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Voorwoord

Dit boek met het motto ‘verschil moet er zijn’ heb ik geschreven, omdat ik in mijn werk en leven heel vaak op de
gevolgen stuitte van cultuurverschillen. Al twintig jaar geef ik taal- en communicatietrainingen. De laatste tien jaar doe ik
dit in toenemende mate vanuit een intercultureel perspectief. De ervaringen met de gevolgen van mijn afkomst en met de
gevolgen van het feit dat ik trouwde met iemand uit een andere cultuur, maakten dat ik me steeds bewuster werd welke
cruciale rol cultuurverschillen spelen in hoe mensen met elkaar communiceren.

Vooruit proberen te komen in mijn leven stond vaak gelijk aan het geconfronteerd worden met cultuurverschillen en
het proberen ze te overbruggen. Nu ben ik blij met mijn culturele herkomst, maar dat was ik niet altijd. Al op de lagere
school was ik boos over bepaalde verschillen. Toen ik naar de hbs wilde, vond de hoofdonderwijzer het verstandiger
dat ik naar de mulo ging. Mijn ouders vroegen hem om opheldering. De man legde uit dat het niets met mijn
leercapaciteiten te maken had en met mijn ijver, maar met zijn angst dat mijn ouders me niet zouden kunnen bijstaan.
Mijn vader was let terschilder en mijn moeder huisvrouw. Beiden waren met dit antwoord niet gelukkig, maar ze
accepteerden het en daarmee was de kans om op de hbs te komen verkeken.
Vanaf dat moment realiseerde ik me dat je culturele afkomst medebepalend is voor wie je bent en wat je wordt.
Toch ben ik er in de loop der jaren van overtuigd geraakt dat het effectiever is om bepaalde verschillen te accepteren.
Je bent zoals je bent en dat geldt voor iedereen. Het discrimineren en buitensluiten van mensen gaat vaak niet met opzet.
Mijn hoofdonderwijzer gaf zijn advies, en mijn ouders namen het aan, omdat ze zo waren gesocialiseerd.

Veel van het inzicht in waarom mensen zich op een bepaalde manier gedragen, verwierf ik tijdens de socialisatielessen
op de voortgezette agogische opleiding. Veel van wat ik weet over socialisaties van mensen in Nederland afkomstig uit
andere culturen, heb ik geleerd uit Interculturele Communicatie (1991) van David Pinto.
Dit boek was voor mij een eye-opener. Pinto schreef in 1988 een artikel in de Volkskrant waarin stond dat allochtonen
niet moesten worden ‘doodgeknuffeld’. Deze provocerende woorden uit de mond van een allochtoon kwamen hard
aan bij de Nederlanders die meenden zo goed te weten hoe het minderhedenbeleid eruit moest zien.
Pinto deelt culturen in op grond van hun onderliggende structuur, om zo gedrag van mensen te verklaren.
Ook het boek Allemaal Andersdenkenden van Geert Hofstede (1991) kent een indeling van verschillende culturen.

Aan indelingen zoals van Pinto en Hofstede als hulpmiddel om culturen te verklaren, kleven gevaren. Mensen worden
niet meer bekeken als individuen, maar als vertegenwoordigers van een bepaalde cultuur. Een juist gebruik ervan echter,
verschaft duidelijkheid over waarom mensen zich soms zo gedragen als zij zich gedragen. Hofstede kon me bijvoorbeeld
eindelijk duidelijk maken waarom Fransen ons zo bot vinden en waarom wij vinden dat Fransen zo arrogant zijn en
Pinto kon me uitleggen waarom Nederlanders zó ‘begaan’ zijn met minderheden dat ze ze ‘doodknuffelen’.

Wat ik verder van zowel Pinto als van Hofstede waardeer, is dat zij benadrukken dat culturele of nationale gewoonten
van grote invloed zijn op hoe mensen zich gedragen. Dit wordt vaak - door managers, politici en andere
gezaghebbenden in ons land - ontkend, wat soms leidt tot onnodige conflicten en problemen. Dit boek is geschreven
vanuit de overtuiging dat er (cultuur)verschillen zijn die je maken tot wie en wat je bent en die de omgang met elkaar
positief en negatief beïnvloeden. Aangeleerde waarden en normen zijn heel moeilijk af te leren en het overbruggen van
(cultuur)verschillen wordt vaak onderschat.

Wat ik tenslotte in het werk van Pinto een echt ei van Columbus vind, is zijn Drie Stappen Methode (DSM) naar een
dubbelperspectief. Deze methode bleek zeer bruikbaar. Op de voortgezette opleiding had ik weliswaar geleerd
bepaalde verschillen te verklaren, maar dat betekende nog niet dat ik er effectief mee kon omgaan. Daarom behandel
ik de DSM. De DSM helpt je om mensen niet alleen vanuit jouw perspectief, maar ook vanuit dat van anderen te
bekijken. Hiermee kan je met een grote verscheidenheid van mensen effectief communiceren.

Elisabeth Buth - de Korver

Breukelen, 21 maart 1997
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Verkenning eigen cultuur

1 Verkenning eigen cultuur

1.1 Waarom richtlijnen voor interculturele communicatie

Heb je speciale richtlijnen nodig om te communiceren met mensen afkomstig uit
andere culturen? Je zou denken dat de algemene communicatieregels de basis
zijn om met welke cultuur dan ook de communicatie aan te gaan.1 Als je echter
kijkt naar de vele voorbeelden van miscommunicatie tussen culturen die dagelijks
in de krant staan, dan blijkt het effectief communiceren tussen mensen uit andere
culturen toch een moeizame zaak.

In mijn werk heb ik gemerkt dat er tussen verschillende culturen veel angst en
onbegrip is. Autochtonen en allochtonen vragen mij vaak om advies of opheldering.2

Sommige autochtonen menen dat allochtonen het voor een groot deel aan zichzelf
te danken hebben dat zij geen baan hebben of welstand kennen.
Zij zouden zich onvoldoende aanpassen. Sommige allochtonen voelen zich
achtergesteld in Nederland. Zij worden afgewezen voor een baan, of een promotie,
terwijl ze aan alle eisen voldoen. Sommige allochtonen vinden Nederlanders
geen goede mensen omdat veel Nederlanders niet geloven en raar met hun
beesten omgaan.3 Als ik probeer te achterhalen waar mensen hun meningen op
baseren, dan blijkt vaak dat mensen veel informatie over andere culturen hebben
‘van horen zeggen’ en dat zij weinig of geen rechtstreekse contacten (meer)
onderhouden met andere culturen waarin ze dergelijke ideeën kunnen toetsen.
Als ik vraag waarom zij geen rechtstreekse contacten aangaan, dan komen er vaak
reacties waaruit blijkt dat mensen bang zijn om elkaar te kwetsen en om
teleurgesteld te worden.

Angst zie ik als de belangrijkste oorzaak van miscommunicatie. De afgelopen
twintig jaar is Nederland steeds meer een multiculturele samenleving geworden.
Deze grote en snelle toename van het aantal culturen en het aantal mensen met
een niet-Nederlandse cultuur in de Nederlandse samenleving hield helaas geen
gelijke tred met de wederzijdse acceptatie en integratie. Door autochtonen is
veel geschreven over de problemen met deze nieuwkomers in onze samenleving;
er verschijnt te weinig over de positieve effecten. Verder is er door deze groepen
zélf weinig geschreven. Daardoor domineert de Nederlandse mening en vallen
vooral de verschillen op tussen allochtonen en Nederlanders. Zowel Nederlanders
als allochtonen worden in de communicatie met elkaar beïnvloed door
eenzijdige beeldvorming. Deze fixatie in literatuur en media op het feit dat
allochtonen en Nederlanders totaal afwijkend zijn ten opzichte van elkaar,
heeft geleid tot misvorming van het neutrale begrip allochtoon. Dit begrip wordt
zo langzamerhand synoniem met ‘problematisch’ en ‘minderwaardig’.

In dit multiculturele Nederland heerst als gevolg van bovenstaand mechanisme
veel schijntolerantie. Ogenschijnlijk accepteren we elkaar, maar deze acceptatie
heeft meer te maken met beleefdheidsprincipes, of met het feit dat we graag
tolerant en aardig gevonden worden. We mogen geen vooroordelen hebben.
Je verstand zegt dat je verschillen moet erkennen, maar dit is iets anders dan dat
je ze begrijpt, laat staan dat je elkaars gewoontes overneemt. Tussen verschillende
culturen is er daarom weinig echt en weinig hecht contact. Uit angst voor
miscommunicatie hebben we liever geen communicatie.

zie opdracht 1

zie opdracht 2

“Ik word dood en
doodmoe van die
negatieve beeldvorming.
Een beeld dat helemaal
niet bestaat. Turken en
Marokkanen hebben
messen op zak en zijn
agressief en crimineel.
Tegen dat beeld moeten
wij opboksen.”
Wilcke,
rector van het
Spectrumcollege te
Utrecht

uitspraak 1.1
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1.2 Wat is cultuur

Het begrip ‘cultuur’ kent vele definities en betekenissen. Zo wordt ‘cultuur’ met
de grote ‘C’ gezien als de verzameling van het meest hoogstaande dat een samenleving
voortbrengt op gebied van onderwijs, kunst en literatuur. Je hebt ook ‘cultuur’ in
de bredere betekenis. Daarmee bedoelen we alles wat mensen in een samenleving
met elkaar doen en wat de mensen in een samenleving met elkaar verbindt. Als
in dit boek sprake is van cultuur, dan gaat het altijd over cultuur in de brede
context. Om dit begrip uit te leggen, ga ik in op drie kenmerken.

Kenmerk 1 Cultuur zit in jezelf
Onder cultuur verstaan we een evoluerend systeem van, van generatie op generatie,
binnen een groep mensen aan elkaar doorgegeven, waarden, normen en leefregels.4

Cultuur is aangeleerd en niet aangeboren. Al lijkt het laatste soms wel het geval,
omdat je cultuur al met de paplepel krijgt ingegoten. Je hebt je eigen cultuur
zo vereenzelvigd, dat je pas in contact met afwijkende culturen merkt hoe
richtinggevend de eigen cultuur is. Soms kom je met zo’n klap op de grenzen van
je eigen cultuur terecht, dat er een cultuurschok optreedt. Er treedt een soort
kortsluiting op in het hersendeel dat tot dat moment alle verschijnselen om je
heen voor je kon verklaren. Niets lijkt meer te kloppen. Als gevolg hiervan kan je
totaal ontredderd en depressief worden. Daarom krijgen mensen die voor hun
werk voor lange tijd uitgezonden worden naar verre landen eerst een cursus
‘acculturatie’.
Daarin maken ze kennis met de dominante waarden, normen en leefregels van
het andere land. Deze cursus kan voorkomen dat de klap van de cultuurverschillen
te hard aankomt.

Kenmerk 2 Alle culturen hebben zowel verschillen
als overeenkomsten

Een cursus cultuurkennis van andere landen kan echter niet garanderen dat je in
het communicatieproces met mensen uit andere culturen altijd goed scoort.
Kennis van de andere cultuur is maar één aspect van effectieve communicatie.
Kennis van je eigen cultuur en van je eigen gevoeligheden is minstens even belangrijk,
zo niet belangrijker. Bovendien mag je niet uit het oog verliezen dat alle menselijke
culturen ook dingen gemeenschappelijk hebben.5 Een te grote fixatie op de
verschillen heeft een verkrampte houding tot gevolg. Die houding is geen goede
communicatiebasis. Om een goede relatie met elkaar te kunnen opbouwen is
het belangrijk dat je ook open staat voor de overeenkomsten tussen elkaar. Ieder
mens, waar ook ter wereld, heeft een relatie met de natuur, de medemens, de
tijd, en met hoe hij zelf is qua lichaam en geest. Deze vier relaties worden
in schema 1.1 weergegeven. Voor echte communicatie tussen culturen is het van
belang dat je niet alleen de verschillen ziet, maar ook de overeenkomsten.

zie opdracht 3

“Mijn vader heeft me van
jongs af aan gewezen op
de verschillen tussen
mensen en niet tussen
culturen. Hoe kunnen we
over soorten cultuur praten,
terwijl iedereen uniek is?
In mijn gedachten bestaan
er geen grenzen. Ik weet
dat mijn visie moeilijk
toepasbaar is in de praktijk.
We hebben allemaal
behoefte aan
stereotyperingen. Maar
ergens weet ik dat ik gelijk
heb.”
Aysel van Waveren-
Erbudak,
directeur van een
bedrijf van 1000
werknemers

uitspraak 1.2
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Vier relaties die je in alle culturen terug vindt

Relaties Verschillende invullingen

de natuur Je kan je meester voelen van de natuur, je in evenwicht voelen met
de natuur, of je onderworpen voelen aan de natuur.
Je accepteert het goddelijke volledig, je leeft in harmonie met
de goden, of je erkent geen enkele goddelijke macht.

de ander Je vindt autonomie en zelfbepaling zeer belangrijk, of juist minder
belangrijk tot ondergeschikt aan het groepsbelang en het wij-gevoel.

jezelf Je kan jezelf als goed beschouwen of als slecht; je kan richting geven
aan je leven of afwachtend zijn.

de tijd Je kan toekomst-gericht zijn, je kan hechten aan het heden of
juist aan tradities uit het verleden.

Kenmerk 3 Culturen en mensen evolueren
Culturen veranderen, omdat mensen veranderen en mensen veranderen,
omdat culturen veranderen. Dit wederzijdse veranderings- en beïnvloedingsproces
verloopt langzaam en vaak ongestuurd en ongemerkt, vandaar dat je in zo’n
situatie beter kan spreken van evolueren.6 Veel migranten merken vaak pas op
het moment dat zij terugkeren naar hun geboorteland hoe ze veranderd zijn.
Ze blijken (vaak) onbewust veel dingen overgenomen te hebben van het land
waarin ze al zoveel jaren wonen en werken. Ze zijn bepaalde woorden in hun
tweede taal gaan zeggen of ze zijn in hun tweede taal gaan denken en dat blijken
ze ook te doen, in de contacten met hun voormalige landgenoten. Pas als deze
verbaasd reageren, zijn ze zich ervan bewust dat ze in de ‘verkeerde’ taal praten.
Het omgekeerde kan ook gebeuren. Mensen hebben uit een soort
zelfbescherming tegen de cultuurschok bepaalde waarden en normen uit hun
thuisland gekoesterd en bijna ‘heilig’ verklaard. Keren zij na tientallen jaren in hun
‘beloofde land’ terug, dan kunnen ze alsnog de klap krijgen, omdat in dat land
de tijd ook niet heeft stil gestaan. Ook mensen uit verschillende culturen die
een duurzame relatie met elkaar hebben, passen zich vaak ongemerkt aan elkaar
aan en nemen uitdrukkingen, gewoonten en denkbeelden van elkaar over. Dit
veranderingsproces kan niet van buitenaf worden afgedwongen. Het is een
natuurlijk proces dat zich langzaam en grotendeels onbewust voltrekt.

1.3 Cultuur als mentale programmering

Dat cultuur iets is dat in jezelf zit, vond ik treffend terug in fragment 1.2, pag. 10.
Waarom is het zo moeilijk om iets af te leren wat voor jou vanzelfsprekend is?7

Ieder mens neemt in zijn vroege kindertijd de meeste indrukken in zich op. Wat op
jonge leeftijd wordt aangeleerd, is maar heel moeilijk af te leren. De manieren van
denken, voelen en handelen hebben zich vastgezet in je persoonlijkheid. Door je
afkomst ben je als het ware ‘mentaal geprogrammeerd’. Dit wil overigens ook
weer niet zeggen dat je niets aan jezelf kunt veranderen, of dat niets aan jezelf -
buiten je bewustzijn om - verandert. Vroeger werden cultuurkenmerken vaak als
erfelijk beschouwd, omdat er zulke grote en duurzame verschillen zijn tussen
cultuurpatronen. Er onstaan regelmatig conflicten en volkerenmoorden, op grond
van het feit dat groepen mensen elkaar als ongelijkwaardig beschouwen.

schema 1.1 Vier relaties die alle mensen met elkaar gemeen hebben.

“Ik heb geen heimwee naar
Marokko. Ik ben mijn
familie een beetje ontgroeid.
Ik vind bijvoorbeeld dat ze
hun kinderen niet genoeg
stimuleren. Dat ze te
afwachtend zijn.”
El Azouti,
productiemedewerker
cacaofabriek

uitspraak 1.3

zie opdracht 4

“Ze ontvangen
uitsluitend Marokkaanse
programma’s. Hoe
kunnen we dan
Nederlandse thema’s
bespreken in de les?” (...)
“Moeders komen elkaar
hier ‘s ochtends tegen en
spreken alleen
Marokkaans.”
leraren basisschool
Amsterdam

uitspraak 1.4



10

Verschil moet er zijn...

Soms laait de erfelijkheidsdiscussie weer op. Dan probeert men bijvoorbeeld
aan te tonen dat de neger minder intelligent is, of dat een bepaalde taal minder
grammaticaal is. Het is zeer moeilijk om testen uit te voeren die iemands
capaciteiten meten met uitsluiting van alle culturele invloeden.8

Wat voor de één vaak doodnormaal is, is voor de ander overdreven of vreemd.
De bronnen van onze mentale programmering bevinden zich in onze sociale omgeving.
De programmering loopt vanaf onze kindertijd, via familie, buurt en school,
vrienden en werk tot hoe we nu zijn. De elfde gezworene uit fragment 1.2 was
een Europese horlogemaker en kwam uit een land en een sociale klasse waarin
beleefheid hoog gewaardeerd wordt. De tiende gezworene was een Amerikaanse
garagehouder die zichzelf had opgewerkt uit de sloppen. Hij had geleerd om niet
om de waarheid heen te draaien en raakte geïrriteerd door dat voorzichtige en
in zijn ogen overbodige gepraat. Mentale programma’s verschillen even sterk als
de milieus waarin ze zijn ontstaan.

Je culturele afkomst is de manier waarop jij mentaal geprogrammeerd bent.
Alle voortbrengselen van je sociale omgeving, zowel hoogstaande als minder
hoogstaande zaken, zowel gewone als zeer bijzondere gewoonten kunnen we
hieronder rekenen. Hoe en wat je eet, hoe je met elkaar omgaat en met wie
je omgaat, hoe je je emoties toont en of je ze mag tonen, hoe je praat, hoe je je
kleedt en in welke waarden of godsdienst je gelooft. Cultuur in de betekenis van
mentale programmering is nooit iets van één persoon. Alle mensen levend in
diezelfde sociale omgeving, delen in mindere of meerdere mate dezelfde cultuur.
Cultuur is de collectieve mentale programmering die de leden van één groep
onderscheidt van die van de andere groep.

“Thuis, in Suriname, werd bij
ziekte of feestelijke
gelegenheden de miadjie
gehaald, de voorganger van
de moskee, om de heilige
Koran te reciteren. Dus van
kinds af word je daarmee
geconfronteerd. Als je dan 4
of 5 bent, dan ga je met je
pa zeker 2 x per jaar naar
de moskee om te bidden.
Zo groei je op, totdat je dat
gebed ook leert en dan ga je
dat zelf doen.”
Gerard Muradin,
docent recht
HES Amsterdam

uitspraak 1.5

fragment 1.2
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In de beschrijving van wat cultuur is, las je al dat je vaak pas merkt dat niet iedereen
hetzelfde denkt en doet als je in een nieuwe omgeving komt. Daar neemt men je
ineens iets kwalijk, waarvan jij meende dat dit zo hoorde. Dan blijkt dat jouw
waarden niet worden geaccepteerd. Zolang je in je vertrouwde omgeving bent,
weet je niet beter. Dat een plotselinge confrontatie met het niet vanzelfsprekende
van jouw verschijning en gedrag kan leiden tot een cultuurschok, zegt genoeg
over de invloed van je culturele herkomst.

1.4 Beschrijven van je eigen cultuur

We zijn dus tot een bepaalde hoogte cultureel bepaald en dit doet een cultuurschok
je op een onpret tige manier beseffen. Het kan ook op een leukere manier.
Als je je jeugd in een andere streek van het land hebt doorgebracht en je keert
hier na lange tijd terug, dan heb je vaak een prettige gewaarwording.
Dingen waarvan je dacht dat je ze vergeten was, of waarvan je aannam dat ze
alleen bij jou hoorden, blijken ineens door veel meer mensen zo te worden
gedaan. Dit ervaar je ook als je een tijd in het buitenland hebt doorgebracht en
je bent weer terug in je eigen land, of wanneer je op kamers bent en je keert
voor het eerst terug naar huis. Je hoort ineens mensen op een voor jou
vertrouwde manier praten. Je ziet mensen reageren zoals jij reageert en je beseft
ineens dat je een thuis(land) hebt en dat je thuis bent. Het zich thuis voelen is één
van de meest wezenlijke gevoelens die horen bij je cultuur. Als je moet nadenken
over je eigen cultuur kan je het beste nadenken over welke zaken maken dat jij je
‘thuis voelt’.
Cultuur manifesteert zich in vele vormen. Een eerste vereiste voor het begrijpen
van andere culturen en voor het omgaan met cultuurverschillen is het kennen en
begrijpen van je eigen cultuur. Dit is makkelijker gezegd dan gedaan, juist omdat
je zo één met je cultuur bent.
Wat is kenmerkend voor jouw cultuur en wanneer is iets alleen een eigenaardigheid
van jou of van jouw familie? Als je meer over je cultuur wilt weten, kan je boekjes
lezen met beschrijvingen van jouw cultuur. Deze boekjes hoeven bij jou echter
niet te leiden tot grote herkenning. Toen ik mijn eerste socialisatielessen kreeg en
werd geconfronteerd met de kenmerken van een arbeidersklasse, verbaasden
deze me nogal. Mijn cultuur bleek zich ondermeer te kenmerken door weinig praten,
weinig lezen, agressie en lichamelijk geweld. Bij beschrijvingen van culturen moet
je daarom altijd in de gaten houden dat ze niet over individuele mensen gaan.
Het zijn de grote gemene delers. Veel van de beschrijvingen zijn via statistisch
onderzoek verkregen. Als er wordt vastgesteld dat er in bepaalde milieus minder
gelezen wordt, meer televisie gekeken wordt, of meer criminaliteit heerst, vind
je dat misschien geen leuke constatering als jij uit een dergelijk milieu komt. Dat
is echter nog iets anders dan dat het in zijn algemeenheid niet waar is wat er
staat. Beschrijvingen worden pas vervelend of gevaarlijk als ze worden voorzien van
een waardeoordeel en men er jou op aankijkt. Voor je het weet zit je mensen
te verdelen in goed en slecht. Dan zijn mensen die weinig lezen niet ontwikkeld,
mensen die spruitjes kweken niet interessant, gekleurde mensen onbetrouwbaar,
witte mensen saai, Marokkanen crimineel, vrouwen zwak en oude mensen
conservatief. Ieder mens heeft recht op zijn mening en voorkeur, zolang we er
maar de betrekkelijkheid van blijven inzien. Realiseer je dat je oordeel soms een
vooroordeel is, als je hem gebaseerd hebt op bepaalde aannames zonder dat je
deze hebt gecontroleerd.9

zie opdracht 5

“In Brazilië helpen mensen
je niet omdat ze je zielig
vinden. Alleen om geld aan
je te verdienen. Ik neem
Ronaldo niets kwalijk. Hij is
een fantastische speler en ik
bewonder hem. Hij is een
goed mens. Toen hij zei dat
hij naar de training zou
komen kijken, geloofde ik
hem maar half. Brazilianen
doen vaak beloftes die ze
niet nakomen.”
Eduardo Paulinho da
Silva,
gastvoetballer
uit Brazilië

uitspraak 1.6
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1.5 Cultuurbeschrijving via een ui-diagram

Een ui-diagram is een manier om weer te geven hoe diep bepaalde cultuuruitingen
verankerd zijn. Zie figuur 1.3. Het ui-diagram bestaat uit symbolen, helden,
rituelen en waarden. De buitenste ring geeft de meest vluchtige cultuurkenmerken
weer en het hart symboliseert de meest wezenlijke zaken. De drie buitenste
ringen worden wel aangeduid als de praktijken van een cultuur. Ze zijn uiterlijk
waarneembaar. Het hart van de ui is niet zichtbaar.

Symbolen
De buitenste laag wordt gevormd door de symbolen. Dit zijn de kenmerken van
een cultuur die het snelst veranderen, zoals kleding, haardracht, woordgebruik, taal,
voorwerpen en gebaren. Als je een programma of film van tien jaar geleden
bekijkt, dan zie je hoeveel er in tien jaar is veranderd. Als je een film uit de zestiger
jaren ziet, dan zie je ook weer overeenkomsten tussen de mode van toen en nu.
Dat is ook een kenmerk van vluchtigheid. Iets kan in de mode komen, verdwijnen
en weer in ere worden hersteld.

Helden
Helden zijn dode of levende personen die bij jou in hoog aanzien staan en die
grote invloed hebben (gehad) op jou. Het kunnen zowel echte als niet echt
bestaande personen zijn. Het kunnen zowel voetballers, popmuzikanten,
als vaders of moeders zijn.

Rituelen
Rituelen zijn collectieve gebruiken die sociale en religieuze betekenis hebben.
Je kan hierbij denken aan verjaardagen vieren, begrafenissen, elkaar groeten,
samen eten, samen uitgaan en samen op vakantie gaan.

Waarden
In het binnenste van de ui zit het hart van een cultuur. Dit wordt gevormd door
de waarden. Waarden zijn collectieve manieren van denken. Daaraan zijn
oordelen gekoppeld. Voorbeelden hiervan zijn uitspraken als ‘wij doen dit nu
eenmaal zo’, ‘dat zijn we gewend’, en ‘dat vinden wij hier belangrijk’. Vanaf je
eerste levensjaren leer je wat hoort en wat niet hoort.

zie opdracht 6

f iguur 1.3 ui-diagram van cultuuruitingen

symbolen

helden
rituelen

waarden
praktijk

en
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1.6 Dimensies van nationale culturen

Hofstede heeft cultuurverschillen tussen nationale culturen onderzocht van 53 landen
of landgroepen op de volgende zaken:10

1 machtsafstand : Is er veel of weinig verschil in macht tussen groepen mensen?
2 verhouding ik-wij : Zijn de mensen ik-gericht of groepsgericht?
3 mannelijk-vrouwelijk : Hebben culturen veel mannelijke of vrouwelijke waarden?
4 onzekerheidsmijding : Heeft men veel of weinig behoefte aan zekerheid?
5 korte termijn/lange termijn : Is men gericht op de korte termijn of op de lange termijn?

Machtsafstand
In verreweg de meeste van de door Hofstede onderzochte nationale culturen is
de machtsongelijkheid groter dan in Nederland. Nederland is een typisch
egalitair land dat zich kenmerkt door kleine inkomens- en statusverschillen.
In Nederland mag je de docent vaak bij de voornaam noemen en tutoyeren.
In Nederland spreken veel kinderen hun ouders tegen, of mogen hun grootvader
uitmaken voor ‘ouwe lul’. In Nederland liggen we op het gras waar dit verboden is,
terwijl politieagenten langs lopen zonder in te grijpen.11 Rijken in Nederland
gedragen zich alsof ze geen geld hebben en de machtigen, zoals directeuren van
grote ondernemingen en ministers, doen alsof ze niet zoveel macht hebben.
Doen ze dit wel, dan vindt de ‘doorsnee’-Nederlander al gauw dat ze naast hun
schoenen lopen. Frankrijk scoort aanzienlijk hoger op de tabel van machtsongelijkheid.
Vandaar dat sommige Nederlanders vinden dat Fransen het hoog in hun bol hebben.

Nummer Land score

1 Maleisië 104
7 Arabische landen 80
15/16 Frankrijk 68
38 Verenigde Staten 40
40 Nederland 38
47/48 Zweden 31
53 Oostenrijk 11

Verhouding ik-wij
De door Hofstede onderzochte nationale culturen verschillen ook in de mate
waarin zij de groep of het individu centraal stellen. Amerika staat in het onderzoek
van Hofstede nummer één in de top vijftig van ik-gerichtheid. Nederland volgt
op een vijfde plaats. Zie tabel 1.5. Als je de Nederlandse score vergelijkt met de Turkse,
resp. 80 tegenover 37, dan begrijp je misschien waarom sommige Turken moeite
hebben met de manier waarop Nederlanders zich profileren tijdens sollicitaties.
Op de verschillen tussen ik- en wij-culturen en de gevolgen voor de communicatie
ga ik nader in via Pinto’s indeling van culturen in de volgende hoofdstukken.

Tabel 1.4 Scores van enkele landen op de machtsafstandsindex. Van IBM-medewerkers in vergelijkbare posities uit
53 landen zijn de scores berekend op grond van hun antwoorden op steeds dezelfde onderzoeksvragen.

zie opdracht 7

“Iedereen roemt je succes
en iedereen vindt je o zo
knap. Het wordt zwaar
overschat. Ik ben bijvoorbeeld
niet echt een goede
manager. Papier heen en
weer schuiven en andere
mensen opdrachten geven,
is niks voor mij. Laat mij
maar ondernemen.”
Frits Goldschmeding,
directeur Randstad,
omzet 6 miljard

uitspraak 1.7

“Al praat je hier met tien
Marokkaanse organisaties,
je krijgt een veel beter beeld
als je de vreemde cultuur
zelf ondergaat”.
A. Brugman,
burgemeester te
Bodegraven

uitspraak 1.8
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Landen Score ‘ik-gericht’ Score ‘mannelijkheid’

Verenigde Staten 91 62
Nederland 80 14
Zweden 71  5
Japan 46 95
Turkije 37 45

Mannelijk/vrouwelijk
In de hele wereld worden Nederlanders aangeduid als ‘Dutch uncles’. We hebben
de neiging om op een bepaalde manier ons gezag te laten gelden. Oom Nederland
vertelt wat het beste is voor een ander land. Een schouderklopje en tegelijkertijd een
opgestoken vingertje. Dit op een niet nadrukkelijke manier overal de dienst uitmaken,
komt door onze sterke ik-gerichtheid, waardoor we het ons moeilijk voor kunnen
stellen dat anderen, betere of andere, oplossingen hebben.
Maar we zijn ook behept met de collectieve eigenschap dat we graag moederen.
Dit zorgzame aspect, waardoor wij ons voor iedereen en alles verantwoordelijk voelen,
komt tot uiting in een zeer lage score in mannelijk gedrag op de tabel van Hofstede.
In landen die met mannelijkheid hoog scoren is het competitie-element en het
‘scoren’ erg belangrijk. Samenwerking, het voor elkaar zorgen en het rekening
houden met elkaar zijn minder belangrijk. Deze laatste zaken typeert Hofstede
als vrouwelijke kenmerken. Op de Scandinavische culturen na, waarin deze
eigenschappen ook voorkomen, is er geen ander land waarin zo’n sterke ik-gerichtheid
samengaat met zo’n laag mannelijk imago. Deze combinatie van ik-gerichtheid en
vrouwelijkheid is een typisch Nederlandse combinatie. Het verklaart waarom wij
minderheden ‘doodknuffelen’. We weten het enerzijds beter, maar anderzijds
hebben we met ze te doen. Een fatale combinatie. In tabel 1.5 staan enkele landen
met scores vermeld, zodat je deze met die van Nederland kan vergelijken.

Onzekerheidsmijding
Hofstede heeft de culturen van de landen ook onderzocht op de behoefte aan
zekerheid en duidelijkheid. In culturen met een hoge onzekerheidsmijding
hechten mensen aan duidelijkheid. Nederland is niet zo onzekerheidsmijdend en
heeft minder moeite met onduidelijkheid. Zie voor verschillen tussen Nederland en
andere landen tabel 1.6.
De Nederlandse regering maakt haar eigen beleid en gaat soms ruim met bepaalde
regels om. Dit zie je op gebied van drugsbestrijding en euthanasie. Onze
ministers besteden veel tijd en energie om aan hun collega’s in het buitenland uit
te leggen wat ‘gedoogbeleid’ inhoudt. Nederlandse mensen lijken in de ogen van
buitenlanders nogal vrijgevochten. We lijken te doen waar we zin in hebben. Dat
dit niet echt zo is, blijkt uit de vele informele regels en groepscodes die er zijn. In
landen met een zwakke onzekerheidsmijding heeft men een hekel aan formele
regels. In landen met een hoge onzekerheidsmijding hecht men aan een duidelijke
structuur en aan regels waaraan eenieder zich te houden heeft.
Er is een structureel verband tussen landen met een lage onzekerheidsmijding en
het aantal mensen dat sterft aan hartinfarcten. In deze culturen zijn de mensen
minder expressief. Het is sociaal niet zo acceptabel om agressie en emoties te uiten.
Het gezegde ‘wij nuchtere Nederlanders’ is vaak een façade om onzekerheid
te verbergen. Het is aangetoond dat er in risicovolle en stressvolle beroepen, zoals in
de krijgsmacht en ME, een hoger percentage stevige alcoholgebruikers rondloopt.
Alcohol geldt als probaat middel om spanning te verminderen.12

“Ik weet niet waarom
Nederlandse instellingen zo
graag in het heil van
dergelijke reizen geloven.
Dat ze er uit
nieuwsgierigheid naar toe
gaan, dat is prima. Maar
verwacht niet dat je er
oplossingen zult vinden. “
H. El Madkouri,
beleidsmedewerker en
adviseur

uitspraak 1.9

“Het eerste woord dat een
gemiddelde Fransman uit
als je ‘Nederland’ zegt,
is drugs. Daarna openheid,
gebrek aan grenzen.
En vaak euthanasie.
Wat Nederlanders normaal
of begrijpelijk vinden,
ligt voor veel Fransen ver
buiten beeld.”
Marc Chavannes,
correspondent

uitspraak 1.10

Tabel 1.5 Scorevergelijking van enkele landen in ik-gerichtheid en mannelijkheid.
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zie opdracht 8

Nummer Land score

1 Griekenland 112
7 Japan  92
16/17 Turkije  85
29 Duitsland  65
35 Nederland  53
47/48 Groot-Brit tannië  35
53 Singapore   8

Tabel 1.6 Scores van enkele landen op de onzekerheidsmijdings-index

Korte termijn/lange termijn
Deze laatste dimensie is door Hofstede later toegevoegd door interventie van
een wetenschapper die Oost-Aziatische denk- en leefregels bestudeerde.
Deze at tendeerde Hofstede erop dat hij een tijdsdimensie miste die in het
Verre Oosten sterk bepalend was.13 Bij kortetermijngerichtheid horen kenmerken
als hoge consumptiedrang, laag schaamtegevoel, het durven maken van fouten en
een grote flexibiliteit. Bij langetermijngerichtheid horen kenmerken als vasthouden
aan sociale regels en principes, spaarzaamheid en volharding.
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OPDRACHT 1.1

In de volgende oefening staan allerlei verschillen in uiterlijk, status, beroep, cultuur.
Vul eerlijk je mening in. Turf daarna ieders mening en bereken de grote gemene deler.
Waarover is veel overeenstemming? Waarover is veel verschil van mening? Kan je de
overeenkomsten en verschillen verklaren?

Wat vind jij van ...?
vreemd normaal  leuk niet leuk

● een slappe handdruk ❑ ❑ ❑ ❑
● een man in een blazer met strikje ❑ ❑ ❑ ❑
● een vrouw met lang blond haar ❑ ❑ ❑ ❑
● een vrouw gehuld in een sluier ❑ ❑ ❑ ❑
● iemand met een hanenkamkapsel ❑ ❑ ❑ ❑
● het beroep marktkoopman ❑ ❑ ❑ ❑
● iemand in de bijstand ❑ ❑ ❑ ❑
● een man met een donkere snor ❑ ❑ ❑ ❑
● iemand die naar parfum ruikt ❑ ❑ ❑ ❑
● het beroep militair ❑ ❑ ❑ ❑
● iemand die je niet aankijkt in een gesprek ❑ ❑ ❑ ❑
● spruitjes met gebraden worst ❑ ❑ ❑ ❑
● het beroep varkensmester ❑ ❑ ❑ ❑
● iemand met een kaalgeschoren hoofd ❑ ❑ ❑ ❑
● iemand met rastahaar ❑ ❑ ❑ ❑
● het beroep ME-er ❑ ❑ ❑ ❑
● het beroep stewardess ❑ ❑ ❑ ❑
● een voetbalvandaal ❑ ❑ ❑ ❑
● iemand met afgebeten nagels ❑ ❑ ❑ ❑
● een alleenstaande van veertig ❑ ❑ ❑ ❑
● een smartlap ❑ ❑ ❑ ❑
● een zeer dikke persoon ❑ ❑ ❑ ❑
● een man met een lage stem ❑ ❑ ❑ ❑
● het beroep predikant ❑ ❑ ❑ ❑
● iemand met tatoeages ❑ ❑ ❑ ❑
● iemand die een groot concern leidt ❑ ❑ ❑ ❑
● iemand met geestelijke handicap ❑ ❑ ❑ ❑
● iemand op klompen ❑ ❑ ❑ ❑
● iemand die naar zweet ruikt ❑ ❑ ❑ ❑
● een bodybuilder ❑ ❑ ❑ ❑
● wonen in een volksbuurt ❑ ❑ ❑ ❑
● iemand met een dikke bril ❑ ❑ ❑ ❑
● een biddende moslim ❑ ❑ ❑ ❑
● iemand die een stickie rookt ❑ ❑ ❑ ❑
● iemand die bier drinkt ❑ ❑ ❑ ❑
● iemand met tien kinderen ❑ ❑ ❑ ❑
● het beroep prostituee ❑ ❑ ❑ ❑
● een begrafenisondernemer ❑ ❑ ❑ ❑
● het beroep muzikant ❑ ❑ ❑ ❑
● iemand die motor rijdt ❑ ❑ ❑ ❑
● een stevige handdruk ❑ ❑ ❑ ❑
● iemand die je recht aankijkt ❑ ❑ ❑ ❑
● iemand met een zwarte huidskleur ❑ ❑ ❑ ❑
● wonen in een villawijk ❑ ❑ ❑ ❑
● het beroep leraar ❑ ❑ ❑ ❑
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OPDRACHT 1.2

Vorm een groepje van drie of vijf mensen. Spreek van te voren een tijd af. Vertel elkaar
welke contacten je hebt met andere culturen en hoe deze contacten zijn ontstaan.
Zijn dit oppervlakkige of diepgaande contacten? Vertel elkaar hoe je deze contacten ervaart.
Tijdens een nabespreking rapporteert één van elke groep de bevindingen aan de klas.

OPDRACHT 1.3

1 Beschrijf een situatie waarin jij een cultuurschok kreeg. Je kunt hierbij denken aan
je eerste dag op een nieuwe school, je eerste bezoek aan het ouderlijk huis van je
vriend of vriendin, je eerste bezoek aan het buitenland, etc.

2 Benoem in deze situatie de cultuurverschillen tussen jou als ‘binnenkomer’ en de
anderen als ‘ontvanger’.

3 Beschrijf tenslotte of je weer met jezelf in evenwicht bent gekomen en hoe je
dit hebt aangepakt.

OPDRACHT 1.4

Geef aan wat jouw invulling is van je relatie met de natuur, de ander, jezelf en de tijd.
Vergelijk elkaars invulling.

OPDRACHT 1.5

Veel mensen in ons land klagen over de hoge belastingbedragen die ze moeten betalen
aan de overheid. We hebben de aanname dat we het hier met de belasting niet
getroffen hebben. Klopt deze aanname volgens onderstaande tabel?14

Belastingopbrengst in 1993 per inwoner in enkele landen in ECU

Denemarken 10 525
Luxemburg  8 195
Zweden  6 681
Oostenrijk  5 594
België  5 042
Nederland  4 997
Duitsland  4 737
Frankrijk  4 389

tabel 1.7

OPDRACHT 1.6

Beschrijf via het ‘ui-diagram’ je eigen cultuur.

1 Beschrijf waar jij vandaan komt. Vul kenmerken van jouw cultuur in aan de hand
van het ui-diagram. Noem de belangrijke symbolen, helden, rituelen en de
waarden van jouw cultuur.
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2 Geef een presentatie van jouw beschrijving. Je kan je hierbij speciaal kleden,
je kan voorwerpen meenemen en demonstreren wat deze in jouw cultuur betekenen.

3 Evalueer deze oefening. Ben je je door deze beschrijving meer bewust geworden
van je culturele herkomst? Wat ben je over elkaar te weten gekomen?

NB Voor een respectvolle bespreking van ieders cultuur moet je op enkele dingen
voorbereid zijn. Het is de kunst om bij jezelf te blijven. Vaak blijkt bij de
bespreking ervan dat een basiswaarde van jou haaks staat op die van je
medestudent. Bijvoorbeeld ‘recht door zee’ tegenover ‘respect voor
je medemens’.

OPDRACHT 1.7

Lees onderstaand fragment uit ‘Allemaal andersdenkenden’ en verklaar met behulp
van de tabel de miscommunicatie tussen de Zweedse onderdanen en hun uit Frankrijk
afkomstige koning.

fragment 1.8

OPDRACHT 1.8

In Engeland vormen zich vaak lange rijen voor bioscopen, winkels of bushaltes, met
rustig op hun beurt wachtende mensen. Het in de rij staan in Groot-Brittannië is niet
grondwettelijk geregeld en ontstaat vanzelf als het nodig is. Wie weleens gezien heeft
hoe de Japanners zich met z’n allen in de metro proppen, weet dat het daar heel
anders toegaat. Nog een verschil tussen deze landen. Engeland bracht meer
Nobelprijswinnaars voort dan Japan en Japan heeft meer nieuwe producten op de
markt gebracht. Kun je deze verschillen verklaren als je kijkt naar de scores van deze
landen op tabel 1.6?



19

Verkenning eigen cultuur

Eindnoten bij Verkenning eigen cultuur

1 Zie ondermeer deel I, ‘het communicatieproces’, in Het grote vaardigheden boek,
met 150 vragen, opdrachten en oefeningen over communicatie en gesprekstechniek,
Erik Pijs, Uitgeverij Angerenstein, 1996.

2 Het begrip ‘allochtoon’ gebruik ik neutraal, om de mensen aan te duiden die hier
wonen en werken en afkomstig zijn uit een ander land of andere streek.
In de grote Van Dale (1996) en in Van Dale’s Basiswoordenboek, (1996) komt
naast deze betekenis ook de volgende betekenis voor: “Iemand die zelf afkomstig is
uit een ander, niet rijk land, of wiens familie afkomstig is uit een ander, niet rijk land.
Met name buitenlandse werknemer. Het tegenovergestelde van ‘autochtoon’.”

3 Een mij veel gestelde vraag van allochtone zijde is waarom zo weinig Nederlanders
naar de kerk gaan. Een andere is: waarom mensen beesten hebben in hun huis die
zij als hun kinderen behandelen. Mij veel gestelde vragen van Nederlandse zijde zijn
waarom allochtonen geen Nederlands leren, en waarom hun kinderen zo vaak
op straat zijn. Aan al deze vragen liggen bepaalde waarden en daaruit voortvloeiende
normen ten grondslag. Men behoort te geloven; men behoort Nederlands te leren;
beesten horen buiten en kinderen binnen.

4 Interculturele Communicatie, David Pinto, pag. 39.

5 Transculturele vaardigheden, C.M. Jesserun, pag. 42 - 45.

6 In de grote Van Dale (1996) staat dat evolueren betekent het geleidelijk ontwikkelen
naar met name iets hogers en beters. Met dat toevoegsel ben ik het niet eens.
Veel culturen en mensen zijn door evolutie zwakker geworden en (uit)gestorven.
De begrippen ‘hoger’ en ‘beter’ komen voort uit bepaalde waarden. Deze  inkleuring
van begrippen, zoals we ook al zagen bij ‘allochtonen’, heeft te maken met het
westers perspectief van waaruit de Van Dale en andere Nederlandse woordenboeken
zijn geschreven.

7 Allemaal Andersdenkenden, Geert Hofstede, 5de druk, 1995, hoofdstuk 1.

8 Alle mensen zijn ongelijk, Hans Galjaard, 2de druk, 1997, pag. 80 - 82.

9 In het Statistisch Jaarboek 1997 kwam ik op pag. 417 een tabel tegen waarop het aantal
overledenen stond als gevolg van moord of ander opzettelijk toegebracht letsel.
Daarop verwachtte ik een hoog aantal uit Zuid Europa, en een laag aantal uit
Noord Europa. Dit bleek een vooroordeel. In Finland vielen er in 1993 op de
100.000 inwoners 7 doden, en in Italië ‘maar’ 6.

10 In Allemaal Andersdenkenden, 1995, beschrijft Geert Hofstede uitgebreid hoe hij
dit onderzoek heeft opgezet en welk materiaal hij heeft gebruikt, pag.39-40.

11 Dit tafereel komt voor in de reclamespot van de Postbank met bijbehorend lied
‘vijftien miljoen mensen op dat hele kleine stukje aarde’... Beelden en tekst zitten
vol voorbeelden van Nederlandse waarden en normen.

12 Allemaal Andersdenkenden, pag. 147 - 148.

13 Allemaal Andersdenkenden, pag. 201 - 217.

14 Statistisch Jaarboek 1997, pag. 256.
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2 Verkenning van andere culturen in Nederland

2.1 Hoe multicultureel is Nederland

“Die ochtend begon al raar. Hij werd om half elf wakker, wat hem bijna nooit op een
werkdag overkwam. (...) Na een snelle douche en een glas sinaasappelsap holde hij
naar beneden. Buiten botste hij op een enorme menigte die druk pratend en gebarend
de richting van het centrum op liep. (...) Als met de stroom van een rivier werd hij
meegevoerd naar de stad. Langs de Turkse winkeltjes, de Ghanese restaurantjes en
langs de grote Hindutempel (sic.) waar Hanoman met een kleurige bloemenkrans op de
mensen neerkeek...’

Dit gedeelte komt uit een tijdschrift waarin bekende Nederlanders in opdracht
hebben getekend en geschreven hoe zij het multiculturele Nederland zien over 50 jaar.1

Johan Stekelenburg beschrijft als vakbondsman uitvoerig de geavanceerde
computersystemen die in de toekomst ons werk veraangenamen. Je werkt
gewoon thuis en hebt toch collega’s over de hele wereld waarmee je via beeld
en geluid zo vaak kan communiceren als je wil. Zijn nadenken over de ontwikkeling
van onze allochtone bevolking anno 2045 komt niet verder dan wat winkeltjes en
een hindoetempel. Als je weinig over een onderwerp weet, dan kan je er niet zo
diepgaand over schrijven. Die conclusie trekken maar weinig Nederlanders.
Iedere Nederlander heeft een mening over allochtonen.
Dat zit in onze combinatie van ik-gerichtheid en zorgzaamheid, zie hoofdstuk 1.
Als we het over allochtonen hebben, is er weinig behoefte aan het toepassen van
het principe van hoor en wederhoor. Het is alsof je als je één allochtoon of
groepering kent, je ze allemaal kent. Zo kon het gebeuren dat leraren dachten te
weten waar het regelmatig flauwvallen van een Marokkaans meisje vandaan kwam.
Dat werd zonder navraag toegeschreven aan haar opvoeding. Ze zou wel te laat
naar bed gaan. In werkelijkheid ging het om een suikerpatiënte die vanwege deze
voorbarige conclusies onnodige risico’s liep.2

In het eerste hoofdstuk heb ik gesteld dat Nederland misschien een multicultureel
land kan zijn in kwantitatief opzicht, maar dat dit het niet is in kwalitatief opzicht.
In mijn ogen is een samenleving multicultureel als diverse bevolkingsgroepen
gelijkwaardig met elkaar samenleven en met elkaar het land besturen en als daarin
diverse culturen met elk hun specifieke kenmerken en uitingen bijdragen aan het
multiculturele karakter ervan. Zover zijn we in Nederland nog niet. Er zijn maar
weinig mensen die kunnen beweren dat zij de andere culturen in Nederland begrijpen,
laat staan dat we bereid zijn gewoontes van elkaar over te nemen. ‘Ieder zijn meug’,
is een Nederlands credo dat vaak wordt gebruikt om aan te geven dat we alles
goed vinden, zolang we er maar geen last van hebben. Over en weer is er veel
onbekend en onbekend maakt onbemind. Er wordt veel geschreven over andere
culturen, maar het is meestal ‘meer van hetzelfde’. Publiciteit over allochtone
bevolkingsgroepen - ook via televisie - is zelden inzichts- en begripsbevorderend.3

De slotzin ‘het was de wens van Allah’ als verklaring voor een brand in de Haagse
Schilderswijk waarbij een Turks gezin om het leven kwam, opgetekend uit de
mond van een gewone moskeebezoeker, brengt ons niet echt het antwoord
waarnaar we zoeken, maar bevestigt ondertussen wel weer even onze
vooroordelen over moslims in Nederland.

“Er is een Koerdisch
spreekwoord dat zegt:
Eén gek kan een steen in
een put gooien, maar het
lukt veertig wijze mannen
niet om hem eruit te
halen”.
Koerdische
Nederlander

uitspraak 2.1

zie opdrachten
1, 2 en 3
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2.2 Grofmazige, middenmazige en fijnmazige cultuursystemen

Oppervlakkig weten de verschillende bevolkingsgroepen in Nederland aardig wat
van elkaar. Bijna iedere Nederlander weet dat kousenband een groente is en Ramadan
een vastenperiode. In bijna elk dorp is een Chinees, of een Italiaan en de
Surinaamse puntjes en het platte Turkse brood vinden in menig ‘Hollands’
huisgezin hun aftrek. Omgekeerd weten de meeste allochtonen wel wat er aan
de hand is als de vlag bij de Nederlandse buren op 4 mei halfstok gaat, hebben de
meeste allochtonen kerstversiering en vieren de meeste nieuwe Nederlanders
Koninginnedag mee.
Toch blijven die voorbeelden van integratie wat oppervlakkig. Hoeveel weten we
werkelijk af van elkaar en hoeveel tolerantie is er werkelijk over en weer?
Volgens Pinto wordt communicatie en begrip tussen mensen uit verschillende
culturen bepaald door de verschillen in de aan onze culturen ten grondslag
liggende regelsystemen. Het niet kennen van die verschillen veroorzaakt volgens
hem veel miscommunicatie. Van hem komt de volgende stelling:

Mensen uit verschillende culturen die langdurig en niet-vrijblijvend met
elkaar omgaan, hebben, of zij zich daar nu wel of niet bewust van zijn,
een verhoogd conflictpotentieel.

In het boek Interculturele Conflicten4 verdeelt Pinto culturen op basis van de
structuur van hun onderliggende regelsystemen in grofmazige, middenmazige en
fijnmazige culturen. De indeling is gebaseerd op het aantal gedragsregels dat men
in een bepaalde cultuur hanteert. Pinto zegt over deze indeling nadrukkelijk dat
geen enkele cultuur geheel grofmazig of fijnmazig is. Iedere cultuur zit ergens
tussen twee uitersten van fijn- en grofmazigheid.5 Pinto deelt in zijn boek de
volgende continenten in op basis van de regelstructuren die zij kennen.6

Fijnmazig : Afrika en Azië
Middenmazig : Zuid-Amerika, Zuid- en Oost-Europa
Grofmazig : Noord-Amerika, Noordwest-Europa en Australië

Pinto stelt dat westerse culturen vaak grofmazige regelstructuren, en niet-westerse
culturen vaak fijnmazige regelstructuren kennen. Onder westerse culturen verstaan
we de manier waarop West-Europa en Noord-Amerika  zich manifesteren
op economisch, politiek, sociaal en wetenschappelijk gebied. In fijnmazige
regelstructuren bepalen gedetailleerde gedragsregels in grote mate hoe iemand
zich in een bepaalde situatie dient te gedragen. Er is in f-culturen weinig ruimte
om als individu eigen gedragsregels te scheppen. De mate van individuele vrijheid
is het grootste verschil tussen fijnmazige en grofmazige culturen.
Fijnmazige culturen kunnen ook subculturen zijn, denk bijvoorbeeld aan
jeugdculturen zoals de ‘gabber’-cultuur.  Nederland is een goed voorbeeld van
een grofmazig gestructureerd land. Hoe minder er ‘van bovenaf ’ wordt bepaald,
des te gelukkiger wij ons voelen. In landen met mengvormen van niet-westerse, en
westerse invloeden, bijvoorbeeld als gevolg van de kolonisatie, vind je vaak
middenmazige regelstructuren. Ook is verschil in stad en platteland en in opleiding
van invloed op fijnmazigheid. Rijken leven vaak grofmaziger dan armen en in de
grote steden in fijnmazige culturen vindt men vaak meer grofmazige kenmerken
dan op het platteland. De cultuur van de zogenaamde ‘tweede generatie’ van
migranten kent vaak een middenmazige structuur. Omgekeerd vormen bepaalde

“Ik geloof niet in
cultuurverschillen... Al lang
niet meer. Verschillen
tussen mensen hebben
alles te maken met de
sociaal-economische positie
waarin ze verkeren. Zodra
de vrouw van een Turk veel
verdient, gaat de
hoofddoek af en wordt
haar rok korter.”
Aysel van Waveren-
Erbudak,
directeur/eigenaar
bedrijf 1000 werknemers

uitspraak 2.2

“Ik weet dat het geen zin
heeft kinderen te verbieden.
Uiteindelijk doen ze toch
wat ze goeddunkt.
Maar om eerlijk te zijn,
ik kan moeilijk aan de
gedachte wennen dat ik
een Nederlandse
schoonzoon zou hebben.”
Ramazan Simsek,
Turkse Nederlander
en vader van
drie dochters

uitspraak 2.3
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geloofsgemeenschappen zoals de Pinkstergemeente of de Jehova’s Getuigen
binnen westerse en stedelijke gebieden kleine eilanden van fijnmazigheid.
In fijnmazige culturen bestaat een duidelijke scheidslijn tussen goed en slecht.
De groep bepaalt wat hoort en wat niet hoort. Dat heeft voordelen en nadelen.
Meestal zien westers georiënteerde mensen alleen de nadelen van de grote invloed
van de groep op het individu in fijnmazige culturen, maar fijnmazigheid biedt ook
bescherming en geeft ook een gevoel van veiligheid. Het uithuwelijken tegen de
wil van een dochter in, wordt in de Nederlandse cultuur als niet-acceptabel beschouwd.
In de hindoestaanse gemeenschap in Nederland zeggen sommige ouders:
‘Wij helpen je in het mooiste paleis, en dat is een hindoestaans huwelijk’.7

Soms is het leven in een situatie waarin anderen voor je bepalen wat je wel
en niet moet doen zo slecht nog niet. Daarom zie je dat veel mensen in
Noord-Amerika, het land van de ongekende mogelijkheden, vrijwillig hun grote
vrijheid ontvluchten. Het is vermoeiend om elke dag je eigen normen en keuzes
te bepalen. Mensen treden toe in sectes waarin de een of andere leider alles van
bovenaf bepaalt en waarin strakke regels voor orde en gedrag de dienst uitmaken.
Je ziet in Rusland ook de keerzijde van de vrijheid. Daar is de cultuur in minder
dan tien jaar tijd van f ijnmazig in grofmazig veranderd. Het sterftecijfer is,
ondermeer als gevolg van alcoholisme, onder de mannelijke bevolking
angstaanjagend hoog. In grofmazige culturen regeert het recht van de sterke.
In fijnmazige culturen is meer zorg voor de zwakke.

2.3 Segregatie en integratie

Integratie is het opgaan van een bepaalde bevolkingsgroep in de maatschappij.
Segregatie is juist het tegenovergestelde. In Nederland wordt integratie van
bepaalde groepen migranten door de overheid gestimuleerd. Segregatie ziet men
als negatief. Schotelantennes aan allochtone huizen en ‘zwarte’ scholen ziet men
als voorbeelden van segregatie en steeds meer allochtonen op invloedrijke posities
bij de overheid en in het bedrijfsleven ziet men als voorbeelden van integratie.
Integratie en segregatie zijn elkaars tegenpolen. Soms volgt op een hevige golf van
integratie een proces van segregatie en omgekeerd kan na vele jaren van segregatie
ineens de integratie weer op gang komen. In grote steden organiseren allochtone
jongeren regelmatig speciale housefeesten. Ze hebben behoefte aan eigen muziek,
aan ontmoetingen met cultuurgenoten en aan een bepaalde sfeer. Turkse meisjes
mogen van hun ouders hier eerder naar toe dan naar een Nederlands schoolfeest
en Turkse jongens geven aan dat het heel moeilijk is om in een gewone disco
naar binnen te mogen.8 Het niet geheel vlekkeloos verlopende integratieproces
op school en in de maatschappij, gekoppeld aan het hogere opleidingsniveau en het
toenemend bewustzijn van de jongeren, maakt dat zij er bewust voor kiezen om
soms even met de integratie te stoppen en om iets met de eigen groep te doen.

2.4 De eerste, tweede, derde en vierde generatie migranten

Allereerst moet worden gesteld dat je van de meeste migranten die in ons land
verblijven nooit wat hoort of leest. Er waren in januari 1995 ruim 200.000 niet-
Nederlanders in ons land die de kwalif icatie ‘overig’ kregen.9 ‘Overig’ wil zeggen
dat ze niet zijn onder te brengen in de categorieën en definities die de overheid
gebruikt voor allochtonen en etnische minderheden. Het kunnen Chinezen zijn of
Europese onderdanen, Japanners, Amerikanen, mensen afkomstig uit Afrika of

“Marleen zal vanzelfsprekend
minder vrij zijn. Ricardo zal
het niet in zijn hoofd halen
om scheldwoorden als ‘rot
op’ te hanteren en ze zullen
allebei zeker tot het eind van
hun studie moeten wachten,
voordat ze mogen uitkijken
naar een man of vrouw.”
Radjin,
hindoestaanse welzijns-
werker en vader van
een zoon en een
dochter

uitspraak 2.4

zie opdracht 4

“Naar Turkse jongens kijken,
dat is natuurlijk het aller-
allerbelangrijkste, want het
is natuurlijk wel de bedoeling
dat we later met een leuke
Turkse man thuiskomen”.
Turkse scholiere op een
Turks housefeest

uitspraak 2.5

“Met Nederlanders kan ik
niet zo close omgaan als
met mijn Turkse vrienden.
(...) Op feesten op school
blijft iedereen bij elkaar in
zijn eigen groepje zitten,
Turken bij Turken,
Marokkanen bij
Marokkanen, Surinamers bij
Surinamers en Nederlanders
bij Nederlanders.”
Turkse scholier vbo

uitspraak 2.6
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Azië die in het bezit zijn van een Brits of Frans paspoort, of politieke vluchtelingen.
Van deze mensen hoor je meestal weinig, omdat hun verblijf hier geruisloos verloopt.
Ze hebben werk, studeren, hebben bedrijven en zorgen op een bepaalde manier
in hun eigen levensonderhoud. Je hoort en leest voornamelijk over andere
groepen migranten. Het grootste verschil tussen de eerste groep waarover je
nooit wat leest en de tweede groep waarover je zoveel leest is de reden dat
men hier is. Mensen die hier vrijwillig komen, zullen zich snel aanpassen.
Mensen die ons land als asielland hebben gekozen, passen zich ook snel aan.
De tweede groep migranten bestaat uit de mensen en hun nakomelingen die in
de zestiger en zeventiger jaren ‘geronseld’ zijn om hier te komen werken, en uit
de mensen en hun nakomelingen die uit onze voormalige koloniën in Nederland
een ‘goed’ heenkomen moesten zoeken. Zij zaten en zitten hier nu min of meer ‘vast’.
De reden van verblijf, bepaalt in grote mate je integratielust.

De mate van integratie van migranten in de Nederlandse samenleving wordt vaak
uitgedrukt in generaties. Je hebt de eerste generatie, de tweede, de derde en
sommigen spreken zelfs nog van een vierde generatie. Tot de oudst nu nog levende
groep eerstegeneratiemigranten rekent men de Indische Nederlanders en de
Molukkers die zich begin jaren vijftig na de machtsomwenteling in Indonesië vaak
noodgedwongen in Nederland vestigden. Tot de eerste generatie horen ook de
tienduizenden Turken, Marokkanen, voormalig Joegoslaven, Spanjaarden en andere
mediterranen die hier naar toe zijn gehaald om in onze industrie te werken,
de zogenaamde gastarbeiders. Tenslotte zijn er nog Surinamers, Antillianen en
Arubanen. De meeste Surinamers vestigden zich tussen 1975 en 1980 in Nederland.
Onder Antillianen en Arubanen tref je minder eerste generatiemensen aan.
De meeste zijn gekomen en zijn weer gegaan.10 Of migranten zich tijdelijk of
permanent vestigen heeft voor een groot deel te maken met economische en
sociale noodzaken om hier te blijven. De eerst generatie is relatief het minst
geïntegreerd en de laatste generatie het meest. De eerste generatie kent relatief
de minste welstand en de laatste de grootste welstand.

Als we de generaties indelen in de f-, m- en g-culturen van Pinto, dan zal het
grootste gedeelte van de eerste generatie Turken en Marokkanen zich herkennen
in de kenmerken van de f-cultuur; de tweede generatie zal zich misschien heen en
weer geslingerd voelen tussen f- en g-kenmerken en de derde en vierde generatie
zal de meeste g-kenmerken hebben. Culturen evolueren immers. Het kan ook zo
zijn dat je als derde generatie toch weer in een f-cultuur zit, maar dan is dit misschien
de subcultuur van gabbers of rappers. Volgens een recent verschenen Duits
onderzoek keren veel islamitische jongeren zich juist tegen de westerse samenleving
en bekeren zich massaal tot de islam.11 In Nederland is eenzelfde tendens merkbaar.
Ten opzichte van de oudere allochtonen is het opleidingsniveau en de maatschappelijke
positie van de tweede en derde generatie beslist beter, maar ten opzichte van hun
Nederlandse leeftijdsgenoten is er nog een behoorlijke achterstand. Dit geldt niet
voor alle allochtone groepen. Onder Turken en Marokkanen is de achterstand
groter dan bijvoorbeeld onder Zuid-Europeanen en Zuid-Amerikanen (Surinamers).
Volgens het schema van Pinto zijn deze Zuid-Europeanen en Zuid-Amerikanen
onder te brengen in middenmazige culturen. Deze zitten met hun regelsystemen
dichter bij onze cultuur en over en weer zijn er minder aanpassingsproblemen.
De tweede generatie van die groepen gaat vaak al grotendeels in de Nederlandse
samenleving op.

“Je zou je kinderen ook
wel minder streng kunnen
opvoeden, maar daar is
de tijd niet rijp voor.
Veranderingen in de
opvoeding van de kinderen
moet de derde generatie
toepassen. Dat een meisje
voor haar huwelijk ontmaagd
mag zijn, is bijvoorbeeld
absoluut onbespreekbaar in
de hindoestaanse
samenleving.”
Radjin,
hindoestaanse welzijns-
werker en vader van
een zoon en een dochter

uitspraak 2.7

“Ik denk dat mijn zusjes en
ik wat directer zijn dan
mijn ouders. We komen
eerder voor onszelf op. (...)
Liever geen varkensvlees en
alcohol en we zullen ze een
zekere mate van
bescheidenheid bijbrengen.
Andere mensen in hun
waarde laten, vind ik heel
belangrijk”.
Latifa Zinad,
redacteur TV Oost,
Hengelo

uitspraak 2.8

“Ze hebben me verteld dat
ik de eerste neerlandica
ben van Marokkaanse
afkomst”.
Jamila Elmaroudi,
neerlandica

uitspraak 2.9

zie opdracht 5
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2.5 De verschillende integratiestadia

Mensen die voor langere tijd in een vreemde cultuur verblijven, doorlopen vaak
een aantal psychologische fasen voordat zij hun draai vinden in de nieuwe omgeving.
De ontvangende samenleving doorloopt vergelijkbare stadia.
Alhoewel deze fasen veel overeenkomsten vertonen, verlopen ze vaak niet parallel.12

Ook zit de binnenkomer vaak in een slechtere machtspositie, waardoor hij zich vaak
gedwongen ziet om te integreren. In zijn algemeenheid kan je stellen dat de mate
waarin jij je er bewust van bent dat je ergens een nieuw bestaan moet opbouwen,
bepalend is voor een voorspoedige start van het integratieproces. Integreren gaat
soms snel en soms langzaam. Integreren is geen lineair proces, maar een cyclisch proces.
Soms ben je wel geïntegreerd in je werk, maar nog niet in de buurt of thuis,
of omgekeerd. Sommige kinderen zijn op de basisschool volledig geïntegreerd,
maar merken dat zij als zij naar het voortgezet onderwijs gaan opnieuw
moeten integreren. Soms ontmoet je iemand uit een andere cultuur en krijg je daar
een relatie mee. Dat betekent ook weer een nieuw integratieproces over en weer.
Migranten worden vaak door hun kinderen en kleinkinderen en alle contacten
daarom heen steeds weer in nieuwe integratieprocessen geduwd.13 Dat kan er
toe leiden dat allochtone vrouwen pas na twintig jaar na aankomst in Nederland
beginnen met het leren van de Nederlandse taal en dat allochtone mannen voor
het eerst op de fiets klimmen.

De integratiestadia

Fase 1 Juichstemming of teleurstelling
Naarmate een binnenkomende/ontvangende persoon hogere
verwachtingen heeft, wordt de kans op een teleurstelling groter.
Een persoon met bange voorgevoelens kan na aankomst/ontvangst zo
opgelucht zijn dat deze doorschiet in een juichstemming.
Deze stemming gaat gepaard met grote acceptatie van het gedrag van de
andere cultuur, hoe vreemd men dit gedrag ook vindt.

Fase 2 Verwarring
Allerlei vormen van gedrag die eerst vanzelfsprekend werden gevonden,
leiden nu tot misverstanden en verwarring. Kan men de miscommunicatie
niet oplossen, dan kunnen gevoelens van onzekerheid zo sterk worden,
dat men spreekt over een cultuurschok.

Fase 3 Groeiend inzicht
Men gaat in deze fase meestal bewust op zoek naar informatie over de
andere partij, waardoor een groeiend inzicht in de cultuur van de andere
partij kan ontstaan.
Een migrant die van plan is zich definitief in de nieuwe cultuur te vestigen,
komt relatief snel in deze fase terecht.

Fase 4 Opmaken van de balans
Men begint de gevolgen van migratie te overzien. Het wordt beide partijen
duidelijk welke aanpassingen nodig zijn voor succesvolle integratie.

“Wiren is een f ietsgek en
fietsen doet hij het liefst met
papa. Na ruim twintig jaar
in Nederland in treinen,
bussen, trams, metro’s en
auto’s te hebben gezeten,
moest ik me uiteindelijk
conformeren aan een typisch
Nederlandse hobby: f ietsen.
Als het weer het even
toelaat, moeten we op de
fiets. Mijn autochtone buren
- die zich geen vertrouwder
beeld kunnen voorstellen dan
twee generaties allochtonen
op de f iets - geven met een
vriendelijke hoofdknik te
kennen dat we daarmee
Hollandse hoogten hebben
bereikt. Dankzij deze
aanpassing leerde ik de
eigen en aangrenzende
wijken tot in de kleinste
hoeken kennen.”
Ruben Gowricharn,
socioloog en publicist

uitspraak 2.10
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Fase 5 Aanpassing
Men past zich bewust aan de gegeven situatie aan. Succesvolle integratie
is niet altijd haalbaar. Soms kiest men in deze fase voor segregatie.
Daarnaast vindt er onbewust al integratie plaats vanaf de eerste fase.
Dit realiseert men zich pas als men na een jarenlang verblijf in de nieuwe
omgeving terugkeert naar de omgeving van herkomst.
Soms realiseert men zich dit zo plotseling dat men wel spreekt van een
‘omgekeerde cultuurschok’. Hoe beter je in je nieuwe vaderland bent
geïntegreerd, hoe groter de aanpassingsproblemen bij terugkeer naar
het thuisland.14

Fase 1 Start van een nieuwe integratiecyclus
Vaak gaat na het voltooien van een integratieproces weer een nieuwe
cyclus van start, maar dan op een ander niveau of een ander terrein,
zoals werk, relatie, studie, buurt.

2.6 Discriminatie op de arbeidsmarkt

Integratie is helaas geen remedie tegen discriminatie. Al ben je nog zo geïntegreerd,
dat leidt nog niet altijd tot de door jouw gewenste positie en erkenning in
de maatschappij. Het werkloosheidspercentage onder allochtonen is - ook onder
hoogopgeleiden - aanmerkelijk hoger dan onder autochtonen.
Zie onderstaande tabel.15 Als mensen buitengesloten worden op grond van niet
relevante kenmerken, noemt men dit discriminatie. Het blijkt dat 70 % van de
werkgevers mensen selecteert op grond van kenmerken die deze mensen niet
kunnen beïnvloeden. De doorsnee Nederlandse werkgever kiest het liefst een
jonge witte, gezonde, Hollandse man.16 Een maatregel om mensen bij aanname
voorrang te geven op grond van hun afkomst, geslacht, of handicap noemt men
positieve discriminatie. Het accent ligt bij deze maatregel minder op het talent en
de geschiktheid van de kandidaat. Daarom zijn er veel weerstanden tegen dit beleid,
zowel bij allochtonen als bij autochtonen. De overheid kondigde in 1994 een
tijdelijke wettelijke maatregel aan om bedrijven en instellingen te verplichten om
een bepaald percentage allochtonen in dienst te nemen, maar deze werd
massaal ontdoken, zo werd in 1996 vastgesteld. Door de grote weerstanden tegen
deze wet heeft men de maatregel versoepeld. Nu zijn de protesten weer verstomd,
maar kampt Nederland nog steeds met een groot verschil in werkloosheid,
arbeidsmarktpositie en positie in de maatschappij tussen autochtoon en allochtoon.

Een afgestudeerde allochtoon moet relatief nog steeds langer zoeken naar een
bij zijn niveau passende vaste baan dan een afgestudeerde autochtoon met
dezelfde opleiding.17 Zolang de eenzijdige beeldvorming over allochtonen niet
doorbroken wordt, zullen werkgevers die weinig te maken hebben met allochtonen
ook niet zo snel geneigd zijn om allochtonen aan te nemen.
Om teleurstellingen te voorkomen, dienen allochtone sollicitanten hiermee
rekening te houden. In het laatste hoofdstuk bespreek ik hoe je door middel van
feedback in kan grijpen. Hiermee kan je voorkomen dat selecteurs verkeerde
conclusies trekken.

zie opdrachten
6, 7 en 8

“Ik heb het hier wel gehad.
Ik heb veel voor
uitzendbureaus gewerkt,
allerlei administratieve
baantjes. Ik ken het
Nederlandse bedrijfsleven
zo langzamerhand wel.
Turkije is veel groter, daar
is veel meer mogelijk.”
Hanife Cesur,
taal- en letterkundige
Turks

uitspraak 2.11
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tabel 2.1 Verschillen in werkloosheidspercentages tussen verschillende bevolkingsgroepen.

2.7 Andere kenmerken van iemands communicatiestijl

Dit boek gaat voornamelijk over de invloed van cultuurverschillen op iemands
communicatiestijl. Cultuur is het eerste zichtbaar via uiterlijke kenmerken, de zgn.
symbolen van de cultuur.  Als je op grond van cultureel bepaalde kenmerken
wordt afgewezen, dan hebben mensen negatieve associaties bij jouw manier
van kleden, praten e.d. Cultuur manifesteert zich in kleding, sieraden, haardracht
en taalgebruik. Veel zwarte mensen hebben een volledig Nederlandse cultuur en
worden toch afgewezen. Je kunt op grond van je huidskleur afgewezen worden,
maar dat is dan eerder discriminatie dan het verkeerd interpreteren van een
presentatiestijl.
Elke cultuur kent zijn gespreksrituelen. Als jij geleerd hebt dat het hoort om in
een gesprek de ogen neer te slaan en om indirect te communiceren, terwijl de
meeste werkgevers een open oogopslag en een directe stijl waarderen, dan heeft
jouw manier niet het gewenste effect.
Sekseverschillen zijn naast cultuurverschillen ook sterk bepalend voor iemands
persoonlijkheid en daarmee iemands manier van communiceren. Elke cultuur
kent verschillen die seksegebonden zijn.18 In de meeste culturen worden vrouwen
gesocialiseerd met zachtere waarden dan mannen. Generaliserend gezegd,
leren vrouwen meestal voor anderen te zorgen en mannen voor zichzelf. In gemengde
groepen met autochtone en allochtone mannen en vrouwen heb ik vaak de lijst
van g-,m-, en f-kenmerken laten invullen. Vrouwen scoren meer m- en f-kenmerken
dan mannen. Vrouwen leren hun gevoelens te uiten en mannen leren ze
te verstoppen. Vrouwen leren om de vrede te bewaren en om zich aan te
passen en mannen leren om de confrontatie aan te gaan.
Het is heel moeilijk vast te stellen in hoeverre sekseverschillen in onze genen zitten
of een gevolg zijn van onze opvoeding. Het meest waarschijnlijke is dat het een
combinatie is van beide.
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Antillianen/
Arubanen
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Surinamers
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Europeanen
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11

Autochtonen
     10
 5

M / V

werkloosheid bij allochtonen en
autochtonen in procenten van

de beroepsbevolking

WERK VINDEN: EEN HARDE DOBBER

“Boven de vrouwen moet
denk ik een man staan.
Ik heb al te veel emmers
vol zien huilen.”
Cor van der Geest,
judocoach

uitspraak 2.12

“Van huis uit zijn we
opgevoed met bescheidenheid.
Is dat niet een deugd die
ons belemmerd?”
studente van
hindoestaanse afkomst

uitspraak 2.13
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Onderzoek wijst uit dat vrouwen een betere en snellere taalontwikkeling
hebben dan mannen en mannen een beter ruimtelijk inzicht. Hersenonderzoek
zit nog in een beginstadium, maar wat vast staat is dat er bij vrouwen meer
verbindingen zijn tussen de linker- en de rechterhersenhelft en dat bij de
meeste mannen de rechterhersenhelft dominant is. Al zijn er genetisch bepaalde
verschillen, de meeste verschillen en daaruit voortvloeiende achterstellingen zijn
cultureel bepaald. In vrijwel alle ontwikkelingslanden doen de vrouwen het zware
werk naast de zorg voor het huishouden en voor de kinderen, maar zodra
vrouwen solliciteren naar een leidinggevende functie of een eigen bedrijf willen
beginnen, wordt er vaak aan getwijfeld of zij dit wel aan kunnen. Mensen die de
macht hebben, en dit zijn meestal (witte) mannen, hebben de hele geschiedenis
tal van drogredenen bedacht om zichzelf een goede machtspositie te verschaffen
en om deze positie te behouden.19 Voor effectieve communicatie is het
belangrijk om naast je cultuurbepaalde verschillen ook de gevolgen te kennen van
je socialisatie tot man of tot vrouw. In het derde hoofdstuk bespreek ik enkele
aanbevelingen voor effectieve communicatie tussen mannen en vrouwen.20

2.8 Klassenverschillen

De laatste verschillen die ik wil behandelen zijn de klassenverschillen. In Nederland
zijn geen grote zichtbare klassenverschillen. Behalve die in de trein, vliegtuig en
ziekenhuis, ken ik niet zoveel voorbeelden van uiterlijk klassen-onderscheid. In het
eerste hoofdstuk beschreef ik de typisch Nederlandse drang om gewoon te doen.
‘Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg’. Met onze rijkdom en macht
mogen we niet te koop lopen. Dat wil echter niet zeggen dat die rijkdom en
macht indirect geen invloed hebben. Net zo goed als Nederlanders graag
vasthouden aan de gedachte dat Nederland een multiculturele samenleving is,
geloven we hier - zoals in de meeste rijke landen - dat iedereen gelijke kansen
heeft om zich te ontplooien in de maatschappij. Het verschijnsel van het toenemend
aantal zwarte scholen is er een bewijs van dat dit niet zo is.21 Er is ook lang
ontkend dat er in Nederland nog zo’n groot aantal mensen rondloopt dat niet
kan lezen en schrijven.22 Als mensen dit horen, schrikken ze vaak. Als je dan ook
nog kan aantonen dat analfabeten normale mensen zijn, dan reageren de meeste
mensen met ongeloof. Ondanks de goed samenwerkende hersenhelften die de
taalontwikkeling bevorderen, zijn er op de hele wereld miljoenen vrouwen analfabeet.
Analfabetisme en onderwijsprestaties zijn nog steeds gedeeltelijk terug te voeren
op maatschappelijke ongelijkheid, of we dit nu leuk vinden of niet.

Nog steeds is de sociale klasse van de ouders van grote invloed op de onderwijskeuze
van kinderen.23 72 % van de ouders van vbo/mavo-leerlingen is arbeider en 38 %
van de ouders heeft een hogere functie. 7 % van de kinderen van arbeiders gaat
naar het vwo tegenover 33 procent van de kinderen van ouders met hogere functies.24

Het verschil in onderwijsprestatie is deels terug te voeren op verschil in rijkdom.
Minder rijke gezinnen leven in kleinere woningen, moeten hun kinderen vaker
laten meeverdienen voor de kost, besteden hun geld minder snel aan bijlessen
voor hun kinderen. Hoe meer status we hebben, hoe meer zeggenschap we
hebben over ons bestaan, hoe meer we van onze kinderen verwachten, en hoe
normaler we het vinden om te gaan studeren.
Een groot gedeelte van de mentale programmering vindt ook plaats via de
ervaringen die kinderen hebben met de mate van gemak waarmee hun ouders
bepaalde wensen kunnen realiseren en bepaalde problemen kunnen oplossen.25

zie opdracht 9

“Ik ben me er niet van
bewust dat er tegen een
leraar wordt opgekeken.
Wel ben ik verbaasd over het
grote vertrouwen dat ouders
mij schenken als ik iets over
hun zoon of dochter zeg.”
Frits de Waal,
leraar havo/vwo Weert

uitspraak 2.14
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Sommige kinderen krijgen hierdoor een ingebakken minderwaardigheidsgevoel
mee en anderen een ingebakken superioriteitsgevoel. Van beide gevoelens
kan gesteld worden dat ze in een communicatieve situatie vaak leiden tot
ongewenste effecten. Helaas zijn de meesten van ons zich van die mentale
programmering niet bewust. Voor doeltreffende communicatie moet jij je op
de eerste plaats bewust zijn van alle zaken die hebben bijgedragen tot jouw
mentale programmering. Je kunt pas wat doen aan effecten van jouw gedrag die
je ongewenst vindt, als je jezelf goed kent.

Het eerste hoofdstuk van dit boek begon met een fragment uit een toneelstuk
waarin een garagehouder geïrriteerd reageert op het in zijn ogen overdreven
beleefde gedrag van de horlogemaker. Hofstede haalt dit fragment aan om te
bewijzen hoe diep de sporen van onze socialisatie in onze persoonlijkheid zijn.
Naast cultuur en sexe is klasse het meest bepalend voor ons denken en ons gedrag.
De volgende klassen worden meestal onderscheiden: boerenafkomst, arbeidersklasse,
middenstand, middenklasse (kleine ondernemers, journalisten, leraren,
middenkader, e.d.) en hogere klasse (grote ondernemers, bankiers, ministers e.d).
Daarnaast vormen zigeuners, woonwagenbewoners of schippers vaak hun eigen
klasse met kenmerkende gewoonten. Op zo’n indeling in klassen valt wel het nodige
af te dingen. Hij is - net als de cultuurindelingen - bedoeld als referentiekader.
Soms blijkt dat kinderen van boeren zich meer aangesproken voelen tot de
kenmerken van de middenstand of van de middenklasse. Waar het om gaat is dat
bepaalde kenmerken horen bij een bepaald milieu en dat het goed is om bij jezelf
na te gaan wat jouw sterke en zwakke kanten zijn. Kinderen uit arbeidersgezinnen
gedragen zich over het algemeen directer, gezagsgetrouwer en zijn meer gericht op
de korte termijn. Kinderen uit de middenklasse hebben een voorsprong op school,
omdat taal en gewoonten op school de meeste overeenkomsten hebben met
die van de middenklasse. Kinderen van ouders die regelmatig vergaderingen
moeten leiden, het woord moeten voeren en moeten beslissen over vele anderen,
blijken er zelf ook minder moeite mee te hebben om dit te doen.

2.9 Tot slot

Er zijn naast de verschillen die door cultuur, sekse en klasse bepaald worden nog
vele andere verschillen van invloed op hoe je denkt en je je gedraagt, zoals aangeboren
begaafdheids- en karakterverschillen. Hierdoor is en blijft ieder mens, ondanks de
overeenkomsten met anderen, verschillend. Verschil moet er zijn. Als je je in
bovengenoemde kenmerken wat minder hebt herkend, kan dat ook komen vanwege
specifieke gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden in jouw leven. Die kunnen
voor jou van veel grotere invloed zijn op hoe je nu bent en hoe je je nu gedraagt
dan al die andere verschillen. Realiseer je dat ik steeds heb benadrukt dat het in
dit boek gaat om denk- en gedragspatronen van grote groepen mensen uit
bepaalde culturen. Door weet te hebben van verschillen kan je die iets
beter relativeren. Door al die voorbeelden kan je je referentiekader en je
horizon verbreden. In een communicatieve situatie heb je altijd te maken met
een unieke optelsom van vele invloeden. Dat geldt zowel voor jou als voor
je communicatiepartner.
In het laatste hoofdstuk bespreken we manieren om ondanks al die verschillen
effectief met elkaar te communiceren. Ieders mentale programmering kent zowel
voordelen als nadelen. Waar het om gaat is dat je met zowel de sterke als de zwakke
kanten van jouw verworvenheden uit de voeten kunt.

“Mijn zoon zit op de havo.
Op school zeiden ze dat hij
naar de lts moest. Ze willen
gewoon dat wij, migranten, in
de fabrieken blijven werken.
Ik zei tegen mijn zoon: ‘als jij
naar de havo wilt, moet je
dat proberen.”
El Azouti,
productiemedewerker
cacaofabriek

uitspraak 2.15

“Ik merk hoe ik in nieuwe
situaties nog steeds onzeker
ben. Ik heb accentloos leren
praten, toch blijf ik het gevoel
hebben, ik doe straks vast
iets verkeerd.”
studente uit
arbeidersklasse

uitspraak 2.16

zie opdracht 10
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Opdracht 2.1

Lees deze willekeurige greep uit krantenkoppen van de afgelopen maanden en
beschrijf het beeld van allochtonen dat je hierdoor krijgt.

Ontvoerd meisje uit Turkije bevrijd na verkrachtingen
Turks meisje verzon ontvoering Rotterdam
‘Uithuwelijken is hier vaste regel’
Allochtone jongeren steeds vaker bereid tot geweld
Allochtoon stopt veel geld in relatie met moederland
Turken en Marokkanen moeten hun etniciteit opgeven
Hoofddoekje is nu ook al een beladen woord
De eeuwige schande van verlaten moslimvrouwen
Taboe op criminaliteit allochtonen verdwijnt
Beheersing Nederlands sleutel tot integratie
Aantal allochtonen in Nederland groeit naar 2,7 miljoen in 2015

Opdracht 2.2

Volg in de Nederlandse kranten een week lang het nieuws over allochtonen.
Beantwoord dan de volgende vragen en geef steeds een toelichting bij je antwoord.
· Is dit voornamelijk positief of negatief nieuws?
· Wordt er voornamelijk over verschillen of over overeenkomsten geschreven?
· Bevestigen de stukken je indruk of zetten ze je aan het denken?
· Is het nieuws ‘meer van hetzelfde’ of vergroot het je inzicht?

Opdracht 2.3

In een debat over journalistieke ethiek en moslims in Nederland komen de volgende
stellingen ter sprake.26 Met welke stelling ben je het eens?

stelling 1
N. Haasbroek “Journalisten staan in hun berichtgeving te welwillend tegenover

moslims”. Ze trekken daardoor voorbarige conclusies. Zoals met
die brand in de Schilderswijk. De meesten hadden al snel een
verklaring paraat: racisme. (...) Wie weet zit de geheime dienst uit
Turkije erachter. Juist voorbarige conclusies zijn ‘beledigend’
voor moslims.”

stelling 2
N. Azough “Je merkt een continue negatieve onderstroom in de berichtgeving

over moslims. Bij gebrek aan echte kennis vallen autochtone
journalisten terug op het ‘vijandbeeld’ waarin het vrije westen
wordt bedreigd door het islamitische oosten. Daarmee appelleren
ze aan het onderbuikgevoel”.

 stelling 3
A. Olgun “Met een aids-patiënt maak ik over een interview dezelfde afspraken

als met een moslim. Het is niet verwonderlijk dat de
moslimgemeenschap vooral negatief in het nieuws komt met die
ene fatwa na de andere. In de journalistiek geldt nu eenmaal
slecht nieuws is altijd nieuws en goed nieuws is geen nieuws”.
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Opdracht 2.4

Overzicht van de belangrijkste verschillen tussen f- en g- culturen27 Waar sta jij?

Fijnmazige cultuur Grofmazige cultuur G M F
door de groep bepaalde grenzen individueel bepaalde grenzen ❑ ❑ ❑
strakke gedragsregels losse gedragsregels ❑ ❑ ❑
schaamtegevoel schuldgevoel ❑ ❑ ❑
de groepseer is belangrijk het persoonlijk succes is belangrijk ❑ ❑ ❑
je kent je plaats in de groep je komt voor je mening op ❑ ❑ ❑
respect voor je medemens assertiviteit ❑ ❑ ❑
afwachtendheid doortastendheid ❑ ❑ ❑
weinig discussie veel discussie ❑ ❑ ❑
lijfstraffen verbale overreding ❑ ❑ ❑
scheiding mannen-vrouwentaken geen duidelijke scheiding van seksen ❑ ❑ ❑
gastvrijheid directheid ❑ ❑ ❑
beleefdheid eerlijkheid ❑ ❑ ❑
eetcultuur drankcultuur ❑ ❑ ❑
status is belangrijk persoonlijkheid is belangrijk ❑ ❑ ❑
angst voor het onbekende belangstelling voor het onbekende ❑ ❑ ❑
struisvogelpolitiek feiten onder ogen zien ❑ ❑ ❑
emotioneel rationeel ❑ ❑ ❑
persoonlijk en zakelijk door elkaar persoonlijk en zakelijk is gescheiden ❑ ❑ ❑
positie bepaald door afkomst positie bepaald door prestaties ❑ ❑ ❑
grote sociale controle weinig sociale controle ❑ ❑ ❑
veel regels van bovenaf regels worden soepel gehanteerd ❑ ❑ ❑
regels zijn niet voor iedereen gelijk regels zijn regels ❑ ❑ ❑
uiterlijk is statusverhogend innerlijk is statusverhogend ❑ ❑ ❑
veel verschil in macht weinig verschil in macht ❑ ❑ ❑
contacten zijn belangrijk afspraken zijn belangrijk ❑ ❑ ❑
kortetermijnplanning langetermijnplanning ❑ ❑ ❑
sociale opvang binnen groep sociale opvang via overheid e.d. ❑ ❑ ❑
voor wat hoort wat vrijwilligerswerk ❑ ❑ ❑
gericht op het verleden gericht op de toekomst ❑ ❑ ❑
indirecte communicatie/parabels directe communicatie/to the point ❑ ❑ ❑
aandacht voor de bedoeling aandacht voor de inhoud ❑ ❑ ❑
nadruk op vorm nadruk op inhoud ❑ ❑ ❑
veel non-verbale uitingen weinig gesticulatie ❑ ❑ ❑
werken met tussenpersonen rechtstreekse contacten ❑ ❑ ❑
elkaar dicht benaderen grote interpersoonlijke afstand ❑ ❑ ❑
ruzies vermijden directe confrontaties ❑ ❑ ❑
tonen van emoties/ wegstoppen van emoties/
er niet over praten praten over emoties ❑ ❑ ❑
agressie is soms functioneel agressie lost niets op ❑ ❑ ❑
procesgericht resultaatgericht ❑ ❑ ❑
vriendschap schept verplichtingen je mag een vriendendienst weigeren ❑ ❑ ❑
belofte als teken van goede wil belofte maakt schuld ❑ ❑ ❑

Ga na aan de hand van deze tweedeling met welke kenmerken jij de meeste affiniteit hebt.
Als je je helemaal in een bepaald kenmerk herkent, dan kies je voor G(grofmazig) of
F(f ijnmazig). Als je je door beide kenmerken aangesproken voelt, kies je voor
M(middenmazig). Welke cultuur is bij jou dominant? Vergelijk jouw uitslag met die van
je groepsgenoten. Welke cultuur is in jouw groep dominant?
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Opdracht 2.5

Allochtone jongeren doen het relatief niet goed in het mbo.28 In het schooljaar 1993 - 1994
was de instroom in het eerste leerjaar circa 8.100. Het aantal dat uitstroomt met een
startkwalif icatie is daarmee vergeleken erg laag, circa 1.100. Verder zijn allochtone
vrouwelijke deelnemers - behalve in het dgo - ondervertegenwoordigd.
Vorm een groepje van drie tot vijf mensen. Spreek van te voren een tijd af.
Bedenk met elkaar mogelijke oorzaken voor de relatief slechte score van allochtone
jongeren in het mbo. Bespreek maatregelen om de toestroom van allochtone jongeren
naar het mbo te bevorderen en voortijdige uitstroom te verminderen. Denk hierbij ook
aan wat er in 2.2 staat over schoolfeesten. Vergelijk de oorzaken en maatregelen na
af loop met de uitkomst van andere groepjes.

Opdracht 2.6

Lees onderstaand stukje van Nancy Nasarany.29 Ze beschrijft haar aanpassingsproces als
binnenkomer. Ze geeft aan waarom het integreren haar niet goed af zal gaan. Heb jij
ook weleens in zo’n situatie gezeten? Schrijf enkele factoren op die het integreren positief en
negatief kunnen beïnvloeden. Je kan eventueel gebruik maken van de voorbeelden die
Nancy noemt, maar je kan natuurlijk ook eigen ervaringen noemen.
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Opdracht 2.7

Lees de volgende fragmenten en benoem in welke fase van integratie de heer El Azouti
zich op dat moment bevond.30

1 “Ik ben geboren in het Rif-gebergte in Marokko. Net als de anderen in het dorp, waren we
erg arm. Mijn vader had losse baantjes. Als we nieuwe kleren nodig hadden, was dat een ramp.
Al vanaf mijn twaalfde ging ik werken, in de stad. Ik waste glazen in cafés, de hele dag door.
Voor misschien een tientje per maand. Toen ik zo’n jaar of twintig was, ontmoette ik iemand
die in Nederland werkte bij circus Toni Boltini. Dat leek me wel wat. Ik schreef een brief en
tot mijn verrassing kon ik aan de slag. Wat heb ik een kou geleden in het begin.
Het regende en regende maar. Ik deed allerlei klusjes in de piste. Er waren ook andere
Marokkanen. We verdienden zeventig gulden per maand. Dat ging meteen op aan
warme kleren. Maar wat ik geweldig vond was al dat groen.
Bij ons in Marokko was alles kaal. Ik kocht een fototoestel. We maakten alsmaar foto’s van
elkaar bij bloembedden in het park. Het viel me op dat ‘s morgens bij iedereen melkflessen
voor de deur stonden en kranten lagen. Die werden niet gestolen. Dat gaf me een veilig gevoel.
In dit land hoefde je niet bang te zijn.”

 Noem de integratiefase van het eerste fragment.

2 “Nog steeds had ik het idee dat ik weer terug zou gaan. Dat ik hier tijdelijk was.
Pas toen mijn oudste zoon vier was, hebben we definitief de knoop doorgehakt.
We kozen voor Nederland vanwege de kinderen. Mijn broers en zussen in Marokko hebben
allemaal geen werk. Hun kinderen gaan niet naar school. Ik wil niet dat mijn eigen
kinderen zo opgroeien”.

 Noem de integratiefase van het tweede fragment.

3 “Mijn oudste zoon zit op de havo. Op school zeiden ze dat hij naar de lts moest.
Ze willen gewoon dat wij migranten, in de fabrieken blijven werken. Maar ik ben naar alle
voorlichtingsbijeenkomsten geweest, heb veel folders gelezen. Ik zei tegen mijn zoon: ‘Als jij
naar de havo wilt, moet je dat proberen.’ Ik ben moslim, maar voed mijn kinderen
Nederlands op. Ik ben niet streng, maar hou ze wel in de gaten. Tot hun zestiende vallen
ze onder mijn verantwoordelijkheid. willen mijn dochters een hoofddoekje dragen?
Dat moeten ze zelf weten. Ik dwing ze niet. Willen ze later een Nederlander trouwen?
Als het een goede man is vind ik het prima.”

 Noem de integratiefase van het derde fragment.

4 “In het begin waren de mensen erg vriendelijk. Ze groetten je, hielpen je op weg. Nu is
alles anders. Ik lees kranten, ik zie wat er gebeurt. Als ik de straat oversteek, in de buurt
van de moskee, overkomt het me regelmatig dat automobilisten juist extra gas geven.
Een tijdje geleden hoorde ik Nederlanders op de stoep met elkaar praten.
‘Daar wonen ook al Marokkanen’, zei iemand. ‘Ze moeten oprotten’, zei een ander.
Ik leef met angst. (...) De omslag kwam in de jaren tachtig. Toen begonnen de moeilijke tijden,
veel mensen werden werkloos. De hele dag vervelen ze zich, ze hebben alle tijd om zich
aan van alles te ergeren. Ook op mijn werk wordt er over ‘die buitenlanders’ gepraat.
Ik voel de pijn in mijn hart, maar meestal houd ik mijn mond, reageer ik als een bang hondje.
Soms maak ik me zorgen over de toekomst, maar ik ga niet weg. Ik woon hier, ik voel
me Nederlander. Mijn toekomst ligt hier.”

Noem de integratiefase van het vierde fragment.
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Opdracht 2.8

Integreren is een cyclisch proces. Elke keer stuit je weer op nieuwe grenzen.
Kan je uit het verhaal van Latifa Zinad, enkele gebieden noemen waarop zij haar
grenzen verlegde?31

Latifa was typisch de oudste dochter, degene die de grenzen van vaderlijke principes en
bezorgdheid verlegde. Bijvoorbeeld bij schoolreisjes-met-overnachting: ‘Je probeerde net
zo lang te zeuren tot je wél mocht’. De ene keer lukte dat, de andere keer niet.
‘Mijn zusjes hebben het makkelijker, die mogen bijna alles’.
Latifa is journaliste, maar vertikt het om minderhedenzaken te doen. Al was het
maar omdat het geen kwaad kan als Nederlanders zichzelf wat meer in de andere
culturen verdiepen. ‘Zelfs sommige collega’s denken dat in Fez nog kamelen op straat lopen’.
Zij verdiept zich toch ook in de Nederlandse landbouwpolitiek?
Onlangs is ze getrouwd met Hans, een Nederlander. Toen Latifa’s ouders hem en zijn
familie nog niet kenden, waren ze wel gespannen. Latifa zou toch niet thuiskomen met
een ‘aso’? Maar Hans is ook journalist en zijn ouders blijken het goed met de Zinads te
kunnen vinden. Hans z’n familie, benadrukken ze, is ‘een goeie familie.’

Opdracht 2.9

Lees de column van Remco Campert. 32 Hij schreef dit stuk aan de vooravond van de
bekendmaking van de sluiting van Fokker. Remco laat ons de conclusie uit deze
opsomming van mannengedrag en mannenkenmerken raden. Wat is jouw conclusie?

ANNEN AAN veel te grote hun machines en het is hun kapi-
tafels. taal.’

Mannen in tv-studio’s, met een Mannen die elkaars bloed wel
glaasje water. kunnen drinken.

Mannen in auto’s, het raampje Mannen die liegen.
half opengedraaid, gefilmd en on- Mannen die zich op dit moment
dervraagd door andere mannen. liever niet uitspreken, omdat de toe-

Mannen op foto’s, gefotografeerd komst van andere mannen ermee
door andere mannen. gemoeid is.

Mannen na het werk de fabriek Mannen die zeggen dat ze het
verlatend, opgewacht door mannen altijd wel gezegd hebben.
met microfoons. Mannen die zeggen: ‘Wij menen

Mannen die verward zijn, lako- het gewoon. Men heeft toch in Hol-
niek of verdrietig. land genoeg ervaring met ons om

Mannen die zeggen dat het een dat te kunnen weten.’
verloren zaak is. Mannen met een glas in hun

Mannen die niets zeggen. hand.
Mannen die in spoedberaad bij- Mannen die zeggen: ‘Ik zei dat

een zijn. wij bereid waren te bewegen als zij
Mannen die zeggen: ‘De gevoer- dat ook zouden doen.’

de gesprekken hebben niet geleid Onbeweeglijke mannen.
tot een conclusie.’ Mannen met een liefdesbaby.

Mannen die zeggen wat andere Mannen, mannen, mannen.
mannen eerder hadden moeten Conclusie?
doen. Remco Campert

Mannen die zeggen: ‘Het zijn

 M
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Opdracht 2.10

Hieronder vind je diverse citaten uit socialisatie-werkstukken van het hbo.33 In welke
beschrijving of combinatie herken jij je het meest? Kan je zelf  voorbeelden geven van
gedragspatronen die duidelijk voortvloeien uit de klasse waarin je bent opgevoed?

Boerenafkomst Bij ons thuis werd er geen geld uitgegeven aan luxe. Bijna alles wat we
aten kwam van het land en speelgoed dat kreeg je bijna nooit. Er was
zoveel waar je mee kon spelen en dat niets kostte. Maar ik herinner me
ook dat er briefjes van duizend over de tafel gingen als de veehandelaar
er was. Er werd altijd gemopperd dat er geen geld was, maar toch stond
er dan de volgende dag een nieuwe trekker. Nog steeds vind ik het een
beetje zonde om geld uit te geven aan een restaurant. Maar ik had geen
moeite om te onderhandelen toen ik een appartement moest kopen en
anderhalve ton moest uitgeven. Daar werd ik helemaal niet zenuwachtig van.
(...)
Ik ben gewend om heel hard te werken en ik ben heel flexibel. Als een
plan niet doorgaat, dan raak ik niet van slag. Op de boerderij moest je
ook altijd maar afwachten hoe het weer was. Ik ben heel goed in het
verwerken van tegenslagen. Die had je nu eenmaal altijd op het land.

Arbeidersklasse Gespaard werd er bij ons niet, want dat had toch geen zin. Eigenlijk werkte
iedereen bij ons, ook de kinderen. Wat ik eraan over heb gehouden?
Ik kan heel goed de tering naar de nering zetten. Als het er is dan geef ik
het uit en als het er niet is, dan treur ik er ook niet om.
Het komt altijd wel weer ergens vandaan en je kunt ook van bijna niets
leven als het moet.
(...)
Ik heb er ontzettende moeite mee om een leidinggevende positie uit
te oefenen. Ik heb geleerd dat je solidair moet zijn met elkaar. Het voelt
als verraad dat ik ‘boven’ de andere mensen sta, waar ik eerst mee heb
samengewerkt.

Middenstand Mijn jeugd heeft in het teken gestaan van onze winkel. Ik kon nooit op
de aandacht van mijn moeder rekenen. De klanten gingen altijd voor. Ik heb
geleerd om met iedereen beleefd en vriendelijk om te gaan en vooral niet
teveel met je eigen mening te komen, want daar kon je klanten door verliezen.
Het positieve is dat ik met veel verschillende mensen kan omgaan.
Het negatieve is dat ik moeite heb om iets onaardigs te zeggen. En ik zie
in iedereen een concurrent, ik heb moeite om echt samen te werken.

Middenklasse Ik heb een periode gehad dat het heel slecht ging op school. Het interesseerde
me allemaal niets meer. Ik wilde best van school af, maar van mijn ouders
mocht dat niet. Ze waren er van overtuigd dat ik het kon. Mijn moeder
zat ‘s middags klaar met mijn huiswerk. Er werd op school gepraat, er kwam
zelfs een psycholoog aan te pas. Zo ben ik er doorheen gesleept.

Hogere klasse Thuis hadden we het goed. Alles wat we nodig hadden dat was er.
We hadden een groot huis, een grote tuin en veel personeel. Op school
werden we met respect behandeld. Als ik geen zin had om iemand te
spreken dan liet ik het dienstmeisje zeggen dat de juffrouw er niet was.
(...)
Bij mij thuis werd er altijd gezegd dat je met respect met werkmensen
om moest gaan. Maar ondertussen hoorde ik wel dat die mensen geen
smaak hadden, of er ordinair uitzagen.
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3 Omgaan met verschillen

3.1 Zijn verschillen goed of slecht?

Het wil er de ene keer gemakkelijker in dan de andere keer, dat er nu eenmaal
verschil moet zijn. Als je hard hebt geploeterd voor een examen en je krijgt een zes,
terwijl je vriendin een acht haalt na amper een boek ingekeken te hebben,
dan vind je dat verschil waarschijnlijk niet leuk.
Als je buurman zonder problemen om het jaar een nieuwe auto koopt en jij houdt
die van jou met veel moeite op de weg, dan kan je weleens denken ‘nou ja,
verschil moet er zijn’. Er is soms onrechtvaardig veel verschil tussen mensen.
In gezondheid, in capaciteiten, in welstand, in kansen, in geluk, in schoonheid,
noem maar op. Wat kan je er tenslotte aan doen dat je ouders weinig geld hebben.
Niet alle verschillen zijn even gemakkelijk te aanvaarden. Armand zong in de
zestiger jaren al: ‘maar ben ik daarom te min, ben ik te min omdat jouw ouders
meer poen hebben, dan de mijne...’ Ook zijn daarover veel troostende spreekwoorden:
‘De duivel kakt altijd op één hoop’ of ‘je hebt werkpaarden en luxe paarden’.
Misschien ken je er ook wel een paar. Ieder mens heeft het er weleens moeilijk mee
dat er zoveel verschil is. Wie echt nooit last heeft van afgunst, mag zich een
bijzonder mens noemen.

Gelukkig zit er ook een keerzijde aan de medaille. Verschil kan ook prettig en
handig zijn. Stel je maar eens voor dat iedereen verliefd zou worden op
dezelfde persoon, of dat iedereen er hetzelfde uitzag. Soms is het een grote
opluchting dat niet iedereen hetzelfde is, of op dezelfde manier wil leven.
Gelukkig ben jij niet verplicht om van dezelfde muziek te houden als je vader,
of van hetzelfde meisje als je broer. Ook zakelijk gezien zou het een ramp zijn als er
geen verschillen waren. Stel je voor dat iedereen naar dezelfde vakantiebestemming
zou willen, of dat iedereen dezelfde schoenen of auto mooi vond. De hele
maatschappij is ingesteld op verschillen. Restaurants zouden niet meer draaien,
bedrijven zouden geen personeel kunnen krijgen, mensen zouden niets meer aan
elkaar hoeven uit te leggen. Het zou een onvoorstelbare saaie boel zijn met
allemaal gelijke mensen.

Genetischbepaalde verschillen of cultureelbepaalde verschillen zijn soms prettig
en soms lastig, maar ze zijn er nu eenmaal en je moet ermee leren ‘dealen’.
In dat ermee omgaan, zit ook veel verschil. Wat voor de ene mens ondenkbaar is,
bijvoorbeeld bloot op het strand liggen, is voor de andere mens de gewoonste
zaak van de wereld. De ene man denkt er niet over om een andere man een
zoen te geven, al is het zijn zoon of vader, terwijl in bepaalde culturen de mannen
elkaar hartstochtelijk omhelzen. Verschillen moet je realistisch benaderen. Of ze
nu positief of negatief zijn, ze zijn er en waar het om  gaat is dat je er effectief
mee leert omgaan. Effectief met verschillen leren omgaan, is niet hetzelfde als alles
maar accepteren, ongeacht wat jij daarbij voelt of denkt. Effectief betekent doelbewust.
Soms betekent dit dat je besluit om een verschil te negeren, soms besluit je om
het te accepteren en soms moet je concluderen dat je een verschil echt niet
kan tolereren. Effectief betekent niet altijd een ‘happy end’, wel duidelijkheid.
Met de drie-stappenmethode die ik hier ga behandelen weet je waar jij staat,
waar de ander staat en op basis daarvan maak je de balans op en neem je een beslissing.1

zie opdracht 1

zie opdracht 2

“Op een dag parkeerde ik de
auto voor het huis. Meteen
kwam de buurvrouw naar
buiten. ‘Niet voor mijn deur
met die bus’, schreeuwde ze.
Mijn vrouw was woedend,
maar ik zei dat ze kalm moest
blijven. Ik ben bij die mensen
op bezoek gegaan, heb
geprobeerd met ze te praten.
Toen ik daarna met vakantie
ging, heb ik ze de sleutel van
mijn woning gegeven. En
daarna gaven we ze een
cadeautje voor de goede
zorgen. Sindsdien klagen
ze niet meer en is het
contact prima.”
El Azouti,
productiemedewerker
cacaofabriek

uitspraak 3.1
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3.2 De drie-stappenmethode voor effectieve communicatie

De drie onderdelen van de drie-stappenmethode (DSM), de zgn. drie stappen,
zijn eenvoudig te onthouden, maar het is ingrijpend om ze goed op te volgen.
Als je geen zin hebt om in jezelf te spitten, of je hebt vooringenomen standpunten,
of je kunt geen knopen doorhakken, dan is de drie-stappenmethode voor jou
niet weggelegd.
Een goede toepassing van de DSM begint met stap 1: zelfkennis. Als je jezelf kent
en accepteert - zowel je sterke als je zwakke kanten - kan je ook beter aanvaarden
dat andere mensen hun sterke en zwakke kanten hebben. Die houding heb je
nodig om zo naar anderen te kunnen kijken dat je in staat bent om je eigen
mening los te koppelen van bepaalde feiten. Inzicht in jezelf en in anderen is de
voorwaarde voor het goed kunnen opmaken van de balans in stap 3.
Dat opmaken van de balans kan niemand voor jou doen. Welke beslissing je
ook neemt, het is jouw beslissing en daarom is dit altijd de ‘beste’ beslissing.
Wat een ander er ook van vindt. Dit ‘zelfbeschikkingsrecht’ is de consequentie
van het feit dat we allemaal verschillend zijn. Geen mens, zelfs je beste vriend,
je vader of je oma, kent je zo volledig dat deze in je huid kan kruipen en voor
jou kan beslissen. Zelf beslissen is niet altijd gemakkelijk, maar op den duur
altijd effectiever. Niemand houdt het een heel leven vol om te doen wat een
ander het beste vindt. Hier volgende de drie stappen.

Stap 1 Het leren kennen van je eigen (cultuurgebonden) waarden en normen.
Welke regels en codes zijn van invloed op jouw denken,
handelen en communiceren?

Stap 2 Het leren kennen van de (cultuurgebonden) normen, waarden en
gedragscodes van de ander. Verzamel zoveel mogelijk feiten. Daarbij moet
je proberen je oordeel over het gedrag van de ander nog even uit te stellen.

Stap 3 Het opmaken van de balans en het beslissen hoe je in de gegeven situatie
met de verschillen omgaat. Bij het opmaken van de balans moet je je eigen
grenzen stellen. Deze moet je eventueel duidelijk maken aan de ander.

David Pinto heeft de drie-stappenmethode bedacht voor het doeltreffend
overbruggen van verschillen. Er zijn communicatieve situaties waarin meningen en
gewoontes haaks op elkaar staan. Daarbij heeft hij cultureelbepaalde verschillen
voor ogen, maar de DSM is van toepassing op elke situatie waarin verschillen
onoverbrugbaar lijken. Miscommunicatie tussen mensen afkomstig uit eenzelfde cultuur,
bijvoorbeeld tussen man en vrouw, tussen ouder en kind, of tussen docent en
student is er ook prima mee op te helderen. De DSM sluit aan bij het
gevoelselement in de communicatie. Vaak denkt men dat gevoelens en beleving
niet gebaseerd zijn op verstand. Toch is dit wel het geval, alleen ben je je hier niet
van bewust, omdat je je niet bewust bent van je ‘mentale programmering’.
Met de DSM word je je bewust van die onderliggende waarden en normen,
die maken dat jij zo reageert als je doet. Om te oefenen met de DSM, behandel ik
deze hier stap voor stap aan de hand van een situatieschets. Als je wat handigheid hebt
gekregen in de DSM, ga je die drie stappen steeds vaker door elkaar gebruiken.
Je gaat ongemerkt steeds van je eigen referentiekader naar dat van de ander.
Bij alle mensen die langdurig en niet vrijblijvend omgaan met mensen uit
andere culturen, verandert het monocultureel denken, het denken vanuit jouw cultuur,
als gevolg van het wisselen van referentiekader, langzamerhand in een denken
vanuit dubbelperspectief.

zie opdracht 3

“In de Nederlandse traditie
horen schrijvers zich af te
zetten, maar ik kan niet uit
wrok of frustratie schrijven.
(...) Ik kan niet zeggen:
uithuwelijken is kut. Dan
ben je in twee woorden
klaar. Een verhaal wordt pas
goed als je over je frustratie
heen bent, een lichte toon
kan treffen.”
Abdelkader Benali,
schrijver

uitspraak 3.2

“Wij hebben van allebei
gepakt wat ons van pas
komt. Je kan ons overal op
de wereld neerzetten want
we zijn gewend ons aan te
passen en uit een andere
cultuur te selecteren wat
wij goed vinden”.
Sevim Kara,
studente

uitspraak 3.3
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3.3 Situatieschets ‘Voor stommetje spelen’

Een jonge Nederlandse vrouw is afgestudeerd en heeft een goede baan. Ze is er trots
op dat ze dit bereikt heeft. Ze is getrouwd met een Turkse man. Haar man heeft
minder voldoening in zijn baan en verdient ook veel minder. Hij kan goed koken en
houdt van lekker eten. Als oudste zoon uit een groot gezin is hij gewend om voor zijn
jongere broertjes en zusjes te zorgen. De vrouw heeft minder er varing en aff initeit met
deze taken. Daarom hebben ze een paar jaar geleden besloten dat zij de kost verdient
en dat hij de huishoudelijke zaken regelt. Ze zijn beiden tevreden met deze taakverdeling.
Eén ding zit haar al een tijd niet lekker. Het valt haar op dat als ze op visite gaan bij
haar schoonouders, haar schoonvader haar man altijd apart neemt om hem uitgebreid
deelgenoot te maken van zijn zaken. Zij wordt daar nooit bij betrokken.
Dat vindt ze vervelend. Te meer daar ze weet dat haar man niet in al die zakelijke
onderwerpen geïnteresseerd is. Dat merkt ze thuis vaak genoeg als zij ergens over begint.
Zelf praat ze graag over haar werk en ze zou het leerzaam vinden om hierover ook de
mening van haar schoonvader te horen. Ze praat er met haar man over. Daarbij verwijt
ze hem dat hij er nooit wat van zegt tegen zijn vader. Haar man vindt dit geen leuk
gesprek en hij houdt eerst de boot af. Hij zegt dat het hem niet zo is opgevallen. Als zijn
vrouw echter aandringt en zegt dat zij niet meer meegaat op visite bij haar schoonouders
als ze elke keer voor stommetje moet spelen, dan reageert haar man wel. Hij benadrukt
dat hij nooit om dergelijke zakengesprekken met zijn vader vraagt. Als het aan hem lag,
hoefde hij niets over zijn vaders zaken te weten. Als tijdens een volgend bezoek de vader
zich weer tot zijn zoon wendt om over zaken te praten, reageert de zoon ongewoon fel.
‘Je weet dat ik niet veel verstand heb van jouw zaken. Hoe wil je mij nu vragen wat je
doen moet. Ik ben de hele week in mijn huis bezig. Als je ideeën wilt uitwisselen en je wilt
een advies, dan moet je met mijn vrouw spreken, die heeft er voor geleerd en die kent
jouw werk.’ Het resultaat van deze reactie is dat er een pijnlijke stilte valt en dat vanaf
dat moment de schoonvader met geen van beiden uitgebreid zijn zaken bespreekt.
De visites worden er hierdoor niet gezelliger op.

Analyse
In deze situatieschets spelen verschillende dingen door elkaar. Op de eerste
plaats is er de rolverdeling tussen man en vrouw. Alhoewel je in Nederland al
vaker dergelijke taakverdelingen aantreft, is de situatie toch nog vrij ongebruikelijk.
Zowel de vrouw als de man hebben weinig of geen voorbeelden in hun omgeving
van gelijksoortige situaties, waardoor beiden zich een beetje onzeker voelen.
De vrouw uit dit door zich nadrukkelijk te willen profileren als werkende vrouw,
terwijl de man voordoet alsof hij nergens verstand van heeft. Ze hebben de taken
verdeeld op grond van rationele afwegingen, maar bij de emotionele gevolgen
van deze omkering van het rolpatroon hebben ze niet stilgestaan.Verder lopen
er drie culturen door elkaar. De Nederlandse vrouw is opgevoed in een
grofmazig regelsysteem. Door haar studie, haar werk en de taakverdeling thuis, is zij
voortdurend bevestigd in haar persoonlijk succes. Ze heeft geleerd om eerlijk voor
haar mening uit te komen en is gewend dat er naar haar geluisterd wordt.
Haar positie wordt bepaald door haar prestaties. Zij houdt geen rekening met
een duidelijke scheiding tussen de seksen. Ze heeft een directe communicatiestijl.
De inhoud is voor haar belangijker dan de vorm.
De schoonvader is opgevoed in een cultuur waarin strakkere regels gelden.
Voor hem zijn de groepseer en de verhoudingen in de groep belangrijker dan het
succes van zijn schoondochter. Voor hem heeft een zoon een andere positie dan
een dochter, speciaal de oudste zoon. Er zijn duidelijke taakverschillen tussen
mannen en vrouwen. Status is belangrijk. In de communicatie is hij minder direct.
Hij is gewend om te werken met tussenpersonen. In de communicatie gaat het
om de vorm. Over bepaalde onderwerpen wordt gezwegen, en directe confrontaties
worden vermeden.

“Vroeger zei ik altijd, ik
behoud mijn achternaam
Erbudak. Met die naam ga
ik door het leven en met die
naam solliciteer ik. Maar
dat was roeien tegen de
stroom in. Werkgevers
hadden zoiets van: ‘jij kunt
ons niets vertellen waar we
wat aan hebben’. Of ze
riepen vol verbazing tijdens
een sollicitatie: ‘Maar jij
hebt helemaal geen
hoofddoekje om!’”
Aysel van Waveren,
directeur/eigenaar
bedrijf 1000
werknemers

uitspraak 3.4
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De zoon is door zijn integratie in Nederland en door zijn huwelijk met een
Nederlandse vrouw gewend om zowel met grofmazige als fijnmazige regelsystemen
om te gaan. Hij past zich de ene keer aan de ene cultuur, en de andere keer aan
de andere aan. Zijn vrouw is belangrijk voor hem. Hij is trots op haar, maar zijn
vader is ook belangrijk voor hem. Hij zal zijn vader niet snel afvallen in gezelschap,
maar zijn vrouw ook niet.
In de situatie is verder ook van belang dat geen van drieën probeert zich in de
situatie van de ander te verplaatsen. Pinto noemt dit het ontbreken van een
dubbelperspectief. In deze situatie gaat men alledrie uit van de eigen waarden en
normen en is men zich er niet van bewust dat daar strijdige verschillen tussen zitten.
Hierdoor komt men geen stap dichter bij elkaar.
De frustraties kunnen zelfs groter worden, doordat ook de aanpak van het probleem
bij alledrie zo verschillend is. Deze onbevredigende situaties komen vaak voor.
Men kan pas uit deze vicieuze cirkel komen als één van de drie informatie hoort
of leest over de gevolgen die cultuurverschillen kunnen hebben. In bovengenoemde
situatie ligt het voor de hand dat de vrouw het eerst uit deze cirkel komt. Zij is er
het meest bewust mee bezig en in haar cultuur is het bovendien geaccepteerd
om over dit soort zaken te spreken.
Wat ik in de analyse als laatste punt wil noemen is dat niet ieder mens hetzelfde
reageert en niet elke dag op dezelfde manier. De Nederlandse vrouw was
misschien vermoeid en onzeker op het moment dat ze haar man verweet dat
deze het niet voor haar opnam. In een andere gemoedstoestand bekijkt zij de rol
van haar man misschien milder en haar eigen rol kritischer. Voor een goede
analyse van een communicatieprobleem, kan je niet om jezelf heen. Je kan niet
alleen vragen waarom een ander zo reageert. Je moet jezelf ook afvragen waarom
je in die situatie zo reageert. Dat aspect van zelfkennis zit verwerkt in de volgende
drie-stappenmethode toegepast op dezelfde situatieschets.

3.4 Analyse ‘Voor stommetje spelen’ via DSM

Stap 1
De vrouw bespreekt de situatie opnieuw met haar man. Ze legt hem nogmaals
uit wat haar zo irriteert, maar nu zonder hem de schuld te geven. Ze voelt zich
onzeker en buitengesloten op de momenten dat haar schoonvader haar man in
zakelijke gesprekken betrekt en haar nooit naar haar mening vraagt. Ze begrijpt
ook totaal niet waarom haar schoonvader dit doet. Misschien vindt hij haar niet leuk.
Haar man haast zich om dat laatste te bestrijden. Afgezien van deze kwestie is
zijn vader altijd heel aardig, belangstellend en zorgzaam voor haar.
De vrouw vertelt haar man dat ze het ook niet begrijpt dat hij er maar bij zit,
maar er niets van zegt. Waarom luistert hij zo geduldig naar zijn vader en geeft af
en toe een antwoord, terwijl het hem helemaal niet interesseert? Verder geeft ze
toe aan haar man dat het niet zo leuk van haar was om hem overal de schuld van
te geven. Het is allemaal zo frustrerend voor haar. Ze is niet gewend dat er met
twee maten gemeten wordt. Haar baan lijkt er niet niet toe te doen, terwijl haar
schoonvader zo gewichtig doet over zijn werk.
Nu heeft de vrouw de situatie opnieuw beschreven, maar ze heeft geprobeerd
de feiten los te koppelen van haar oordeel. Ze geeft wel aan dat ze de situatie
niet leuk vindt, maar geeft daar niemand de schuld van. Nu ze dat gedaan heeft,
moet ze antwoord zien te krijgen op de ‘waarom-vraag’. Ze kan het antwoord
proberen te vinden door haar man te vragen of hij haar wil helpen om uit te
leggen wat er nu precies aan de hand is.
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Stap 2
De vrouw vraagt haar man om uitleg. Ze gaat ook praten met het zusje van haar
man dat nog bij de ouders woont en met haar schoonmoeder. De man vertelt
dat hij zich tussen haar en zijn vader voelt staan. Hij wil haar niet afvallen, maar zijn
vader ook niet. Hij legt uit dat zijn vader het misschien niet ziet zitten dat hij als
oudste zoon het huishouden boven werk verkiest en dat een vrouw voor zijn zoon
de kost moet verdienen. Hij denkt dat zijn vader hem uit respect tijdens de visites
laat delen in zijn vaders status, om zo de zaak weer wat in evenwicht te brengen.
Als de Nederlandse vrouw opheldering vraagt aan het zusje van haar man,
dan vertelt deze hoe ondankbaar en moeilijk het is om vrouw te zijn. Ze gaat
met haar moeder naar de dokter en doet veel in het huis en vangt vaak werk
voor haar vader op. Haar ouders vinden dit de gewoonste zaak van de wereld.
Haar vader vindt het heel normaal dat zijn dochter voor zijn vrouw en hem klaar
staat en als ze iets niet wil doen, of niet goed doet in zijn ogen, dan reageert haar
vader heel fel. Als de Nederlandse vrouw haar vraagt waarom ze dat niet aan
haar vader voorlegt, dan haalt deze haar schouders op. Zo is het nu eenmaal.
De Nederlandse vrouw vraagt ook haar schoonmoeder om raad. Deze vertelt
dat haar man en zij veel respect hebben voor hun schoondochter en heel trots
zijn op haar. Ze willen dit in het bijzijn van hun zoon niet te nadrukkelijk zeggen,
omdat ze bang zijn dat hun zoon zich dan schaamt voor het feit dat hij zelf geen
goede positie heeft. De schoonmoeder vertelt dat zij als moeder diep in haar
hart heel trots is op deze zoon die haar oogappel is. De moeder vindt dat haar
schoondochter het zeer getroffen heeft met een man die het goed vindt dat zijn
vrouw de hele week werkt en die bovendien goed voor haar en de kinderen
zorgt en het huishouden doet. Haar eigen man zou dit nooit accepteren en steekt,
ook al is ze nog zo moe of ziek, geen hand uit.

Wat heeft deze manier van informatie zoeken de Nederlandse vrouw opgeleverd.
Ze heeft in ieder geval begrip gekregen en vertrouwen en respect van haar man,
schoonzus en schoonmoeder. Toch geven de antwoorden geen echte oplossing
voor het probleem. Al stelt de Nederlandse vrouw haar vragen nog zo voorzichtig
en neutraal, voor mensen die niet gewend zijn om zo direct over dit soort zaken
te praten, zal het niet meevallen om adequaat te reageren. De mensen doen hun
best om hun liefde en respect te tonen. De vrouwen proberen haar te troosten en
haar weer een beetje gelukkig te stemmen. Zij doen dat echter op een manier die in
hun eigen cultuur gewoon is en die is veel indirecter en minder assertief dan de
Nederlandse vrouw gewend is. Deze Turkse vrouwen zitten in vergelijking met
de Nederlandse ook in een minder gunstige machtspositie, omdat zij niet in
hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien.

Veel mensen die meedoen aan (interculturele) communicatietrainingen brengen
frustraties ter sprake. Hier kan de DSM uitkomst bieden. De Nederlandse vrouw
heeft haar probleem naar voren gebracht op zo’n training. Door de uitleg over
de kenmerken van fijnmazige systemen, bijvoorbeeld het belang dat er gehecht
wordt aan status en aan het vermijden van confrontaties, begrijpt ze in ieder geval
dat haar schoonvader niet zo handelt, omdat hij haar dom vindt. Integendeel.
Hij handelt zo, omdat hij zijn zoon wil beschermen. In fijnmazige cultuursystemen
hecht men meer aan de verhoudingen in de groep dan aan het persoonlijke belang.
De situatie waarin zij en haar Turkse man verkeren, is zo ongebruikelijk in
fijnmazige regelsystemen, dat zij, haar man, de schoonvader, het schoonzusje en
de schoonmoeder proberen om er het beste van te maken, maar eigenlijk weten
ze geen van allen goed raad met de situatie.

“Ik vind de Nederlandse
‘praatcultuur’ wel
verfrissend. Hier durft een
man zelfs zijn emoties te
tonen. Ik vind het een
voordeel dat ik hier de
dagelijkse zorg om het
bestaan kan delen met een
verstandige, zelfstandige
vrouw.”
Munir Dagistan,
getrouwd met Ingrid
Otterspoor

uitspraak 3.5
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De Nederlandse vrouw die gewend is dat er over dit soort zaken moet
worden gesproken, heeft op de communicatietraining ook geleerd hoe verschillend
de manieren van communiceren zijn tussen haar cultuur en die van haar man
en schoonfamilie. Ze heeft er nu veel meer begrip voor dat het tussen haar en
haar schoonfamilie vaak zo moeizaam gaat. Met de groep zet ze de verschillen
nog eens op een rijtje.

Stap 3
Als de Nederlandse vrouw alle verschillen op een rijtje heeft gezet, dan is ze er
nog niet. In stap 3 moet ze vervolgens beslissen hoe zij met die verschillen omgaat.
Ze kan als geëmancipeerde vrouw vasthouden aan haar principes om mee te
mogen praten. Ze kan eisen dat ze net zoveel erkenning krijgt als een man in een
vergelijkbare situatie. Het is haar goed recht, maar ze zal zich vaak een buitenstaander
blijven voelen op deze manier. Haar man blijft in een loyaliteitsconflict zitten
tussen zijn vrouw en zijn vader. Haar schoonfamilie blijft steeds schipperen tussen
het tonen van respect voor haar of haar man. Nu ze beter begrijpt hoe alles zit,
kan ze ook berusten in de situatie. Beide oplossingen zijn weinig bevredigend.
De kloof tussen haar belevingswereld en die van haar schoonfamilie blijft even
groot en zij heeft geen kans op leerzame gesprekken over haar werk.

In stap 3 is het de kunst om te zoeken naar een oplossing waarmee ze zowel
haar eigen principes en capaciteiten recht doet als de waarden en normen van
haar man en schoonfamilie. Ze kan haar man vragen om een gesprek met de
ouders te voeren waarin hij uitlegt dat hij er geen enkel bezwaar tegen heeft als
zijn vader het met zijn vrouw over zaken heeft. Ze kan de zus van haar man vragen
om haar tijdens een visite vragen te stellen over haar werk, zodat de anderen dan
wel moeten luisteren naar wat zij erover vertelt. Ze kan dan en passant ook
vertellen dat haar baas haar vaak complimenten geeft, omdat zij de zaken zo
goed regelt. Dat is een indirecte manier om aan de schoonvader duidelijk te maken
dat hij zijn waardering voor de inzet van zijn dochter eens moet tonen. Ze kan
haar man vragen of hij eens in gezelschap wil uitleggen dat hij het heel leuk vindt
dat ze het samen zo verdeeld hebben. Haar man kan vertellen hoeveel genoegen
het hem geeft als iedereen vindt dat hij lekker gekookt heeft. De man kan ook
nog eens benadrukken dat het in Nederland niet vreemd is om zo te leven.
Zij kan zelf vaker laten zien dat zij haar man erg waardeert, omdat hij de zorg
voor het huishouden en haar en de kinderen op zich heeft genomen; iets waar
ook Nederlandse mannen vaak niet aan willen. Kortom, ze moet met haar man
zoeken naar geleidelijke manieren om de kloof te overbruggen. Als haar man en
zij er in slagen om duidelijk te maken dat hun manier ook een goede manier is,
dan zal er gaandeweg meer begrip komen. Dan zal de zus van de man misschien
ook eens aan de bel durven trekken en de schoonmoeder zal misschien tegen
haar man haar waardering durven uitspreken over het zorgtalent van haar zoon.
Misschien durft ze haar man zelfs dit gedrag als voorbeeld te stellen. Dit zijn de
oplossingen die tijdens de groep zijn geopperd. Er zijn natuurlijk veel meer
oplossingen mogelijk.

3.5 Effectieve communicatie tussen man en vrouw

In het vorige hoofdstuk ging ik in op verschillen in communicatiestijl tussen man
en vrouw. Deborah Tannen legt in haar boek Woorden aan het werk uit hoe het
komt dat er zo vaak miscommunicatie is tussen mannen en vrouwen.2 Zij heeft
voor dit boek vele gesprekken geanalyseerd. De meeste gesprekken vonden plaats

“Omdat ik wil dat mijn
kinderen ook Surinaams
kunnen verstaan, ben ik
hier naar een cursus
Surinaams gegaan. Zo is
het bij ons altijd gegaan.
In feite hebben we elkaar
opgevoed.(...) Vooral van
zijn familie heb ik veel
opgestoken, want Etienne
hoef ik over Suriname
weinig te vragen.”
Ellen Margaret,
getrouwd met Etienne
Margaret

uitspraak 3.6

“Bijna dagelijks word ik
geconfronteerd met situaties
die betrekking hebben op
m’n zwart- of vrouw-zijn.
Iemand komt bijvoorbeeld
een bestelling af leveren,
loopt me voorbij en vraagt
naar het hoofd. (...)
 Ik lach erom. Het is niet
mijn probleem.”
Ethel Denswil,
hoofd
bedrijfsopleidingen”

uitspraak 3.7

zie opdracht 4
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tussen blanke Noord-Amerikaanse burgers. De cultuur van de Verenigde Staten
is niet hetzelfde als de cultuur van Nederland. Toch herkenden mijn collega’s en ik
ons in de meeste voorbeelden. Deborah komt tot de conclusie dat bepaalde
gespreksvormen vaak andere associaties opleveren bij mannen dan bij vrouwen.
De mannelijke en blanke (westerse) gespreksvormen, omgangsvormen en
organisatieculturen met bijbehorende associaties, zijn in de meeste bedrijven van
de Verenigde Staten en Nederland dominant. Daardoor moeten vrouwen meer
moeite doen om gehoord te worden. Een gevolg is ook dat vrouwen vaak minder
snel promotie maken dan in hun geval rechtvaardig zou zijn. Dit verschijnsel wordt
wel aangeduid als ‘het glazen plafond’. Vrouwen die omhoog willen klimmen op
de maatschappelijke ladder, botsen tegen een onzichtbaar plafond.3

Zowel vrouwen als mannen hebben een voorkeur voor een bepaalde manier
van spreken. Het vervelende hierbij is dat in gesprekken tussen mannen en
vrouwen vaak miscommunicatie optreedt, omdat de ene gesprekspartner zich
bedient van een communicatiestijl die de ander niet herkent, of niet waardeert.
Ditzelfde verschijnsel doet zich voor tijdens sollicitatiegesprekken. Als iemand zich
goed wil presenteren door zich bescheiden op te stellen, geen weerwoord te
geven en heel omzichtig te doen over zijn kwaliteiten en de selecteur kent deze
presentatiestijl niet, dan leidt dit tot miscommunicatie. De selecteur trekt de
verkeerde conclusies uit wat hij waarneemt.

Deborah somt de volgende typerende verschillen op. Mannen stellen minder
hulpvragen dan vrouwen. Dit komt volgens Deborah, omdat mannen meer gericht
zijn op de vorm, dan op de inhoud . Ze willen goed overkomen en geen
incompetente indruk maken. Vrouwen zijn minder op zichzelf gericht. Ze zijn meer
gericht op de ander en meer gericht op de inhoud. Mannen nemen sneller een
beslissing en denken achteraf na over de consequenties en vrouwen denken eerst
lang na, betrekken anderen erbij en beslissen dan uiteindelijk. Vrouwen beginnen
een onderhandelingssituatie vaak met een vraag, mannen met een stelling:
‘Hoe denk jij over de situatie?’ tegenover ‘graag wil ik het volgende voorstellen’.
Vrouwen bagatelliseren hun zekerheid en mannen hun twijfel.
(Blanke) mannen in de VS en in Nederland hebben een voorkeur voor een
confronterende en directe spreekstijl, waardoor vrouwen vaak vinden dat
mannen onvriendelijk zijn. Vrouwen bedienen zich bij voorkeur van een minder
zichzelf op de voorgrond stellende gesprekstijl, waarin zij ruimte laten voor de
gevoelens van een ander. Hierdoor kunnen zij onzeker overkomen, of minder
geschikt lijken voor hun taak, terwijl dit niet het geval is. Zowel mannen als vrouwen
kampen vaak met tegenovergestelde effecten dan ze beogen. Als gevolg hiervan
raken zowel mannen als vrouwen gefrustreerd.

Vaak gaan mensen als gevolg van die frustraties elkaar verplichten om te veranderen.
Ook zie je dat mannen en vrouwen elkaars rollen naspelen om zo toch een
gewenst effect te bereiken. Aangezien ieder mens nu eenmaal verschillend is,
zal je jezelf nooit optimaal kunnen veranderen. Vaak vind ik het effectiever als
zowel mannen en vrouwen de verschillen van hun socialisatie erkennen en zich
realiseren welke gevolgen deze hebben voor hun communicatiestijl en voor de
rol die zij spelen in gesprekssituaties. Erkenning van verschillen - zonder daarover
gelijk een waardoordeel uit te spreken - is de sleutel tot effectieve communicatie.
Als je als gevolg van je socialisatie nogal bescheiden bent, realiseer je dan dat dit
niet alleen nadelige gevolgen heeft. Je kan van je zwakte ook je kracht maken,
als je deze eigenschap maar effectief inzet. Omgekeerd kan je als je te zeker van
jezelf bent, je ‘kracht’ overschatten of onjuist inzetten, waardoor het je zwakte wordt.

zie opdracht 5

“Letitia Vriesde werd tien jaar
geleden niet als een aanwinst
gezien. Acht, ik was een
donker meisje dat best aardig
kon lopen. Maar dat ik de
wereldtop kon halen, nee dat
hadden ze niet verwacht. Nu
vinden ze het jammer dat ik
niet voor Nederland uitkom.
Daar geniet ik van. Ik heb
zoiets van: Rot op, ik hoef je
nationaliteit niet.”
Letitia Vriesde,
atlete

uitspraak 3.8

zie opdracht 6

“In de bondsraad gaat het
maar al te vaak niet om de
inhoud, maar om de vraag
wie heeft het hier voor het
zeggen.(...) Omdat ik
openlijk zeg ‘wordt het niet
eens tijd om iets anders te
gaan doen binnen de
organisatie’, word ik daarop
aangesproken. Maar ik heb
geen zin om aap-wat-heb-
je-mooie-kleren te spelen
en ondertussen een lobby-
circuitje op te zetten om
mensen op bepaalde
posten weg te krijgen.”
Marchien Koster,
(ex)-voorzitter
Horecabond FNV

uitspraak 3.9
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3.6 Koudwatervrees

Indirecte of directestijlen, stellende of vragende manieren, praten in de ik-vorm of
in het algemeen; deze en vele andere communicatiestijlen komen deels voort uit
onze socialisatie tot man of tot vrouw en zouden deels zelfs zijn terug te voeren op
onze genetische herkomst. Het is moeilijk of onmogelijk om je aard te veranderen.4

Er zal als gevolg van al die verschillen altijd miscommunicatie kunnen optreden. Er is
veel angst voor de ongewenste effecten van miscommunicatie, zoals irritatie,
ruzie en afwijzing. Die angst maakt de kans op teleurstellingen juist groter. Al die
‘koudwatervrees’ verkrampt mensen in een communicatieve situatie. Ze reageren
niet of te laat op bepaalde opmerkingen of gedragingen. Dit boek begon ik met
de stelling dat er tussen verschillende culturen weinig echt en weinig hecht
contact is. Uit angst voor miscommunicatie hebben we liever geen communicatie.
Een groot deel van onze angst kan worden toegeschreven aan het onbekende.
Mensen willen graag dingen in elkaar herkennen en bevestigd zien. Niemand wil
graag teleurgesteld worden. Toch is miscommunicatie vaak de manier om te
komen tot goede communicatie. Om het zonder te grote frustraties zo ver te
schoppen in de communicatie, heb ik de drie-stappenmethode behandeld.
Voor het goed toepassen van de DSM heb je zelfkennis en kennis over anderen nodig.
Ook daaraan is in dit boek de nodige aandacht besteed. Als het goed is, begrijp je
nu beter waarom jij zo reageert als je reageert en hoe het komt dat alle mensen
zo verschillend zijn en dus allemaal zo verschillend kunnen reageren.
Er is echter nog één belangrijk aspect van de communicatie dat ik niet onbesproken
wil laten. Dat is het geven en ontvangen van feedback. Feedback is een term uit
de communicatiewetenschap en betekent reactie of terugkoppeling.5  In een
handboek voor het leren van sociaal-agogische vaardigheden kwam ik de volgende
definitie tegen6:

Feedback is het terugkoppelen van informatie van de ene persoon naar
de andere, waarmee duidelijk gemaakt wordt hoe de boodschap
(of het gedrag) van de een op de ander overkomt.

Toepassing van DSM zonder feedback gaat niet. Met name in stap 2 en stap 3 van
de DSM moet je in contact treden met de ander. Je moet antwoord zien te
krijgen op bepaalde vragen. Je moet die vragen op een bepaalde manier stellen.
Je moet jouw kennis of jouw indrukken terugkoppelen naar de ander. Weet je
tijdens deze stappen niet hoe je dat moet doen, dan ben je weer terug bij af.
Daarom behandel ik hieronder tenslotte enkele spelregels voor goede feedback.

3.7 Spelregels voor goede feedback

1 Wacht niet te lang met feedback
Het lukt je niet altijd om gelijk door te hebben dat er iets niet goed gaat in een
communicatieve situatie. Soms voel je een spanning, maar je weet niet
waardoor deze komt. En al weet je soms heel goed waaraan je je ergert,
bepaalde beleefdheidsprincipes in acht nemend, uit je deze onvrede of irritatie
misschien niet. Vaak merk je dan achteraf, aan een soort ‘katerig’ gevoel na
een gesprek, dat er iets is blijven zitten, dat je misschien toch beter had kunnen
bespreken. Breng je dit dan de eerstvolgende keer ter sprake, dan heb je grote kans,
dat je niet meer dat precieze gevoel erbij kunt oproepen. Het kan ook zijn dat de
ander zich niets kan herinneren.

zie opdracht 7

“Het gaat mij niet om het
feit dat het een vrouw is
geworden. Raaltjes was de
beste geweest. Hij heeft
gewoon zijn mond
voorbijgepraat. In een
vraaggesprek met een
regionaal dagblad zei hij
onlangs dat de bond niet
om hem heen kon. Mede
daardoor viel Raatjes af.”
Cor van der Geest,
judocoach

uitspraak 3.10
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Daarom moet je iets zo snel mogelijk aan de orde stellen. Als je iets gelijk aan de
orde stelt, maar je wilt geen gevaar lopen van verkeerd begrepen te worden,
kan je de boodschap het beste zo verpakken dat hij gelijk teruggenomen kan
worden als de ander er niets in herkent. Het is jouw observatie, jouw indruk,
of jouw gevoel. Ook kan je je boodschap op een manier verpakken die aansluit
bij de communicatiestijl van je gesprekspartner.

2 Feedback is geen doel maar middel
Een scherpe reactie op een situatie of op een bepaald gedrag, kan soms te
confronterend zijn. De ander voelt zich door jouw assertieve feedback bespioneerd
en kruipt in zijn schulp in plaats van zich open te stellen voor jou. In communicatieve
situaties waarin men elkaar nog niet kent, of in situaties waarin er veel verschil in
machtspositie is tussen jou en je partner(s) is gedoseerde en voorzichtige feedback
zo slecht nog niet. Vaak begin ik een vervolgsessie van een communicatietraining
even met een terugblik op de vorige training. Daarin benadruk ik dat het mijn
indrukken zijn. Ik zeg bijvoorbeeld dat ik de vorige keer merkte dat de mensen
erg vermoeid waren, maar dat niemand me vroeg om even te stoppen. Ik vraag
dan of mijn observatie klopt en nodig mensen uit om aan de bel te trekken als
iets niet naar wens gaat. In bepaalde werk- of stagesituaties is minder confronterende
feedback ook goed mogelijk in de vorm van een schriftelijk verslag met jouw indrukken.
Als je iets zegt tegen een persoon moet hij gelijk reageren. Als je schrijft, geeft dat
jou het voordeel van reflectie waardoor het er vaak gematigder uitkomt en je
geeft een ander daarmee meer tijd om te reageren. Als je dat verslag in de vorm
van een concept presenteert, zodat een ander de ruimte heeft om wijzigingen
aan te brengen, komt deze feedback in de meeste gevallen wel goed over.

3 Reageer op feedback
Op feedback moet je feedback geven. Laat merken dat je geluisterd hebt door wat
met de boodschap uit de feedback te doen. Als je via feedback waardering krijgt,
lijkt het niet zo lastig om daar wat mee te doen. Toch is dat niet waar. Maar weinig
(Nederlandse) mensen reageren op een compliment spontaan met ‘wat leuk dat
je dat zegt’, of met ‘bedankt voor je compliment’. Het valt me op dat mensen
vaak dubbel reageren op complimenten.
Als ik een collega zeg dat zij een mooie jurk aan heeft, haast ze zich om te zeggen
dat ze deze al enige jaren heeft. Als ik een man een compliment geef, denkt hij
dat ik een oogje op hem heb. Misschien is dit typisch Nederlands en hoort het
wegwuiven van positieve feedback bij onze ‘doe-maar-gewoon-cultuur’.
Ook reageren op kritiek gaat ons vaak niet gemakkelijk af. Als je kritiek krijgt hoef
je deze niet gelijk als waar te accepteren, maar je hoeft ook niet gelijk in de
verdediging te schieten.
Bevestig dat je de kritiek hebt gehoord. Zeg bijvoorbeeld dat je het goed vindt
dat de ander met die opmerkingen komt, want nu kan je er over nadenken.
Dat kweekt goodwill bij de communicatiepartner(s). Als je de kritiek terecht vindt,
kan je je verontschuldigingen aanbieden, maar als je het niet met de kritiek eens bent,
dan moet je dat natuurlijk niet doen. Ook is het maken van excuses nog iets anders
dan het veranderen van je gedrag. Als een ander je feedback geeft, omdat je te
snel praat en je gaat na je excuus al na enkele minuten weer in de hogere versnelling,
dan laat je daaraan zien dat je de feedback niet erg serieus hebt genomen.
Als dat zich enkele malen herhaalt, dan nemen mensen vaak niet meer de moeite
om je feedback te geven. Voor echte communicatie is het belangrijk dat het voor
anderen zichtbaar is dat je wat met hun boodschap doet.

zie opdracht 8

“Als ik zit te ontbijten, wordt
me verweten: ‘Hmm... was je
je mond niet eerst?’ Als ik
vertel dat mijn tandarts in
Nederland mij dit heeft
geïntrueerd, verandert dat
niets aan de bedenkelijke
blikken. Om niet als een
melaatse te worden
bejegend, poets ik nu twee
keer mijn tanden: voor en na
het ontbijt.”
Iwan Brave,
journalist

uitspraak 3.11



48

Verschil moet er zijn...

4 Geef opbouwende feedback
Feedback, of dit nu waardering is of kritiek, kan zowel in vorm als inhoud te
negatief overkomen. Als je in de vorm weinig ruimte laat voor reactie op je feedback,
dan is de kans groot dat je communicatiepar tner in de verdediging of de
ontkenning vlucht. Een averechts effect is ook groot als je ongevraagde
feedback geeft. Bijvoorbeeld kritiek op een ongelukkig gekozen moment, of gegeven
door een persoon die we niet zien zitten. Niemand vindt kritiek leuk. De meeste
mensen willen liever horen dat ze iets goed doen. Probeer daarom om je kritiek
zo te geven dat je jezelf een beetje mee laat delen in de ‘fout’ of in de ‘domheid’
van een ander.
Als je zegt dat een ander iets niet goed heeft gedaan, maar je geeft aan dat jij ook
weleens wat vergeet, dan voelt de ander zich minder te kort schieten. Vrouwen
in leidinggevende posities wijzen hun medewerkers veel minder direct op fouten
dan mannelijke managers.7 Deborah Tannen geeft in haar boek het volgende
voorbeeld van een conversatie tussen een vrouwelijke baas en haar secretaresse:

A: Toen je deze brief uittikte, heb je die zin weggelaten die ik had ingelast.
B: Oh, sorry. Ik maak het weer in orde.
A: Nou, ik had hem ook zo klein geschreven, je kon hem makkelijk over het hoofd zien.

De kracht van deze manier van kritiek geven is dat de bekritiseerde persoon zich
niet zo onbehaaglijk voelt. De zwakte ervan is dat een persoon zich door een te
zachte toon niet bewust is dat deze een fout gemaakt heeft. Als je de kritiek te
indirect geeft en te veel op jezelf betrekt, voelt een ander zich eerder slachtoffer
dan schuldige en dat is niet effectief. Feedback in de vorm van kritiek mag
opbouwend zijn, maar moet er wel toe leiden dat een ander die kritiek als zodanig
herkent en zich bewust wordt van bepaalde zaken.

5 Vraag feedback op je feedback
Feedback is bedoeld om effectief te communiceren. Feedback is effectief als deze
het resultaat van de communicatie verbetert. Feedback is een tweerichtingsproces.
Je bent er niet als jij jouw indruk hebt gegeven in de vorm van feedback.
Je moet altijd controleren of jouw feedback klopt en of mensen wat kunnen met
jouw feedback. Als je merkt dat je feedback vaak niet klopt, dan moet je bij jezelf
te rade gaan. Misschien ben je zo bang om fouten te maken, of om niet duidelijk
over te komen, dat je deze angst ‘projecteert’ op de ander. Projectie is dat je
bepaalde reacties van de ander inkleurt met jouw gevoel. Als je merkt dat je
feedback vaak niet klopt, ga dan bij jezelf na waar jouw aannames vandaan komen.
In het vorig hoofdstuk beschreef ik dat sommige mensen door hun socialisatie
een ingebakken gevoel van superioriteit hebben en dat anderen een
minderwaardigheidsgevoel hebben. Beide gevoelens leiden tot ongewenste
effecten tijdens feedback. Sommige mensen zijn zo gewend om omgevraagd alles
te mogen zeggen, dat zij er niet bij stil staan dat daar iets mis mee is. Als jij wilt
dat ze zich ervan bewust worden dat dat niet altijd leuk overkomt, zal je daarover
moeten durven beginnen.

zie opdracht 9

“Als daarna An en Eefje
worden gevonden en
begraven, besluiten we naar
Hasselt te gaan.
Onaangekondigd. We
kopen bloemen en stappen
in de auto. Als we in
Hasselt aankomen, mogen
we van een rijkswachter de
kerk niet in, omdat ze vol
zit. We leggen uit dat we
ook een verdwenen kindje
hebben. Hij kijkt ons een
ogenblik aan, waarschijnlijk
de tijd die nodig is om zich
te herinneren dat we op
televisie zijn geweest, en
laat ons door. De mensen
bekijken ons.”
Nabela Benaïssa,
schrijfster

uitspraak 3.12
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3.8 Feedback in dubbelperspectief

Net zo goed als mannen en vrouwen vaak bepaalde communicatievoorkeuren hebben,
of mensen uit verschillende culturen er verschillende communicatiestijlen op na
houden, zijn er ook verschillende manieren om feedback te geven. Wat is je motto
bij het geven en ontvangen van feedback: ‘Spreken is zilver, maar zwijgen is goud’
of ‘maak van je hart geen moordkuil’? Sommige feedbackregels zijn universeel.8

In geen enkele cultuur zal men de voorkeur geven aan ongevraagde feedback
waarbij je overstelpt wordt met adviezen en kritiek. Projecterende feedback is in
geen enkele cultuur goede feedback. Maar er zijn ook feedbackregels die ik minder
van algemene toepassing vind.
In sommige handboeken stelt men dat je bij voorkeur verbale feedback moet geven.
Men vindt deze duidelijker overkomen en concreter.9 Verder raadt men je aan
om met je feedback kort en bondig te zijn, en dat je de boodschap in de ik-vorm
moet verpakken daar deze minder bedreigend is.
Ook de regels om feedback te ontvangen zijn soms geschreven vanuit een
westers referentiekader. Als men je aanraadt om rustig en eerlijk op feedback
te reageren, en je bent opgevoed in een cultuur waarin een gepast zwijgen de
enige respectvolle reactie is, dan zit je wel even met je mond vol tanden. Als het
in jouw cultuur onfatsoenlijk is om iemand directe en eerlijke kritiek te geven,
dan voel je je misschien zo vernederd als een ander zo direct in de aanval gaat,
dat je de persoon nooit meer onder ogen wilt komen.
Een boodschap in een ‘ik-vorm’ kan zeer bedreigend overkomen voor mensen
die zichzelf niet op de voorgrond plaatsen. Dan verdient een boodschap verpakt
in het meervoud of de derde persoon zeker de voorkeur. Een boodschap
verpakt in beeldspraak of in een verhaaltje, pakken mensen die gewend zijn om
indirect te communiceren sneller op, dan een recht-door-zee-reactie.
Denk er bij het geven van feedback ook aan dat niet iedereen gewend is om het
persoonlijke van het zakelijke te scheiden, of het gevoel van het verstand.
Vaak wordt er door Nederlandse leidinggevenden na een heftige kritiek
verontschuldigend opgemerkt: ‘Sorry hoor, het was niet persoonlijk bedoeld’.
Onbedoeld geven zij met deze opmerking juist de nekslag aan iemand die uit een
cultuur komt waarin respect voor de vorm van een boodschap en voor de status
van de persoon zeer belangrijk zijn. Deze persoon voelt zich geschoffeerd door
de woorden ‘niet persoonlijk bedoeld’. Hoe kan iemand je eerst recht in je gezicht
zo respectloos bejegenen en dan ook nog ontkennen dat hij het tegen jou heeft!

3.9 Communicatie is een tweerichtingsproces

In communicatie ben je altijd - bewust of onbewust - bezig om verschillen
te overbruggen. Aan het doeltreffend overbruggen van verschillen ligt de wil tot
communicatie ten grondslag. Voor commmunicatie zijn twee partijen verantwoordelijk.
De zender kan nog zo zijn best doen, als de ontvanger niet wil, houdt het op.
Als de bereidheid tot communicatie er bij beide of één van de culturen niet is,
dan is zelfs het kleinste verschil al te veel. Is de wil tot communiceren aanwezig,
dan zijn de grootste verschillen te overwinnen. Communiceren is vooral
durven communiceren. Mijn hoop is dat je je door dit boek geïnspireerd voelt
om de eerste stap te zetten in nieuwe communicatieve situaties. Mijn verwachting
is dat de (interculturele) communicatie wederzijds grensverleggend en verrijkend
zal zijn.

zie opdracht 10

“Het hemd dat mij gisteren
paste, past vandaag niet
meer. Dat is een bekend
islamitisch gezegde. De islam
heeft zich altijd aangepast
aan de tijd. Het heeft geen
zin je te verzetten tegen
verandering. Alles verandert,
voortdurend. Ook de
hersenen van de mensen. ‘De
plasticiteit van de hersenen’;
een nieuw begrip. Tot voor
kort dacht men dat de
hersenen een statisch geheel
zijn, maar dat is niet zo. Er
komt wat bij, er gaat wat af,
het is haast een zee:
golvend.”
Zohra Acherrat-Stitou,
psychiater

uitspraak 3.13
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Opdracht 3.1

Geef een voorbeeld van een situatie waarin jij jaloers was of bent. Heb je er wat aan
gedaan? Kan iemand met de hand op het hart te verklaren dat hij of zij nooit jaloers is?

Opdracht 3.2

Geef een voorbeeld van een groot voordeel van het feit dat iedereen verschillend is.
Of geef een voorbeeld van een situatie waarin een verschil heel goed voor jou uitwerkte.

Opdracht 3.3

Hieronder volgen fragmenten uit ‘Een zakenlunch in Sintra’ van Gerrit Komrij.10

Lees onderstaand verhaal en verplaats je in de situatie. Analyseer het probleem via de
drie-stappenmethode. Vergelijk elkaars analyses.

Opdracht 3.4

Vorm een groepje van drie tot vijf mensen. Bespreek de situatieschets ‘Voor stommetje
spelen’ aan de hand van de volgende vragen. Licht aan elkaar steeds je mening toe.
Vergelijk na af loop de bevindingen van jullie groep met die uit de andere groepjes:
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1 Kan je je een dergelijke situatie voorstellen?
2 Zou je het zelf een plezierige situatie vinden als je een relatie hebt waarin

de rolverdeling zo is dat de ene partner de hele week werkt en de andere
partner de hele week thuis is?

3 Welke oplossingen kunnen jullie bedenken in de situatieschets
‘Voor stommetje spelen’?

Opdracht 3.5

‘Een boek beoordelen aan de buitenkant’11

(...) Een Duitser die vele jaren in Japan woonde en uitstekend Japans sprak, vertelde dat
Japanners door de veronderstelling dat buitenlanders niet in staat zijn om Japans te leren,
hem soms niet konden begrijpen als hij hun in het Japans aansprak - als ze hem
zagen tenminste. Wanneer hij door de telefoon Japans sprak, had niemand er moeite
mee om hem te begrijpen. Maar in een gesprek van man tot man werd hij vaak vol
onbegrip alleen maar aangekeken. Door het idee dat hij geen Japans zou
kunnen spreken, waren ze gewoon niet in staat om te verwerken wat hij zei. (...)

Beschrijf een (gespreks-)situatie waarin er niet gereageerd werd op wat je zei, maar
op hoe je eruit zag. Hoe voelde je je hierdoor en wat heb je eraan gedaan?

Opdracht 3.6

Verdeel de groep in mannen en vrouwen. Bespreek elkaars communicatievoorkeuren.
Vergelijk deze voorkeuren met die van f ijnmazige culturen en grofmazige culturen.12

Klopt mijn constatering uit hoofdstuk 2, dat vrouwen meer f ijnmazige
communicatiekenmerken hebben dan mannen?

fijnmazige culturen grofmazige culturen

communicatie volgens bepaalde regels vrijheid in communicatiewijze
status bepaalt communicatiewijze gelijke wijze van communiceren
sekse bepaalt communicatiewijze geen grote verschillen tussen sekse
grote nadruk op hoe iets gezegd wordt grote nadruk op de inhoud
sociaal wenselijke antwoorden eerlijke antwoorden
de verhoudingen moeten eerst helder zijn met de deur in huis vallen
indirecte stijl van communicatie directe stijl van communicatie
aandacht voor het relationele niveau het gaat om de boodschap, niet om

de persoon
tussenpersonen oog in oog
verwerkingsgericht oplossingsgericht
kleinere interpersoonlijke ruimte grotere lichamelijke afstand tussen

gesprekspartners
conflicten mijdend confronterend
emotionele ontlading is normaal tonen van emoties wordt onderdrukt
vrijwel alles is persoonlijk scheiding persoon/zaak
intuïtief rationeel
beeldspraak to the point
veel non-verbale communicatie weinig non-verbale communicatie
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Opdracht 3.7

Een tijd schreef Iwan Brave wekelijks in de Volkskrant over zijn remigratie in Suriname.
In enkele columns beschrijft hij hoe hij wordt ontvangen als hij zijn werk probeert te slijten
bij enkele kranten.
Verklaar, aan de hand van wat Iwan schrijft over zichzelf en over de eindredacteur,
hoe het zou zijn gekomen dat zijn stuk toch werd geplaatst met naam en al.

HOE WORD IK SURINAMER
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Opdracht 3.8

Hieronder staan verschillende verpakkingsvoorbeelden van feedback in een bepaalde situatie.
Welk voorbeeld lijkt je het meest geschikt? Vergelijk elkaars keuzes en leg elkaar uit
waarom je voorkeur hebt voor een bepaald voorbeeld.

Verpakkingsvoorbeelden feedback

1 Verpakt in een vraag: “Ik merk dat je steeds zit te gapen. Ben je te moe om
naar mijn verhaal te luisteren of vind je mijn verhaal niet interessant?”

2 Verpakt in een grapje: “Nou, ik kan wel merken dat het je erg boeit,
je reageert zo geïnteresseerd.”

3 Indirect: “Graag wil ik even aangeven, dat je het moet zeggen als iets je niet
duidelijk is, of als je even wilt pauzeren.”

4 Verpakt in een constatering: “Ik merk dat je steeds zit te gapen.”
5 Verpakt in een oordeel: “Je vindt het zeker niet interessant wat ik vertel, want

je zit steeds te gapen.”
6 Verpakt in een verwijt: “Je zit steeds te gapen. Ik kan net zo goed tegen de

muur praten. Die is nog beleefder, want die gaapt tenminste niet.”

Opdracht 3.9

Ga in tweetallen zitten en oefen in het geven en ontvangen van feedback.

1 Geef een compliment.
2 Neem dit compliment in ontvangst.
3 Draai de rollen om.
4 Geef kritiek.
5 Neem de kritiek in ontvangst.
6 Draai de rollen om.
7 Bespreek hoe dit ging.

Opdracht 3.10

Verplaats je in de situatie van Thuy in onderstaande schets. Probeer haar zodanig
feedback te laten geven op de ongevraagde kritiek van haar docent, dat deze het
gedrag van Thuy beter begrijpt.13 Vergelijk de verschillende reacties in de groep en
bespreek de effectiviteit ervan. Kijk daarna naar het antwoord van Thuy.
Dit bevindt zich aan het einde van dit hoofdstuk onder de eindnoten.

Thuy is een Vietnamese studente in Nederland. Het leren gaat haar heel goed af en ze
behaalt goede resultaten. In de omgang met een bepaalde docent heeft zij echter een
probleem. Deze leraar heeft haar al meerdere malen verzocht om hem niet langer met
‘u’ aan te spreken, maar met ‘je’. ‘Noem me maar gewoon Theo,’ voegt hij daar meestal
aan toe. Thuy lacht dan, maar handhaaft haar gewoonte, zelfs nadat ze een keer met
medestudenten bij Theo thuis is geweest. Theo laat uiteindelijk merken geïrriteerd te
raken door haar in zijn ogen ‘overdreven beleefdheid’. Hij valt naar Thuy uit. “Je trekt je
er ook niets van aan als ik iets tegen je zeg! Als je nu nog één keer ‘u’ zegt, dan zal ik
jou ook eens een tijdje met ‘u’ aanspreken en met ‘mevrouw’. Dan zal je merken hoe
gezellig dat klinkt...”
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Eindnoten bij Omgaan met verschillen

1 Interculturele communicatie, David Pinto, pag 176 e.v.
2 Woorden aan het werk, Deborah Tannen, pag. 14 e.v.
3 Zie voor dit verschijnsel en hoe je dit kunt doorbreken ondermeer

Door het glazen plafond, Loopbaanontwikkeling voor vrouwen,
allochtonen en ouderen in lagere functies, Mieke Janssen en Marjan de Rij, 1994.

4 Alle mensen zijn ongelijk, pag. 53 - 69.
5 Zie voor algemene feedbackregels o.a. hoofdstuk 7 Communicatiestoringen

voorkomen, in Het grote vaardighedenboek van Erik Pijs.
6 Hoofdstuk 5, feedback, pag. 83 e.v. in Sociaal-agogische vaardigheden,

R.H.M. Spoler-van den Hombergh, tweede druk, 1997.
7 Woorden aan het werk, pag 37.
8 Feedback geven en ontvangen, in Training als beroep, deel 3, Frank R. Oomkes,

1994, pag. 111 - 113.
9 Zie ondermeer in Sociaal-agogische vaardigheden, pag. 82 en in ‘Het grote

vaardighedenboek, pag. 67.
10 Een zakenlunch in Sintra en andere Portugese verhalen, Gerrit Komrij,

Amsterdam, 1996.
11 Woorden aan het werk, pag. 175 - 176.
12 Interculturele communicatie, David Pinto, pag. 71.
13 Interculturele communicatie, pag 187.

Feedback van Thuy
Thuy vraagt een gesprek aan met haar docent Theo en legt hem het volgende uit.
Ze benadrukt eerst hoe erg zij het vindt dat de docent boos op haar is. Zij zegt
dat zij zeer zeker goed oplet bij de docent en dat ze hem erg vriendelijk vindt.
Dat is niet de reden dat zij hem niet met ‘jij’ en ‘Theo’ aanspreekt. Dan vertelt ze
over haar Vietnamese achtergrond en over de waarden en normen die zij mee
gekregen heeft. In Vietnam is het uiten van beleefdheid en respect enorm belangrijk.
Dit weerspiegelt zich ondermeer in het taalgebruik. Een oudere, of een hogere
persoon wordt op een speciale manier aangesproken. Daarna vertelt ze dat zij
gemerkt heeft dat Nederlanders elkaar al snel tutoyeren. Zij heeft begrepen dat
mensen denken dat zij ze niet aardig vindt als zij ‘u’ blijft zeggen. Thuy geeft aan dat zij
heeft geprobeerd om haar docent met zijn voornaam aan te spreken, maar dat
zij dat niet kan. Ze wil haar opvoeding op dit punt niet naast zich neerleggen.
Het tutoyeren geeft haar geen goed gevoel. Ze eindigt het gesprek door zich
nogmaals te verontschuldigen. Ze hoopt dat haar docent het haar niet meer
kwalijk zal nemen.

Alfabetische selectie aanbevelenswaardige literatuur

1 Alle mensen zijn ongelijk, Hans Galjaard, Rainbow Pocketboeken, 1997
2 Allemaal andersdenkenden, Geert Hofstede, Uitgeverij Contact, 1995
3 De ziekte bestrijden, niet de patiënt, Anja Meulenbelt, Van Gennep, 1991
4 Door het glazen plafond, Mieke Janssen en Marjan de Rijk, Coutinho, 1994
5 Een zakenlunch in Sintra en andere Portugese verhalen, Gerrit Komrij,

Uitgeverij De Arbeiderspers, 1996
6 Het grote vaardigheden boek, Erik Pijs, Uitgeverij Angerenstein, 1996
7 In naam van mijn zus, Nabela Benaïssa, Babylon-De Geus, 1997
8 Interculturele Communicatie, David Pinto, Bohn Stafleu Van Loghum, 1994
9 Interculturele conflicten, Yaël Pinto en David Pinto, Bohn Stafleu Van Loghum, 1994

10 Koff ie Verkeerd, Adjiedj Bakas en Sjoerd Groenewold Dost, Stichting IVIO, 1993
11 Minderheden in tel, Forum, 1996
12 Sociaal-agogische vaardigheden, R.H.M. Spoler- van den Hombergh,

Uitgeverij Nijgh Versluys, 1997
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13 Statistisch jaarboek 1997, CBS, 1997
14 Training als beroep, deel 3, Frank Oomkes, Uitgeverij Boom, 1994
15 Transculturele vaardigheden, C.M. Jesserun, Bureau Voorlichting Gezondheidszorg

Buitenlanders, 1994
16 Woorden aan het werk, Deborah Tannen, Prometheus, 1994
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Verschil moet er zijn...
Theorie en praktijk van interculturele communicatie

Waarom wordt het ‘anderszijn’ van andere culturen zo benadrukt ten koste van de
overeenkomsten die er net zo goed zijn? Deze eenzijdige benadering is een belangrijke oorzaak van
miscommunicatie tussen verschillende culturen. Over miscommunicatie hebben we het niet graag.
We zijn immers een multiculturele samenleving.
Dit boek bepleit om verschillen als normaal te zien. Verschil moet er zijn.
Ieder mens is verschillend in aanleg, karakter, culturele herkomst en levenservaring.
In drie delen worden de culturele en andere verschillen ontrafeld ten einde te komen tot
effectieve interculturele communicatie. Elk deel bevat een theoretisch kader voorzien van vele
opdrachten en voorbeelden.

In hoofdstuk 1 staat het verkennen van de eigen cultuur centraal. Effectief communiceren begint bij
de zender en dat ben jezelf. Hoe worden we tot wie we zijn?
Wat wij normaal vinden, wordt grotendeels bepaald door de cultuur waarin we opgroeien.
Het begrijpen van de eigen cultuur is de basis voor begrip van andere culturen.
In hoofdstuk 2 volgt een verkenning van andere culturen in ons land. Door welke waarden en
normen worden zij bepaald? Daarnaast spelen ook andere zaken een rol. In welk stadium van
integratie zit een persoon? Tenslotte spelen ook religie/klasse/sekse/opleiding e.d. een rol in hoe
iemand denkt en zich gedraagt.
Hoofdstuk 3 gaat over het dubbel-perspectief en over verschillende communicatiestijlen.
Verder wordt de Drie Stappen Methode behandeld voor het doeltreffend overbruggen van
(cultuur)verschillen.

Drs. Elisabeth A. Buth-de Korver

ISBN 9075753 144
NUGI 135/727
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