadviseur Manfred Kets de
Vries heeft een lange reeks fascinerende boeken geschreven over psychische
problemen van leiders en topmanagers. Volgens een vroeg werk (samen met
Danny Miller) dragen ze hun neurosen vaak onbewust over op hun omgeving
en ondergeschikten. Vroeger werden autoritaire leiders overigens erg bewonderd, later veeleer democratische. Tegenwoordig moeten leiders in westerse bedrijven veeleer ‘coachend’ zijn, een inspirerende visie hebben en goed kunnen
communiceren. Dat betekent niet alleen goed kunnen praten, maar vooral ook
goed kunnen luisteren. Ze moeten verder medegevoel uiten tegenover hun ondergeschikten, hen steunen en aanmoedigen.
In westerse bedrijven is het individu er verantwoordelijk voor dat de taken
naar behoren worden uitgevoerd, in de Japanse kwaliteitskringen is daarentegen het collectief op de werkvloer gezamenlijk verantwoordelijk. In de Verenigde Staten worden alle stoffelijke en geestelijke producten als privébezit beschouwd. In Oost-Azië worden dergelijke zaken echter van oudsher in brede
kring overgenomen, verbeterd en verfijnd. Vandaar de hardnekkige botsing
tussen patenthouders en ‘piraten’. Het zijn allemaal voorbeelden van anders in
de wereld staan. Dat vertaalt zich ook in verschillende managementstijlen.
Stevens legde ooit een managementprobleem voor aan zijn Europese studenten op een Franse business school. Tot zijn grote verbazing kwamen daar
opvallende nationale verschillen in bedrijfscultuur uit naar voren. De Franse
studenten bleken een piramideschema te volgen en zagen het probleem als een
zaak van hiërarchische autoriteit. De Duitse studenten bleken het machine-
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schema te volgen en zagen het als een zaak van bureaucratische procedures. De
Britse studenten bleken het marktmodel te volgen en zagen het als een zaak van
transactionele analyse. Morgan heeft in een prachtige studie laten zien dat dergelijke metaforen en beelden van organisaties die wij in het hoofd hebben, vaak
bepalend zijn voor ons gedrag.
Het Japanse Toyota heeft een speciale kaderschool, waar de eigen cultuur
wordt overgedragen. Bij dit bedrijf werken zowel managers als ondergeschikten bijvoorbeeld allemaal in open ruimten, niet in halfgesloten cubicles of
geheel gesloten kamers zoals in het westen gebruikelijk is. Dit is bedoeld om
zichtbaar te maken dat problemen ‘gezamenlijk bezit’ zijn en dat de duurzame
oplossing ervan gezamenlijk moet worden gevonden – niet alleen van achter
een bureau, maar ook vanaf de werkvloer. Buitenlandse bedrijven proberen
daar tegenwoordig van te leren. Ongeschreven regels en verborgen aannamen
in een organisatie zijn per definitie moeilijk te achterhalen. Naar de waarden
van managers en personeel kan men enquêtes houden. (Zie de voorbeelden van
Hofstede hiervoor en van Trompenaars hierna.) Sagen, legenden en mythen
over oorsprong en groei van het bedrijf, over crisis en transformatie, over helden en voorbeelden, zijn vaak vastgelegd in teksten en beelden. Manieren van
spreken en manieren van doen, rituelen en ceremonies, dress and grooming
codes, kan men door participerende observatie leren kennen. De architectuur
en inrichting van de gebouwen, de bewakingscamera’s en toegangscontroles,
huisstijl en logo leveren nog toegankelijker aanknopingspunten. Maar soms
kunnen die ook misleidend zijn, omdat ze meer zeggen over wie men graag had
willen zijn, dan wie men werkelijk is.
Archaïsche cultuurresten. Laten we nog eens even terugkeren naar het eerder
genoemde voorbeeld van nationale luchtvaartmaatschappijen. Het ging
vaak om de meest geavanceerde bedrijven in een land, maar ze bleken tegelijk doortrokken van heel archaïsche omgangsvormen. Vliegen was lang
als iets risicovols gezien, en daarom waren er ooit militaire gezagsverhoudingen ingevoerd: hiërarchisch en enigszins autoritair, met uniformen en
rangen, petten en strepen. Dienstregelingen waren ingewikkeld, en daarom
waren er allerlei bureaucratische regels ontstaan: gedetailleerd en minutieus, met veel reglementen en procedures. De toestellen waren ultramodern,
en daarom speelde techniek een grote rol: met veel metertjes en wijzertjes,
computers en programma’s. Stilzwijgend waren deze militaire, bureaucratische en technicistische tendensen echter op allerlei punten een eigen leven
gaan leiden. Wat de organisaties onnodig star maakte, en hun aanpassing
aan de snel veranderende omstandigheden sterk bemoeilijkte.
De-nationalisering. De de-regulering en de opkomst van de budgetmaatschappijen (met kortere omdraaitijden, minder service en eenvoudiger in-
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ternetboekingen), gooiden de knuppel in het hoenderhok. De nationale
luchtvaartmaatschappijen van sommige kleinere Europese landen konden
nu niet langer meekomen: het Belgische Sabena en het Zwitserse Swissair
verdwenen. De Nederlandse klm ging als stugge noorderling op zoek naar
een geschikte zuidelijke partner. Het Spaanse Iberia bleek niet goed aan te
sluiten, dus koos men aanvankelijk voor het Italiaanse Alitalia. Maar toen
de alliantie al vrijwel beklonken was rezen er steeds meer problemen en
twijfels, die deels samenhingen met diepgewortelde verschillen in nationale
cultuur, en trok men zich op het allerlaatste nippertje (en tegen hoge kosten)
alsnog terug. Uiteindelijk werd zo gekozen voor Air France, waarmee de fysieke en psychische afstand veel minder groot was. De vraag was daarbij natuurlijk, of de waardenoriëntaties van het Nederlandse en Franse bedrijf (en
hun werknemers) niet al te zeer van elkaar zouden blijken te verschillen.
Scoreverschillen. Bij dergelijke fusies en overnames, zoals die door Air France
van klm, probeert men dreigende cultuurconflicten tegenwoordig allereerst
op te sporen door te kijken naar de door Hofstede beschreven waardedimensies van beide bedrijven. Wat betreft machtsafstand scoort Nederland
bijvoorbeeld betrekkelijk laag en Frankrijk een stuk hoger. Wat betreft individualisme staat Nederland bijna bovenaan, maar Frankrijk niet ver daaronder. Wat betreft mannelijkheid (of eigenlijk het contrast tussen geslachtsrollen) staat Nederland bijna onderaan en Frankrijk ergens halverwege. Wat
betreft onzekerheidsvermijding staat Nederland halverwege, maar Frankrijk
een heel stuk hoger. Dat zijn dus in zo’n geval de punten die aandacht verdienen.
8.5

Nederland tussen servet en tafellaken

Na internationale fusies blijkt de cultuurintegratie vaak moeilijk. Nederlanders hebben als gezegd de neiging hun eigen multiculturalisme en taalvaardigheid te overschatten. Daarnaast hebben ze ook een opvallende neiging om het
belang van hun bedrijf en land in Europa en de wereld te overschatten. Amsterdam wordt dan bijvoorbeeld vergeleken met steden als New York en Parijs, en
Nederland met landen als Groot-Brittannië en Frankrijk.
Maar Amsterdam is met zijn driekwart miljoen inwoners net zo groot als
een vol dozijn Engelse en Franse provinciesteden, en héél Nederland is met zijn
zestien miljoen inwoners nauwelijks groter dan de echte wereldsteden Londen
of Parijs alléén, of bijvoorbeeld het Roergebied.
Nederland is vooral een verkeersknooppunt. Onze twee topbedrijven Unilever en Shell (die bovendien voor de helft Brits zijn) zijn dan ook groot geworden
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door de aanvoer van koloniale grondstoffen, de verwerking en de vermarkting
daarvan. Maar de andere toptienbedrijven zitten vooral in geld, communicatiemiddelen en vervoer.
De 25 grootste bedrijven van Nederland – en hun topmanagers – achten zichzelf echter onveranderlijk ‘van wereldklasse’. Ze zien zichzelf als de natuurlijke
gelijken van de échte, grote spelers. Veel van deze bedrijven willen vooral ‘een
van grootsten’ in hun markt worden. Zoiets kan alleen door blinde expansie:
door het opkopen van anderen of door samengaan over de grens. Vooral in de
Verenigde Staten: het thuisland van het kapitalisme (dat overigens op lange termijn met zijn torenhoge schulden nog wel eens een kaartenhuis zou kunnen
blijken). Deze uitbreidingsmanie gaat goed zolang de economie aantrekt, maar
slecht als die terugloopt. Dan moeten de cijfers gemasseerd worden.
Daar komt nog bij dat Nederlandse directeuren zichzelf soms te gemakkelijk
als echte ‘mannen van de wereld’ zien. Het zijn vaak echter Hollandse houten
klazen die een paar jaar over de grens hebben gewerkt en een aardig mondje
Engels spreken. Ze beschouwen de Fransen en de Italianen vaak als enghartige chauvinisten. Het probleem is dat internationale overnames of fusies in
het merendeel van de gevallen stuklopen op dergelijke ongrijpbare cultuurverschillen.
Kijk maar eens goed naar de lange reeks mislukte buitenlandse avonturen
van abn, daf, Fokker, Getronics, klm, Numico, Wessanen en vele andere zogeheten ‘excellente’ bedrijven. Zij zien hun eigen hybris niet: hun zelfoverschatting. Nederland is maar een heel gemiddeld land, tussen servet en tafellaken
in. Zakelijke genieën en grote innovatoren zijn er nauwelijks. Hi-techbedrijven
worden dan ook al snel overschat: denk aan Baan, World Online en op een
bepaald moment zelfs kpn. Iedereen wil zich aan de eigen haren uit het poldermoeras trekken, net als Baron van Münchhausen. Maar zó simpel gaat dat
dus niet.3 (Zie ook het boek van Matthijs Bouman: Hollandse overmoed. Hoe de
beste economie van de wereld ontspoorde.)
8.6

Cultuur op het werk

Maar hoe zit het nu met de cultuur op het werk? In oudere Amerikaanse theorieën van psychologen als David McClelland werd er bijvoorbeeld van uitgegaan dat de prestatiedrang (en faalangst) verschilde per groep, en ook per
cultuur. Uit recent onderzoek blijkt dat Amerikanen en Zuid-Europeanen er
merendeels de voorkeur aan geven zelfstandig ondernemer te zijn. Terwijl Nederlanders en Noord-Europeanen er merendeels de voorkeur aan geven werknemer te zijn. Dat hangt natuurlijk ook samen met andere aspecten.
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Uit ander onderzoek blijkt dat mensen in Seoul gemiddeld 2.317 uur per jaar
werken (met tien vakantiedagen), terwijl Parijzenaren gemiddeld slechts 1.481
uur werken (met 27 vakantiedagen). Het hoeft dan ook niet te verbazen dat de
BNP-groei per jaar in Oost-Azië op dit moment verscheidene malen groter is
dan die in West-Europa. Dat de ‘kwaliteit van leven’ er daarentegen geringer
is, hoeft ook niet te verbazen.5 De eerdergenoemde Nederlander Geert Hofstede werd als gezegd wereldberoemd met zijn culturele waardedimensies, en
behoort inmiddels tot de meest-geciteerde Nederlandse auteurs in de mens- en
maatschappijwetenschappen. Tien jaar later publiceerde hij een tweede groot
boek met als titel Cultures and organisations – Software of the mind (1991), waarin de redenering voor een breder publiek nader werd uitgewerkt.
Volgens Hofstede ging het bij cultuur in computertermen om een soort ‘collectieve programmering van de geest, waardoor de leden van één groep of categorie zich onderscheiden van mensen uit een andere’ (1991, p. 5). Daardoor
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ging er ook zoveel fout bij transnationale fusies en overnames, en bij buitenlands management van nationale ondernemingen. Verder liet hij zien dat de
vijf waardepatronen in elk land alle vijf domeinen van het dagelijks leven doortrokken: familie en opvoeding, school en onderwijs, bedrijf en werk, staat en
overheid, ideologie en levensbeschouwing.
Geert Hofstede werd zo een veelgevraagde en bekroonde spreker, die uiteindelijk zijn eigen bureau voor trainingen en adviezen opzette. Zijn zoon Gert Jan
heeft de fakkel inmiddels overgenomen. Hij houdt zich onder meer bezig met
simulatiespelen inzake cultuur. Vader en zoon publiceerden (samen met Paul
Pedersen) ook het boek Werken met cultuurverschillen (2004). De Nederlander
Van Lennep had in een ver verleden voor testwerk de beroemde Vier Platen
Test ontwikkeld, waarbij een kandidaat ambigue illustraties moest duiden (zie
Van Strien & Dane). De Hofstedes en Pedersen lieten op soortgelijke wijze vier
prachtige plaatjes ontwikkelen, met ambigue situaties rondom ‘culturele anderen’, die zo voorwerp van discussie en reflectie konden worden gemaakt.
8.7

Waardedilemma’s

Behalve Hofstede heeft ook de Nederlander Fons Trompenaars internationaal
naam gemaakt in het interculturele veld. Hij richtte zich echter niet op dimensies, maar op dilemma’s.
Trompenaars is zoon van een Nederlandse vader en een Franse moeder en
dus thuis bij uitstek vertrouwd geraakt met cultuurverschillen. Hij studeerde
bedrijfskunde aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, waar hij kennis nam
van het werk van Hofstede. Hij kreeg vervolgens een Europese beurs voor een
jaar aan de bekende Amerikaanse Wharton School aan de Universiteit van
Pennsylvania in Philadelphia, en daarna een Shell-bijdrage voor nog een jaar.
Daarop begon hij voor dat laatste bedrijf aan een onderzoek naar management
en cultuurverschillen in de Shell-raffinaderijen op de verschillende continenten.
Trompenaars promoveerde in 1984 op dit onderzoek en bewerkte het in
1993 tot het boek Riding the waves of culture. Understanding cultural diversity
in business. Later bewerkte hij het opnieuw, nu met zijn zakenpartner Charles
Hampden-Turner, en er bestaat inmiddels ook een Nederlandse vertaling. Verder begon hij een eigen bureau voor training en adviezen en bleef hij gegevens
verzamelen over management en cultuurverschillen van en voor nieuwe klanten. Met de resultaten van vele tienduizenden interviews bouwde hij een databank op, waaruit hij profielen distilleerde van management en cultuur in verschillende landen en sectoren.
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Trompenaars’ benadering sloot oorspronkelijk aan bij die van Hofstede,
maar verschilde daar uiteindelijk nogal van. Beide gingen uit van waardeorientaties, maar bij de eerste lag de nadruk wat meer op abstracte preferenties en
bij de laatste meer op concrete dilemma’s, bijvoorbeeld inzake ethiek, nepotisme en corruptie. Trompenaars en Hofstede hanteerden ook een verschillende
werkwijze, wat later leidde tot een heftig debat over methodologie en statistiek
(zie bijvoorbeeld Trompenaars & Hampden-Turner, p. 245-255). Trompenaars
kwam vooral uit op tegengestelde manieren van doen en laten, met allebei hun
eigen voor- en nadelen.
Managers moesten zich volgens hem vooral bewust worden van hoe hun
aanpak mogelijk door hun culturele tegenpolen wordt gepercipieerd. Ze zouden moeten leren hun eigen culturele invalshoek af te wisselen met die van
deze anderen en zo de tegenstellingen te overstijgen. In plaats van vast te houden aan het (vooral in de vs) wijdverbreide managementbijgeloof dat er steeds
simpelweg one best way bestaat. Trompenaars kwam uiteindelijk uit op zeven
waardedilemma’s, die deels overlapten met de vijf waardedimensies van Hofstede, maar deels ook helemaal niet.
1 Universalisme en particularisme: het eerste dilemma was dat tussen universalisme en particularisme. Ofwel enerzijds een waardeoriëntatie op abstracte algemene regels die voor iedereen en onder alle omstandigheden opgingen; en anderzijds een op concrete bijzondere oordelen afhankelijk van
persoon en situatie. Trompenaars gebruikte daarvoor onder meer voorbeelden uit eerder Amerikaans onderzoek van Stouffer. In bedrijven werkte dit
dilemma onder meer door in verwachtingen van bazen ten aanzien van ondergeschikten en andersom, en in beloning en promotie. En bij zakendoen
met anderen werkte het door in het belang van een persoonlijke verstandhouding tegenover dat van gedetailleerde contracten.
2 Groep en individu: Trompenaars’ tweede dilemma was dat van de verhouding tussen groep en individu, binnen en buiten het bedrijf, deels samenvallend met Hofstedes tweede dimensie. We spraken al eerder uitvoerig over
collectivisme en individualisme. Die oriëntaties werkten onder meer door
in patronen van delegatie en representatie, maar ook in besluitvorming door
middel van discussie tot consensus bereikt was (zoals vaak in Japan), tegenover hoofdelijke stemmingen (zoals vaak in de westerse wereld).
3 Gevoelens: het derde dilemma ging over de vraag of emotionaliteit werd toegelaten, dan wel aan neutraliteit werd vastgehouden in de zakelijke betrek-
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kingen. Dit kwam onder meer tot uiting in de verbale en non-verbale communicatie, waarover we elders ook al spraken.
4 Betrokkenheid: het vierde dilemma ging over de verwante vraag of zakelijke
betrekkingen uitsluitend als specifiek en taakgebonden werden gezien, dan
wel als diffuus en uitwaaierend naar andere domeinen – zoals het persoonlijke en privédomein. Dit werkte onder meer door in gevoelens van aanvaarding of afwijzing (en gezichtsverlies). Ze overlappen deels ook met Hofstedes
man/vrouw-dimensie, hoewel Trompenaars daar in de latere edities van zijn
boek ook een apart hoofdstuk aan wijdt.
5 Toegeschreven en verworven status: het vijfde dilemma ging over de vraag
in hoeverre iemands status werd toegeschreven door de bredere omgeving,
dan wel voortkwam uit gedocumenteerde prestaties (zoals diploma’s en titels). De nadruk lag daarbij niet zozeer op Hofstedes machtsafstand, maar
op (mis)percepties van iemands positie en rang door anderen, ook bij begroetings- en onderhandelingsrituelen (denk aan het Japanse voorbeeld).
Westerlingen bleken bijvoorbeeld oudere éminences grises vaak niet op
hun juiste waarde en invloed te schatten, en oosterlingen daarentegen jonge
whizzkids niet. Ook de rol van vertalers en assistenten in dit spel werd vaak
verkeerd beoordeeld. Dat leidde tot veel misverstanden.
6 Tijd: het zesde dilemma ging over de oriëntatie op de tijd. We staan daar in
de volgende paragraaf iets uitvoeriger bij stil, omdat het een slecht begrepen
bron van ergernissen is in het alledaagse contact tussen mensen uit verschillende culturen.
7 Natuur: het zevende dilemma ging over de hieraan verwante kwestie van
de inbedding in de bredere wereldbeschouwing inzake de natuur en de loop
der dingen. Met enerzijds overspannen illusies van controle en planning,
en anderzijds de zaken op hun beloop laten, vertrouwend op zelfsturing en
-correctie.
8.8

Haast je langzaam – Tijdsbeleving

Het is belangrijk om te begrijpen dat de tijd zoals wij die hier en nu beleven
geen natuurlijk gegeven is, maar een maatschappelijke uitvinding. Oorspronkelijk was er niet meer dan het onderscheid tussen de heldere dag voor diverse
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activiteiten en de donkere nacht om te slapen (behalve dan bij volle maan). De
dag werd slechts gemarkeerd door zonsopgang, mid-dag (min of meer te herkennen aan de stand van de zon) en zonsondergang.
Naarmate de complexiteit van de maatschappij en de coördinatie van bezigheden met niet-huisgenoten toenamen, ontstond de behoefte aan een verdere
‘objectieve’ verdeling en verfijning van de tijd, bijvoorbeeld aan de hand van
zonnewijzers. Later kwamen de oproep tot gebed door kerkklokken in torens,
en ten slotte wijzerplaten daarop. Gevolgd door wekkers en horloges, maar ook
kalenders en agenda’s. De tijd werd zo steeds meer beleefd als een langgerekt
meetlint: verdeeld in eenvormige jaren en maanden, weken en dagen, uren en
minuten.
De Amerikaanse antropoloog Edward Hall maakte (onder meer in het klassieke boek The dance of life) in dit verband een onderscheid tussen een polychrone en een monochrone tijdcultuur. In veel zuidoostelijke landen bestaat
een polychrone tijdcultuur. Wat betekent dat gewoonlijk veel dingen synchroon of tegelijkertijd worden gedaan die gericht zijn op het relaxed weven en
onderhouden van relaties met anderen. In veel noordoostelijke landen bestaat
daarentegen (zeker op het werk) een monochrone tijdcultuur. Wat betekent dat
gewoonlijk dingen geconcentreerd maar los na elkaar worden gedaan die gericht zijn op het efficiënt voltooien van instrumentele taken. Het maken van en
je houden aan heel stipte tijden voor afspraken, deadlines en planning staan
daarin voorop.
Ook de beleving van het relatieve belang van verleden, heden en toekomst,
en van hun onderlinge verbondenheid, kan zo sterk verschillen. Eén manier
om mensen dat te laten uitdrukken, is door ze een rondje of cirkeltje te laten tekenen voor elk van de drie. Als ze allemaal even belangrijk voor hen zijn, moeten ze die even groot tekenen. Als de een belangrijker is en de ander minder,
moeten ze die daarentegen groter of kleiner tekenen. Als ze volgens hen weinig met elkaar te maken hebben, moeten ze ze los tekenen. En als ze nauw met
elkaar verbonden zijn, moeten de cirkeltjes elkaar overlappen. Uit onderzoek
(o.a. in Trompenaers & Hampden-Turner, pp. 126-129) blijkt dat dit voor elke
landscultuur heel verschillende karakteristieke plaatjes oplevert.
8.9

Afspraken en vergaderingen

In de steden van veel noordwestelijke landen geldt voor zakelijke afspraken dat
je er precies op de aangegeven tijd hoort te zijn, hooguit een paar minuten eerder of later. Deze maatschappijen beschikken in het algemeen over betrouwbare transport- en communicatiemiddelen. Je moet zélf reserve inbouwen; er
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is geen excuus om veel later te komen of om ten minste niet even ruim tevoren
te bellen als je ziet dat je het niet haalt. Op het platteland van veel zuidoostelijke
landen is dat vaak helemaal niet het geval: veel transport- en communicatiemiddelen functioneren er slecht of niet.
Wachten. Een afspraak geldt daar dus vaak veeleer als een soort vage intentieverklaring: het hangt er dan gewoon van af of van alles mee- of tegenzit.
Niet zelden komt men veel later in hetzelfde dagdeel, of zelfs helemaal niet.
Dat is dan niet persoonlijk bedoeld. Als een professional op kantoor zichzelf
hoger in rang acht, zal hij je vaak ook lang laten wachten (net zoals artsen en
specialisten dat bij ons doen. Ze gaan ervan uit dat hún tijd kostbaarder is
dan de jouwe).
Presentaties. Status werkt ook door in spreekvolgorde. Belangrijke mensen
spreken meestal eerder (en soms ook luider of beslister). Als je zelf moet presenteren, kies je plaats dan zó dat je optimaal kunt horen en gehoord worden, optimaal kunt zien en gezien worden (dus vaak niet op de hoek van
een vierkante tafel, maar eerder bij het midden van de zijde). Let ook op de
lichtval (ga bijvoorbeeld niet met je rug naar een felle lichtbron of een raam
zitten, daardoor raakt je gezicht onderbelicht). Als je in een platte zaal moet
optreden, aarzel dan niet op het podium of een verhoging te staan. Blijf niet
onnodig achter de blokkade van het spreekgestoelte, maar let erop dat je bij
het rondlopen goed in het licht blijft. Pas op met veelkleurige en snelbewegende PowerPoint- en multimediapresentaties op een groot scherm achter
je: ze slaan vaak het beeld van de spreker zelf dood.
Vergaderingen. Bij vergaderingen is het vooral in hiërarchische culturen (zoals
de confucianistische) vaak heel belangrijk wie precies waar zit. Bij een bespreking zit de belangrijkste persoon meestal in het midden van een korte
zijde van de tafel. Bij een onderhandeling zitten de belangrijkste personen
daarentegen vaak tegenover elkaar in het midden van de lange zijden van de
tafel. Met links en rechts assistenten en specialisten in aflopende volgorde
van belangrijkheid, en eventuele ‘waarnemers’ op een tweede rij losse stoelen daarachter. Maar Chinezen zetten hun onderhandelaars daarentegen
vaak naast elkaar, en vermijden zo al te veel rechtstreeks oogcontact. Wees
er ook op bedacht dat de meest invloedrijke besluitvormer of adviseur (die
vaak minder Engels spreekt) zich vaak in de groep op de achtergrond ophoudt. Het is daarom van essentieel belang dat je aan het begin heel precies
weet wie nou eigenlijk wat is.
Taal. Houd er rekening mee dat mensen die Engels (of Spaans, Frans of Duits)
als tweede taal spreken, gemiddeld maar hooguit één tiende (!) van de woordenschat van een native speaker hebben. Wees je ervan bewust dat normaal
gesproken iedere term op meerdere manieren kan worden uitgelegd, en dat
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er soms zelfs geen exact equivalent in de andere taal bestaat. Gebruik daarom zelf zo veel mogelijk korte, eenvoudige en eenduidige woorden en zinnen, herhaal die desnoods daarna nog een keer in iets andere vorm. Vermijd
onnodige afkortingen, jargon en andere insiders-taal.
Vertalingen en tolken. Een vertaler of tolk moet niet alleen perfect vertrouwd
zijn met jouw taal, maar liefst ook echt met jou zelf en met je cultuur. In statusgevoelige culturen hebben vertalers soms de neiging om jouw woorden of
die van je gesprekspartner niet letterlijk en accuraat weer te geven, maar gewoon dingen weg te laten die ze problematisch of gênant vinden. Ze zijn de
noodzakelijke onderdelen van de entourage van een druk en machtig man,
net als de chauffeur en de personal assistant. Iedereen kent verder wel van
die gebruiksaanwijzingen vertaald door iemand in Japan, Korea of Taiwan,
die kennelijk beweerd heeft goed Nederlands te kennen. In het gunstigste
geval zijn ze een beetje komisch, in het ongunstigste geval volledig absurd.

Een van de eerste uitgebreide ‘How

derzijds met concrete gevallen van een

to’-boeken voor zakendoen in het bui-

eerste ontmoeting met een Mexicaans

tenland was het Amerikaanse Going

contact bij wie je niet meteen terzake

international van Lennie Copeland en

moet willen komen, met een Arabische

Lewis Griggs. Het is inmiddelds wel

sjeik die zich onheus bejegend voelt

wat oud, maar nog steeds behartens-

door een kille zakenrelatie, met een

waardig. Copeland en Griggs maakten

buitenlandse manager die moeite heeft

destijds ook een paar gelijknamige film-

om zijn Indiase ondergeschikte de juiste

documentaires, om de problematiek

opdrachten te geven en met een buiten-

levendig te illustreren. Enerzijds met

landse manager die een jonge Japanner

algemene observaties over vooroorde-

ondoordacht een snelle promotie geeft

len en clichés, over gesprekken en non-

en daarmee de afdelingsharmonie ver-

verbale signalen en over verschillen in

stoort.

de beleving van ruimte en tijd. En an-
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Noten
1 iht, 13 jan. 2003, 16 juni 2005 en 4-5 febr. 2006.
2 Ik heb dat onder meer onderzocht voor de journalistiek (Van Ginneken 1998, 2002, hfdst. 4) en
voor accountants (Van Ginneken 2001, hfdst. 8).
3 Algemeen Dagblad, 28 febr. 2003.
4 Nick Torrens, The man who would conquer China (2004), in Nederland uitgezonden door de
vpro.
5 Vergelijkende statistieken uit de iht, resp. 6-7 aug. 2005 (Gallup), 25 aug. 2006 (ubs), 10 maart
2006 en 30-31 dec. 2006/1 jan. 2007 (Bridgewater) en 10 maart 2006 (Mercer).
6 Uit 2004, in Nederland uitgezonden door de Rvu.
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In dit hoofdstuk kijken we naar export en de cultuur van zakendoen. Investeerders blijken soms net zo chauvinistisch te zijn als gewone klanten. Bij
producten kunnen verder smaken en geuren, kleuren en maten, maar ook
hygiëne een intercultureel struikelblok vormen. Merken en marketing spelen
natuurlijk een belangrijke rol. Soms is het een aanbeveling als een product
uit een ver land komt, maar soms ook helemaal niet. Ook logo’s en andere
symbolen wekken niet zelden ongewenste associaties. Een mooi voorbeeld
van dit alles was de kaasoorlog van enkele jaren geleden tussen Nederland en
Frankrijk.
Er wordt een nauwe en wonderlijke band gelegd tussen cultuur en culinaire traditie. ‘Man ist was man isst’, luidt een Duits spreekwoord: men is (of wordt) wat
men eet. Engelsen vernoemen buitenlanders bij voorkeur naar een opvallend
gerecht: Duitsers zijn krauts (zuurkooleters) en Fransen frogs (kikkereters). Nederlanders noemen Fransen knoflookvreters en Italianen spaghettivreters. De
minachting voor anderen komt tot uiting in de walging over het voedsel dat ze
verorberen. Ook geuren van vreemde en ongewenste lichamen worden verafschuwd: ‘Ik heb niks tegen ze, maar ze stínken,’ zegt men – en ruikt zijn eigen
geuren niet.
9.1

De Nederlands-Franse kaasoorlog

Ergens tussen Noord- en Zuid-Europa, tussen de Angelsaksisch-Germaanse
en de Latijnse wereld, tussen protestants en katholiek, loopt een onzichtbare
grens: de Maginotlinie van de smaakpapillen. Die trouwens een verlengstuk
heeft ergens tussen Noord- en Midden-Amerika. Daarboven is de bevolking
gelijkmatiger, ook al onder het mom van dieet en gezond eten. Daaronder
pleegde men één dag in de week en ruim één maand in het jaar te vasten, maar
daarvoor en daarna vaak schaamteloos uit de band te springen. Eigenlijk gaat
het hier om een aantal culinaire scheidslijnen, die maar ten dele parallel lopen.
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Erboven worden aardappelen en boter gegeten en bier en slappe thee gedronken. Er beneden worden pasta of rijst en olijfolie gegeten en wijn en sterke koffie gedronken. In het Noorden, zo zeggen zuiderlingen, worden eten en drinken geregeerd door efficiency en hygiëne. De zuiderlingen, zo zegt men in het
Noorden, zijn viezeriken: ze eten rare en half bedorven dingen die nog vreemd
rieken bovendien.
Een van de culinaire terreinen waarop de culturele verschillen groot zijn,
is dat van zuivelproducten en vooral van kaas. In het Noorden worden vooral
milde kazen gegeten: bij het ontbijt en de broodmaaltijd, als borrelhapje of zelfs
als onderdeel van een voorgerecht of salade. In het Zuiden worden vooral pittige kazen gegeten: bij het hoofdgerecht zoals pasta of fondue, maar vooral ook
als nagerecht. Er is dus een wereld van verschil. Bij de opening van de Europese
grenzen brak er een ware kaasoorlog uit tussen zuivelfabrikanten in Noord en
Zuid, die probeerden elkaars markten binnen te dringen. Maar de smaken van
de onderscheiden consumenten waren zo intens verschillend dat dit tot wonderlijke manoeuvres leidde – bijvoorbeeld tussen Frankrijk en Nederland.
Frankrijk was naar verluidt de grootste kaasproducent en -consument van
Europa. De veeteelt omvat er zowel koeien als schapen en geiten. De Fransen
gaan er dan ook prat op dat ze meer dan 365 verschillende soorten kaas hebben,
dus voor iedere dag van het jaar een andere. Aan 32 regionale specialiteiten
werd net als bij wijnen een Appellation d’Origine Controlée of aoc toegekend.
Van 27 andere werden de eigenschappen wettelijk vastgelegd.
De bekendste koeienkaas wordt wel beschouwd als de ziel van Frankrijk
zelf. In zijn boek Le Camembert: Mythe national schrijft de socioloog Pierre
Boisard dat die zowel voor politiek links als voor rechts de nationale identiteit
belichaamt. Behoudende katholieken kochten merken genoemd naar de heilige
Jeanne d’Arc en associeerden de rol van de ronde witte plakken in het familieleven met de rol van de hostie in de Heilige Mis. De schrijver Léon-Paul Fargue
zei zelfs ooit dat een goede camembert net zo verrukkelijk rook als de voeten
van Le bon dieu zélf. Republikeinse arbeiders kochten daarentegen merken als
Quatorze Juillet, namen die mee naar het werk en benadrukten daar dat het
recept uit de tijd van de Franse Revolutie stamde.
Tegenover Frankrijk staat Nederland, dat de grootste exporteur van kazen in
Europa was. Veel traditionele Nederlandse kazen worden van gepasteuriseerde
melk gemaakt, schimmelen veel minder dan de traditionele Franse en hebben
een hardere substantie. Dit maakt ze misschien wat saaier, maar ook beter geschikt om te vervoeren en te bewaren. Vandaar dat de ene na de andere buitenlandse markt door de Nederlandse kazen veroverd werd: in Europa en Amerika,
maar zelfs in Afrika en Azië – die minder een zuiveltraditie hebben (en waar ook
veel erfelijke zuivelallergieën voorkomen). Er werd zelfs in Frankrijk een agres-
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sieve promotiecampagne gestart, over La Hollande – L’autre pays du fromage.
Met veel draaiende molens en blonde boerinnetjes op klompen met een bosje
tulpen in de hand. Met recepten in de krant en gratis proeven in de winkel. In
veel restaurants en veel families zijn de Mimolette en andere ‘Hollanders’ zo geleidelijk aan op het Franse kaasplateau aanvaard geraakt: als makkelijk, houdbaar en niet duur.
Toen kwam de voorbereiding van de Europese markt. Onder noordelijke
druk werden in Brussel nieuwe normen voorbereid, die meer hygiëne eisten en
minder microben. Oftewel: de afschaffing van de echt schimmelende schimmelkaas. Zuidelijke kaasmakers zagen dit als een perfide poging om hun ambachtelijke tradities om zeep te helpen. Zo begon The battle between bureaucrats and bacteria, zoals de Anglo-Amerikaanse media het noemden. De
Latijnse liefhebbers zeiden: ‘Ze willen onze levende kazen net zo morsdood
krijgen als die van henzelf.’ Regis Leseur van het Franse ministerie van Landbouw verklaarde dat de Engelsen, Denen en Nederlanders ‘geobsedeerd waren
door hygiëne’ en ‘steriel met gezond’ verwarden. Claire Marcellin van de Melkunie van Normandië zei: ‘Als je alle slechte bacteriën doodt, dood je ook alle
goede bacteriën.’ En daarmee ‘de smaak en het aroma’. Anderen riepen verontwaardigd dat de noordelijke kazen smaakten naar de papieren zakdoekjes van
Kleenex. Gebruikte, wel te verstaan.
Er kwam onverwachte steun uit Groot-Brittannië. Men haalde Winston
Churchill aan, die gezegd zou hebben: ‘Een land dat meer dan driehonderd
kazen uitgevonden heeft, kan niet zomaar verdwijnen.’ (Eerder was de uitspraak toegeschreven aan Charles De Gaulle; ze kwam in feite van Emile Bergerat.) Prins Charles verklaarde in Parijs dat de gebruikte uitdrukking ‘minimale hygiënische standaarden’ iedere rechtgeaarde Fransman razend zou
moeten maken. De ‘oncontroleerbare bacteria’, die zich alsmaar verspreidden
en bestreden moesten worden, zo zei hij, waren al die overtollige eg-regels. Anderen noemden de verguisde Roquefort zelfs de ‘Rolls Royce’ onder de kazen:
het ultieme compliment.
Daarom werden de voorgestelde normen maar weer aangepast. En volgens
sommigen was dit dan ook de énige reden dat het Verdrag van Maastricht uiteindelijk met de hakken over de sloot in een Frans referendum werd goedgekeurd.1 In 2007 is de discussie echter weer opgelaaid: nu tussen ambachtelijke
producenten van Camembert in Normandië en grotere kaas-‘fabrieken’.2
9.2

Interculturele marketing

In Europa gaven de verbreding en verdieping van de politieke eenwording en
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de economische markt een belangrijke impuls aan het interculturele onderzoek. Een belangrijke vroege auteur is Jean-Claude Usunier, tegenwoordig
hoogleraar aan de hogere school voor commerciële studies (HEC) aan de universiteit van het Zwitserse Lausanne.
Usunier publiceerde in het midden van de jaren tachtig zijn eerste handboeken over intercultureel management en over internationale export, begin jaren
negentig gevolgd door een tweedelig handboek over interculturele marketing
en zakelijk onderhandelen. Dit laatste boek werd meteen in het Engels vertaald
als Marketing across cultures, en later met Julie Lee herbewerkt. In 2005 verscheen alweer de vierde geactualiseerde editie bij de Financial Times.
Het boek opent met enkele algemene beschouwingen over culturen en communicatie, over taal en betekenissen. Het gaat in op het gelijktijdig bestaan van
divergente en convergente krachten in de markt, van lokalisering en globalisering, tegenwoordig samengevat als glokalisering. Usunier bespreekt wat daarvan de consequenties zijn voor consumentengedrag en welke valstrikken er
zijn in marktonderzoek. Daarna gaat hij in op de fysieke en symbolische aspecten van producten, campagnes en merken. Het geheel wordt geïllustreerd met
een groot aantal casestudies van bekende merken, zoals Ikea. Maar tegenwoordig bestaat er een groot aantal Amerikaanse en Engelse overzichtswerken over
deze hele thematiek, en ook Nederland doet weer een flinke duit in het zakje.
Geleidelijk aan is het onderzoek naar nationale waardeoriëntaties een steeds
grotere rol gaan spelen in de interculturele marketing. De dimensies en clusters uit het oude ibm-personeelsonderzoek van Hofstede (besproken in de inleiding), die inmiddels op grote schaal een eigen leven zijn gaan leiden, werden bijvoorbeeld naar consumentenonderzoek doorvertaald door Marieke de
Mooij (in verschillende overzichtswerken, bijvoorbeeld in 1998). De Mooij en
Hofstede gingen vervolgens gezamenlijk verder op zoek naar mogelijk betekenisvolle correlaties.
Ze keken bijvoorbeeld naar consumptiestatistieken van de vn, de Wereldbank, Eurostat en Euromonitor, naar grootschalige internationale consumentenonderzoeken van de Reader’s Digest, Eurobarometer en de European
Media and Marketing Surveys. Ze constateerden dat er voor veel categorieën
van producten en diensten helemaal geen sprake was van de breed verwachte
convergentie – het kleiner worden van de verschillen tussen markten en klanten in verschillende landen door het kleiner worden van de inkomensverschillen. Maar daarentegen vaak juist van divergentie: een verder uiteengroeien.
De Mooij en Hofstede stelden dat dit lag aan het voortbestaan, en op sommige
punten zelfs de terugkeer of het weer pregnanter worden, van culturele verschillen.
De Mooij had bijvoorbeeld al in diverse publicaties gesignaleerd dat cultuur
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en waardeoriëntaties kennelijk van invloed waren op ‘de hoeveelheid mineraalwater en softdrinks die geconsumeerd werden, de voorkeur voor nieuwe of
gebruikte auto’s, het eigendom van verzekeringsproducten, het bezit van particuliere tuinen, het lezen van kranten en boeken, televisiekijken, eigendom van
consumentenelektronica, gebruik van het internet, gebruik van cosmetica, deodorant, tandpasta en haarverzorgingsproducten, consumptie van vers fruit,
consumptie-ijs en diepvriesvoedsel’ (zie ook De Mooij & Hofstede, 2002, p. 63).
In een gezamenlijk artikel onderzochten De Mooij en Hofstede verder of er
plausibele verbanden te bedenken waren tussen de specifieke landenscores en
de vijf waardedimensies van Hofstede (machtsafstand, individualisme, masculiniteit, onzekerheidsvermijding en langetermijnoriëntatie). De voorkeur
voor mineraalwater, nieuwe auto’s en verzekeringen schreven zij bijvoorbeeld
toe aan onzekerheidsvermijding. Zelfs bij bepaalde financiële diensten (creditcards) en hoogtechnische producten (internet) meenden zij langs dergelijke lijnen aan statistische correlaties dieper liggende culturele oorzaken te kunnen
toeschrijven (statusgevoeligheid, nadruk op privacy en zo meer). Omgekeerd
werd aan zakenmensen aangeraden om zich voortaan eerst goed in de specifieke combinatie van landenscores op de vijf waardeoriëntaties te verdiepen
alvorens marketingplannen te gaan maken of veranderen. Toch zijn dat maar
enkele van de valstrikken in de internationale handel.
9.3

Zakelijke contacten en communicatie

Steeds meer bedrijven proberen wereldwijd zaken te doen, maar er zijn grote
verschillen in de mate waarin de culturele ‘gelijkschakeling’ elders heeft doorgezet. Daardoor kan er van alles misgaan. Verbindt daarom niet al te snel verreikende conclusies aan een eventuele onbeholpenheid van je gesprekspartner,
maar wees erop bedacht dat hij dat omgekeerd bij jou wél kan doen. Hier geldt
weer de gulden regel: let goed op wat de ander doet en hoe hij dat doet en probeer daarvan te leren. Maar er zijn ook allerlei technische en andere beperkingen die je parten kunnen spelen.
Telefoon en beantwoorder. Geef bij het opnemen van je telefoon aan buitenlanders altijd duidelijk meteen je naam en hoedanigheid. Mobiele telefoons en
verbindingen haperen vaak, net als bovengrondse vaste lijnen in verre streken, vooral in het regen- en stormseizoen. Spreek daarom bij gesprekspartners uit een andere cultuur altijd extra bedaagd en luid en articuleer duidelijk – in de meeste gevallen is de taal waarin wordt gesproken voor minstens
een van jullie de tweede taal. En als je een boodschap voor de ander achterlaat: geef dan kort en duidelijk de datum en tijd, je naam en gegevens en
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waar het precies over gaat. Raffel het nummer waarop je te bereiken bent
niet routineus af, zodat de ander dat twee of meer malen moet terug luisteren.
Steenkolenengels. Een mooie illustratie vormt het wonderlijke Engels van veel
Nederlandse topmanagers. Maarten H. Rijkens werkte 32 jaar bij Heineken,
waarvan bijna de helft in Azië, en maakte daar notities over het steenkolenengels van zijn zakelijke bezoekers. Hij stelde daarmee een boekje samen,
waarvan binnen één jaar niet minder dan honderdvijftigduizend exemplaren werden verkocht. Enkele voorbeelden uit : ‘How do you do? And how do
you do your wife?’, ‘He had it not standing in his diarrhea’ [diary], ‘I hate you
all heartily welcome’, ‘There is nothing on the hand’, ‘This is wet finger work’,
‘The meeting is walking out’, ‘Indeed, this is not for the pussy’, ‘He did not
prick through it’, ‘I take off my pet’ en ‘May I thank your cock for a lovely dinner?’ Dit alles met een toon van zelfgenoegzaamheid en zonder een spoor
van twijfel.
Fax. Als je een fax stuurt naar een persoon binnen een organisatie in een
ander deel van de wereld, geef dan op de eerste pagina altijd duidelijk gedetailleerd diens naam, functie en afdeling, maar ook het aantal pagina’s
dat nog volgt. Houd er rekening mee dat teksten en afbeeldingen er bij een
slechte verbinding aan de andere kant van de wereld met veel grijze vlekken en weinig contrast weer uit kunnen komen. Dat is vooral belangrijk als
kleine details ter zake doen.
E-mail. E-mail is inmiddels wereldwijd ingeburgerd. Toch zitten er allerlei
valstrikken aan vast. Het is een extreem compacte vorm van communicatie,
waardoor veel ongezegd blijft en als vanzelfsprekend wordt aangenomen.
Juist bij culturele verschillen kan dat problemen veroorzaken. Bovendien is
het een erg informele vorm van communicatie geworden, die snel te familiair of ambivalent wordt. Pas daarom op met het gebruik van grapjes als :)
en ;). Tussen twee culturen gaat daarbij snel van alles fout. Ook de gewoonte voortdurend cc’s te zenden naar allerlei anderen kan problemen geven.
Enerzijds komt dat snel over als spam: het wordt gezien als onnodig belastend en/of niet goed gelezen. Anderzijds laat het vertrouwelijke informatie
vaak veel te breed circuleren, zeker gezien vanuit iemand die hiërarchischer
denkt dan jij. Dat kan binnen een andere cultuur als problematisch worden
ervaren.
Brieven. Briefconventies, met name formules van aanhef en afsluiting, verschillen sterk van cultuur tot cultuur, maar luisteren nogal nauw voor de
toonzetting. Raadpleeg eventueel een deeltje over handelscorrespondentie
in de betreffende taal (bijvoorbeeld uit de aloude Prismareeks van uitgeverij Het Spectrum). Titulatuur wordt overal ook heel anders gehanteerd. In
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Duitsland is men daar bijvoorbeeld nogal strikt in, in Italië heel los: daar
worden mensen al heel snel dottore of professore genoemd. Let op dat je ook
heel vreemde namen tot in ieder detail correct spelt en spreek mensen niet al
te lichtvaardig met hun voornaam aan.
Persoonsnamen. Het is soms al niet zo makkelijk om meteen te begrijpen wat
nu precies iemands achternaam is. In sommige Zuid-Amerikaanse landen
wordt de meisjesnaam vóór de familienaam geschreven, in andere erachter. Ook in de Verenigde Staten rukken naast de naam van de vader vaak
verwijzingen naar de naam van de moeder op. In China staat de voornaam
altijd na de achternaam – dus Mao en Deng waren achternamen, Tse-tung
en Xiao-ping hun voornamen. In India worden vaak specifieke plaatselijke
termen voor exacte familierelaties gebruikt; neven en nichten worden er bovendien vaak beschouwd als een soort broers en zussen. In Afrika bezuiden
de Sahara heeft men het vaak over broers en zussen of ooms en tantes als
men in feite verre familie bedoelt, of zelfs mensen die alleen maar tot dezelfde gemeenschap of etnische groep behoren.
9.4

Marketingmix en consumentenonderzoek

Op het eerste gezicht lijkt niets gemakkelijker dan goede producten en diensten die je voor één land en continent ontwikkeld hebt, ook in andere landen
en continenten te gaan verkopen. Maar bij nader inzien verloopt dat zelden
zomaar vanzelf. Mensen hebben elders weliswaar dezelfde universele behoeften en wensen, maar de producten moeten er wel worden aangepast aan andere culturele ervaringen en belevingen. Je moet dus altijd een swot-analyse
maken van strengths and weaknesses, opportunities and threats, oftewel kracht
en zwakte, kansen en bedreigingen.
Het Enfieldgeweer. Groot-Brittannië ontwikkelde bijvoorbeeld een nieuw geweer om sneller te kunnen vuren en zo beter de orde te kunnen bewaren in
de koloniën. Soldaten moesten dan echter steeds snel met de tanden de verpakking van de kogels scheuren, die met varkens- en rundervet waren ingesmeerd. Voor moslims en hindoes was dit een ernstige zonde. Er ontstond
dus een grote muiterij, waardoor Groot-Brittannië bijna heel India verloor.
Het Nestlémelkpoeder. In Europa ontwikkelden producenten melkpoeder,
waaraan alleen opnieuw water hoefde te worden toegevoegd. In het kader
van de hulp aan minder ontwikkelde landen gingen ze dit promoten als
middel tegen kindersterfte. Ze vergaten echter dat er op veel van de betrokken plaatsen helemaal geen zuiver water voorhanden was, dat er geen middelen waren om water te koken en afgekoeld te bewaren, dat het melkpoeder
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met te veel water werd aangelengd, enzovoort. Het gevolg was dat veel baby’s
juist overleden in plaats van gered te worden. De moeders hadden hun veel
beter gewoon de borst kunnen blijven geven.
De supermarktketen Walmart. De grootste supermarktketen ter wereld is het
Amerikaanse Walmart. Volgens een recent artikel leerde het bedrijf door
schade en schande dat het zijn assortiment en zijn winkelformule in elk land
ingrijpend moest aanpassen. Dus geen golfclubs in Brazilië of ijsschaatsen
in Mexico. Geen kale plafonds met pijpen in Korea, of hoge rekken waarvoor de klanten op ladders moeten klimmen. Ook de gedragsinstructies van
Walmart moesten worden aangepast. Geen verplicht glimlachen door winkelpersoneel in Duitsland, want dat bleek als flirten te worden opgevat. En al
helemaal geen gezamenlijk zingen van het Walmartlied bij het begin van de
werkdag, want dat wekte verkeerde associaties.3
Marketingmix. Bij marketing speelt altijd een mix van factoren een rol, van
oudsher aangeduid als de 4 P’s. Bij export naar andere culturen treden voor
ieder van die P’s specifieke complicaties op. De eerste P is die van het product
(of de dienst), dan wel het hele eigen assortiment aan producten en diensten.
We zagen hiervoor al een paar voorbeelden van producten die ongeschikt
waren voor een nieuwe markt. De tweede P is die van de prijs (alsmede de
kwaliteit) daarvan, en de ‘positionering’ in de markt ten opzichte van nationale of internationale concurrenten. De derde P is die van de plaats: de logistiek van de fysieke distributie en de geëigendheid van de gekozen verkooppunten (van luxe hypermarkten tot eenvoudige straatstalletjes). De vierde P
is die van de presentatie en promotie – alles van verpakking en etikettering
tot aan reclame en merk.
Marktonderzoek. Wie wil exporteren, moet zich dus eerst goed op de hoogte
stellen van de cultuur van potentiële distributeurs en consumenten elders en
van de omstandigheden waarin zij leven. Tot op zekere hoogte kan dat met
hulp van Kamers van Koophandel, deskresearch, databanken en ‘secundaire
analyse’ van bestaande literatuur en cijfers. Maar meestal is uiteindelijk ook
primaire gegevensverzameling nodig, door middel van marktonderzoek:
kwantitatief, kwalitatief of beide. Belangrijke interculturele complicaties
daarbij zijn het nemen van representatieve steekproeven (vooral in landen
waar het bereik van burgers ongelijkmatig en onvolledig is) en het ontwikkelen van goede vragenlijsten (vooral wanneer haperende vertalingen daarvan uit een ander land worden gebruikt).
De kansen voor marktpenetratie zijn bovendien dikwijls ongelijk gespreid.
Vaak bereikt import bepaalde segmenten van de gehele populatie veel gemakkelijker en eerder. Geografische segmenten zijn bijvoorbeeld de grote stedelijke
centra en de kustprovincies. Sociale segmenten zijn bijvoorbeeld de hogere
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inkomensgroepen, hogeropgeleiden en hogere functiecategorieën. Andere demografische segmenten zijn bijvoorbeeld vrouwen en jongeren. Daarnaast zijn
consumptiepatroon, levensstijl (lifestyle) en mentaliteit belangrijke variabelen.

9.5

Knoflookontbijt en suikermayo – Smaken en geuren

Toen de Verenigde Staten hun huishoudelijke apparaten na de Tweede Wereldoorlog naar elders begonnen te exporteren, stuitten ze op het feit dat er in dichter bevolkte landen veel minder ruimte was. De huizen en de keukens waren
er kleiner, de ijskasten moesten dus kleiner. De Amerikaanse ijskasten waren
te lawaaiig voor veel Japanse huizen, die goeddeels van hout en papier waren
gemaakt. De tweeliterflessen van Coca Cola waren aanvankelijk veel te groot
voor Europese ijskasten, die een veel bescheidener omvang hadden. In feite is
het zelfs nog ingewikkelder: terwijl in het ene land een trend naar supersize
flessen frisdrank bestaat, komt in het andere land een trend naar miniflesjes op
gang. De ene keer heeft kwantiteit de overhand, de andere keer kwaliteit. Dan
heeft light de overhand, dan strong. De imago’s daarvan zijn echter per definitie
paradoxaal en kwetsbaar, en geven makkelijk aanleiding tot hypes en scares.
Denk aan het Heinekenfiasco met Buckler.4 Vaak manifesteren de tegenovergestelde trends zich tegelijkertijd op verschillende deelmarkten. Standaardisering en massaproductie voor de internationale markt zijn dan ook niet zo gemakkelijk als ze lijken. En dan hebben we het nog niet eens over de verschillen
in regelgeving.
Het zijn vooral de feitelijke eet- en drinkgewoonten die per plaats en tijd
sterk verschillen. De koop-, kook- en eetritmen in de wereld lopen geenszins
parallel. Als het op het noordelijk halfrond winter is, is het op het zuidelijk halfrond zomer en moet daar dus een heel ander assortiment worden gedistribueerd. Binnen de Europese Unie kan het begin van het avondeten al vijf (!) volle
uren verschillen. In het Noorden is dat namelijk ’s winters soms al om halfzes,
in het Zuiden ’s zomers soms pas om halfelf. Aan de Noordzee wordt een zwaar
ontbijt gegeten en een lichte lunch, aan de Middellandse Zee een licht ontbijt
en een zware lunch – al dan niet gevolgd door een lange middagpauze en een
heuse siësta. Je kunt dus wel internationaal één en hetzelfde product aanbieden, maar dat kan in ieder land toch volstrekt anders uitpakken.
Smaken en geuren verschillen bijvoorbeeld ingrijpend, zo hebben voedselgiganten keer op keer ondervonden. Knoflookgeur wordt tegenwoordig in WestEuropa prima gevonden rond het diner of een zware lunch, maar niet bij het
ontbijt. Citroengeur wordt in de Verenigde Staten geassocieerd met frisheid,
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maar in de Filippijnen met ziekte. Hetzelfde geldt voor menthol, dat in veel landen als geneesmiddel wordt gebruikt. Wierook wordt bij ons wel als een prettig
geurmiddel gebruikt, maar veel Aziaten associëren het met dood.
In een kranteninterview met markt- en smaakdeskundigen van Unilever is
dan ook te lezen: ‘Zodra het om verwerkende levensmiddelen gaat als sauzen en
dressings, soep in pak of blik, ja zelfs bij bouillonblokjes, boter en margarine/
halvarine speelt cultuur een allesbepalende rol. De Belgen vinden onze mayonaise veel te zuur, Fransen willen niets van tomatensoep weten en in de Engelse
boter en margarine zit flink wat zout... Tomatensoep van Unox en Royco – in
Nederland een geheid succes – zul je vergeefs bij [het Franse warenhuis] Prisunic zoeken, en de Calvé-mayonaise die je bij [de Belgische supermarkt] Delhaize koopt, smaakt zachter en zoeter dan die bij Albert Heijn.’5
De meer dan een eeuw oude Amerikaanse fabrikant van soep in blik Campbell heeft bijvoorbeeld de laatste decennia allerlei curieuze ervaringen opgedaan in andere culturen. Copeland en Griggs melden daarover: ‘De Braziliaanse huisvrouw wil een soepvoorgerecht waaraan ze een persoonlijke toets
kan voegen. De Japanners zijn tegen blikken (de meeste mensen lopen naar de
markt en houden er niet van om zware blikken te dragen). De Britten waren
niet gewend aan gecondenseerde soep, voegden geen water toe en vonden het
gerecht dus te sterk. Mensen hebben bovendien verschillende smaken, bijvoorbeeld met betrekking tot tomatensoep. De Ieren en Italianen willen die romig,
de Duitsers willen er rijst in en de Columbianen pittige kruiden.’
Ten slotte bleek dat veel klanten overzee de soepen van Campbell helemaal
niet als soep gebruikten. Chinezen gebruikten de kippensoep als superieure
kookbouillon. Anderen gebruikten de champignonsoep daarentegen als saus.
En weer anderen gebruikten de kerriesoep als dip. Campbell heeft in de loop
der jaren door schade en schande geleerd hier voortdurend onderzoek naar te
doen, er gevolgtrekkingen uit te maken en er waar mogelijk op in te spelen.
In het algemeen kan worden gezegd dat bij veel marketing overzee de vertrouwdheidsreflex en de uitheemsheidsreflex met elkaar om voorrang strijden.
Voor bepaalde producten wil men geen enkel risico nemen, voor andere heeft
een vleugje exotisme juist wat meer snobappeal. Dat leidt overigens tot gecompliceerde problemen wanneer een bedrijf zijn marketingstrategie van een binnenlands artikel zonder meer ook voor de buitenlandse export wil gebruiken.
Heineken is in Nederland een nogal ordinair biertje, maar is in andere landen
juist een tikje speciaal. Iets dergelijks geldt voor het Deense Carlsberg. Gauloise is in Frankrijk ordinair, maar in andere landen een beetje bijzonder. De
(slechte) rosé die men op vakantie heeft leren kennen, en die daarom een positief gevoel met zich meebrengt: die wil men vaak ook blijven gebruiken als men
weer thuis is.
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Om importartikelen de pas af te snijden, brengen sommige bedrijven verder
op hun eigen nationale markt speciale artikelen in omloop die zogenaamd van
‘exportkwaliteit’ heten te zijn. Dat is natuurlijk de kwadratuur van de cirkel.
9.6

Roze broeken en stierenpanty’s – Kleuren en maten

Niet alleen onze voorkeuren voor bepaald eten en drinken en bepaalde smaken en geuren worden sterk door cultuur bepaald. Hetzelfde geldt voor kleding
en schoeisel, kleuren en maten. In onze cultuur hoort roze bijvoorbeeld bij
vrouwelijke producten en blauw bij mannelijke: een onbedoelde omkering bij
kinderkleren kan de verkoop volledig lamleggen. Arbeidskleding voor volwassenen is in West-Europa op zijn beurt vaak donkerblauw, maar in Oost-Azië
zwart. Zwart is daarentegen bij ons de kleur voor rouw en officiële gelegenheden, maar in Oost-Azië is dat wit.
Ook fellere signaalkleuren hebben vaak een culturele specificiteit. De signaalkleur rood is overal de kleur van bloed, en daarmee van opwinding. In
China was het altijd (al lang vóór de vestiging van het communistisch regime)
een feestkleur. In het Westen wordt het daarentegen ook verbonden met gevaar
en in Turkije met dood. Iets soortgelijks is er aan de hand met groen. De signaalkleur groen is overal de kleur van plantengroei. In veel Arabische landen
met hun dorre woestijnen is groen mede daarom een veelgebruikte kleur. In
veel Aziatische landen met hun broeierige regenwouden is het daarentegen een
kleur van ziekte. Lila, paars, oranje en geel kennen soortgelijke cultuurgebonden connotatieverschillen.
Wat voor kleuren geldt, geldt ook voor maten. Levi’s spijkerbroeken hebben globaal overal dezelfde kleuren. Maar de fabrikant stuitte op het feit dat de
standaardmaten overal verschilden, net als de voorkeuren voor ruim vallend
of strak. In het Caraïbisch gebied hebben vrouwen brede heupen, in het Pacifisch gebied smalle, enzovoort. Pogingen tot global marketing van het bekende
501-model stuitten zo al spoedig op hun grenzen. De spijkerbroek bleek bovendien overal iets anders te symboliseren.
In Latijns-Amerika werden jeans geassocieerd met familiewaarden, in
West-Europa juist met seksuele bevrijding. In Brazilië werden ze gepromoot
met verwijzingen naar Frankrijk, Parijs en de Eiffeltoren; in Japan met oerAmerikaanse helden als James Dean. In de Verenigde Staten en elders was de
spijkerbroek aanvankelijk bij uitstek casual wear, maar bij het toenemen van de
concurrentie en druk op de marges ging Levi’s bepaalde modellen steeds meer
‘herpositioneren’ als designer jeans. Filmsterren en entrepreneurs, politici en
zelfs koningen lieten zich immers overal in het openbaar in spijkerbroek zien.
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Tot hun grote verbazing kreeg zelfs de overall na honderd jaar opeens ‘snobappeal’.
Een ander interessant voorbeeld komt van de pantyproducent Dim. Die
stuitte een aantal jaren geleden op grote problemen met een televisiereclamecampagne. Deze toonde een vrouw in torerokostuum en glanzende nylons, die
mannen tartte alsof het stieren waren. De beelden riepen allerlei seksuele associaties op. Vandaar dat de makers wel moeilijkheden verwachtten toen ze de
spot in verschillende Europese landen ter uitzending aanboden.
De bezwaren in Spanje bleken zich echter helemaal niet te richten tegen de
sexy benen van de vrouw. Wat verkeerd viel, waren de mannen met horentjes
op – ter plaatse een symbool voor bedrogen echtgenoten. In Duitsland richtten zich de bezwaren tegen de merknaam Dim, omdat een mededinger daar
al Kim heette. En de bezwaren in Nederland richtten zich tegen de flirt met het
stierengevecht, dat hier gezien werd als een spel van zuidelijke dierenbeulen.
Het is dus soms bijna onmogelijk om centraal een globale campagne te ontwerpen die geen ongewenste lokale neveneffecten kan hebben.
9.7

Bruine tanden en stoere stoppels – Hygiëne

In veel gevallen zijn gebruik en beleving van producten per land dus in hoge
mate cultureel ingekleurd – nauw verbonden met de relaties tussen zelf en omgeving, met geslachtsrollen, gevoelens van trots en schaamte, status en minderwaardigheid, en zo meer. Dit geldt bij uitstek voor lichaamsverzorging en
hygiëne. Wassen, poetsen en boenen verschillen ingrijpend van land tot land.
De grootste multinationals ter wereld op deze terreinen hebben dat de laatste
decennia door schade en schande ondervonden.
In het ene land wordt roos als een klein ongemak beschouwd, in het andere
als een bron van grote schaamte. In het ene land worden de tanden ’s avonds
gepoetst tegen tandbederf, in het andere ’s morgens voor een frisse adem. In het
ene land moeten ze hagelwit worden, in het andere niet (bijvoorbeeld omdat
het veel roken van sigaretten en het veel kauwen van betelnoot in bepaalde
Zuidoost-Aziatische landen ook een teken van welstand is). In het ene land is
droog scheren met een elektrisch apparaat het nieuwste van het nieuwste, in
het andere zijn dat juist weer opnieuw scheerzeep en het aloude wegwerpkrabbertje (met maar liefst twee, drie mesjes achter elkaar). In het ene land hebben
vrouwen hun eigen epileerapparaat, in het andere lenen ze stiekem de spullen
van hun man. In het ene land gebruiken alleen vrouwen parfum, in het andere
ook mannen (alleen moet het dan ‘aftershave’ heten).
Bij dit alles zijn voorstellingen van verleidelijke vrouwelijkheid en stoere
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mannelijkheid aan voortdurende verandering onderhevig. Weinigen willen
voor ‘manwijf’ of ‘mietje’ aangezien worden. Maar dergelijke voorstellingen
werken ook op andere manieren door. Ervaren vrouwen het als vlijtig, zorgzaam en milieuvriendelijk om duurzame textiele luiers, maandverband en
zakdoeken steeds opnieuw te wassen? Of juist als handig, verstandig en hygienisch om papieren wegwerpexemplaren te gebruiken? Moet je met de hand
wassen of met de machine, hoe vaak en hoe veel dan wel? Amerikanen wassen bijvoorbeeld vaker kleinere hoeveelheden kort met koud water; Europeanen grotere hoeveelheden lang met warm water. Het bekendste voorbeeld uit
de interculturele marketing is de afbeelding met links een hoopje vuile kleren,
in het midden het pak waspoeder en rechts de schone was. In landen waar van
rechts naar links wordt gelezen (zoals in de Arabische wereld) kreeg die precies
de omgekeerde betekenis.
Maar ook andere gewoonten verschillen. Amerikanen hebben vaak meer
ruimte en gebruiken ‘bovenlader’-wasmachines (waar je halverwege nog wat
bij kunt gooien of uit kunt halen), Europeanen hebben vaak minder ruimte en
gebruiken daarom liever voorladers. Zelfs de samenstelling van de wasmiddelen zélf moest in de loop der tijd aan nieuwe landen worden aangepast. Op de
ene plaats waren het vooral de gemene chocoladevlekken die er niet uit gingen,
op de andere plaats kerrievlekken. Op de ene plaats tomatensaus, op de andere
plaats mangosap. Dat moet doorlopend worden onderzocht en heronderzocht.
9.8

Merken en nationaliteit

Bestaan er global brands? Vrijwel alle grote internationale merken worden allereerst in verband gebracht met een bepaalde nationale herkomst: het zogenoemde country of origineffect. Klanten zijn bereid daar een premie voor te
betalen, en er is dus een voortdurend etikettenballet. Veel Amerikaanse en Europese bedrijven met bekende Franse, Duitse of Engelse namen zijn bijvoorbeeld al jaren geleden helemaal naar Azië verkocht en hebben hun fabrieken allemaal daar, maar worden nog steeds geassocieerd met het land van herkomst.
Dat hoeft overigens niets te zeggen over de kwaliteit. Japan en Zuid-Korea, Taiwan en binnenkort China hebben achtereenvolgens allemaal met vallen en opstaan geleerd om na goede imitaties ook betere originelen te maken.
Het nationale imago van het land van herkomst blijkt zo een belangrijk aspect van het imago van een merk. Zelfs bij hi-techdiensten en producten zoals
vliegtuigmaatschappijen en personenauto’s. Denk aan het oorspronkelijke
klm: een ‘oer-Hollands’ bedrijf. Vergelijk verder het beeld in je hoofd van American Airlines en British Airways, van Air France en Lufthansa. Dergelijke
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verschillen gelden niet alleen in de lucht, maar ook op de grond. Dat was een
extra complicatie bij de decennia durende fusiedans tussen Europese nationale
luchtvaartmaatschappijen.
Een nationaal imago kan een bedrijf ook schade berokkenen. Franse auto’s
werden bijvoorbeeld lang als spannend, maar niet erg solide gezien. Potentiele kopers bleken ervan uit te gaan dat het noordelijke weer snel korte metten
maakte met die zuidelijke auto’s, en dat die alsmaar roestten, roestten, roestten. Franse autofabrikanten maakten om deze reden jarenlang beeldreclame
met de door hen geproduceerde auto in de regen, in de sneeuw, op het ijs – om
die associatie nadrukkelijk tegen te gaan. Maar sommige van die effecten zijn
paradoxaal. Duitse auto’s worden bijvoorbeeld als saai en wel erg solide gezien,
maar juist daarom kwam het zo hard aan toen de eerste A-klasse of Baby Benz
bij een slalomproef bleek om te slaan. Bij een Oost-Europese auto als de Skoda
of Lada zou aan een dergelijke gebeurtenis door de media en het publiek geen
enkele aandacht zijn besteed.
Krachtige nationale imago’s kunnen ook op andere manieren een mixed
blessing blijken te zijn. Franse wijn, kaas en mosterd ontvingen in Angelsaksische landen lang een ‘prijspremie’ door hun fijnproeversimago. Maar na
conflicten over Franse atoomproeven, bezwaren tegen Amerikaans hormoonvlees en het ingrijpen in Irak volgden niet alleen boycots tegen Beaujolaiswijn,
Roquefortkaas en Dijonmosterd, maar zelfs tegen French fries ofwel patat, hoewel die natuurlijk helemaal niet geïmporteerd werden (zie: Van Ginneken 1999,
hfdst. 4, 5 en 9). Omgekeerd hebben Coca Cola en Pepsi, McDonald’s en Burger
King in het buitenland altijd geprofiteerd van hun oer-Amerikaanse imago.
Maar bij controversen over optreden van de vs overzee zijn zij ook als eerste
mikpunt van protestbewegingen en actievoerders.
Als reactie op controversen zijn er trouwens ook vaak ‘nationale trots’-campagnes, die het eigen product moeten propageren. Maar daarbij ging nogal
eens iets fout. De T-shirts die Coca Cola ooit als All American aanbeval, bleken
bij nader inzien gemaakt te zijn in Azië. En het oké-teken met een rondje van
duim en wijsvinger dat de made-in-Americalobby in de Reagan-tijd als internationale aanbeveling gebruikte, bleek elders heel vreemde connotaties te hebben, uiteenlopend van ‘nul’ tot een (homo)seksuele uitnodiging (zie de paragraaf over gebaren in hoofdstuk 1).
Bij politiek en publiek zijn chauvinistische reflexen nog enigszins te begrijpen, maar je zou denken dat financieel deskundigen en financiële instellingen beter zouden moeten weten. Toch doen ze dat niet. De dag na een grote
honkbaloverwinning in de vs en na een grote voetbaloverwinning in Europa
of Latijns-Amerika blijken de nationale beurskoersen volgens steeds herhaalde

7094_wereldburger.indd 176

1/3/08 3:47:13 PM

Export en zaken

177

krantenberichten de neiging te hebben om licht omhoog te gaan. Vermoedelijk
doordat de handelaren op de vloer nog steeds in een ietwat euforische stemming zijn. En het kan zelfs nog gekker.
In het jaar na de millenniumwisseling deed de Amerikaanse financiële
nieuwsdienst Bloomberg een onderzoek onder Europese beleggingsadviseurs.
55 procent van de Zweedse beleggingsadviseurs gaf een koopadvies voor Ericsson: tweemaal zo veel als de overige adviseurs; 44 procent van de Duitse beleggingsadviseurs gaf een koopadvies voor Siemens: drieënhalf maal zo veel
als de overige adviseurs; en 46 procent van de Franse beleggingsadviseurs gaf
een koopadvies voor France Telecom: negenmaal (!) zo veel als de overige adviseurs.6 In datzelfde jaar bleek dat ook de Beneluxlanden hun eigen hightechbedrijven enorm overschatten. In België gold dat voor het spraaktechnologiebedrijf Lernaut & Hauspie; in Nederland voor het softwarebedrijf Baan en het
internetbedrijf World Online.
De Anglo-Amerikaanse financiële wereld blijkt zich vaak te laten leiden
door nationale vooroordelen. Zo deed zij er bijvoorbeeld jaren over om de haalbaarheid en waarde van de euro te erkennen. De Aziatische financiële crisis
van 1997 was goeddeels onnodig en gebaseerd op culturele mispercepties. De
paniek ontstond door een gerucht over de solvabiliteit van Thaise banken. Alleen werd vervolgens buurland Maleisië over dezelfde kam geschoren net als
buurland Indonesië, terwijl hun economische veerkracht totaal onvergelijkbaar was – om van het verder weg gelegen Zuid-Korea maar niet te spreken (zie:
Van Ginneken, 1999, hfdst. 10). Iets dergelijks gold toen de Argentijnse financiële crisis dreigde over te slaan naar Brazilië: opnieuw totaal onvergelijkbare
landen, maar vanaf Wall Street in New York of de City in Londen worden ze
makkelijk als ‘één pot nat’ behandeld.
9.9

Kleinigheden in contracten

Tijden. Als je mensen laat weten dat iets op een bepaalde tijd moet gebeuren, zelfs een telefoongesprek, geef dan duidelijk aan of je jouw éigen tijdzone, hún tijdzone of Greenwich Mean Time (gmt) bedoelt. Als je afspraken
maakt of moet nakomen, houd er dan rekening mee dat bijvoorbeeld in de
vs een dag van twee keer twaalf uur (a.m. en p.m., oftewel vóór en na het
middaguur) wordt gehanteerd. Een hyperintelligente bevriende kernfysicus, die lang in de vs had gewoond, miste na een bezoek aan mijn huis in
Frankrijk zijn terugvlucht, omdat hij er ten onrechte van was uitgegaan dat
een vlucht om ‘9.00 uur’ een avondvlucht was.
Data. Veel oosterse culturen hebben een andere jaarrekening en andere jaar-
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tallen; we hadden het daar al even over in het hoofdstuk 2. Ze hebben soms
ook een andere jaarkalender: in China volgt het belangrijke Nieuwjaar bijvoorbeeld de maankalender. Houd er verder rekening mee dat elders andere
feestdagen en vakanties zijn, die contacten en acties aanzienlijk kunnen vertragen. Ook de notatiemethode van data is soms anders, zelfs binnen onze
eigen westerse cultuur. In de Verenigde Staten wordt 11 september 2001 geschreven als 9/11/1, in West-Europa daarentegen als 11/9/1. Bij de verkiezingen van de millenniumwisseling in de vs werden een hoop stemmen uit het
buitenland in eerste instantie afgekeurd, omdat de datum op het poststempel niet leek te kloppen; totdat men zich realiseerde dat de cijfers elders werden omgedraaid. Schrijf de naam van de maand daarom dus liever steeds
voluit.
Getallen. Cijfers als 1, 4 en 7 of de 0 en 8 worden niet overal hetzelfde geschreven en lijken soms op elkaar – wat makkelijk tot misverstanden aanleiding
kan geven. Decimalen en duizendtallen worden niet overal hetzelfde aangegeven met punten en komma’s. In de Verenigde Staten wordt drie en een half
geschreven als 3.5, en drie en een half duizend als 3,500. De vliegtuigbouwer
Lockheed verloor door een foutje op dit vlak in een contract eens zo’n slordige zeventig miljoen dollar. Ook miljard en biljoen betekenen niet overal
hetzelfde. In Nederland en veel andere landen wordt ‘een miljard’ geschreven als een één met negen nullen. In bijvoorbeeld de Verenigde Staten wordt
‘a billion’ daarentegen juist geschreven als een één met negen nullen. Een
vergissing wordt dan al snel een dure grap.
Temperaturen, maten en gewichten. Amerikanen gebruiken om temperatuur
te meten de Fahrenheit-schaal, Europeanen de Celsius-schaal (trek 32 van
de eerste temperatuur af en deel het restant door 1,8 om de temperatuur in
graden Celcius te verkrijgen). Bij afstanden hebben Angelsaksen het vaak
over inch, foot, yard en mile, bij Europese continentalen en elders gaat het
dan om respectievelijk 2,54 centimeter, 30,5 centimeter, 91,4 centimeter en
1.609,34 meter. Bij gewichten hebben Angelsaksen het vaak over ounces en
pounds, bij Europese continentalen en elders gaat het dan om respectievelijk 28,349 gram en 0,454 kilogram. Een pint bier is op zijn beurt 0,55 liter,
een barrel olie 115,6 liter. Hier zijn al heel wat misverstanden over ontstaan.
In nog weer andere culturen gebruiken mensen soms nog weer andere traditionele maten.
Alfabet. In Oost-Europa wordt in plaats van het ons bekende alfabet cyrillisch
schrift gebruikt. Hebreeuws en Arabisch hebben niet alleen een heel ander
schrift, maar worden bovendien van rechts naar links geschreven. Japans
en Chinees gebruiken karakters, en worden vaak verticaal van boven naar
onder (en van rechts naar links) geschreven. Er bestaan weliswaar metho-
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den om deze karakters over te zetten in westers schrift, maar van deze zogenoemde transcripties zijn weer verschillende varianten ontstaan. In China
gebruikt men nu pinyin, waarin veel x’en en q’s worden gebruikt om afwijkende klanken weer te geven). Al deze ingeslepen gewoonten kunnen natuurlijk makkelijk tot allerlei misverstanden leiden.
pm. Houd er bij zakelijke afspraken natuurlijk altijd rekening mee dat in andere culturen niet alleen andere informele gewoonten en gebruiken, maar ook
andere formele regels en wetten kunnen gelden. Alsmede andere manieren
om geschillen op te lossen en voor de rechter uit te vechten. Je kunt daarmee
flink het schip in gaan.
9.10

Presentatie, promotie en publiciteit

Een laatste aspect van internationale marketing bestaat uit presentatie, promotie en publiciteit in bredere zin. Eén reflex is om etniciteit en cultuur in reclame
te gebruiken om authenticiteit te onderstrepen (O’Barr). We kunnen regelmatig in de pers lezen wat er verder allemaal misgaat. Die voorbeelden belanden
dan later weer in handboeken, of in hilarische overzichten zoals Blunders in
international business van David Ricks.
Veel bedrijfsnamen zijn van oudsher familienamen. Een nadeel kan zijn dat
zij in een andere taal moeilijk uit te spreken en te onthouden zijn. De l en de r
geven bijvoorbeeld moeilijkheden in Japan en China. Nestlé is daar dan ook
een ietwat ongelukkige naam. Dubbelklinkers zoals ie, eu en ou worden overal
anders uitgesproken en moeten indien mogelijk eveneens worden vermeden.
De naam Siemens is dus eigenlijk ook niet goed. Het best is een korte afwisseling van klinkers en medeklinkers, van niet meer dan twee of drie lettergrepen.
De Amerikaanse fotomerknaam Kodak bijvoorbeeld is destijds systematisch
ontwikkeld en van tevoren uitgetest.
De tweede benzinemaatschappij ter wereld heeft jaren getobd met de merknaam. Eerst was het Standard Oil, afgekort tot S.O. (wat in het Amerikaans te
veel lijkt op S.O.B. – dat wil zeggen son of a bitch oftewel hoerenjong). Vervolgens werd het weer uitgerekt tot Esso, en later op sommige plaatsen veranderd
in Enco (voor Energy Company). Bij de voortgaande internationale expansie
stuitte men echter op negatieve connotaties in Japan. De naam Exxon was het
resultaat van een uitvoerige computersearch. De naamsbekendheid daarvan
was echter niet groot, en de dubbele x werd op sommige plaatsen onprettig
gevonden. Vandaar dat in verschillende markten andere namen worden gebruikt.
Bij de introductie van Coca Cola in China werden op de flesjes karakterte-
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kens geplaatst die ongeveer dezelfde uitspraak hadden. Later bleken deze echter de idiootste bijbetekenissen te hebben. Na het onderzoeken van niet minder
dan veertigduizend (!) alternatieven zijn ze nu dan ook vervangen door andere.
Die worden weliswaar heel anders uitgesproken, maar betekenen niets minder
dan ... ‘geluk in de mond’. Mooier kun je het niet bedenken.
Grote autofabrikanten hebben in de loop der tijd veelvuldige flaters geslagen met modelnamen. American Motors meende een goede naam voor een
machomodel gevonden te hebben door dat Matador te noemen – naar het
stierengevecht. Het bedrijf realiseerde zich niet dat dit woord in het Spaans
letterlijk ‘doder’ betekent, en in een andere context zelfs ‘moordenaar’. Ford
moest inderhaast de naam van de Pinto in sommige landen veranderen toen
het erachter kwam dat dit Portugese mannentaal is voor een ‘klein lid’. Mitsubishi kwam er daarentegen achter dat Pajero in sommige Spaanstalige landen
‘rukker’ betekent. General Motors meende een goede vondst te hebben gedaan
door een nieuwe Chevrolet de Nova te noemen. In Latijns-Amerika werd dat
echter al spoedig No Va, oftewel: Hij doet het niet. En het chique Engelse merk
Rolls Royce werd het voorwerp van spotters in Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk. Het laatste woord van de typeaanduiding Silver Mist suggereert daar
namelijk dat het om een ordinaire mestkar gaat.
Ook bedrijven uit heel andere sectoren zijn periodiek gestruikeld over dit
soort missers. Op de Duitse markt wordt de naam Wicks gevoerd door het Engelse bedrijf Vicks. Anders lijkt het te veel op Fick’s, dat terugvertaald fuck it
betekent. Een Nederlandse bakker wilde op zijn beurt ooit een brood onder de
naam Bums in Duitsland introduceren, maar dat schept soortgelijke problemen. Het Engelse bedrijf Schweppes prees zijn kleurloze limonade ooit aan als
hét mineraalwater. In Italië bleek Il Water echter een verkorte aanduiding te
zijn voor ‘watercloset’ oftewel wc.
Ook logo’s en beeldsymbolen kunnen allerlei onbedoelde associaties opwekken. Dat geldt bijvoorbeeld voor sterren en strepen. Toen Hongkong nog
een Britse kroonkolonie was, moest het Japanse Sapporobier er zijn vijfpuntige
rode ster veranderen in een goudkleurige, omdat het publiek anders zou kunnen denken dat het product uit de Chinese Volksrepubliek kwam. In Arabische
landen veranderden andere merken op hun beurt hun zespuntige ster, omdat
anders zou kunnen worden gedacht dat het product uit Israël kwam.
Diersymbolen leiden tot veelvuldige culturele misverstanden. De uil is in
India geen symbool van wijsheid, maar van ongeluk. De ooievaar is in Singapore geen symbool voor de geboorte van een baby, maar voor het sterven van
de moeder. Welgemeende Nederlandse felicitatiekaarten hebben daar dus de
verkeerde implicaties. Reclames en promoties met mooie lieve poesjes en hondjes hebben in veel derdewereldlanden verkeerde connotaties, omdat die beesten
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daar vaak als schurftig en vals beschouwd worden. De Amerikaanse busonderneming Greyhound heeft daardoor geleerd dat ze haar hazewindhondlogo
overzee niet moet voeren. Van de Esso-campagne ‘Stop een tijger in je tank’
wordt gezegd dat ze in Zuidoost-Azië verkeerd ontvangen werd (hoewel het
bedrijf zelf dat ontkent). Carlsbergbier moest op zijn Afrikaanse etiketten een
derde dikhuid toevoegen, omdat twee olifanten daar als een slecht voorteken
worden beschouwd. Er kan dus heel wat misgaan.
Noten
1 Casus uit mijn eerdere boek Rages en crashes.
2 iht, 21 juni 2007. De grootste Franse producenten van camenbert hebben besloten af te zien van
het kwaliteitslabel ‘a.o.c.’ zolang daaraan de voorwaarde zit dat zij rauwe melk moeten gebruiken
in plaats van gepasteurizeerde. Hun kazen zijn nu ‘dood’: voor supermarkten in het binnenland en
export naar het buitenland wordt nog slechts een nepschimmel gebruikt.
3 ‘Wal-Mart lost in translation’. iht, 2 aug. 2006.
4 Meer hierover in mijn boeken Schokgolf en Brein-bevingen.
5 Haagsche Courant/Het Binnenhof, 1 april 1993.
6 International Herald Tribune, 23 nov. 2001.
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Ik begin dit slothoofdstuk met een terugblik op de vele malen dat ikzelf intercultureel miscommuniceerde, en ik zal bespreken hoe ik als expat nog
dagelijks kleine fricties ervaar. Vervolgens maken we even een uitstapje naar
enkele oorzaken en gevolgen van het ‘moslimradicalisme’ dat de gemoederen
de laatste jaren zozeer heeft beziggehouden. Ten slotte komen we uit bij de
vraag: zijn er ‘gulden regels’ voor interculturele communicatie of is dat een
illusie?
Ik nader de pensioengerechtigde leeftijd en heb gedurende mijn loopbaan zo’n
zestig tot zeventig landen bereisd: de helft in Europa en de helft op alle andere
continenten. Merendeels als kleine zelfstandige, dus vaak met weinig tijd en
geld. Ik wilde graag kosmopoliet zijn, maar wist dat ik in het diepst van mijn
hart toch altijd een ‘echte Hollander’ bleef. Met een dmg-complex: ‘Doe maar
gewoon, dan doe je al gek genoeg.’ Een beetje koel, gesloten, op afstand. Het
tonen van warmte, openheid en betrokkenheid is voor ons niet zo vanzelfsprekend als voor veel andere volkeren.
Dat heb ik nooit helemaal kunnen veranderen, en ik had er lange tijd zelfs
maar beperkt inzicht in. Ik had graag al eerder wat meer culturele intelligentie
gehad. Wat betreft interculturele communicatie was ik vooral rationeel bezig
met mediabeelden en stereotypen en veel minder emotioneel met interpersoonlijke interactie. Net als anderen beging ik dus een hoop dommigheden. Ik
geef een paar voorbeelden van alledaagse gebeurtenissen die door mijzelf en
anderen heel verschillend ‘gelezen’ worden en werden.
Mijn huidige buren in Zuid-Frankrijk, en ook collega’s op het instituut waar
ik daar op dit moment college geef, willen mij eigenlijk liefst hartelijk omhelzen en op beide wangen kussen – elke dag dat ik ze opnieuw tegenkom en desnoods eerst ’s morgens en ’s avonds opnieuw. Ik vind dat echter wat overdreven
en ben geneigd om van een ruime afstand beleefd te groeten en vervolgens meteen door te lopen.
In het vliegtuig maakte ik kennis met een charmant Syrisch-Libanees stel.
Hij zat in de import en export van Europa naar Saoedi-Arabië. In Parijs sleepte
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hij mij een beetje tegen wil en dank mee van de ene dure nachtclub naar de andere. Maar toen hij een keer in Amsterdam kwam, dronk ik ’s morgens vroeg
alleen even een kop koffie met hem. Hoewel hij speciaal in hotel Krasnapolsky
aan de Dam had geboekt, met de spannende rosse buurt vlak erachter.
Mijn vrouw is van Surinaams-Hindoestaanse origine. Als we samen uit eten
gaan, kijkt ze al bij binnenkomst kritisch of er kringen op de glazen, de borden
en het bestek zitten. En of het buffet met voor- of nagerechten wel goed voor
vliegen en ander ongedierte is afgeschermd. Ze ervaart het er anders als onrein
en wil dan het liefst meteen weer vertrekken. Dat zit heel diep.
Een televisieregisseuse met wie ik in Japan had samengewerkt, kwam op
Schiphol aan. Ik haalde haar op, maar pas later realiseerde ik me dat zij en ook
mijn Japanse uitgever eerder in Tokyo op het vliegveld hadden klaargestaan
met kleine elektronische gadgets als welkomstcadeau.
Als jongmens wilde ik graag correspondent in Peking worden. Ik blufte me
daar langs de wachtpost het ministerie van Buitenlandse Zaken naar binnen en
wist een verantwoordelijke ambtenaar te spreken te krijgen. Nadat hij schijnbaar ja had gezegd, begon ik al meteen voorbereidingen te treffen. Niet wetend
dat hij me alleen het gezichtsverlies van gewoon ‘nee’ of ‘misschien’ had willen
besparen.
Al deze voorbeelden uit eigen ervaring laten zien dat mijn vanzelfsprekendheden steeds opnieuw niet die van anderen waren. Zonder dat ik mij daar onmiddellijk van bewust was. Ik ‘codeerde’ de gebeurtenissen op mijn manier,
maar zij ‘decodeerden’ precies diezelfde zaken op een heel andere manier. Dat
leidde onnodig tot ergernis en onbegrip, wat de betrekkingen bemoeilijkte.
10.1

Bataven en Galliërs, met klompen en alpinopet

Ook de cultuur van landen die betrekkelijk dicht bij elkaar liggen en redelijk
met elkaar vertrouwd zijn, zoals Nederland en Frankrijk, kan dus aanzienlijk
verschillen. Ook al zijn de nog steeds gekoesterde clichés van molens tegenover
de Eiffeltoren en van klompen tegenover de alpinopet natuurlijk totaal achterhaald.
De afstand tussen onze Noordkust en hun Zuidkust is misschien alles bij
elkaar vijftienhonderd kilometer, ook al bestaat daartussen vaak tien volle graden temperatuurverschil. Eigenlijk zijn er ook al cultuurverschillen tussen het
protestante Nederland van boven de grote rivieren en het katholieke Nederland
daaronder. En tussen Vlaanderen, Brussel en Wallonië: zozeer zelfs dat België
volgens sommigen uiteen dreigt te vallen.
Ik heb zelf het merendeel van mijn loopbaan deels in Frankrijk gewoond:
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eerst in Parijs, later aan de Middellandse Zee. Ik spreek goed Frans, maar ben
me er toch altijd van bewust dat er een grote kloof gaapt tussen onze Nederlandse manieren van doen en de Franse. De laatste jaren werkte ik echter pas
voor het eerst binnen lokale organisaties, namelijk aan internationaal georiënteerde Engelstalige business schools in Nice en in het naburige science park Sophia Antipolis. Ik was opnieuw geschokt door de grote machtsafstand: bij geen
van beide opleidingen verwaardigde de directeur zich bijvoorbeeld om nieuwe
docenten zelfs maar uit te nodigen voor een formele kennismaking of handdruk. En ik was opnieuw geschokt door de grote bureaucratie: een ongelofelijke
hoeveelheid administratieve chicanes voor een paar losse lesuren.
Frankrijk is op verschillende manieren opvallend veel hiërarchischer dan
Nederland. De laatste jaren is er eindelijk een zekere decentralisatie ingezet,
maar de centralisatie in de hoofdstad is nog steeds extreem sterk. De Franse
revolutie schafte de aristocratie af, hielp de bourgeoisie aan de macht en voerde
het beginsel van gelijke kansen in. Maar onder Napoleon werden er opnieuw
concoursen ingevoerd voor toegang tot grandes écoles die in alle domeinen
de elites leveren: voor bestuur en politiek, voor bedrijfsleven en management,
voor wetenschap en techniek.
De socioloog Pierre Bourdieu heeft laten zien hoe hoogopgeleide families
steeds hun voorsprong behouden en hoe het systeem zo zichzelf in stand houdt.
Franse directeuren en cadres laten zich daarom vaak voorstaan op hun specifieke vooropleiding en blijven bij voorkeur zo veel mogelijk omgaan met beslissers van hetzelfde niveau. Binnen hun eigen organisatie laten zij zich heel sterk
afschermen door hun secretaresses: het is vaak moeilijk om zelfs maar een gewone afspraak met hen te maken.
De Franse mentaliteit is verder cartesiaans: Fransen willen graag rationeel,
analytisch en systematisch zijn. En ook voluntaristisch: Fransen schrikken
niet terug voor eigenzinnige grote plannen en voeren ze vaak ook uit. Denk aan
grote hightechprojecten zoals de kerncentrales, wapenontwikkeling, luchtvaartindustrie en hogesnelheidstreinen. Maar de keerzijde daarvan zijn beheersingsdrang en regelzucht. Daar geldt weer de ‘wet van de remmende voorsprong’: ook al sinds Napoleon bestaat er een eenvormig bestuurssysteem, met
een eindeloze paperasserij van voorschriften en formulieren, waaraan soms
tamelijk rigide wordt vastgehouden. Het heeft mij decennia gekost voordat ik
de dialectiek daarvan begreep. De meeste burgers leren namelijk in de loop van
hun leven deze regels te ontwijken en te ontduiken: ze houden zich er simpelweg niet aan. Dat versterkt dan weer de handhavingsijver van ambtenaren die
af en toe een overtreder te pakken krijgen. De twee polen versterken elkaar.
Taalvaardigheid en redenaarskunst zijn belangrijk in de dagelijkse omgang:
discussiëren en debatteren. Maar politieke en sociale kwesties moeten door
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buitenlanders toch maar enigszins worden gemeden. Frankrijk is namelijk
een zeer gepolariseerd land, met grote verschillen tussen extreemlinks en extreemrechts, gewoon links en gewoon rechts en vakbonden en werkgevers, met
steeds nieuwe demonstraties en stakingen, conflicten en botsingen. In plaats
van het gezapige Rijnlandse poldermodel, met een quasi-consensus tussen
centrumlinks en centrumrechts, wisselende coalities en af en toe slechts kleine
accentverschuivingen.
Zowel Franse mannen als vrouwen zijn op het werk vaak veel verzorgder en
netter gekleed dan wij, minder casual en shabby. Dat is ook goed te zien aan
de grote dagelijkse voorbeelden: bij de achtuurjournaals van de grote televisieomroepen, zowel publiek als commercieel. In Frankrijk worden de nieuwslezeressen gekenmerkt door strakke perfectie in opmaak en kleding, in Nederland
zijn vooral de weervrouwen vaak gehuld in vormeloze hobbezakken. In de dagelijkse omgangsvormen spelen goede manieren en vormelijkheid, galanterie
en charme er ook een grotere rol. Maar op veel punten zijn die culturele verschillen ook door Europese convergentie aan het wegslijten (meer in bijvoorbeeld Merk & Browaeys, Barsoux & Lawrence).
De culturele verschillen tussen Frankrijk en Nederland lijken groot, maar
zijn in feite erg klein – wanneer je ze in mondiaal perspectief plaatst. De verschillen tussen bijvoorbeeld christenen en moslims zijn veel groter.
10.2

Polarisatie als zichzelf versterkend proces

Mensen begrijpen zichzelf als lid van een bepaalde culturele categorie (land,
‘civilisatie’, godsdienst) en worden daar door anderen ook toe gerekend. Dat
is overigens vaak een complex, gefragmenteerd en paradoxaal proces. Maar
onder omstandigheden van confrontatie wordt één aspect of etiket vaak allesoverheersend: zowel in de benoeming door anderen als vervolgens ook in de
eigen beleving. Hele bevolkingsgroepen worden zo een draaikolk van definitie
en herdefinitie binnengezogen, van acties en heftiger reacties.
Enkele decennia geleden introduceerde de Groningse volkenrechtdeskundige professor Röling het vak ‘polemologie’ of conflictleer in Nederland. Het
liet zien hoe vijandbeelden ontstaan en dat deze belangrijke psychische en sociale functies vervullen. Bijvoorbeeld doordat ze eenduidigheid lijken te creëren over ‘wij’ en ‘zij’. En ook dat zij vaak bij beide partijen spiegelbeeldig zijn,
bijvoorbeeld doordat zij één gehate aanvoerder tot boosdoener verklaren en
diens aanhang slechts tot ‘misleid’. Naarmate het confrontatieproces verder
voortschrijdt, treedt bij beleidsmakers bovendien niet zelden groupthink op,
een soort tunnelvisie waarbij de haviken het steeds winnen van de duiven.
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Men begeeft zich in een tit for tat struggle, waarbij iedere (gepercipieerde) handeling van de tegenpartij onmiddellijk moet worden beantwoord. En liefst een
beetje erger, want ‘zij zijn alleen gevoelig voor de harde aanpak’. Er ontstaat een
zero sum game waarbij iedere winst van de een als verlies gezien wordt voor de
ander, en andersom. Zo komt een escalatiespiraal op gang die extremisten in
de kaart speelt. Een veel intelligentere benadering is om te proberen de visie en
motieven te begrijpen van de gematigde meerderheid die zich bij gelegenheid
op sleeptouw laat nemen.
Iets dergelijks geldt voor de confrontatie met het ‘moslimfundamentalisme’
in Nederland en de wijdere wereld. Moslims hebben een hele reeks goede redenen om zich buitengesloten en tegengewerkt te voelen. Het benoemen en erkennen van legitieme grieven houdt de dialoog open, ook al kan niet alles opgelost
worden. De gemakzuchtige vereenzelviging van moslims met conservatieven
en die van conservatieven met terroristen gooit echter iedereen ten onrechte
op één hoop. Het vergroot het integratieprobleem eerder dan het te verkleinen.
Belangrijker is een beter begrip te krijgen van het verloop van het proces waarbij uit de moeilijkheden van een grote meerderheid de gewelddadigheden van
een kleine minderheid ontstaan.
Om te beginnen is er een sociale voedingsbodem voor spanningen. ‘Gastarbeiders’ zijn vaak afkomstig uit de laagst ontwikkelde gebieden (en zelfs etnische minderheden) binnen hun land van herkomst, maar belanden in de
hoogst ontwikkelde metropolen van Europa. De eerste generatie is zich bewust
van de nadelen van migratie, voor de tweede generatie vallen de voordelen
tegen. Zij zien niet alleen dat ze worden achtergesteld, maar ook dat het nog
lang moeilijk zal blijven om daaraan te ontsnappen. Dit blijkt ook uit de vorming van allochtone ‘eilanden’, van isolement en non-participatie in de autochtone maatschappij, die weigert de reëel bestaande discriminatie onder ogen te
zien: bij scholen en banen, kamers en huizen, discotheken en andere uitgaansgelegenheden.
Vervolgens is er een individuele voedingsbodem. De gezinssituatie van veel
allochtonen is moeilijk: ouders slagen er niet in om hun kinderen in de nieuwe
situatie goed op te voeden en te begeleiden. Traditionele geslachtsrollen van vaders en moeders, zonen en dochters verschillen sterk en staan onder druk. Dat
spitst zich met name toe op opvattingen over eer, fatsoen en seksualiteit. Vooral
tijdens de puberteit, wanneer het kind buiten het gezin zelfstandig de overige
wereld begint binnen te treden. Daarbij komt dat vele jongeren wel hoger zijn
opgeleid dan de ouderen, maar betrekkelijk weinig kennis van de mens- en
maatschappijwetenschappen hebben, die hun inzicht in hun positie zouden
kunnen helpen geven.
De integratie wordt zo gefrustreerd. Bij een kleine minderheid kan dit leiden
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tot een drieledige terugwending naar (deels denkbeeldige) wortels. Niet alleen
naar de godsdienst, maar zelfs naar een fundamentalistische variant daarvan.
Niet alleen naar de cultuur, maar zelfs naar de ‘gouden eeuwen’ daarvan. Niet
alleen naar bepaalde politieke praktijken, maar juist naar de meest harde daarvan. Zo wordt met een beroep op de oude maatschappijen de voedingsbodem
gelegd voor nieuwe bewegingen en/of gewelddadige kernen die de geschiedenis
een handje willen helpen.
Specifieke relletjes vormen vaak de aanleiding tot radicalisering. Men legt
contacten met gelijkgestemden, die duurzamer worden bij celvorming. Daarbinnen ontstaat een nieuwe wereld van zwart-witdenken over de buitenwereld
en de kansen op verandering. Men leeft mee met bepaalde slachtoffers (Palestijnen in Israel bijvoorbeeld, of Irakezen) en wordt minder ontvankelijk voor
anderen (bijvoorbeeld in West-Europa). Men ontplooit de eerste initiatieven,
en test de reacties van de tegenspelers uit. Ten slotte komen er concrete voorbereidingshandelingen, en uiteindelijk mogelijk zelfs een echte poging, bijvoorbeeld tot een aanslag. 1
Ik heb steeds opnieuw benadrukt dat gebeurtenissen als terroristische aanslagen veelal tot een overreactie hebben geleid, die het gevaar eerder groter dan
kleiner maakte. Die identificeerde het terrorisme met álle moslims, sprak over
hen in clichématige termen en zonder kennis van verschillen en vergrootte zo
de kweekvijver van sympathisanten in plaats van deze te verkleinen. Nieuwe
aanslagen bleken zelden rechtstreeks te zijn begaan door de ingebeelde almachtige organisatie Al Qaida, maar door groepjes die min of meer vanzelf aan de
rand van een conservatief milieu en netwerk waren ontstaan.
Internationaal geldt iets dergelijks. De opkomst van de politieke islam moet
als een reactie worden begrepen op de teleurstellende resultaten die seculiere
regeringen in de eerste decennia na de onafhankelijkheid hadden geboekt.
Mede door het ingrijpen van Oost en West tijdens de Koude Oorlog. De Verenigde Staten, Saoedi-Arabië en Pakistan wilden Afghanistan bijvoorbeeld
bevrijden van de Sovjet-Unie. Zij staken in het geheim miljarden dollars in
de opbouw van internationale fundamentalistische netwerken en de taliban,
waaruit uiteindelijk ook Al Qaida en Osama Bin Laden voortkwamen. Na afloop keerden die netwerken zich tegen hun vroegere beschermers. Het is een
klassiek geval van wat bij clandestiene operaties blowback heet.
Na de aanslagen op het wtc richtten de vs zich niet alleen tegen hun voormalige bondgenoten in Afghanistan, maar probeerden zij tevens hun oude
plannen door te zetten voor het overnemen van het olierijke Irak, het aanpakken van het olierijke Iran en de zogenaamde ‘democratisering’ van het
Midden-Oosten naar westers model. De stereotiepe termen waarin de Amerikaanse president en zijn ministers spraken en dachten over de islam hadden
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een averechts effect. Zij vervreemdden mogelijke bondgenoten van zich en versterkten de vijandigheid van burgerbevolkingen overzee.2
Daar komt nog bij dat dergelijke confrontaties gepaard gaan met een oplopende propaganda-inspanning: niet alleen bij de tegenstander, maar ook aan
de eigen zijde. Daarbij vindt een eenzijdige voorstelling van zaken brede ingang, ook in de beleidstop, en wordt welbewuste desinformatie niet geschuwd.
Uiteindelijk gaat die echter zélf geloven in die karikatuur, en dienovereenkomstig handelen. Op die manier praat men zichzelf steeds opnieuw het drijfzand
in, van langdurige en grootschalige militaire interventies die al snel gedoemd
blijken te mislukken. Ook al wordt dit vaak verhuld door de oorspronkelijke
doelstellingen gaandeweg steeds verder bij te stellen.3
10.3

Gulden regels

Terug naar de interpersoonlijke communicatie, tussen individuen uit verschillende culturen. Zijn er gulden regels? Richard Farson wijst in zijn prachtboek
Management of the absurd op het belang van het onderkennen van paradoxen
of schijnbare tegenstrijdigheden in aanbevelingen: ‘Mijn belangrijkste advies
is – neem mijn advies niet (zomaar) aan!’ Fons Trompenaars komt in de heldere
samenvattingen bij de afzonderlijke hoofdstukken van zijn boek over management en cultuur uiteindelijk ook uit op dilemma’s. Alles heeft daarbij zijn vooren nadelen, en kent eenzijdige accenten die liefst overstegen moeten worden, in
een doorgaande opwaartse spiraal. In plaats van je neer te leggen bij simplistische oplossingen voor ingewikkelde problemen. Zij hebben allebei volledig
gelijk.
Toch zou de lezer ontevreden zijn als ik op dit punt niet probeerde om nog
eens een paar algemene lessen over interculturele communicatie op een rijtje te
zetten. Om te beginnen op individueel niveau. Het gaat dan altijd om de trits
kennis, houding en gedrag. Kennis, omdat iedereen die met mensen uit andere
culturen wil communiceren zich van tevoren goed in de betreffende culturen
zou moeten verdiepen. Verder moeten we vooral ook werken aan zelfkennis:
over de mate waarin we een product van onze eigen cultuur zijn, en waarin die
‘specifiek’ is.
Wat betreft houding gaat het om echte nieuwsgierigheid naar andere mensen en culturen. Om openheid, wendbaarheid en relativeringsvermogen, waardoor je je leert losmaken van de conventionele manieren van zien en van allerhande ingesleten stereotiepe voorstellingen over ‘vreemden’. Het is daarbij
overigens ook belangrijk dat je zelf enigszins evenwichtig bent.
Wat betreft gedrag gaat het ten slotte om een aantal vaardigheden die je sys-
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tematisch moet ontwikkelen: anderen op hun gemak kunnen stellen, makkelijk contact kunen maken, een conversatie kunnen beginnen, een band kunnen
smeden. Cursussen en trainingen kunnen daarbij van pas komen, maar zijn
geen wondermiddel.
Dit brengt ons op het communicatieve niveau van uitingen en reacties. Verbeter je taalvaardigheden, maar trek op voorhand geen ál te grote wissel op die
van anderen. Gebruik liefst een beperkt bestand van alledaagse woorden en
uitdrukkingen, vermijd onnodig ingewikkelde terminologie en jargon. Spreek
in eenvoudige, korte, afgeronde zinnen. Wees niet bang voor pauzes of herhalingen, waarbij je hetzelfde desnoods nog eens op een andere manier probeert
te zeggen. Gebruik desnoods visuele ondersteuning, met schema’s en plaatjes.
Maar doe dat allemaal op een natuurlijke en vanzelfsprekende manier, die niet
als neerbuigend kan worden ervaren.
Verbeter anderzijds ook je eigen luistervaardigheden en je alertheid op
non-verbale signalen. Let op de feedback. Kijk de ander regelmatig goed aan,
probeer diens gezicht en diens lichaamstaal te ‘lezen’. Zijn er tekenen van onbegrip, verwarring, ongemak? Blijf voortdurend verder werken aan het opbouwen en onderhouden van goed contact van de relatie. Ontwikkel een extra
antenne voor culturele frictie. Het allerbelangrijkste is verder altijd het blijven
tonen van respect. Vooral wanneer er sprake is van een ongelijkheid in status
of rol, of zelfs maar het lichtste vermoeden daarvan. Ook wanneer jij die zelf
niet meent te ervaren, maar de ander mogelijk wel. Als je grapjes probeert te
maken, doe dat dan niet te snel ten koste van de ander of diens groep (nationaliteit of religie, gender of generatie), maar eerder ten koste van jezelf en jouw
groep. Om het ijs te breken.
En dan: houd de grote lijn in de gaten. Haperingen en incidenten zijn in de
interculturele communicatie eerder regel dan uitzondering. Ze komen vaak op
een of andere manier voort uit misverstanden of gebrek aan kennis over de taal
of gebruiken van de ander, en niet altijd uit kwade wil. Wees niet te snel lichtgeraakt, toon zelfbewustzijn en veerkracht. Wees niet te ongeduldig en verlies
niet te snel de moed. Het is vaak een kwestie van volhouden en van een investering op de lange termijn. En als het toch fout gaat: probeer er dan altijd iets van
te leren.
Val in elk geval nooit terug in gemakkelijke misinterpretaties van culturele
verschillen of in een herbevestiging van aloude clichés. Ze zitten er vaak naast:
de verschillen binnen de cultuur van de ander zijn meestal groter dan die tussen culturen onderling. Je hebt allereerst te maken met individuele mensen of
zelfs met specifieke groepen binnen die andere cultuur. Leer die verscheidenheid percipiëren en appreciëren, alsof je ogen langzaam aan het donker wennen. De ene Marokkaan of Chinees is de andere niet. We weten alleen te weinig
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van de nuances binnen hun maatschappij om ze goed waar te kunnen nemen.
Wees dus zéér voorzichtig met globale negatieve (of zelfs positieve) waardeoordelen over een ander volk in zijn geheel, ook al kunnen er natuurlijk belangenconflicten bestaan. Daarvoor bestaan allerlei trucjes. Leer bijvoorbeeld
goed ‘spiegelen’. Dat is een soort hersengymnastiek waarbij je je afvraagt hoe
het zou zijn als jíj in de positie van de ander was en de ander in die van jou. Leer
verder goed ‘helikopteren’: waarbij je leert van jullie beider culturele specificiteit te abstraheren en een universeel principe te vinden waaraan beiden in feite
gehoorzamen. Het vergt allebei enige oefening.
Dit alles hoeft overigens helemaal niet in te houden dat je jezelf en je eigen
cultuur zomaar verloochent. Het houdt alleen in dat je je bewust bent van de
verborgen valstrikken van etnocentrisme en mispercepties. Toon culturele intelligentie.
Interculturele communicatie is in feite een bredere blik, openstaan voor
alternatieven. In andere historische, geografische en sociale omstandigheden
zijn nu eenmaal andere denkwijzen en gebruiken gegroeid. Zelfs als je eigenlijk
zou willen dat die van hén in onze richting opschuiven, dan nog heeft dat vaak
tijd nodig, geduld en het scheppen van gunstige omstandigheden. We kunnen
de wereld niet van de ene op de andere dag dwingend naar onze hand zetten.
Ook al kunnen we zonder moeite verlangen dat iedereen zich aan internationale verdragen en nationale wetten houdt, aan formeel vastgelegde rechten en
plichten. Andere cultuur of niet.
Noten
1 Zie mijn hoofdstuk hierover in de bundel Hedendaags radicalisme onder redactie van Sadik
Harchaoui (2006).
2 Zie mijn artikel hierover in de International Communication Gazette, sept. 2007.
3 Meer hierover in het zesde hoofdstuk, over propaganda en oorlog, van mijn boek Verborgen verleiders (2006, nieuwe en uitgebreide druk).
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De antwoorden op de quiz
1 c.
2 d.
3 d.
4 d.
5 a.
6 d.

7 b.
8 d.

9 d.

10 a.
11 d.
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Marokko. En niet antwoord d. Nederland. Het eerste ligt ligt namelijk
ten westen, het laatste ten oosten van de nullijn van Greenwich.
ruim 55 procent. China en India hebben meer dan een miljard inwoners, dat wil zeggen elk afzonderlijk al veel meer dan heel Noord-Amerika en heel West-Europa bij elkaar opgeteld.
de telescoop. De andere uitvindingen zijn allemaal oosters.
Nederland (1863), voorafgegaan door Frankrijk (1848), Groot-Brittannië (1802) en Portugal (1761).
Singapore (met bijna de helft meer dan Nederland en België) en daarna
Hongkong.
40 procent.1 Sinds het einde van de Koude Oorlog in 1990 is de ongelijkheid toegenomen en zijn de belastingtarieven voor rijken in NoordAmerika en West-Europa ingrijpend verlaagd, net als de ontwikkelingshulp.
Groot-Brittannië. Het land heeft weliswaar een van de de oudste algemene beginselverklaringen (de Magna Charta uit 1215), maar daarbuiten alleen losse ‘gewone’ wetten.
rond 25 procent. In de vs moet je je laten registreren voordat je kunt
gaan stemmen. Slechts rond 50 procent van de kiezers neemt die moeite. De opkomst voor de verkiezingen in de vs is daardoor lager dan in
enig ander westers land en zelfs lager dan in Albanië, Angola en 137 (!)
minder ontwikkelde landen in de wereld.
de vs.2 De vs geven zeven keer zo veel uit als het eerstvolgende land
(tegenwoordig China), meer dan de volgende veertien grote mogendheden samen en 29 keer zo veel als hun zes belangrijkste vijanden in
de derde wereld (de zogenoemde ‘schurkenstaten’) bij elkaar opgeteld.
Met de Navo en hun andere directe militaire bondgenoten samen
nemen de vs zelfs twee derde tot driekwart (!) van de bewapeningsuitgaven in de wereld voor hun rekening.
Saoedi-Arabië is weliswaar een belangrijke bondgenoot van het westen, maar past al decennialang de sharia toe.
in de vs: 7,2 procent van de bevolking. In Rusland staat 5,8 van de bevolking officieel onder justitieel toezicht, in China 1,2 procent en in
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12 d.
13 d.

14 a.
15 c.
16 a.
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India 0,3 procent). Daarvan zat in de vs 2,7 procent feitelijk achter tralies, de rest was vervroegd of voorwaardelijk vrijgelaten.3
in Cuba.4
Chinees, hoewel dat bestaat uit meerdere regionale varianten, net als
het Hindi, dat de tweede plaats inneemt. Het aantal grote landen waar
kinderen als eerste taal Engels leren, is zeer beperkt (met name GrootBrittannië en tot op zekere hoogte Ierland; de vs en Canada; Australië
en Nieuw-Zeeland).
20 procent. Turken en Perzen zijn geen Arabieren en de landen met de
grootste moslimbevolking zijn Indonesië en Bangladesh.
India (gemiddeld 839 films). Daarna volgen China met Hongkong (gemiddeld 469 films), de Filippijnen (gemiddeld 456 films) en als laatste
de vs (gemiddeld 385 films).5
Charles Aznavour is in Parijs geboren, maar is van Armeense origine.
Patrick Bruel is in de koloniale tijd in Algerije geboren, Jacques Brel in
België en Yves Montand in Italië.
Noten

1 World Institute for Development Economics Research van de Universiteit van de Verenigde
Naties, International Herald Tribune, 6 december 2002.
2 Volgens The military balance van het gezaghebbende Sipri en andere neutrale bronnen.
3 International Centre for Prison Studies, gebaseerd op cijfers uit de jaren 2002-2006, International Herald Tribune, 12 mei 2006, International Herald Tribune, 1 dec. 2006, 27 juli 2007.
4 Volgens de jaarlijkse overzichten van Amnesty International.
5 Deze cijfers van de Unesco hebben betrekking op het laatste decennium van de twintigste eeuw.
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Over de auteur

Jaap van Ginneken (1943) studeerde psychologie en promoveerde cum laude in
de sociale wetenschappen. Hij doceerde aan verschillende universiteiten, onder
meer aan de afdeling Communicatiewetenschap en de International School
van de Universiteit van Amsterdam, en is op dit moment associate professor
Media Psychology aan het European American Institute van de Ceram businessschool, gevestigd in het sciencepark Sophia Antipolis bij Nice. Hij publiceerde tot dusver 17 boeken in 32 edities en 5 talen.
Door veel te reizen raakte hij geïnteresseerd in stereotypen, en onderzocht
de werking daarvan in verschillende mediadomeinen. Hij keek naar de actualiteit in De schepping van de wereld in het nieuws. De 101 vertekeningen, naar
speelfilms in Exotisch Hollywood. De verbeelding van andere culturen en naar
beeldverhalen in Striphelden op de divan (de eerste twee boeken verschenen
ook in het Engels). Daarnaast publiceerde hij de laatste jaren losse hoofdstukken en wetenschappelijke artikelen over de zogeheten ‘botsing der beschavingen’.
Een ander zwaartepunt van zijn werk heeft betrekking op publieke opinie
en perceptie, het soms lang stagneren van verandering daarin, opeens gevolgd
door abrupte stroomversnellingen. Dit werd uitgewerkt in boeken als Breinbevingen – Snelle omslagen in opinie en communicatie (ook in het Engels) en
Schokgolf – Omgaan met opinie-dynamiek. Over de ontwikkeling van opinieonderzoek, sociale en massapsychologie schreef hij verder onder meer studies
als het Nederlandse De uitvinding van het publiek, het Engelse Crowds en Mass
movements.
Tussen de bedrijven deed hij ook veel aan wetenschapscommunicatie voor
een breed publiek. Hij had onder meer vaste columns in bladen als het Algemeen Dagblad, Communicatie, Psychologie en Weten. Hij was adviseur van televisieprogrammaseries als Waarom doet U dat?! (ncrv), Verborgen verleiders
(Teleac) en Cirkus Pavlov (vara). Bij de eerste twee publiceerde hij bovendien
gelijknamige kleinere boekjes over verschillende vormen van beïnvloeding in
het dagelijks leven.
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