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1. Introductie 
 

 
Historie van het Nut 
De Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen heeft een lange traditie op het terrein van het verbreiden 
van kennis. Opgericht in de tijd van De verlichting, in het jaar 1784, door Jan Nieuwenhuijzen, 
doopsgezind predikant te Monnickendam, stelde zij zich ten doel de samenleving te verbeteren met 
als motto: ‘Kennis is de sleutel tot persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling’. Het Nut 
ontwikkelde zich snel tot een organisatie met landelijke bekendheid. Oorspronkelijk centraal 
gestuurd als ‘volksontwikkelingbeweging’, werden onder het motto: ‘Om het Algemeen 
Volksgeluk’ steeds meer ideeën aangedragen en gerealiseerd door de lokale, zelfstandige 
afdelingen: Nutsdepartementen. 
Na meer dan 220 jaar kijkt het Nut terug op veel geslaagde initiatieven. Nutsbibliotheken, 
Nutsspaarbanken en Nutsscholen zijn daar een voorbeeld van. De initiatieven werden door de 
samenleving gedragen, overgenomen en hebben in instituties vorm gekregen. Openbare scholen en 
openbare bibliotheken zijn een vast onderdeel van onze huidige samenleving. 
 
Het Nut heeft, vanuit zijn competentie en binnen haar doelstelling, ook nu een plaats in de 
samenleving. Nutsdepartementen zijn sociaal-culturele verenigingen, die hun leden en 
belangstellenden programma’s met culturele en kunstzinnige activiteiten bieden. In enkele steden in 
de Randstad vormen de Nutsdepartementen veelal ondersteuningsfondsen. De activiteiten van het 
Nut hebben altijd een educatief karakter. 
Het landelijk bestuur ondersteunt de initiatieven uit de departementen vanuit het secretariaat, 
gevestigd in het stichtingshuis van het Nut in Edam. 
Het Nut blijft nu en in de toekomst vormgeven aan het gestelde doel:  
‘Een actieve bijdrage te leveren aan het welzijn van mens en samenleving.’ 
De geactualiseerde doelstelling zou kunnen luiden:  
‘Een actieve bijdrage leveren aan de sociale cohesie in de samenleving.’ 
 
 
Het initiatief ligt bij het departement 
Binnen de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen nemen de departementen de initiatieven. Het 
hoofdbestuur stimuleert en ondersteunt. De inhouden van de activiteiten kunnen heel divers zijn en 
de plaatselijke verschillen zijn groot.  
Naar aanleiding van het initiatief van het departement Wieringermeer tot samenwerking met het 
onderwijs binnen het vak Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV), waarvoor het departement in 
2003 de dr. P.H. Schröderprijs van de Maatschappij heeft ontvangen, is het plan ontstaan het toen 
lopende project ‘Waarden en normen’ om te vormen en in afgeslankte vorm als middagprogramma 
en jaarcongres aan de departementen te presenteren. Het eerste jaarcongres in deze vorm was in 
2004 met het project ‘Vrijheid is (on)begrensd?’ Een uitgebreide ‘Inspiratiemap’ met informatie 
over het onderwerp begeleidde het project en kan een Nutsdepartement of een Nutsdistrict ideeën 
leveren voor een plaatselijke activiteit. Het project werd gehouden als middagprogramma na afloop 
van het huishoudelijke gedeelte van de ledenvergadering op zaterdag 15 mei 2004 op het landgoed 
Heerlijkheid Mariënwaerdt te Beesd (Gld). De Inspiratiemap is nog steeds te verkrijgen bij het 
landelijke secretariaat in Edam. 
Na het succes van deze opzet is besloten met een jaarcongres in deze vorm door te gaan. 
 
Het thema van het jaarcongres 2005 is:  
’Leven met Verschil’, ‘Van eigen wijze naar eigen wijsheid ’   
Evenals vorig jaar zal mw. C. J. Eijgenstein, beleidsmedewerker van het landelijk secretariaat, het 
dagproject tijdens het jaarcongres coördineren.  
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2. Inhoud van het project 
 
De inhoud van het project ’Leven met Verschil’ , ‘Van eigen wijze naar eigen wijsheid ’ is 
geïnspireerd op de door het departement Rotterdam georganiseerde Nutslezing 2004 gehouden door 
de heer prof. dr. G.G. de Kruijf, hoogleraar in de christelijke ethiek bij de faculteit godgeleerdheid 
van de Universiteit Leiden, met als titel: ‘Godsdienst, een late factor in het debat over 
multiculturaliteit’. De tekst van de Nutslezing is te vinden in de Inspiratiemap. 
De tweede inspiratiebron is benadering van het onderwerp door het Platform Diversiteit en Arbeid 
uit Groningen. In de beleidsnota 2004 stelt het Platform dat arbeidsintegratie een noodzakelijk 
onderdeel is bij integratie van nieuwe bevolkingsgroepen in een samenleving. Een beknopte versie 
van de nota vindt u in de Inspiratiemap. 
De derde inspiratiebron is de inaugurele rede uitgesproken in 2004 met als titel: ‘Multicultureel 
competent samen(-)leven’, gehouden door mw. dr. Lucy Kortram, lector ‘Diversiteit en de 
multiculturele competentie’ aan Hogeschool De Horst in Driebergen. De ingekorte tekst is te vinden 
in de Inspiratiemap. 
Het samenleven van verschillende groepen is een complex proces. Als invalshoek is bij dit project 
gekozen voor het uitdiepen van de vele aspecten waaruit iemands identiteit is opgebouwd. We leven 
met een beeld van onszelf en van de wereld om ons heen. Door middel van interactie, ontmoeting 
en het ontstaan van ‘wrijvingswarmte’, komt bewustwording van het eigen referentiekader tot stand. 
Ontmoeting en gesprek kunnen bijdragen tot verruiming van het referentiekader. Ook een identiteit 
groeit en is aan verandering onderhevig. Het proces van bewustwording van de beeldvorming, het 
toetsen en bijstellen van de beelden en van de aspecten waaruit iemands identiteit is opgebouwd 
kunnen bijdragen tot het ervaren van een groter, gemeenschappelijk referentiekader. 
 
‘Samenleven doe je door meerdere keren te denken, één keer gericht op de eigen identiteit en één 
keer vanuit de bereidheid tot coöperatie met groepen [de ander] van wie je de identiteit erkent.’  
Aldus prof. dr. G.G. de Kruijf.  
 
Ieders eigen wijze van zijn leidt niet alleen tot ‘eigenwijsheid’, maar ook tot een ‘eigen wijsheid’. 
Door het uitwisselen van eigenheid en wijsheid, komen niet alleen verschillen, maar ook 
overeenkomsten aan het licht. Dit geldt voor alle leden van de samenleving, voor ‘oorspronkelijke 
bewoners’ en voor ‘nieuwkomers’. 
Een eigen manier van doen van een groep, volk of natie heeft vaak een lange geschiedenis. 
Omstandigheden als klimaat en omgevingsfactoren hebben gedachten opgeroepen, die in de vorm 
van handelingen en gewoontes een deel van het leven zijn gaan vormen. Ze hebben geleid tot het 
‘karakter’ van een volk en tot een eigen identiteit. Zulke gewoontes zijn maar al te vaak met vallen 
en opstaan gegroeid. Ze zijn tot stand gekomen op grond van ervaring, door middel van dialoog en 
afgesloten vergdragen en soms letterlijk op andere stromingen en volken bevochten. Elk volk heeft 
zo zijn eigen vorm en zijn eigen ‘wijsheid’ verworven. Een wijsheid, die ook voortdurend in 
verandering en in ontwikkeling is. Elke groepering heeft zijn eigen ethische, maatschappelijke en 
sociale richtlijnen, zoals in het Christendom de Tien Geboden, die het samenleven van mensen 
regelen. In de verschillen wordt de eigenheid zichtbaar. Mensen identificeren zich met hun 
geschiedenis, hun persoonlijke geschiedenis en die van hun groep, volk en natie. Nationale 
feestdagen, zoals Koninginnedag, maar ook de herdenking van de bevrijding van onderdrukking na 
bezetting en oorlog, zijn momenten die de identificatie versterken. Ze dragen bij aan de cohesie 
binnen de groep, maar kunnen als bijverschijnsel hebben dat de cohesie van de samenleving 
daaronder gaat lijden. Kunnen mensen zich zowel Christen of Moslim, Griek of Marokkaan of 
Nederlander, als Europeaan, als wereldburger voelen? Zo komen we tot meerdere identiteiten 
tegelijk, tot de vele rollen die we hebben in de samenleving. Globalisering in de positieve betekenis 
van het woord gaat juist daarover. Pas wanneer we ons steeds weer realiseren dat we een onderdeel 
van een groter geheel zijn en de gemeenschappelijke vijand de vernietiging van de aarde is, kunnen 
we in dit bewustzijn proberen te leven. Het is niet gemakkelijk, maar het dient het doel van onze 
toekomst en die van de volgende generaties.  
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‘Voor het welzijn van mens en samenleving’, zoals de doelstelling van het Nut luidt, is het nodig 
dat verschillende groepen en ook landen en volken, kennis nemen van elkaars gewoontes en ideeën, 
kortom elkaar LEREN KENNEN. Wanneer vooral de gedachten erachter, die tot die ideeën en 
gewoontes hebben geleid duidelijker worden kunnen mensen, die van mening verschillen proberen 
nader tot elkaar te komen. Door middel van dialoog en wederzijds respect, maar vooral ook door het 
samen leven, elkaar in menselijkheid ervaren, kunnen mensen elkaar leren begrijpen. In die zin 
vormt een multiculturele samenleving niet alleen een probleem, maar tegelijk een uitdaging. 
 
 
 3.  Doel  
 
Doelstelling 
Het doel van het project is de bewustwording te bevorderen van de beeldvorming, die onze 
waarneming bepaalt. Wanneer we het beeld dat we van onszelf en van de ander hebben niet af en 
toe toetsen en bijstellen lopen we de kans dat we leven met een beeld dat niet klopt. Het LEREN 
kennen van jezelf en de ander door een ontmoeting met de ander (of de anderen) in zijn/haar 
eigenheid is daarom essentieel.  
Door KENNISmaking met de ander, door elkaar te ontmoeten en elkaar te leren kennen wordt de 
eigen identiteit en die van de ander zichtbaar. Door het ERVAREN van de eigen eigenaardigheden 
en die van anderen worden we ons bewust van de verschillende rollen, die we in de samenleving 
spelen. De bewustwording van de vele ‘Ikken’ helpt om de grenzen van de eigen identiteit te 
verkennen en maakt het mogelijk de ander op die grenzen te ontmoeten. Misschien lukt het om 
meer zicht te krijgen op de oorsprong van ons eigen referentiekader en wanneer we wat meer 
afstand nemen op onderdelen een gemeenschappelijk referentiekader te ervaren. 
 
Doelgroep 
Tijdens het jaarcongres bestaat de groep aanwezigen voornamelijk uit bestuursleden van 
Nutsdepartementen en diverse genodigden en belangstellenden van aanverwante organisaties. Het 
project beoogt de Nutsbesturen te inspireren. Het wordt gepresenteerd in een vorm die met geringe 
aanpassing door een Nutsdepartement of Nutsdistrict als lezing of thema-avond gebruikt kan 
worden. Het landelijk secretariaat ondersteunt daarbij in de vorm van het leveren van materiaal uit 
de Inspiratiemap voor departementen, hierin worden invalshoeken aangegeven van waaruit het 
onderwerp kan worden benaderd. 
Onderzocht wordt of na het Jaarcongres 2005 de doelgroep uitgebreid kan worden tot de scholen 
voor voorgezet onderwijs in Nederland. De voorstelling van Young Stage zou aan de scholen 
kunnen worden aangeboden en in het lesrooster kunnen worden opgenomen in het kader van 
culturele en kunstzinnige vorming en/of het lesruimte ter bevordering van sociale vaardigheden. 
 
Werkwijze Jaarcongres 2005 

Thema: ’Leven met Verschil’, ‘Van eigen wijze naar eigen wijsheid ’  
Spreker: dr. Lucy Kortram 
Column: Cyntha van Gorp 
Theater: Young Stage Rotterdam, regie: Marjet Roerink 

 
Het jaarcongres vormt het middaggedeelte van de algemene ledenvergadering. Er is gekozen voor 
een voordracht van een deskundige spreker, mw. dr. L. Kortram, lector ‘Multicultureel competent 
samen(-)leven’ aan de Hogeschool de Horst te Driebergen, geïllustreerd met scènes uit een zelf 
geschreven theaterstuk door de jongerentheatergroep ‘Young Stage’ uit Rotterdam. Een column van 
mw. Cyntha van Gorp biedt nog een extra invalshoek. 
Het theaterstuk zal een aantal pakkende situaties neerzetten, die het publiek aan het denken zetten. 
De acteurs kunnen zich na afloop van de voorstelling in het publiek mengen en met hen in gesprek 
gaan. 
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Door meer zicht te krijgen op elkaars gevoelens, ideeën en achtergronden en door elkaar te leren 
kennen, kan een proces van identificatie met hen die als ‘anders’ ervaren worden, op gang komen.  
Door de beleving van de specifieke gewoontes en gebruiken van de eigen (sub)cultuur met anderen 
te delen krijgen we misschien meer zicht op de achterliggende algemeen geldende wijsheden. 
 
 
De Inspiratiemap voor departementen 
De Inspiratiemap, die ook dit jaar weer is samengesteld, bevat verschillende suggesties voor het 
benaderen van het thema.  
Deel A bevat enkele achterliggende stukken; 
In Deel B worden enkele voorbeelden gegeven; 
Deel C bevat de achtergronden van een aantal bekende feesten en gebruiken uit verschillende 
culturen, zoals die door het Meertens Instituut Amsterdam op de website geplaatst zijn. 
Daarnaast is er aandacht voor veel gebruikte symbolen en tekens, gevat in een kaart-omkeer-spel. 
De map is bedoeld voor departementen van het Nut. Ook andere organisaties kunnen het materiaal 
gebruiken om het thema multiculturaliteit onder de aandacht te brengen. 
 
De inspiratiemap is te bestellen bij het Algemeen Secretariaat van de Maatschappij tot Nut van ’t 
Algemeen, Jan Nieuwenhuijzenplein 9, 1135 WT Edam, of per email: secretariaat@nutalgemeen.nl   
Het onderzoeken van onze eigen wijze van zijn geeft inzicht in de wijze van zijn van een ander.  
Zo ontstaat via onze ‘eigen wijze’ en het ‘Leven met Verschil’, onze ‘eigen wijsheid’. 
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Inleiding

Je kunt met je oren horen om te verstaan. Je hebt ogen om waar te nemen. Je hebt 
verstand om te begrijpen, je hart om te sensibiliseren en een vrije wil als kompas. 
Welke toerusting heb je nog meer nodig?

Dames en heren,

In de eerste decennia van de 21e eeuw zullen belangrijke demografische verschuivingen 
en ontwikkelingen plaatsvinden. Over ruim vijf jaar wonen er in ons land circa 12% of 2 
miljoen allochtone Nederlanders.1 In datzelfde jaar 2010 is migratie de belangrijkste 
oorzaak van de bevolkingstoename. In 2015 zal in de grote steden circa 45% van de 
volwassen Nederlanders een allochtone afkomst hebben en zal het aantal vergrijsden 
onder hen verdubbeld of verdrievoudigd zijn. In dat jaar is de bevolkingstoename voor 
tweederde deel aan de migratie te danken. Rond 2020 zijn er in dertig jaar tijd drie keer 
zoveel allochtone Nederlanders. (SCP, 2003). Op dit moment is al sprake van verschuivingen, 
want eenderde deel van de bevolking van de grote steden bestaat uit (niet-westerse) 
allochtone Nederlanders, terwijl de jeugdige stedelingen in meerderheid bestaan uit zwarte 
autochtonen. 
   Deze indrukwekkende getallen maken in elk geval duidelijk dat de kansen en mogelijk-
heden voor ontmoetingen tussen Nederlanders van diverse herkomst feitelijk toenemen. 
Zij komen elkaar tegen in peuterspeelzalen en kinderdagverblijven, op school en op het 
werk, in sport en spel, in de zorg, in de wijk en op straat. 

Geachte aanwezigen, ik heet u van harte welkom. Ik ben blij dat u met zovelen hier aan-
wezig bent om samen met mij een uitstapje te maken in deze bijzondere, multiculturele 
samenleving die Nederland is, met burgers, die afkomstig zijn uit meerdere werelddelen. In 
dit uitstapje zullen wij grondig naar hun onderlinge omgangsvormen kijken. Meer specifiek 
ga ik zowel in op de vraag of men elkaar als medeburger accepteert als op de vraag hoe 
wit en zwart2 tegen elkaar aankijken. Ik maak duidelijk dat diverse blokkades die de onder-
linge omgang belemmeren, niet herkend of onderkend worden. Mijn vertrekpunt is dat 
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multiculturele competentie ingezet kan worden om de onderlinge relaties te ‘smeren’ en zo 
te verbeteren.
   Multiculturele competentie vraagt dan wel een visie waarin niet alleen burgers, maar ook 
etnische groepen gelijkwaardig zijn. Met behulp van zo’n visie kan gezocht worden naar 
de juiste toon in het multiculturele debat en naar de juiste aanpak van multiculturele 
vraagstukken. Multiculturele competentie kan dan relaties versoepelen en onderlinge 
goodwill bevorderen, waardoor de kans op succesvol of resultaatgericht handelen groter 
wordt. Dit is van groot belang voor de werkvelden waarvoor Hogeschool De Horst haar 
professionals opleidt.

Vanuit dit gezichtspunt wil het lectoraat ‘Diversiteit en de multiculturele competentie’ 
educatieve activiteiten ontwikkelen om multiculturele competentie te bevorderen. Dit doen 
wij niet door in leersituaties hapklare brokken te serveren of standaardrecepten aan te reiken, 
maar wel door vanuit onze visie, in dialoog met deelnemers, te zoeken naar aanknopings-
punten en richtlijnen voor multiculturele competentie. Bij competentie spelen altijd de 
concrete situatie, kennis-, vaardigheden- en houdingsdimensies een rol (Cluitmans, 2002). 

Gelijkwaardig denken 
Dames en heren, ik heb al opgemerkt dat multiculturele competentie gelijkwaardigheid van 
burgers en van etnische groepen veronderstelt. Wat dat betreft is er in onze samenleving iets 
vreemds aan de hand: gelijkwaardigheid als peiler van de Nederlandse samenleving wordt 
namelijk selectief ingevuld. 
   Zo worden zwarte scholen afgewezen en witte scholen als vanzelfsprekend aanvaard. 
Zwarte wijken worden in verband gebracht met multiculturele drama’s, maar witte wijken 
niet met monoculturele drama’s. Autochtoon word je door geboorte, maar zwarte autoch-
tonen bestaan niet? Belgen en Fransen die hier wonen zijn geen echte allochtonen, behalve 
als ze van Marokkaanse of Tunesische afkomst zijn. 
   Allochtoon staat voor multicultureel en etnisch, autochtoon staat voor monocultureel en 
niet-etnisch. Allochtonen wonen dan ook in multicultureel Nederland. En autochtonen, 
wonen die daarbuiten? En kinderen uit een gemengd huwelijk?
   Allochtonen zijn geen Nederlanders, en daarom vormt hun cultuur geen onderdeel van 
de Nederlandse cultuur. Autochtonen zijn wel Nederlanders, dus hun cultuur valt automatisch 
samen met de Nederlandse cultuur.                                  
   En nog zo’n voorbeeld: je mag meer dan 100 verschillende allochtone groepen over één 
kam scheren, maar tussen Nederlanders en Duitsers bestaan grote verschillen. Vrijheid van 
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godsdienst is een hoog goed, zolang het maar een christelijke godsdienst is.
   Autochtonen hebben overlast van allochtonen, maar het omgekeerde geldt niet. 
Autochtonen hebben last van criminaliteit in de wijk, allochtonen natuurlijk niet. 
Vraagstukken rond allochtonen gaan over problemen, vraagstukken rond autochtonen 
gaan over neutrale kwesties. Onder allochtonen komt meer criminaliteit voor dan onder 
autochtonen (maar de grotere criminaliteit onder allochtonen is wel afkomstig van jongeren 
die hier geboren zijn).
   Aanpassen moet en zelfbepaling ook. Maar als hoofddoekjes af moeten, geldt die zelf-
bepaling dan ineens niet meer? Allochtonen moeten worden toegerust met vaardigheden, 
maar autochtonen hoeven alleen ruimte te geven. Allochtonen mogen Nederlandse normen 
en waarden overnemen, autochtonen mogen de norm zijn.

Dames en heren, als u dit rijtje zo hoort, is het toch geen wonder dat inburgeren ‘allochtonen’ 
zo zwaar valt, want deze redeneringen zijn echt niet te volgen. Het is niet mijn bedoeling 
dat u zich nu op een overlevingstocht waant of ongemakkelijk op uw stoel gaat schuiven. 
Wel hoop ik dat u uw hoofd en hart openstelt om optimaal te kunnen profiteren van de 
ontdekkingsreis die ik zelf al eerder gemaakt heb. Maar wat u nu in veertig minuten voor-
geschoteld krijgt, mocht ik in wel veertig kwartalen uitzoeken. Over gelijkwaardigheid 
gesproken!

Algemene beschouwingen over roltoewijzing
Dames en heren, ik gaf zo-even aan dat ons denken over gelijkwaardigheid verbetering 
behoeft. Ik voeg hier nu aan toe dat dit geldt voor burgers en professionals binnen diverse 
werkvelden. Dit komt omdat ideologieën, denkbeelden of opvattingen ons op het verkeerde 
been zetten. Twee van deze denkbeelden die ik vandaag bespreek, kun je kwalificeren als 
vormen van roltoewijzing. 
   Het ene denkbeeld gaat over de vraag wie wel en wie geen Nederlander is; het tweede 
denkbeeld over de vraag wie beoordelaar en wie beoordeelde is. In deze rede zal ik deze 
denkbeelden thematiseren en directe en indirecte effecten in beeld brengen.
   De theorie over roltoewijzing is door mij ontwikkeld. Zij heeft betrekking op relaties tussen 
minderheids- en meerderheidsleden en vormt een bijzondere synthese van theorie en 
praktijk. Simpel gezegd houdt roltoewijzing in dat mensen of groepen op voorhand een 
bepaalde rol krijgen toegewezen, op grond van bijvoorbeeld klasse, etniciteit en gender. 
Deze rollen zijn ongelijkwaardig en tegengesteld. 
   Nog niet zo lang geleden zorgden genderconstructies ervoor dat mannen de rol van 
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kostwinner en vrouwen de rol van huisvrouw kregen. Sommige werkgevers namen dan 
ook liever een man in dienst, waardoor vrouwen minder gemakkelijk aan de slag kwamen. 
Eigenlijk zette de roltoewijzing werkgevers gewoon op het verkeerde been, waardoor zij 
vrouwelijke sollicitanten ongelijkwaardig behandelden, zodat deze buiten beeld raakten. 
   In onze multiculturele samenleving zie je ook verschillende vormen van roltoewijzing. 
Een voorbeeld hiervan is het zogeheten ‘buitenstaanderperspectief’. Dit perspectief 
verdeelt burgers in Nederlanders en niet-Nederlanders, gastheren en gasten. Wie als 
medeburger geaccepteerd wil worden, moet zich net als de gastheer gedragen. 
Maar welke Nederlander is de gastheer? Of wordt er verwacht dat de gast zich net als 
vijftien miljoen gastheren en gastvrouwen gedraagt? 
Dat zou nog wel een dagtaak kunnen worden! 

Dames en heren, de theorie over roltoewijzing heeft een breed toepassingsgebied. Zij kan 
gebruikt worden om machtsverhoudingen te analyseren en oplossingsrichtingen aan te reiken 
in vraagstukken over klasse, gender en etniciteit. Gezien de beschikbare tijd zal ik klasse 
en genderaspecten niet meenemen in de analyse. Maar wat in het vat zit, verzuurt niet!

Dames en heren, u merkt wellicht al dat ik in deze rede niet meega met de tijdgeest. 
Ik laat liever een eigen geluid horen en voel me daarbij gesteund door de traditie van 
Hogeschool de Horst. Mijn zoeklicht in deze rede is in het bijzonder gericht op autochtonen, 
aangezien hun rol en bijdrage aan het multicultureel samenleven onderbelicht is. 

In mijn rede staan de volgende thema’s centraal:
• In hoofdstuk 1: het buitenstaanderperspectief. Dit deel gaat over de vraag wie wel en 

wie geen Nederlander is en welke effecten dit perspectief oproept. 
• In hoofdstuk 2: de toeschouwerrol. Dit deel gaat over de vraag wie beoordelaar is en 

wie beoordeelde, en welke effecten deze roltoewijzing oproept. 
• In hoofdstuk 3: kenmerken en effecten van roltoewijzing en het actorperspectief. Het 

actorperspectief wordt geïntroduceerd als vormgever van multiculturele competentie.
• In hoofdstuk 4: de leeropdracht van het lectoraat ‘Diversiteit en de multiculturele 

competentie’. De leeropdracht, lectoraatsactiviteiten en het lectoraat worden in 
onderlinge samenhang beschreven. 
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1 Het buitenstaanderperspectief als vorm   
 van roltoewijzing 

Theoretische concepten betreffende roltoewijzing 

Etnisch neutrale relaties
In hoofdstuk 1 licht ik roltoewijzing toe, aan de hand van de rollen ‘gevestigden’ en 
‘buitenstaanders’. Het concept ‘buitenstaander’ kom ik tegen bij Elias & Scotson in hun studie 
De gevestigden en buitenstaanders (1976). Hierin werken zij het begrip etnocentrisme uit. 
Zij maken duidelijk dat leden van een groep altijd denken in termen van ‘wij’ en ‘zij’. Dat 
wil zeggen dat zij nieuwelingen bejegenen als ‘buitenstaanders’ en zichzelf als ‘gevestigden’. 
Elias & Scotson tonen dit aan door middel van onderzoek in arbeidersbuurten waarin het 
vraagstuk multi-etniciteit niet speelt. 
   Hoewel het onderzoek alleen over witte mensen gaat, blijkt de gevestigde de nieuw-
komer een rol met een lagere status dan zichzelf toe te schrijven. Elias & Scotson beschrijven 
hoe deze gevoelens en mechanismen leiden tot uitsluiting van de buitenstaanders. Hun 
onderzoek maakt duidelijk dat de opvattingen en gedragingen van de gevestigden in 
verband staan met groepsvorming, maar losstaan van etniciteit. In die zin zijn opvattingen 
van gevestigden over buitenstaanders etnisch-neutraal en spelen zij zich vooral af op het 
niveau van de houding van individuele burgers die wel of niet toevallig een groep vormen. 

Interetnische relaties
Deze opvattingen spelen overal een rol en dus ook in interetnische en interculturele relaties. 
Nederlanders die naar Suriname emigreren, Amerikanen die naar China verhuizen, Duitsers 
die naar Nederland emigreren, zij hebben allen de ervaring dat ze als buitenstaander 
bejegend worden. Dat geldt natuurlijk ook voor ervaringen van allochtone Nederlanders, 
want het is vanzelfsprekend dat ook zij het ‘buitenstaanderperspectief’ tegenkomen.
   Ideologiebenaderingen zoals bijvoorbeeld van Therborn (1982) geven inzicht in het feit 
dat gevestigden hun dominantie willen handhaven door te proberen nieuwkomers om te 
vormen naar het beeld dat zij van hen hebben. De troostprijs is dan ‘het medeburgerschap 
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onder voorwaarden’, maar het kan ook leiden tot ‘gelegitimeerde’ uitsluiting.
   Nieuwkomers volgen deze pogingen niet gedwee, maar vertonen weerstand, zoals ook 
blijkt uit de huidige maatschappelijke discussie. Deze weerstand komt voort uit het feit dat 
nieuwkomers hun eigen referentiekader en uitgangspunten, dus ook: hun eigen identiteit, 
als vanzelfsprekend veronderstellen en op grond daarvan hun eigen grenzen stellen. 
   Onder identiteit versta ik in dit verband dat deel van het zelfbeeld dat in verband staat 
met etniciteit, klasse en genderafkomst en de hieraan toegekende waarde en emotionele 
betekenis.3 Identiteit wordt echter eveneens beïnvloed door de toegeschreven identiteit, 
waarin de waarneming van anderen tot uitdrukking komt, zoals in naamgevingprocessen, 
waarover ik in deze rede ook kom te spreken.

Ik noem nog een belangrijk theoretisch inzicht. Therborn (1982) wijst erop dat er tussen 
dominante opvattingen of ideologieën interferentie kan optreden. Dit houdt in dat 
opvattingen zich met elkaar vermengen en daardoor elkaar kunnen versterken. Een voor-
beeld hiervan is dat de opvatting over ‘het buitenstaander zijn’ zich in hoog tempo met 
stereotiepen over ‘achterstandsgroepen’, ‘probleemgroepen’, ‘criminelen’ en angstbeelden 
over de Islam vermengt. Het woord ‘allochtoon’ roept nu dan ook beelden van achterstand 
en problemen op; staat dan ook voor een optelsom van deze beelden. De impact hiervan 
op de samenleving is groot. Ik kom hier later op terug.
  

Het overheidsbeleid

Speelt het overheidsbeleid een rol in de ontwikkeling en verspreiding van het buitenstaander-
perspectief, en zo ja, welke tegenmaatregelen zijn denkbaar? De afgelopen decennia heeft 
de overheid veel aandacht besteed aan migranten. Maar niet aan het vraagstuk van 
competente omgang tussen etnische groepen of aan het multicultureel samenleven. 
Daardoor bleef ook de multiculturele samenleving, als plek waar relaties tussen burgers 
vorm krijgen, lang buiten beeld. Maar ook toen die wel in beeld kwam, kwam er toch 
geen beleid gericht op wederzijdse acceptatie als medeburgers en mede-Nederlanders. 
   Beleidsmakers onderschatten kennelijk het positieve signaal dat uitgaat van de naam-
geving ‘Nederlander’ aan de burgers die zich hier blijvend vestigden; bijvoorbeeld door 
consequent te spreken over Turkse Nederlander in plaats van Turk. Tot 1983 was het 
gebrek aan aandacht voor dit aspect van naamgeving begrijpelijk, omdat de overheid toen 
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nog dacht dat migranten hier niet blijvend maar tijdelijk verbleven. Waarom zou je hen dan 
Nederlander noemen? Maar sinds 1983 is wel bekend dat betrokkenen hier permanent 
willen blijven. 
   In de systematiek van naamgeving aan deze burgers: gastarbeiders, rijksgenoten, immi-
granten, migranten, etnische minderheid, minderheden, etnische groepen, oudkomers, 
nieuwkomers, allochtonen, medelanders en zelfs ‘nieuwe Nederlanders’ klinkt het besef, 
dat deze burgers ‘doodgewoon Nederlander’ zijn, niet door. (Kortram, 1995). 
   ‘Migranten zijn geen Nederlanders’ is nog steeds het uitgangspunt van dit beleid. Als 
beleidsmakers migranten niet als Nederlanders zien, is het niet verwonderlijk dat burgers 
daar ook zo over denken. Het overheidsbeleid vormt daarom geen tegenwicht voor het 
buitenstaanderperspectief. Zij voedt eerder de ‘onzichtbaarheid’ van de migranten als 
Nederlanders.

Pas in 1994 werd in het beleid de invalshoek gekozen van ‘burgerschap’, dat haar fundament 
vindt in ‘gelijkwaardigheid van elke ingezetene’. Maar ook deze invalshoek brengt alloch-
tone burgers sociaal gezien niet verder. Het buitenstaanderperspectief neemt eerder toe 
dan af.
   Wel wordt van niet-westerse burgers steeds meer verwacht dat zij kiezen voor deze 
samenleving, zoals eerst Van Boxtel beoogde (‘Kansen pakken, kansen krijgen’, 1998) en 
onlangs ook minister Verdonk in ‘De dialoog’ betoogde (Nederlandse Moslim Omroep, 11 
juli 2004). Maar de wederkerigheid ontbreekt, want van autochtonen wordt niet verwacht 
dat zij ‘kiezen voor deze (multiculturele) samenleving’. 

Inmiddels bestaat het minderhedenbeleid nu alweer ruim twintig jaar en wordt het steeds 
duidelijker dat allochtone Nederlanders hun onvrijwillige ‘buitenstaanderrol’ als een sta-in-
de-weg ervaren. Het is immers een feit dat zij geen buitenstaander, maar gevestigde en 
Nederlander met meer dan één cultuur zijn. 
   Maar als zelfs kinderen met een witte en een zwarte ouder niet als gevestigden of als 
Nederlander worden beleefd, terwijl ze half ‘Nederlands’ zijn, hier geboren zijn en dus niet 
van elders komen, de Nederlandse nationaliteit hebben, hier opgevoed zijn en bekend zijn 
met Nederlandse normen en waarden en vanaf hun geboorte Nederlands spreken 
(Kortram, 1995), dan wordt de suggestie gewekt dat het niet langer gaat om een discussie 
over burgerschap, maar over etniciteit. En over de vraag wie etnisch gezien Nederlander 
genoemd mag worden. In zo’n visie is er geen ruimte voor zwarte autochtonen. Ik meen dat 
wij op deze wijze op een maatschappelijk dieptepunt in de onderlinge relaties afstevenen, 
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waaraan de overheid niet meer voorbij kan gaan. 
 
Samenleven doe je niet in je eentje en kiezen evenmin. De uitnodiging van de overheid om 
mee te doen in en te kiezen voor deze samenleving veronderstelt vernieuwend beleid. 
Hierin dient iedereen als burger-die-erbij-hoort te worden aangesproken en moeten de 
aangekondigde toerusting- en toenaderingsactiviteiten (RMO, 2003) ook daadwerkelijk, 
voor alle burgers, vorm krijgen.

Naamgevingstrategie als reinigende en verbindende dialoog 
Onder regie van de overheid zou een toerustings- en toenaderingsactiviteit uitgevoerd 
kunnen worden. Het gaat hierbij om het opstarten van een dialoog voor en door iedereen, 
over ‘wie wij Nederlanders anno 2004 zijn’ en over ‘welke naamgeving aan burgers daarbij 
past’. 
   Ik duid deze activiteit aan met ‘naamgevingstrategie’. Dit betreft activiteiten die ervoor 
zorgen dat burgers over en weer elkaar als Nederlander gaan beschouwen. Het moet aan 
de Drent, de Somaliër, de Hollander, de Limburger, de Surinamer, de Fries, de Turk, dat wil 
zeggen aan elke burger, duidelijk worden dat iedereen die Nederlander in zijn paspoort 
heeft staan, Nederlander is in méér dan alleen juridische zin.
   In een dergelijke dialoog zal veel voorbijkomen, variërend van de traumatische ervaring van 
11 september 2001 tot zich hier afgewezen voelen, van erbij willen horen, er niet bij willen 
horen tot zich erbuiten willen sluiten. Er zal oud zeer boven komen drijven, er zullen weer-
standen en stereotiepen geuit worden, maar er zullen ook positieve en bemoedigende 
geluiden te horen zijn. Zo kunnen blinde vlekken bespreekbaar gemaakt worden en kan de 
bereidheid gevoed worden er samen iets van te maken. Een bereidheid die ik op basis van 
ervaring met dergelijke discussiebijeenkomsten groter acht dan mogelijk vermoed wordt. 
   Ik zie werken aan naamgeving niet als vervanging van multicultureel overheidsbeleid. 
Ik zie het wel als aanvulling op, als onderdeel van facetbeleid gericht op het realiseren van 
de naamgeving Nederlander voor alle hier wonende groepen. Daarbij moet ook het buiten-
staanderperspectief bespreekbaar gemaakt worden, waardoor ook multiculturele competentie 
geactiveerd wordt. 
   Het voeren van deze dialoog zal veel energie en zorg van de overheid vragen. Als deze 
dialoog  systematisch wordt uitgevoerd - op school, op het werk, in wijk- en buurtcentra, 
met postbus 51, landelijke campagnes, mediadiscussies, conferences, luchtige talkshows, 
congressen, politieke discussies, discussies in zaaltjes enz. - met voldoende inbreng, alsof 
het een planologische procedure betreft (die immers gepaard gaat met voorlichting, 
inspraak en activering van de bevolking), zie ik een proces ontstaan dat haar eigen synergie 
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schept. Dit proces kan dan het welbevinden van alle burgers en de sociale cohesie in de 
samenleving positief beïnvloeden. Zo kan een reinigende en verbindende dialoog met een 
breed maatschappelijk draagvlak ontstaan. 

Ik geef nog twee beleidsinstrumenten in overweging: 
1. Facetbeleid met betrekking tot ‘Beeldvorming en het buitenstaanderperspectief’;
2.  Grootschalige multiculturele competentieprojecten. 
Bij dit al kan het gevoerde vrouwenemancipatiebeleid beleidsmakers tot inspiratiebron dienen.

Interferentie-effecten

Dames en heren, ‘allochtoon’ is geen neutraal begrip meer. Het verwijst niet naar gewone 
burgers, maar naar publiekelijk gediskwalificeerden. In de diskwalificatie van deze burgers en 
de multiculturele samenleving hebben de publicist P. Scheffer, de aanslagen van 11 september 
2001 en de opkomst en doorbraak van Pim Fortuyn een belangrijke rol gespeeld. 
   Traditioneel werden allochtone Nederlanders al geproblematiseerd en autochtonen als 
onproblematisch voorgesteld, maar het nieuwe debat deed daar flink wat scheppen 
bovenop. In de publieke discussies kwam de verhouding tussen autochtonen en moslims 
centraal te staan. Brave moslimhuisvaders, geëmancipeerde moslima’s en moslimextremisten 
werden op één hoop gegooid en de pluriformiteit van de Islam raakte uit beeld. 
   Vanaf 2001 heeft de verwarring de overhand gekregen en tekende zich een soort collectief 
onbehagen bij de meest uiteenlopende burgers af: van behoudend tot progressief, van wit 
tot gekleurd. Zo ontstond een emotioneel klimaat van ‘aanpassen of oprotten’ dat allochtone 
Nederlanders die allang waren ingeburgerd, diep heeft gekwetst en hun zelfrespect en 
thuisgevoel heeft aangetast, en dat autochtone burgers in een morele impasse heeft doen 
belanden. Dit klimaat creëerde diverse emotionele blokkades in interetnische relaties die 
niet zomaar zullen verdwijnen. Ik zie voor het lectoraat een belangrijke taak weggelegd 
om deze blokkades te slechten.
   Dat de meerderheid van de allochtone burgers normaal functioneert, is allang bekend. 
Toch blijkt uit het SCP-onderzoek uit 2003 dat 40% van de werkgevers liever geen alloch-
tone werknemers in dienst neemt en dat een meerderheid van de autochtone en een bijna 
meerderheid van allochtone burgers vindt, dat er teveel allochtonen in Nederland zijn. 
Deze resultaten maken indringend duidelijk dat er interferentie is opgetreden. Er is sprake 
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van een optelsom van negatieve beelden. Hierin zijn de allochtoon als buitenstaander en 
als probleemdrager met elkaar vermengd geraakt. Dat ook in de ogen van deze allochtone 
Nederlanders, allochtonen en problemen onlosmakelijk met elkaar verbonden lijken, hoeft 
niemand dus te verbazen. 
   Een dergelijke beeldvorming moet wel doorwerken in het onderling sociaal verkeer en 
tot diverse vormen van multicultureel incompetentie leiden. 
Ons lectoraat heeft de ambitie het debat over de multiculturele samenleving van een 
krachtig weerwoord te voorzien en daar waar nodig te ondersteunen. Deze ondersteuning 
zou kunnen bestaan uit het ontwikkelen van een opleidingsaanbod om Rijk, provincies, 
gemeenten en uitvoerende organisaties te ondersteunen bij het vormgeven van de naam-
gevingstrategie. 
 

Van allochtoon naar zwarte autochtoon

Dames en heren, ik heb in het begin van deze rede demografische verschuivingen en 
ontwikkelingen aangegeven. Deze veranderingen leiden tot nieuwe processen van multi-
culturele ontwikkeling. Multiculturele ontwikkeling (De Horst, 2002) is het proces dat een 
persoon, groep, organisatie of samenleving doormaakt in de ontmoeting met andere 
culturen. Dit proces kan twee kanten op gaan: het kan negatieve beeldvorming en buiten-
staandergevoelens activeren óf de vraag oproepen wat succesvol en effectief multicultureel 
handelen is. 

Ik vind het belangrijk dat in processen van multiculturele ontwikkeling afstand wordt 
genomen van de voortdurende problematisering van allochtone Nederlanders en dat wordt 
gezocht naar de juiste toon en een succesvolle aanpak van vraagstukken. Het lectoraat wil 
dan ook graag meedenken in deze educatieve en agogische opgaven. Hiervoor is een 
evenwichtige en multicultureel competente analyse en aanpak nodig waarin allochtone 
Nederlanders en hun ervaringen niet onzichtbaar worden door het buitenstaanderperspectief, 
zoals het geval is in het volgende voorbeeld: 

Voorbeeld: De witte kleur van onveiligheid
Voor de verkiezingen van 2002 haalden klachten van witte bewoners uit oude Rotterdamse 
wijken de media. Volgens deze bewoners was het slecht wonen in hun wijk omdat hun 
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buurt was veranderd, de wijk onveilig was en zij zich door al die buitenlanders in de wijk 
niet meer thuis voelden. Politici van links en rechts sprongen hier bovenop vanuit een 
partijdige houding die onvermijdelijk leidde tot selectieve waarneming. Daarbij werden 
integratie, allochtonen, onveiligheid en criminaliteit equivalente en uitwisselbare termen. 
   De ijverige politici, de media en de burgers vergaten in de discussie over de bewoners 
echter één detail, waar multicultureel competente welzijnswerkers hen op attent hadden 
kunnen maken. De wijk werd bevolkt door Nederlanders van verschillende afkomst die 
niet crimineel waren, en door Nederlanders van verschillende afkomst die wèl crimineel 
waren, terwijl de wijk ook te kampen had met meervoudige achterstanden.
   In de ogen van de betrokkenen werd de wijk echter bevolkt door autochtonen en 
criminelen. Het nettoresultaat was dat onveiligheidsgevoelens een witte kleur kregen. 
De onveiligheidsgevoelens van autochtonen kwamen dominant in beeld, terwijl die van 
overige wijkbewoners onzichtbaar werden. Dat had als belangrijk neveneffect dat deze 
allochtone Nederlanders het signaal kregen dat zij als Nederlandse burgers niet meetelden, 
omdat hun ervaringen en beoordelingen niet werden meegenomen in de effectieve oplossing. 

Omdat het buitenstaanderperspectief zich vermengt met denkbeelden als ‘het zijn probleem-
groepen’ en ‘het zijn criminelen’, wordt het voor autochtonen bovendien ook moeilijk om 
‘doodgewone allochtonen’ van ‘criminelen’ te onderscheiden en allochtone Nederlanders 
als doodgewone Nederlandse burgers te zien.

Dames en heren, ik vraag aandacht voor de effecten en gevolgen van het buitenstaander-
perspectief, in het bijzonder voor de hier geboren jongere generaties. Hoewel zij als dood-
gewone burger onzichtbaar zijn, verwachten wij van hen wel een zichtbare betrokkenheid. 
Straks functioneren zij als thuiszorgmedewerker, hulpverlener, arts, onderwijzer, ambtenaar, 
politieagent, maatschappelijk werker, personeelsfunctionaris, burgemeester, opbouwwerker, 
leesvader of vrijwilliger. Met andere woorden: zij moeten een veelheid aan maatschappelijke 
rollen of taken vervullen die voor ons aller toekomst hard nodig is.
   Als de vergrijzing in 2020 haar hoogtepunt bereikt (Kortram e.a. 2000), vormen die 
jongeren een belangrijk arbeidspotentieel en geven zij een belangrijke impuls aan de 
vergroening van de samenleving. Daarbij verwacht ik van hen ook kwaliteitsimpulsen, 
bijvoorbeeld als gevolg van hun inzetbaarheid bij vraagstukken over internationalisering. 
Wij hebben deze jongeren dus gewoon nodig.

Maar dames en heren, wat hebben deze jongeren van u en ons nodig? Ik zou zeggen niet 
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‘het Zwitser leven-’ maar het ‘made in Holland-gevoel’. Dus dat zij hier thuishoren, Nederland 
hun thuishaven is. Dat aan deze jongeren niet gevraagd wordt hun eigen identiteit op te 
geven. Hoewel een identiteit aan verandering onderhevig is, is zij niet een soort jasje dat 
op commando uitgetrokken kan worden. Bovendien biedt een identiteit ook houvast en 
hangt ‘jezelf kunnen zijn’ samen met veiligheid en welbevinden. Dat is meer dan overheid 
en samenleving deze jongeren nu te bieden hebben. Het assimilatiestreven wekt daarom 
onrust, onbehagen en zelfs woede op, verscherpt het gevoel een buitenstaander te zijn en 
vormt een fataal struikelblok voor interetnische relaties. 

Dames en heren, hoe zal deze opgroeiende generatie de verdere aanscherping van het 
buitenstaanderperspectief beleven? Hoe zal het in hun beleving doorwerken? Zal het hun 
veiligheidsgevoel beïnvloeden? Zullen zij loyaal zijn aan een samenleving en haar burgers, 
als die hun in meerdere toonaarden duidelijk maken dat zij niet welkom zijn? 
   Ik meen dat er kansen zijn door hen aan te spreken als geboren Nederlanders, wat zij 
feitelijk ook zijn. Zo bevorderen wij dat deze jongeren (een sterkere) binding krijgen met ons 
land. Zij hebben immers geen terugkeerperspectief en passen niet meer in het thuisland van 
hun ouders. Er liggen dus kansen, maar pakken wij die voortvarend genoeg op? En slaan 
wij daarbij de juiste toon aan? Hoe multicultureel competent zijn wij eigenlijk?

Dames en heren, er staat veel op het spel. Het gaat immers om niets minder dan het 
welbevinden, positieve diversiteitimpulsen, het beschikbare arbeidspotentieel, de sociale 
cohesie en maatschappelijke rust. In het bijzonder gaat het om onze jeugd die de toekomst 
heeft en die jeugd is multi-etnisch samengesteld!
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2 Roltoewijzing en de multiculturele 
 competentie

Roltoewijzing in alledaagse ontmoetingen tussen zwart en wit 

Ik ben inmiddels in het tweede deel van mijn rede beland. Ik zal in dit deel voortborduren op 
de inzichten uit hoofdstuk 1 en verbindingen leggen met bevindingen uit eerdere publicaties 
en mijn ervaring met training- en advieswerk in multiculturele werkomgevingen.

Dames en heren, in 1990 heb ik in mijn proefschrift de grondslag voor een nieuwe 
benaderingswijze van interetnische relaties ontwikkeld. Deze ontstond uit analyse van alle-
daagse ervaringen, een beleidsnota, vormingspraktijken en sociaal-wetenschappelijke 
studies. Hieruit bleek dat er sprake was van een soort collectieve, maar onbewuste kijk op 
interetnische relaties die ik aanduid met ‘roltoewijzing’. Aan de hand van een voorbeeld 
uit de dagelijkse omgang werk ik nu roltoewijzing verder uit. 
 
Voorbeeld: Ontmoeting in de trein 1
In een trein neemt een zwarte man plaats tegenover een witte Nederlander. De zwarte 
man groet vriendelijk en vertelt spontaan: ‘Ik vind discriminatie maar niets. Ik heb niets 
tegen witte mensen en ook in de trein ga ik gewoon tegenover hen zitten. Ik zeg maar: 
zolang mensen beschaafd zijn.’ 
U merkt het al bij uzelf, de rol van beoordelaar die de zwarte man vervult, of de actorrol, 
roept geen herkenning op. Bij sommigen van u roept deze - denk ik - ontkenning op, omdat 
u meent dat dit niet gebeurt. Ook zal menigeen een glimlach niet kunnen onderdrukken, 
niet vanwege de inhoud van de gewisselde boodschap, maar vanwege de opstelling, de rol 
van de zwarte man.
 
Reacties op dit voorbeeld zijn vooral: ‘Zo gedraagt een zwart mens zich niet’, ‘De zwarte 
man houdt witte mensen een spiegel voor’, ‘De zwarte man speelt een rol’, ‘Hij doet alsof 
hij het voor het zeggen heeft’. 
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Dit voorbeeld wordt in de meeste gevallen als een vorm van rolwisseling uitgelegd. Maar, 
dames en heren, als er sprake is van rolwisseling, dan is er ook sprake van rolverwachting 
en daarom ook van roltoewijzing. Dat wordt nog duidelijker in het volgende voorbeeld:

Voorbeeld: Ontmoeting in de trein 2
In een trein neemt een witte man plaats tegenover een zwarte man. De witte man groet 
vriendelijk en vertelt spontaan: ‘Ik vind discriminatie maar niks. Ik heb niets tegen 
gekleurde mensen en ook in de trein ga ik gewoon tegenover hen zitten. Ik zeg maar: 
zolang mensen maar beschaafd zijn.’
Wederom is in dit voorbeeld niet van belang of de witte man goede bedoelingen heeft of 
wat hij inhoudelijk zegt. Wel van belang voor deze analyse is de rol die hij inneemt, de 
rol die hij verwacht dat de zwarte man zal innemen en de herkenning die dit voorbeeld 
bij u oproept. Opmerkingen die nu zeker niet gemaakt zullen worden zijn: ‘Zo gedraagt 
een witte man zich niet’, ‘De witte man houdt ons een spiegel voor’, ‘De witte man speelt 
een rol’ of ‘Hier is sprake van rolwisseling’. 

Dit voorbeeld wordt dan ook door vrijwel iedereen als ‘normaal’ en ‘vanzelfsprekend’ 
beleefd. Maar wat is dan het normale en vanzelfsprekende in dit voorbeeld? Door deze 
vraag te beantwoorden komen wij bij de beschrijving van de toegewezen rollen. Het lijkt 
normaal en vanzelfsprekend dat de witte man de actorrol inneemt, daarmee de ontmoeting 
definieert, zich oordelend opstelt en aangeeft welke grenzen hij in het maatschappelijke 
verkeer met zwarte mensen stelt en daarmee gezag claimt. Van de zwarte man wordt daarbij 
een toeschouwerrol verwacht, dat wil zeggen dat hij het vanzelfsprekend zou moeten vinden 
dat de witte man de beoordelaar is en hij de beoordeelde. En dat hij daarmee eigenmacht 
uit handen geeft. Maar dames en heren, waarom zou de zwarte man dat doen?
   Het is immers niet normaal of vanzelfsprekend dat alleen witte mensen een actorrol 
vervullen. Iedereen bezit een oordelend vermogen dat per definitie gebruikt wordt om 
zichzelf, een situatie, of anderen te beoordelen. Hardop of in gedachten. Iedereen oordeelt 
dus; wit over zwart en omgekeerd. Zo kan bijvoorbeeld een Marokkaanse Nederlander het 
niet willen dat zijn kinderen met witte kinderen optrekken. Wederom stel ik, net als in de 
treinvoorbeelden, hier niet de vraag waarom de Marokkaanse Nederlander zich zo opstelt, 
omdat deze vraag zou afleiden van de hoofdlijn van mijn betoog.
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En die hoofdlijn is simpelweg:
1. dat dominante ideologieën ons voorhouden, dat in interetnische omgang witte mensen 

de actorrol en zwarte mensen de toeschouwerrol bezitten;
2.  maar dat ik betoog dat niemand een rol is of bezit maar die hooguit vervult; 
3.  dat zwarte mensen anderen beoordelen vanuit hun eigen uitgangspunten en grenzen, 

eigenmacht bezitten en dus per definitie actor zijn en als zodanig (willen) functioneren;
4.  dat zwarte mensen hun eigenmacht kunnen inzetten om toegewezen rollen af te wijzen 

en dat ook feitelijk doen.4

Uit het eerste treinvoorbeeld blijkt wel dat zij daarbij de kans lopen niet als actor herkend 
te worden of onzichtbaar te worden. Maar dat neemt de feiten dat zij wel actor zijn en 
zich als actor willen en kunnen manifesteren niet weg.

Roltoewijzing op vooruitstrevende terreinen

Voorbeeld: Gender en etniciteit 
In het onderzoeksrapport ‘Verlate uittreding’ een beleidsonderzoek naar arbeidsparticipatie 
van vrouwen in Nederland, dat in opdracht van het ministerie van SoZaW uitgevoerd 
werd, was de voornaamste conclusie dat de helft van de vrouwen stopt met werken na 
het eerste kind. Ik herkende me niet in de onderzoeksresultaten: Surinaamse vrouwen 
stoppen doorgaans niet met werken als zij kinderen krijgen. Wat bleek? Zwarte, migranten- 
en vluchtelingvrouwen kregen in dit onderzoek geen eigen actorrol toegewezen. In de 
eindconclusies werden zij dan ook onzichtbaar. (Kortram 1997b).

In de dagelijkse omgang krijgen mensen dus actor- en toeschouwerrollen toegewezen. 
Maar dames en heren, deze roltoewijzing vindt ook plaats in vooruitstrevende sectoren, 
zoals sociale wetenschappen, minderhedenbeleid en vormingspraktijken (Kortram, 1990). 
Er blijkt dus sprake te zijn van een dominante definitie van de interetnische situatie, een 
collectieve kijkrichting. Van opvattingen die ongevraagd ons denken insluipen. Daartegen 
is geen vooruitstrevendheid gewassen!
   De studies van Bruins (1977) of van Daams (1978) vormen goede illustraties van deze 
dominante definitie of collectieve kijkrichting. Het onderzoek van Bruins draagt de veel-
zeggende titel Houdingen van Nederlandse werknemers ten opzichte van buitenlandse 
werknemers. Het onderzoek plaatst uitsluitend Nederlandse werknemers dus in de rol van 
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beoordelaar en buitenlandse werknemers in de rol van beoordeelde. In het onderzoek 
Naast wie zal ik nu eens gaan zitten? (Daams, 1978) luidt de vraagstelling: ‘Gaan blanken 
in de bus ergens anders dan naast gekleurde Nederlanders zitten? Of denken gekleurde 
mensen alleen maar dat het zo is?’ Ook hier is duidelijk, dat het onderzoek witte 
Nederlanders in de actorrol plaatst. 
   Een onderzoek dat zou vertrekken vanuit een actorrol van zowel gekleurde als witte 
mensen zou niet alleen het gedrag van blanken bij plaatskeuze, maar ook het gedrag van 
gekleurde mensen bij plaatskeuze onderzoeken.5 Het is voorspelbaar dat dan een patroon 
zichtbaar wordt waaruit blijkt dat er bij gekleurde passagiers geen of juist wel barrières 
bestaan tegenover witte mensen. Maar als uit het onderzoek blijkt dat bij gekleurden wel 
sprake is van barrières, zou dat dan geen verreikende consequenties moeten hebben voor 
hoe je interetnische relaties in de wijk verbetert? Of voor theorieontwikkeling binnen de 
welzijnssector? Of voor de vraag of wij met het integratiebeleid wel op de goede weg 
zijn? 

Bij uitzondering trof ik in mijn onderzoek minderheidsdefinities met zwarte mensen in de 
actorrol. Een voorbeeld is de publicatie met de veelzeggende titel: Wederkerigheid in raciale 
stereotypen: wit, zwart en geel. (Maykovich, 1978, 1984) Het punt dat ik maak is niet dat 
zwarte mensen geen actorrol innemen of dat minderheidsdefinities in interetnisch onderzoek 
ontbreken, maar dat het niet systematisch genoeg, dus slechts fragmentarisch voorkomt. 
En daardoor onvoldoende zichtbaar is.

Actualisering

Dames en heren, wij leven nu in 2004. Ook een collectieve kijkrichting uit 1990 kan aan 
betekenis hebben ingeboet. Onlangs heb ik een pilot van recente (inter-)nationale publicaties 
verkend.6 Enerzijds kreeg ik de indruk dat publicaties over interetnische relaties vooral 
betrekking hebben op de dominante definitie van de situatie, een situatie die goed te 
verklaren is vanuit de reproductiefunctie van onderzoek. Anderzijds noteerde ik enkele 
verschuivingen.
1. In soort thema’s die (weer) actueel zijn: bijvoorbeeld zwarte scholen, zwarte wijken, 

assimilatie, de Islam, inburgering, normen en waarden en identiteit.
2. In aan beleid(sontwikkelingen) gerelateerd onderzoek, waarin de concepten ‘sociaal 
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contact’ en ‘sociale afstand’, dat wil zeggen wederzijdse oordelen, terugkerende thema’s 
zijn. Door deze concepten bevatten deze beleidsstudies dus ook minderheidsdefinities 
van de situatie.7

3.  Belangrijker is dat een nieuwe generatie wetenschappers in Nederland-onderzoeksland, 
aan de theorievorming is gaan bijdragen. Deze hebben al zeer waardevolle bijdragen 
geleverd. Als illustratie noem ik prof. dr. Ruben Gowricharn en prof. dr. Gloria Wekker.

4.  De duidelijke aanwezigheid van Forum in Utrecht als kenniscentrum en uitgever van 
talrijke publicaties over multiculturele thema’s en/of doelgroepen.

Ondanks deze verschuivingen blijft de overmacht van de dominante interetnische definitie 
van de situatie nog groot. Vooralsnog beschouw ik de resultaten van onderzoek naar inter-
etnische relaties dan ook als een boek met pagina’s die maar voor de helft beschreven zijn. 
Ik weet niet wat deze halve pagina’s betekenen voor de vele multiculturele adviezen, 
multiculturele discussies van de afgelopen jaren en bijvoorbeeld voor de resultaten van een 
Commissie Blok. Zeker is in elk geval dat kennis ontbreekt, waardoor de werkelijkheid niet 
helemaal gevat kan worden. 
   Waar ik werkelijk benauwd voor ben is dat, onder het mom van objectiviteit, (grote) 
vertekeningen van de (multiculturele) werkelijkheid als waarheid zijn gepresenteerd. Ik vind 
eigenlijk dat sociale wetenschappers, professionals en beleidsmakers alles op alles moeten 
zetten om systematisch te onderzoeken wat roltoewijzing betekend heeft en nog steeds 
betekent voor theorie, beleid, educatie en voor de samenleving. 
   Ik ben dus, ondanks bovengenoemde verschuivingen, van mening dat de eerder besproken 
collectieve kijkrichting op interetnische relaties, nog steeds dominant is. Hierdoor wordt 
evenwichtig sociaal-wetenschappelijk onderzoek en evenwichtige theorievorming over 
interetnische relaties belemmerd. Minderheidsdefinities (dat wil zeggen onderzoek 
gebaseerd op de actorrol van zwarte mensen) dienen dan ook gericht versterkt te worden. 
   Dit kan vorm krijgen door het instellen van een leerstoel met een gerichte leeropdracht.
In de uitwerking van deze gedachte wil ik graag partij zijn. 
Voorts wil ik met universiteiten en onderzoeksbureaus uit de regio samenwerkings-
mogelijkheden verkennen. Te denken valt aan de Universiteit Utrecht, de Universiteit voor 
Humanistiek, het Verwey-Jonker Instituut, Forum, instituut voor multiculturele ontwikkeling 
en het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn. 

Dames en heren, het verwondert mij niet dat roltoewijzing ook doorwerkte in de 
Minderhedennota van 1983, in de latere nota’s, in overheidsbeleid en beleidsonderzoek. 
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Dit blijkt al uit de uitgangspunten van de Minderhedennota. Het zijn immers (vooral de niet-
westerse) minderheden die eenzijdig vaardigheden moeten verwerven om te functioneren 
in de Nederlandse samenleving, terwijl - chargerend - witte Nederlanders niets meer hoeven 
te doen dan zichzelf te zijn. 
   Door alleen de toerusting van deze minderheden te benadrukken wijst dit fundamentele 
beleidsstuk, waarvan volgens C.A. Tazelaar (2002, p. 3) ‘de doelstelling nog steeds recht 
overeind’ staat, minderheden wel een toeschouwerrol toe: zij moeten zich vaardigheden 
eigen maken, zij moeten zich leren instellen op de Nederlandse cultuur, omgangsvormen, 
gewoonten en uitgangspunten. Zij moeten zich inpassen in het bestaande. Dat is de essentie 
van een toeschouwerrol. 
   Het (voorgenomen) minderhedenbeleid versterkt daarmee de actorrol en dominantie van 
de witte meerderheid. Deze kijkrichting blijft rondwaren in latere nota’s en kamerstukken. 
Roltoewijzing valt bijvoorbeeld ook op in het strategisch akkoord van CDA, VVD en LPF 
(Tweede Kamer 2002-2003, 28375, nr. 5). Daarin zegt de regering ‘wederzijdse aanpassing’ 
na te streven, maar zij vertaalt dit tegelijkertijd naar: de inspanningen die ‘nieuwe 
Nederlanders’ zich moeten getroosten. Ook in een recent gesprek met minister Verdonk 
(Nederlandse Moslim Omroep, 11 juli 2004), werd de vraag naar de rol van autochtone 
Nederlanders in het integratieproces nog steeds niet beantwoord.

Dames en heren, het is gemakkelijk voorstelbaar dat roltoewijzing uitermate relevant moet 
zijn voor het onderwijs. Immers, het Horstonderwijs levert afgestudeerden van CMV, SPH, 
MWD en P&A8 af aan werkvelden, waarin interetnische relaties een belangrijke rol spelen. 
Uit mijn onderzoek binnen vormingspraktijken en onderwijs (1990) bleek onder meer dat 
roltoewijzing kritische zelfreflectie bij zwarte deelnemers belemmert omdat niet hún stereo-
tiepen (zij werden niet verondersteld die te bezitten) maar die van witte mensen aan bod 
kwamen. Die kwamen dan ook verder met hun persoonlijke groei. Of zoals een zwarte 
cursist het verwoordde: ‘Mijn mening doet ertoe, maar niet heus’. Terwijl wit leerde: ‘Mijn 
mening heeft meer gewicht’. 
   En dat, dames en heren, in een werksoort die bewustwording en emancipatie wil bevor-
deren. Zo worden deelnemers ongevraagd opgezadeld met tegenstrijdige denkbeelden die 
ambivalent gedrag tegenover elkaar alleen maar versterken. Roltoewijzing bevordert dan 
ook onzichtbaarheid en ongelijkwaardige behandeling van mensen en remt wederkerigheid 
in relaties af. In educatieve activiteiten van recente datum blijft roltoewijzing een belangrijk 
aandachtspunt. Als in een discussie over de multiculturele samenleving een witte student 
een studiegenoot van allochtone afkomst geruststellend toespreekt met: ‘Van mij mag je 
hier blijven’, klinkt hierin de veronderstelling door dat de witte student daarover kan 
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beslissen en de student van allochtone afkomst niet. Natuurlijk wekt dit wrevel op, want 
de witte student gaat daar niet over. Roltoewijzing bevordert dus geen ontspannen relaties.

Dames en heren, ons lectoraat kiest natuurlijk niet voor deze insteek. Educatieve activiteiten 
moeten de groei van alle deelnemers bevorderen. Door de oordelen van één groep centraal te 
stellen, geef je deelnemers gemengde signalen en kunnen educatieve activiteiten ongewenste 
effecten veroorzaken. In onze leersituaties zullen wij dus waar nodig roltoewijzing tegen-
gaan en deelnemers benaderen als actor. 
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3 Van roltoewijzing naar het actorperspectief

Roltoewijzing: enkele bevindingen en gevolgtrekkingen

Ik heb geconstateerd dat er twee vormen van roltoewijzing optreden:
1. Eén op basis van burgerschap vanuit de rollen ‘buitenstaander’ en ‘gevestigden’;
2.  Eén op basis van etniciteit vanuit de rollen ‘toeschouwer’ en ‘actor’.

Dames en heren, in Nederland zijn wij ons nog nauwelijks bewust van het verschijnsel 
roltoewijzing. Daarom is het ook mogelijk dat deze denkbeelden onvrijwillig aan burgers 
opgedrongen kunnen worden. Juist omdat het niet om incidentele maar algemene en 
samenhangende opvattingen gaat, is het belangrijk goed inzicht in dit verschijnsel en de 
effecten daarvan te krijgen.

Wij hebben in hoofdstuk 1 en hoofdstuk 2 kunnen beluisteren dat roltoewijzing: 
1. de kwaliteit van het samenleven aantast. Het buitenstaanderperspectief belemmert 

zowel het thuisgevoel als het welbevinden van migranten. Allochtone Nederlanders 
zullen dus eigen alternatieven moeten scheppen;

2. het signaal afgeeft dat de ene groep een hogere rang inneemt dan de andere zodat er 
fictieve hiërarchische relaties tussen burgers ontstaan. Dit signaal komt niet overeen 
met de zelfbeleving van allochtone Nederlanders. 

3. burgers elkaar selectief laat waarnemen, waardoor men niet meer elkaar maar 
opvattingen over elkaar waarneemt; 

4. een evenwichtige visie op identiteitskwesties in de weg staat waardoor de kans op het 
aangaan van een succesvolle relatie al op voorhand verkeken lijkt; 

5. ertoe leidt dat autochtone burgers en professionals geen gedeeld referentiekader 
hanteren. Opvattingen van allochtone Nederlanders blijven zo onherkenbaar en zijn 
nauwelijks terug te vinden in maatschappelijke opvattingen en normen, praktijktheorieën 
en het interetnische verkeer. Het wordt dan voor autochtonen niet alleen moeilijk 
allochtone Nederlanders letterlijk te horen, maar het vraagt van autochtonen ook veel 
energie en verbeeldingskracht om met de oordelen van allochtone Nederlanders rekening 



Lectoraat ‘Diversiteit en de multiculturele competentie’

25

te houden. Als het referentiekader van allochtone Nederlanders geen deel uitmaakt 
van de ‘witte’ vanzelfsprekendheden, dreigen allochtone burgers af te haken omdat er 
immers geen basis voor een gedeeld referentiekader is;

6. in potentie aanleiding is of kan zijn voor een permanent conflict tussen Nederlanders 
van verschillende etnische achtergronden. Dat conflict kan variëren van het krijgen van 
een ongemakkelijk gevoel bij elkaar tot wrokkige relaties of erger. 

Dames en heren, wie zijn billen brandt, moet op de blaren zitten. Maar waarom je branden 
als je het vuur ook tijdig kan doven?
Ik pleit er dan ook voor te investeren in bewustwording van roltoewijzing en de gevolgen 
daarvan, maar ook in verbindende activiteiten. In dit licht dient u dan ook mijn voorstellen 
te zien. Ik doel op:
• het instellen van een universitaire leerstoel die zich toelegt op het doen van systematisch 

onderzoek naar minderheidsdefinities van de interetnische situatie (zie pagina 20);
• het ontwikkelen van een naamgevingstrategie als reinigende en verbindende dialoog 

(zie pagina 11-12).
Ik gaf zojuist aan dat roltoewijzing aan burgers is opgedrongen. Daarmee zijn burgers niet 
‘schuldig’, maar wel verantwoordelijk voor de wijze waarop zij met roltoewijzing omgaan. 
En dit geldt voor wit en zwart. Het nemen van verantwoordelijkheid krijgt dan een 
persoonlijke dimensie. Vanuit hun actorschap staan mensen immers niet machteloos. En zijn 
zij ook niet overgeleverd aan roltoewijzing. Er kunnen eigen keuzen gemaakt worden of er 
kan een eigen koers uitgezet worden waarin roltoewijzing ontkracht wordt. De manifestatie 
als actor is dan ook een effectief antwoord op roltoewijzing. Het lectoraat wil in de toekomst 
hiertoe ondersteunende contractactiviteiten aanbieden. 

Het actorperspectief als vormgever van multiculturele competentie

Hiermee ben ik eigenlijk al beland bij de aanknopingspunten die de actorrol biedt om 
vernieuwingen te realiseren in de omgangsvormen tussen burgers bijvoorbeeld in de school, 
in de wijk en op het werk. Want een rol die betrekking heeft op ‘Dit ben ik, zo denk ik, dit 
wil ik en dat niet’, draagt de potentie in zich zelfvervreemding tegen te gaan. En draagt 
dus de potentie in zich een tegenwicht te bieden aan diverse vormen van overmacht, door de 
eigenmacht zichtbaar te maken. Onder eigenmacht versta ik in dit verband ‘het vermogen 



Multicultureel competent samen(-)leven

26    

van een persoon om in overeenstemming met eigen doelen te handelen.’ (Kortram, 1990).  
   Het is dus belangrijk dat mensen leren bewust om te gaan met de actorrol en inzicht te 
krijgen in waar en wanneer toeschouwerrollen ontstaan en welke succesvolle methoden er 
bestaan om zich als actor zichtbaar te maken. Deze manier van handelen duid ik aan met 
het Actorperspectief.
   Inhoudelijk kunnen het actorperspectief en de multiculturele competentie de onderwijs-
filosofie van De Horst en agogische opvattingen over de verhouding professional en cliënt, 
versterken. De verbindende factor lijkt mij de visie op de mens als autonoom handelend 
wezen.
   Het lectoraat zal de lectoraatsvisie in samenhang met concepten als ‘kruispuntdenken’ 
(G. Wekker), ‘empowerment’ (J. van Mens-Verhulst) en ‘multiculturele competentie’ 
(J.J. Cluitmans e.a.) verder uitwerken. Daarbij zie ik het actorperspectief als belangrijke 
vormgever van multiculturele competentie. 

In dit verband wijs ik er alvast graag op dat de actorrol niet hetzelfde is als de westerse 
notie van zelfbepaling. Mensen zijn actor, omdat zij zich voor hun handelen oriënteren op 
hun eigen referentiekader, hun eigen cultuur en hun eigen normen. Dat betekent dat zij bij 
het vervullen van de actorrol zowel door ik-culturen als door wij-culturen geïnspireerd 
kunnen worden. Ik wil dit concept dan ook niet op voorhand zien als een vrucht van de 
humanistische traditie, maar ik heb mij door deze traditie wel laten inspireren. 

Wij hebben, terugblikkend, kunnen beluisteren dat: 
1. het belangrijk is dat (allochtone) burgers hun actorrol realiseren of leren realiseren; 
2. deelnemers inzicht krijgen in waar en wanneer toeschouwerrollen ontstaan;
3. de actorrol voor zowel ik-culturen als wij-culturen gebruikt kan worden;
4. een actorrol mensen inspireert om een eigen koers te varen;
5. het realiseren van de actorrol het opzoeken van de dialoog veronderstelt;
6. multiculturele competentie en het actorperspectief gelijkwaardig denken veronderstellen;
7. multiculturele competentie en het actorperspectief zich goed verdragen met vraag-

gericht werken, studentgericht onderwijs en de welzijnsbenadering waarin zelfrealisering, 
mondigheid en het nemen van verantwoordelijkheid centraal staan;

8. het actorperspectief een belangrijke vormgever van multiculturele competentie is.
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4  Het lectoraat ‘Diversiteit en de 
 multiculturele competentie’

Hoofd of hart?
Onlangs werd ik door NVA, Centrum voor duurzame inburgering in Amersfoort, uitgenodigd, 
ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan een inleiding te verzorgen over de multiculturele 
samenleving. Ik vroeg de directeur wat zij wilde bereiken met mijn inleiding en welke 
invulling voor haar het meest passend was: een theoretische visie, een populaire 
verhandeling of een humoristische column met mogelijkheden tot zelfreflectie. Zij koos 
voor het laatste, omdat ‘blijft hangen wat je hart geraakt heeft en dat zijn meestal geen 
theoretische visies’. Uit de vele hartverwarmende reacties na mijn optreden bleek dat 
haar inschatting juist was. 
Ik meen dat multiculturele competentie zich kan ontwikkelen daar waar het hart en 
daardoor de houding geraakt wordt. Zo kan deze tot volle wasdom komen.

De leeropdracht: ‘Diversiteit en de multiculturele competentie’

Dames en heren, met de aanvaarding van deze opdracht wil ik het onderwijs, maar ook 
andere sectoren, een krachtig vernieuwend perspectief aanreiken. Concreet wil ik bevorderen 
dat onder de paraplu ‘Multicultureel competent burgerschap’ onderwijs-, onderzoeks- en 
contractactiviteiten worden ontwikkeld in samenwerking met andere kennispartners
uit het HBO, de universiteiten, de overheid en de werkvelden. 
   Met de opdracht ‘Diversiteit en de multiculturele competentie’ belanden we midden in 
een discussie over de in opspraak geraakte multiculturele samenleving (Forum, 2001). 
Gaandeweg ontwikkelde zich een miljoenenleger van deskundigen, weters en betweters, 
door angst geregeerde burgers en zich niet langer welkom voelende burgers. Het domein 
‘Diversiteit en de multiculturele competentie’ is dus geen neutraal kennisdomein, maar een 
domein waarin emoties hoog oplopen en wij uitgedaagd zullen worden om onze multi-
culturele competentie zichtbaar te maken. 
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Kijkrichting en werkwijze

Het lectoraat wil verbindende multiculturele ontwikkelingsprocessen bevorderen. 

1. Het eerste wat ons te doen staat, is het slechten van blokkades die multiculturele 
competentie in de weg staan. Multiculturele competentie is voor mij in deze fase dan 
ook het vermogen om een klimaat te scheppen waarin men op succesvolle wijze met 
elkaar kan omgaan. Dit vraagt om een kijkrichting en werkwijze waarbij (zelf)-
relativering en toegang krijgen tot ‘het hart’ in het geding zijn.

 Het slechten van blokkades moet plaatsvinden binnen passende lectoraatsactiviteiten 
zoals  deskundigheidsbevordering (bijv. een masterclass en coaching), onderwijs (bijv. 
minors) en dienstverlening (bijv. (zelf-)relativerende inleidingen).

 De lectoraatsactiviteiten zijn in beginsel gericht op de regio en bedoeld voor studenten, 
docenten en het onderwijs, de werkvelden, de multiculturele (zelf-)organisaties en de 
overheid.

2. In tweede instantie is multiculturele competentie een kwestie van toerusting én toe-
nadering.9 Toerusting heeft betrekking op het wijzigen van de collectieve kijkrichting 
en het zoeken naar en vinden van de juiste toon, ook wanneer de andere partij er een 
andere toon op nahoudt.

 Toenadering heeft betrekking op het scheppen van situaties waarbinnen het kunnen 
realiseren van de (succesvolle) omgang mogelijk wordt.

 Bij het vormgeven van toerusting en toenadering zullen de concepten roltoewijzing, 
het actorperspectief, kruispuntdenken, empowerment en multiculturele competentie 
gebruikt worden, maar ook onze onderzoeksresultaten. Het lectoraat speelt graag een 
rol in de deskundigheidsbevordering van eventuele ontwikkelaars en uitvoerders van 
de in deze rede voorgestelde naamgevingstrategie. 

3.  Ik streef ernaar om good practices voor het voetlicht te brengen die betrekking hebben 
op succesvolle interetnische samenwerking. Bij het beschrijven van succesvolle voor-
beelden zal ik mij onder meer laten inspireren door de methode benchmarking, zoals 
beschreven door Dekker (2000).
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Lectoraatsactiviteiten

Het lectoraat voert vier soorten activiteiten uit: onderzoek, onderwijs, dienstverlenings-
activiteiten en positioneringsactiviteiten.

Onderzoek 
Onder de paraplu ‘Multicultureel competent burgerschap’ is vanaf april 2004 een aantal 
pilots opgestart, waaraan ook fase 3 studenten een bijdrage leveren. Deze pilots zijn: 

1. Een literatuurstudie die de relatie tussen competent burgerschap en multicultureel 
competent burgerschap uitwerkt. Uitvoerders: mw. drs. J. Cordus. en mw. F. Bich-Bich 
(Hoio). Belangrijke publicaties zijn onder andere Will Kymlicka (1995), Multi-cultural 
citizenship en Douwe van Houten (2004), De gevarieerde samenleving. 

2.  Een praktijkonderzoek: Multiculturele onderwijspraktijken en de competente 
professionals. Dit onderzoek moet uitmonden in deskundigheidsbevordering op het 
gebied van diversiteit en multi-etnische relaties voor docenten. Uitvoerder: mw. H. 
Nanlohy-Sniphout. Belangrijke publicatie: M. Botman, N. Jouwe en G. Wekker (red.), 
Caleidoscopische visies (2001). Onderzoeksinstelling: Hogeschool De Horst.

3.  Praktijkonderzoek: Culturele en religieuze spreuken in het social work in Nederland. 
Deze pilot exploreert de wijze waarop Marokkaans-Nederlandse social workers van 
islamitische huize (de interpretatie van) religieuze en culturele spreuken hanteren in 
hun werk. Uitvoerders: mw. drs. Herma Tigchelaar en Said Satyane (Hoio). Belangrijke 
publicaties: Wankele waarden. Levenskwesties van moslims belicht voor professionals, 
met bijdragen van Abdulwahid van Bommel en zeventien deskundigen uit hulpverlening, 
onderwijs, zorg en justitie. Forum (2003), en: Moslim in Nederland. Religieuze dimensies, 
etnische relaties en burgerschap: Turken en Marokkanen in Rotterdam. SCP (2004).

In 2005 starten twee deelonderzoeken over ‘interculturele opvoeding’ en ‘multiculturele 
werkorganisaties/multiculturele dienstverlening’. Onder de noemer ‘Toerusting en 
toenadering’ gaat het in deze onderzoeken vooral om de vraag hoe de actorrol in opvoedings-
praktijken en multiculturele werkorganisaties gerealiseerd kan worden. Zo voelen Nederlandse 
werknemers van allochtone herkomst zich niet gehoord, niet gekend, zijn zijzelf, hun 
talenten en kwaliteiten nauwelijks zichtbaar, zijn de omgangsvormen ongelijkwaardig en 
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vinden zij weinig van zichzelf terug in de organisatiecultuur. Het spreekt dan bijna vanzelf 
dat er niet alleen glazen plafonds maar ook glazen tussenschotten aanwezig zijn. (Kortram, 
1994).
   De deelonderzoeken hebben een looptijd tot 2007. De onderzoeksresultaten zullen dan 
een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van onderwijsactiviteiten.

Per 1 oktober jl. is een interessante samenwerkingsrelatie met het Bureau Jeugdzorg 
Utrecht opgestart. In maart 2005 volgt een samenwerking met de Universiteit voor 
Humanistiek in Utrecht. De komende periode wordt in nieuwe kennisallianties geïnvesteerd. 
Zo zijn wij in gesprek met Krater Theater in Amsterdam. Na 2005 komt er meer nadruk op 
onderwijs en contractactiviteiten te liggen. 

Onderwijs en dienstverlening
Het lectoraat doet al veel met vraagstukken betreffende ‘Diversiteit en de multiculturele 
competentie’ in het onderwijs. Zo dragen wij jaarlijks bij aan de uitvoering van de post-
hbo-opleiding ‘De kracht van diversiteit’, een samenwerkingsverband tussen De Horst, 
Forum en Fontys Hogeschool Eindhoven. Ook hebben verschillende vormen van dienst-
verlening aan de Hogechool van Utrecht plaatsgevonden. Op de Horst zijn strategische 
bijdragen geleverd aan het onderwijs en er is samen met docenten, onderwijsontwikkelaars 
en studenten aan een publicatie gewerkt. Voor de toekomst zijn nog meer activiteiten 
gepland. Zo oriënteren het lectoraat en de onderwijsafdelingen van De Horst zich 
momenteel op een nadere samenwerking met de wijk Zuilen en de gemeente Utrecht. Het 
komende jaar zullen strategische bijdragen in het onderwijs voortgang vinden en bereiden 
wij de uitvoering van contract activiteiten voor. In het kader van toerusting en toenadering 
hebben wij de ambitie mee te werken aan de ontwikkeling van een minor waarin vraag-
stukken als burgerschap, naam geving en multiculturele competentie centraal staan. 
Desgewenst zullen wij ook een educatief aanbod ontwikkelen, ten behoeve van de naam-
gevingstrategie en het actor perspectief. In 2007 wordt aan de ontwikkeling van kwaliteits-
criteria ‘multiculturele competentie’ gewerkt. 
Bij onze investeringen in het onderwijs en in de studenten vertrouw ik op de vliegwiel-
functie van onze afgestudeerden. Vanuit hun werkzaamheden in de praktijk kunnen zij 
veranderingen bij burgers, wijken en instellingen aanjagen. 

Positioneringsactiviteiten
Dames en heren, om de positioneringsactiviteiten aan te sturen, is een kansrijk organogram 
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ontwikkeld met daarin een binnenring en een buitenring. (Zie bijlage organogram). De leden 
uit de buitenring staan in verbinding met de Horstdocenten en studenten, universiteiten en 
onderzoeksbureaus. De leden van de binnenring zijn de kenniskringleden. De experimentele 
functie van Horstonderzoeker in opleiding (Hoio)10 brengt ons in contact met veelbelovende 
afgestudeerde studenten en leidt ook tot kennisallianties met universiteiten en het werkveld. 
   Afgelopen jaar kon het lectoraat bij meerdere bijzondere activiteiten een rol spelen op 
plekken waar ‘succesvolle voorbeelden’ in het geding waren. Zo mocht ik voorzitter zijn van 
de jury van de Triomfprijs, een landelijke prijs die ingesteld is door voormalig minister Van 
Boxtel. De prijsuitreiking vond in april 2004 plaats door minister Verdonk. In mei 2004 is 
mijn inwijding gecombineerd met een forumdebat over bekende en succesvolle Surinaams-
Nederlandse vrouwen uit de wereld van de media, politiek, kunst en bedrijfsleven. Dit 
debat krijgt in 2005 in samenwerking met de Stichting ZMV-prijs en E-Quality een vervolg. 
Voor de toekomst worden meerdere debatten gepland, waarbij de vandaag besproken 
perspectieven aan de orde komen.

Dames en heren, het lectoraat investeert dus in haar interne, regionale en landelijke 
inbedding. Zij richt zich daarbij op traditionele werkvelden en nieuwe beleidsvelden, en zij 
zoekt uitdrukkelijk de samenwerking op met multiculturele en zelforganisaties.

Het lectoraat zelf

Voor de uitvoering van de lectoraatswerkzaamheden hebben wij een enthousiast multi-
etnisch team en bedenken wij kansrijke visies en concepten. Met onze visie heeft u al kennis-
gemaakt. Bij een kansrijk concept kunt u denken aan het werken in multi-etnische koppels, 
dat bedoeld is om synergie te scheppen, aan het eerder genoemde concept Hoio, maar 
ook aan de studentenkenniskring, die deze maand van start ging. Verder hebben wij de 
ambitie om op termijn uit te groeien tot een plek waarin promotieonderzoek mogelijk 
wordt en wij zijn ook daarom geïnteresseerd in contacten met de Universiteit Utrecht en 
de Universiteit voor Humanistiek.

Dames en heren, zoals gezegd: wij hebben een enthousiast kenniskringteam. Zij zullen u 
nu enig inzicht geven in hun onderzoeksactiviteiten. Maar niet voordat ik een dankwoord 
heb gericht aan al diegenen die tijdens het schrijven van deze rede klankbord wilden zijn.
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Dankwoord

Dames en heren, in deze inaugurele rede heb ik u deelgenoot gemaakt van mijn visie en 
onze voornemens. Ik hoop dan ook dat ik met deze rede een bijdrage kan leveren aan een 
multiculturele samenleving zonder roltoewijzing en een thuisgevoel voor elke Nederlander. 
Voor ons vormt dat de basis voor een multicultureel competente omgang. 
   Studenten, docenten en vertegenwoordigers van het werkveld, wij zijn blij met jullie 
betrokkenheid in onze lectoraatsactiviteiten en hopen dat deze alleen maar zal toenemen. 
Dankzij jullie staan wij met beide benen op de grond en in de praktijk. Wij zullen jullie in 
onze plannen en activiteiten blijven betrekken en wij hopen dat jullie op je beurt ons ook 
weten te vinden.
   Ik ben het Stichtingsbestuur van Hogeschool De Horst en de voorzitter van de centrale 
directie mw. drs. M.F.M. Jongerius, bijzonder erkentelijk voor de instelling van dit lectoraat 
en het in mij gestelde vertrouwen om deze functie invulling te geven. Ik hoop dat wij aan 
onze gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het welslagen van dit lectoraat goed vorm 
zullen blijven geven. Ik hoop daarbij op jullie onvoorwaardelijke steun. 
   Dr. Maarten van der Linde wil ik bedanken voor zijn bijdrage aan het tot stand komen 
van dit lectoraat.
   Ook de leden van de kenniskring wil ik danken voor het vertrouwen dat zij in mij hebben 
gesteld. Vooral de eerste periode hebben wij veel moeten investeren in elkaar, in de opbouw 
van de kenniskring, in een gemeenschappelijke visie en werkwijze en in de ontwikkeling van 
nieuwe concepten. Maar het is niet voor niets geweest. De basis is gelegd. Wij zijn allemaal 
gedreven en spannen ons samen in om het lectoraat tot een betekenisvol kennisinstituut 
uit te bouwen. 
   Ik wil ook mijn man Toine en mijn kinderen Cyntha en Boyen bedanken voor het geduld 
dat zij afgelopen jaren, en nu ook weer, steeds maar moesten opbrengen. Hoewel, ik heb 
met mijn kinderen wel menig dealtje gesloten. Van twee rasechte actors is ook niet anders 
te verwachten!
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Dames en heren, ik wil ook een dankwoord uitspreken aan iedereen die een bijdrage geleverd 
heeft aan de totstandkoming van deze inaugurele rede. Daarbij tekent zich een netwerk af 
van personen die in diverse sectoren van de samenleving opereren, waarvan ik hoop en 
verwacht dat zij de visie, zoals in deze rede is verwoord, willen adopteren en uitdragen. 
   De mensen van het eerste uur waren mw. prof. dr. M. Duijnstee, hoogleraar aan de 
Universiteit Utrecht en lector ‘Zorg aan mensen met chronische aandoeningen’ aan de 
Hogeschool van Utrecht; de heer Adri Duivesteijn, lid van de PvdA-fractie van de Tweede 
Kamer; oud-minister en vice-premier Hans Dijkstal; Mr. A. van Gorp, projectjurist, 
gemeente Arnhem en drs. I. Kortram, financieel directeur Staatsolie Maatschappij in 
Suriname.
   Mia, Adri, Hans, Toine en Iwan, ik heb van jullie bruikbare adviezen en inspiratie mogen 
ontvangen, waarvoor ik jullie bijzonder dankbaar ben. Ik hoop dat het ook voor jullie een 
bijzondere ervaring was.    
   Ook mw. drs. J. Ferrier, directeur van het expertisecentrum E-Quality, mw. drs. E. Comvalius, 
hoofd van het Centrum HIV/Aids Surveillance, Dept. Volksgezondheid van de staat 
Maryland, USA, en de kenniskringleden lieten zich niet onbetuigd. Dank je wel, Joan en 
Ellen, en Herma, Hannie en Joyce, voor jullie positieve, kritische en inspirerende woorden. 
   Ook wil ik oud-minister van Binnenlandse Zaken en vice-premier Hans Dijkstal, prof. dr. 
G. Wekker, hoogleraar Gender en Etniciteit aan de Universiteit Utrecht, mevrouw M.M. 
van der Weg-van ‘t Veld, wethouder Zorg en Welzijn van de gemeente Amersfoort en 
dr. Bram Peper, oud-minister van Binnenlandes Zaken bedanken voor hun bijdrage als 
coreferent op deze middag.
   Dr. Maarten van der Linde en mw. drs. Annemiek Huijink bedank ik voor de eindredactie 
van deze tekst. Mijn waardering voor jullie inspanningen!
   Tenslotte wil ik ook mijn dank uitspreken aan Claudette Fokké, mijn persoonlijke assistent 
die, op haar eigen pro-actieve wijze, steeds voor mij klaar stond.
   Beste en lieve genodigden, ik heb mogelijk veel van jullie concentratie gevraagd. Maar ik 
hoop dat het voor jullie de moeite waard was. Ik bedank alle aanwezigen voor hun komst. 
Ik ben aan het eind van mijn inaugurele rede gekomen en ik sluit af met de woorden: 
multiculturele competentie lost geen problemen op, maar creëert successen! 

Dames en heren, ik dank u voor uw aandacht. Dixi!
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Noten

1    In deze rede keer ik mij tegen de benaming ‘allochtonen’ en andere vigerende naam-
gevingen. Maar het thematiseren van deze en andere naamgevingen kan niet zonder 
gebruik te maken van deze begrippen. In deze rede gebruik ik vooral het begrip 
‘allochtone Nederlander’.

2    Ik ben me ervan bewust dat de term zwart omstreden is. Zwart is in deze rede de 
tegenhanger van wit(te Nederlanders). Zwart verwijst naar zwarte, migranten en 
vluchtelingen (ZMV) inwoners van Nederland. Wat Z, M. en V. met elkaar verbindt is dat 
zij in principe allen met de in deze rede te behandelen roltoewijzing te maken kunnen 
krijgen. Vergelijk overigens ook M. Botman, N. Jouwe en G Wekker, Caleidoscopische 
visies (2001), p. 165 e.v.

3    Bij deze omschrijving heb ik mij door meerdere auteurs laten inspireren, o.a. door 
Tajfels concept ‘sociale identiteit’, in: H. Tajfel (1978), ‘Social categorization, social 
identity and social comparison’, p.  63, en door de visie van E. Captain en H. Gorashi, 
in: M. Botman e.a., Caleidoscopische visies, p. 153 e.v.  

4    Zeker in situaties waarin sprake is van objectief gelijke posities.
5    U kunt nu tegenwerpen dat een onderzoeker best zijn vraagstelling mag inperken en 

niet binnen één onderzoek zowel het gedrag van wit als van zwart hoeft te analyseren. 
Ik deel deze mening, maar mijn punt is dat dit onderzoek geen incidenteel of geïso-
leerd verschijnsel is. Uit mijn steekproef bleek dat vrijwel uitsluitend in beeld gebracht 
wordt wat en hoe blanken over gekleurden denken. Het omgekeerde ontbreekt zo 
systematisch binnen de door mij onderzochte sociaal-wetenschappelijke studies, dat er 
moeilijk sprake kan zijn van toeval. Welnu, als er geen sprake is van toeval, moet er 
sprake zijn van een systematisch voorkomend verschijnsel. Ik heb dit verschijnsel rol-
toewijzing genoemd.

6    Een greep uit actuelere studies die betrekking hebben op de dominante definitie van de 
interetnische situatie: P. Eersteling en J. Melven (1994), Er wordt wel eens geroepen. 
Utrecht: J. van Arkel; M. Schouten (1994), Kleur. Amsterdam: De Bezige Bij; A.K. Flohr 
(1994), Fremdenfeindlichkeit. Biosoziale Grundlagen von Ethnozentrismus, Opladen: 
Westdeutscher Verlag; J. Blommaert en J. Verschueren (1998), Debating Diversity. 
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London: Routledge; P. Schuck en R. Münz (red.) (1998), Paths to inclusion. 
The Integration of Migrants in the United States and Germany. New York/Oxford: 
Berghahn Books; G.T.M. Verberk (1999), Attitudes towards ethnic minorities. 
Conceptualizations, measurements and models. Diss. Sociologie Nijmegen. Oploo: 
eigen uitgave. 
Een uitzondering betreft onder meer: A.J. Heelsum (1997), De etnisch-culturele positie 
van de tweede generatie Surinamers. Amsterdam: Het Spinhuis. De auteur hanteert het 
concept ‘Etnische zelfdefinitie’ en brengt zo ook de minderheidsdefinitie van de situatie 
in beeld. 

7   Voorbeelden zijn: Smeets e.a. (2001), Jaarboek Minderheden 2001, en: Sociaal en 
Cultureel Planbureau (2003), Rapportage Minderheden 2003.

8    Deze afkortingen hebben betrekking op de vier onderwijsafdelingen van Hogeschool 
De Horst: CMV is Culturele en Maatschappelijke Vorming; SPH is Sociaal-Pedagogische 
Hulpverlening; MWD is Maatschappelijk Werk en Dienstverlening en P&A is Personeel 
en Arbeid.

9    De termen toerusting en toenadering zijn onder meer terug te vinden in RMO (2003), 
Inburgering: educatieve opdracht voor nieuwkomer, overheid en samenleving. 
Werkdocument, Den Haag.

10   Zie voor uitgebreide toelichting op Hoio: L. Kortram (2004), ‘Intrede van de Horst-
onderzoeker-in-opleiding in lectoraat en kenniskring’, in: Tijdschrift voor Sociale 
Interventie, jrg. 13, 2004-2, pp. 59-61. 
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Bijlage

Organogram Lectoraat en Kenniskring

Toelichting op de buitenring.
De buitenring bestaat uit de studentenkenniskring, de interne klankbordgroep en de Raad 
van Advies. In de studentenkenniskring participeren studenten van De Horst. Deze studenten-
kenniskring staat onder leiding van een Hoio. Aan de interne klankbordgroep nemen docenten 
van De Horst deel. Deze zijn in principe afkomstig uit alle onderwijsafdelingen. De interne 
klankbordgroep wordt aangestuurd door een docent-onderzoeker uit de kenniskring.
In de Raad van Advies zijn lidmaatschappen gereserveerd voor een wetenschapper, een 
onderzoeker en het werkveld.

Toelichting op de binnenring.
Het lectoraat kent een multi-etnische samenstelling. Zij is opgebouwd uit de lector, docent-
onderzoekers, externe onderzoekers en Horst-onderzoekers-in-opleiding. 
De bovenstaande foto van het lectoraat is in april 2004 gemaakt. Daarna zijn er personele 
wijzigingen opgetreden.  
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Gegevens over de auteur

Dr. Lucy Kortram voltooide in 1981 haar studie sociologie aan de Rijksuniversiteit Groningen 
met als specialisatie Methoden en Technieken van Onderzoek. In haar studententijd schreef 
zij gedichten en toneelstukken. Ook hield zij lezingen over uiteenlopende onderwerpen, 
soms in de vorm van interactieve gesprekken met de zaal.

Van 1981 tot 1987 werkte Lucy Kortram als wetenschappelijk medewerkster aan de 
Katholieke Universiteit Nijmegen en promoveerde daar in 1990. Met haar proefschrift 
De Cultuur van het oordelen, oordeelsvorming in interetnische relaties legde zij de basis 
voor een nieuwe methodologie: het actorperspectief.

Vervolgens werkte zij tot 1998 vanuit haar advies- praktijk MAPS aan multiculturele 
projecten, vaak op verzoek van vrouwenorganisaties. Deze projecten hadden tot doel de 
interculturele communicatie en samenwerking én het intercultureel management te 
versterken. In deze periode werd het actorperspectief ontwikkeld.

Van 1998 tot en met 2002 was Lucy Kortram lid van PvdA-fractie van de Tweede Kamer. 
Zij heeft zich daarbij succesvol ingezet voor het multicultureel bouwen en de problematiek 
van het geweld, pesten en voortijdige schoolverlaters. 

Sinds 1 september 2003 is Lucy Kortram als lector ’Diversiteit en de multiculturele 
competentie’ verbonden aan Hogeschool De Horst in Driebergen.
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Horstcahiers  
Actuele publicaties met blijvende waarde

Horstcahiers zijn bedoeld om discussie en meningsvorming te stimule ren. Op Hoge school 
De Horst verschijnen regelmatig teksten - bij studieda gen en conferenties, cursus sen en 
onderwijsontwik ke ling - die een groter publiek verdienen dan alleen de studentengroep, 
de cursusdeelnemers, het docenten team, de conferentiegangers. 

Vanaf 2004 verschijnen ook teksten van het lectoraat ‘Diversiteit en de multiculturele 
competentie’ in de Horstcahiers worden opgenomen.

Het lezerspubliek van de Horstcahiers bestaat uit studenten en medewerkers van Hoge school 
De Horst, maar telt ook docenten en wetenschappers uit het middelbaar en hoger onderwijs, 
werkgevers en werknemers in het werkveld, bestuurders van maatschappelijke organisaties, 
overheidsfunctionarissen en politici.

Reeds verschenen
1 Naar een gedeelde werkelijkheid. `Werken vanuit verschillen’. 
 Verslag conferentie CMV. m.m.v. Chan Choenni, Alex Leenders, Albert van Wingerden  
 en Leila Jaffar. 68 blz. Prijs: t 5,-

2. Het verband tussen godsdienst en welzijnswerk. ‘God sta me bij’. 
 Verslag conferentie Theologie & Maatschappij. M.m.v. Elisabeth Posthumus Meyjes,   
 Maarten van der Linde, Harm Dane en Sylvia Seker-Ullu. 36 blz. Prijs: t 3,-

3. Wat is Sociaal Pedagogische Hulpverlening? 
 Kennismaking en eerste oriëntatie inzake SPH. 
 Auteur: Piet Winkelaar, 2e, herziene druk, oktober 1997. 32 blz. Uitverkocht.

4. Profiel van CMV. Uitverkocht. Vervangen door Horstcahier 13.
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5 Meerwaarde uit verschil. Interculturalisatie op De Horst: 
 concretisering van de uitgangspunten. Auteur: Francien Wieringa, februari 1997. 
 24 blz. Prijs: t 2,05

6 Hoezo illegaal? Als de wereld van iedereen is, kan niemand illegaal zijn. 
 Conferentie in het kader van de 52ste Dies Natalis van Hogeschool De Horst. 
 M.m.v. Joke den Dulk, Rian Ederveen, Merijn Goeman, Hamid, Eric Krebbers,     
 Leida Schuringa en Gabbi Wierenga, januari 1998. 40 blz. Prijs: t 2,95

7 Op weg naar inburgering. 
 Werkconferentie in Utrecht. M.m.v. Mulugeta Asmellash, Larbi Edriouch, Homayoun  
 Mehrani, Jacqueline van Poeteren en Leida Schuringa, februari 1998. 24 blz. Prijs: t 2,05

8 Confrontatie met cultuurverschillen. 
 De multiculturele samenleving als stimulans tot creativiteit. 
 Auteur: Han Schoorl, juni 1998. 36 blz. Prijs: t 2,70

9 Springen over je eigen schaduw. Opstellen over autonomie, gezondheid en ziekte.   
 Auteur: Jacqueline Kool, januari 1999. 50 blz. Prijs: t 3,65

10 FIE SOGH: Tot ziens in de wijk! 
 Conferentie over sociaal inburgeren en maatschappelijke begeleiding van vluchtelingen   
 en andere nieuwkomers. M.m.v. Mulugeta Asmellash, Bernadette Clemens, Jeichien   
 Martens, Shervin Nekuee e.a. Leida Schuringa (red.), maart 1999. 68 blz. Prijs: t 5,-

11  Werken met het persoonsgebonden budget. 
 Ervaringen van cliënten, ouders, hulpverleners en zorginstellingen. M.m.v. Fransje   
 Baarveld, Monique Borgonje, José Bouts, Egbert Slot en Rudolf van Tilborg, maart   
 1999. 45 blz. Uitverkocht.
 
12 Van ouderen leren. 
 Studiemiddag over de relatie tussen onderwijs en ouder worden. M.m.v. Jan Willem 
 Gouverneur, Trix van Loosbroek, Dirk Oostelaar, Theo Wehkamp en Gerrit    
 Wolfswinkel, december 1999. 40 blz. Prijs: t 2,95



Lectoraat ‘Diversiteit en de multiculturele competentie’

47

13 Verbinden  - Motiveren – Ondernemen. 
 Profiel van de opleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming van De Horst.   
 Auteur: Leida Schuringa, januari 2000. 48 blz. Prijs: t 3,60
 
14 De legendarische Jopie Eijkman. Leven en werk van dr. J. Eijkman (1892-1945).  

Auteur: Maarten van der Linde, mei 2000. 34 blz. Uitverkocht.

15 Is De Horst wel goed bij haar hoofd? Over leren in hersentermen. 
 Afscheidscollege Han Schoorl. Reacties van Silvia van Kammen, Hans Sopar en Piet 

Winkelaar, september 2000. 34 blz. Prijs: t 3,40.

16 De stad der blinden door José Saramago. 
 Een voordracht door Annette van der Ree. M.m.v. Camiel Verhamme, Els Geurten en 

Ineke de Weerdt., september 2000. 35 blz. Prijs: t 3,60

17 Symposium Mantelzorg. 
 In samenwerking met het Regionaal Steunpunt Mantelzorg Zeist. Bijdragen van Wilma 

Boelman-Fiesler, Huub Buijssen, Zwanny van Klinken en Gerrit Wolfswinkel, maart 
2001. 41 blz. Prijs: t 2,95

18 Van stoplap tot veelkleurige bril. Methodische verkenningen rond maatschappelijk werk. 
Redactie: Maarten van der Linde, mei 2001. 100 blz. Prijs: t 3,65. 

19 Driehoek in beeld. De kunst van adoptie. 
 Uitgave van Hogeschool De Horst en Stade-Fiom, Utrecht. Met bijdragen van Ineke 

Bannink, Toinette Loeffen, Klaaske de Vos en Liliane Waanders, maart 2004. 48 blz. 
Prijs t 12. 50.

20 Tien jaar Hoger Onderwijs voor Ouderen op De Horst. 
 Met bijdragen van Camiel Verhamme, Klaaske de Vos en Maarten van der Linde, 
 april 2004. Prijs t 5,-

21 Multicultureel competent samen(-)leven. 
 Inaugurele rede uitgesproken op 19 november 2004 in Hogeschool De Horst te 

Driebergen bij de aanvaarding van het ambt van lector ’Diversiteit en de multiculturele 
competentie’ door dr. Lucy Kortram. Prijs t 7,50 



Multicultureel competent samen(-)leven

48    

De Horstcahiers zijn verkrijgbaar bij:

Hogeschool De Horst
Horstlaan 2 
Postbus 121
3970 AC Driebergen 
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De noodzaak van arbeidsparticipatie  
 
Inleiding 
Het is van zelfsprekend dat ieder mens in een levensfase komt, waarin hij of zij zelf in zijn of haar 
levensonderhoud moet gaan voorzien. In de ontwikkeling naar volwassenheid mag van ieder (in ieder geval van 
de valide) mens verwacht worden dat hij of zij op een of andere wijze inkomsten of middelen genereert om in 
zijn bestaan te voorzien. Een manier om dit te doen is deelname aan het arbeidsproces. Op deze wijze bereikt 
men een bepaalde mate van sociale en economische zelfredzaamheid ofwel, een bepaalde mate van 
onafhankelijkheid. In de huidige (multiculturele) samenleving, dient deelname aan het arbeidsproces nog een 
ander doel. Het gaat nu niet om het werk dat men feitelijk verricht, maar om de omgeving waarin het werkproces 
zich voltrekt. Het arbeidsproces brengt mensen op een niet vrijblijvende manier met elkaar in contact. In 
dit hoofdstuk zal worden ingegaan op de noodzaak van arbeidsparticipatie om verdere integratie mogelijk te 
maken.  
             

Waarom is arbeidsparticipatie onmisbaar voor verdere integratie? 
Zoals eerder gesteld is het inburgeringsprogramma een voortraject op de integratie. Inburgering biedt de migrant 
een theoretisch aangeleerd en niet in de praktijk getoetst kader (oriëntatie) en voorts een beperkte beheersing van 
de taal, als instrument om verder geïntegreerd te raken in zijn of haar (nieuwe) leefomgeving. Na het afronden 
van deze fase kan men zich op het sociale vlak over het algemeen redelijk zelf redden. Deze conditie op zich 
schept echter in veel gevallen onvoldoende mogelijkheden om ook economisch zelfredzaam te worden. Deze 
basis is eveneens onvoldoende (afgezien van het feit dat iedere burger een hoge mate van eigen 
verantwoordelijkheid heeft) om verder geïntegreerd te raken. Wat ontbreekt, is het intermenselijk contact 
tussen de autochtone en de allochtone burger op een diepgaander niveau. Doorgaans blijft het contact 
steken op het niveau van het alleen maar beleefd zijn tegen elkaar of het naast elkaar leven, i.p.v. met 
elkaar leven. 
 

De noodzaak van intermenselijk contact op een diepgaander niveau.  
Je kennis is, wat je weet of wat je denkt te weten. Met die blik neem je ook je omgeving waar. Als je elkaar niet 
goed kent, is het voor de handliggend dat je waarneming niet altijd spoort met de werkelijkheid. Om dan de 
eigen beeldvorming bij te kunnen stellen, is een diepgaander contact met de ander noodzakelijk. Vaak gaat dit 
diepgaander contact gepaard met confrontaties over en weer. De wrijvingswarmte die hierdoor ontstaat brengt 
het risico met zich mee, dat je je van deze of gene distantiëert Maar juist dankzij deze wrijvingswarmte ontstaan 
er ook mogelijkheden om je eigen beeldvorming bij te stellen. Als men de confrontatie op een constructieve 
manier blijft aangaan zal men voornamelijk door dit proces (socialisatieproces) een meervoudig 
referentiekader ontwikkelen. Men zal zich steeds beter kunnen inleven in de ander. Op den duur zal men 
zich ook steeds meer kunnen identificeren met de ander. Een dergelijk proces is noodzakelijk om je 
geleidelijk aan één met je omgeving (hetzij woonomgeving, hetzij werkomgeving) te gaan voelen en je 
omgeving met jou. Dit is integratie. 
 

De werkomgeving als basis voor verdere integratie. 
Hier wordt er vanuit gegaan dat de migrant in een werkomgeving terechtkomt waar men ook met autochtone 
collega's en met andere migranten met een andere afkomt op een niet vrijblijvende manier moet samenwerken. In 
een dergelijke situatie heb je het als individu niet voor het zeggen met wie je samen wilt werken; je moet met 
elkaar samenwerken, of je al dan niet met elkaar vertrouwd bent, of je elkaar ligt of niet. In andere situaties, 
zoals bijvoorbeeld de omgang met je buren of een lidmaatschap van een sportclub, heb je de vrije keuze om te 
blijven of weg te gaan. Als in die situaties meningsverschillen (meningsverschillen op het intermenselijk vlak) te 
hoog dreigen op te lopen, is men vaak geneigd zich te distantiëren van de ander. Het negatieve beeld dat men 
van elkaar heeft, wordt dan manifest. In een werksituatie zal je naar mogelijkheden moeten zoeken en blijven 
zoeken om dergelijke impasses te doorbreken wil je in een werkbare sfeer blijven werken. Deze zoektocht wordt 
over het algemeen als zeer onaangenaam ervaren. Dit geldt voor alle partijen, bijvoorbeeld voor de genen die 
zich in de verdediging gedrukt voelen, voor het team waar binnen men werkt en voor de leidinggevende die vaak 
geen idee heeft van wat zich feitelijk op de werkvloer afspeelt. Juist deze zoektocht biedt mogelijkheden om je 
grenzen te verleggen, om zienswijzen bij te stellen en om niet reële verwachtingen los te laten, hoe onaangenaam
dit in eerste instantie mag lijken te zijn. Wanneer men zich niet bewust is van dit proces (socialisatieproces), loopt 
men al gauw het risico een verkeerde strijd te voeren, met alle gevolgen van dien.  



 
 

Probleemanalyse met betrekking tot arbeidsparticipatie  
 

Inleiding 
Tot nu toe heeft het platform verschillende netwerken onderkend die in samenhang de sociale infrastructuur 
vormen en als bepalend worden gezien voor allochtonen en hun mogelijkheden om door te stromen naar de 
arbeidsmarkt. Ofschoon deze netwerken een belangrijke bijdrage leveren, wordt in veel gevallen de gewenste 
(arbeids) integratie niet gerealiseerd. Het platform heeft eerder in hoofdstuk 2 onderkend dat er - ondanks de 
inspanningen van bovenvermelde netwerken - toch factoren zijn die de gewenste integratie belemmeren. Het 
inburgeringstraject en adequate beroepsopleidingen alleen zijn in veel gevallen niet voldoende om volwaardige 
deelname aan het arbeidsproces mogelijk te maken. Wederzijdse verschillen in cultuur en achtergrond kunnen op 
het intermenselijke vlak voor problemen zorgen. Deze verschillen kunnen er toe leiden, dat er bij alle betrokken 
partijen drempelverhogende subjectieve percepties ontstaan. Het verkrijgen en behouden van werk, alsmede de 
verdere loopbaanontwikkeling binnen bedrijf/organisatie kunnen hierdoor worden belemmerd. Om beter zicht en 
meer grip te krijgen op deze factoren heeft het platform ervoor gekozen om dit complexe probleem in thema's te 
vatten. 
 

Factoren die arbeidsparticipatie kunnen belemmeren 
Waar het gaat om factoren die arbeidsparticipatie kunnen belemmeren, onderscheidt het platform de volgende 
thema's: 
 

De kloof 
Ter zake van arbeidsparticipatie van allochtonen moeten er op verschillende momenten hindernissen 
overwonnen worden. Bij intercultureel management is er vaak onvoldoende zicht op of inzicht in het 
ontwikkelingspotentieel en de dynamiek binnen de interactiepatronen, die zich doorgaans op het onderbewuste 
vlak voltrekken. 
 

De worsteling 
Allochtone werknemers hebben vaak het gevoel (al dan niet terecht) dat zij, meer en anders dan hun autochtone 
collega's, op vele fronten en verschillende niveaus extra inzet of strijd moeten leveren om voor vol aangezien te 
worden en/of hun baan te behouden. Dit kan ten koste gaan van hun verdere ontwikkeling en productiviteit, 
zowel kwalitatief als kwantitatief, met nadelige consequenties voor betrokkenen en hun (werk)omgeving. 
 

De drempel 
Gemis aan inzicht in het bij Kloof en Worsteling gesignaleerde ongrijpbare/onderbewuste deel van de factoren, 
die het ontwikkelingspotentieel en de dynamiek binnen de interactiepatronen negatief beïnvloeden, maakt het 
begrijpelijk dat er voor werkgevers drempels gaan ontstaan om met allochtone werknemers in zee te gaan. 
 

Bewustwording 
Het onderkennen van factoren die interactiepatronen negatief beïnvloeden, zodat meer bewust en alert met de 
situatie kan worden omgegaan, kan de situatie al fundamenteel doen veranderen. 
 



Ad.1 Thema "De kloof" 

 

Met betrekking tot het verwerven van een baan: 
Veel allochtone werkzoekenden ervaren problemen bij het verwerven van een baan. Gezien de huidige 
economische situatie is het voor iedereen (allochtoon of autochtoon) moeilijk een baan te verwerven. Maar zelfs 
ten tijde van hoogconjunctuur ondervindt de allochtoon meer problemen bij het verwerven van een baan dan zijn 
of haar autochtone medemens. Afgezien van meer concrete belemmerende factoren, zoals bijvoorbeeld het niet 
goed beheersen van de taal en/of het niet beschikken over een adequate beroepsopleiding, wordt een minder 
grijpbaar dilemma gevormd door de problemen die groepen allochtone werkzoekenden (ook als zij de taal goed 
beheersen en over een goede beroepskwalificatie beschikken) ervaren om door sollicitatieprocedures heen te 
komen. Wat hiervan de oorzaak is, is niet concreet aan te geven. Doorgaans krijgt de sollicitant te horen dat de 
keuze niet op hem of haar gevallen is. Het Platform is echter van mening dat juist op dit punt winst te behalen 
valt. 
Wanneer twee mensen in eerste instantie (wereld) vreemd zijn voor elkaar is er tijd nodig om elkaar te leren 
kennen en om vertrouwd te raken met elkaar. Hoe groter de uiterlijke verschillen hoe groter de kloof die 
overbrugd dient te worden. Wanneer het gaat om vrijblijvende relaties/vriendschappen, heeft men alle tijd om 
elkaar te leren kennen en is men vrij om zelf de diepgang daarvan te bepalen. Wanneer het gaat om een 
werkrelatie - een niet vrijblijvende relatie tussen werkgever en werknemer - dient er in zekere mate een gevoel 
van vertrouwen aanwezig te zijn. Wanneer men zich niet of in geringe mate met de ander kan identificeren, zal 
een dergelijk gevoel veel minder gemakkelijk ontstaan. Voor iedere werkgever is het van belang in zee te gaan 
met werknemers, waarvan hij/zij de indruk heeft dat deze een positieve bijdrage kunnen leveren aan zijn/haar 
bedrijfsresultaat en de productiviteit van zijn/haar bedrijf zullen versterken. Als er twijfels zijn, is het begrijpelijk 
en voor de handliggend dat werkgevers kiezen voor mensen bij wie zij minder twijfels hebben, mensen waarmee 
zij zich gemakkelijker kunnen identificeren. Het platform ziet mogelijkheden de afstand tussen allochtone 
werkzoekenden en werkgevers te verkleinen zodat werkgevers meer vertrouwd raken met deze groep 
werkzoekenden. Verder in deze nota zal worden aangegeven welke concrete acties ondernomen (zullen) worden 
om deze kloof te overbruggen. 
 

Met betrekking tot het behouden van een baan: 
Wanneer het de allochtone werkzoekende gelukt is een baan te verkrijgen, dan is het voor hem/haar de kunst om 
die baan te behouden. Ten eerste is het van belang dat de nieuwe werknemer zo snel mogelijk ingewerkt wordt, 
om als medewerker zijn taken zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren. Ten tweede is het (parallel aan de 
inwerkperiode) van belang, dat men zich snel verbonden voelt met zijn/haar werkomgeving dan wel opgenomen 
wordt binnen het team waar men werkt. Dit proces noemt men het "socialisatieproces". 
Hoe meer men ogenschijnlijk op elkaar lijkt, des te makkelijker en sneller zal dit proces zich kunnen voltrekken. 
Maar wanneer de uiterlijke verschillen groot zijn en vermoedelijk negatieve associaties oproepen (onbekend 
maakt onbemind), kan een dergelijk proces vrij moeizaam en soms zelfs problematisch verlopen. Dit kan tot 
gevolg hebben dat men in de proeftijd wordt ontslagen, of dat een eventueel tijdelijk contract niet wordt verlengd 
enz. 
Dat dit proces moeizaam - soms zelf problematisch - verloopt, heeft doorgaans te maken met het feit dat geen 
van de betrokken partijen (de nieuwe medewerker, het team waar binnen men werkzaam is en de leidinggevende 
zelf) zich bewust is van dit socialisatieproces. Omgekeerd, is het juist dit intermenselijk proces dat 
mogelijkheden biedt om elkaar beter te leren kennen, elkaar te begrijpen en bovenal te ontdekken dat men meer 
gemeenschappelijk heeft dan men denkt. 
De winst die hier te behalen valt, is het bewust worden van dit proces, het tijdig herkennen van dit proces 
en vervolgens het ontwikkelen van vaardigheden om een dergelijk proces op een verantwoorde manier te 
hanteren. Dit geldt voor alle partijen op alle niveaus. Diversiteit op de werkvloer kan in dat geval meer als 
een voordeel dan als een probleem worden ervaren. 
 

Met betrekking tot verdere loopbaanontwikkeling:  
Carrière maken betekent doorgaans het krijgen van een grotere verantwoordelijkheid (vaak op 
managementniveau). Meestal gaat dit gepaard met een toename van vertrouwen in de kandidaat. In een 
dergelijke situatie is de potentiële kandidaat kennelijk opgevallen, vanwege zijn vakinhoudelijke kennis en 
(sociale)vaardigheden die nodig zijn, om op meerdere niveaus te kunnen functioneren. Wanneer het 
socialisatieproces zich moeizaam voltrekt, waarbij de werkgever/leidinggevende op één of andere wijze heeft 



moeten ingrijpen of heeft moeten bemiddelen, loopt de betrokken werknemer het risico dat er een smet op zijn 
persoonlijk functioneren komt, los van de schuldvraag. Men heeft geconstateerd dat het socialisatieproces 
moeizaam verliep. Deze constatering - die meestal blijft hangen - kan de verdere loopbaanontwikkeling negatief 
beïnvloeden. Als men zich niet bewust is van dit proces en het derhalve niet als zo danig herkent, dan kan het zo 
overkomen dat de kandidaat moeilijk is in de omgang of overgevoelig is. Wanneer men zich wel bewust is van 
een dergelijk proces en het ook als zo danig herkent, dan is men beter in staat dergelijke situaties in 
perspectief te zien, te relativeren en tot verantwoorde oplossingen te komen. 
 

 

Ad. 2 Thema "De Worsteling" 

 

Hoe het socialisatieproces door de allochtone medewerker wordt ervaren 
Het socialisatieproces zoals beschreven in de thema "De kloof" wordt doorgaans door de allochtone 
medewerker ervaren als een worsteling. Het gevoel bestaat dat men extra inzet moet leveren en/of op 
verschillende niveaus strijd moet leveren om erkend te worden als een volwaardige collega, net als ieder ander, 
als één van het geheel, zonder mitsen en maren en zonder franje. Voor dat men dit stadium bereikt - afgezien van 
de inwerkperiode - is er op het intermenselijk vlak heel wat gaande wat niet zonder risico is.  
De ogenschijnlijke verschillen die eerder in deze nota zijn benoemd, kunnen voor mogelijke obstakels zorgen 
met nadelige gevolgen. 

 

Waarom of waardoor wordt dit socialisatieproces ervaren als een worsteling 
Het is reëel om aan te nemen dat de meeste werknemers hun werkzaamheden in teamverband moeten verrichten. 
Het is eveneens reëel dat een dergelijk team doorgaans overwegend uit autochtone werknemers bestaat. Logisch, 
omdat in onze samenleving de allochtone bevolking in de absolute minderheid is. Na de eerste fase van 
solliciteren en verkrijgen van een baan, is het relevant dat de kandidaat snel ingewerkt is en verbonden raakt met 
het team waarbinnen hij/zij werkzaam is. In deze tweede fase zijn er twee processen die zich (verstrengeld in 
elkaar) voltrekken. Het ene proces is het ingewerkt raken en productief zijn en het andere is het 
socialisatieproces. Het socialisatieproces voltrekt zich meer op het intermenselijk vlak, dan op het 
vakinhoudelijke. Deelname aan het werkproces dient wel als katalysator voor het intermenselijk contact. Omdat 
het ontvangende team en de nieuwe medewerker elkaar nog onvoldoende kennen, neemt men elkaar waar met 
het beeld dat men op dat moment van elkaar heeft. Meestal zijn het algemene groepsbeelden die niet sporen met 
het beeld dat de nieuwe medewerker van zichzelf heeft en omgekeerd. Onder autochtone collega's doet dit proces 
zich ook voor, maar daar waar een allochtone medewerker in een nieuw team moet integreren, kan dit proces 
zich versterkt voltrekken. Uit recent onderzoek van de RUG (d.d. december 2003) is gebleken, dat 
de mate waarin er uiterlijke verschillen zijn, de maat is van de kloof die overbrugd moet 
worden.  
Deze kloof kan minder groot zijn wanneer in het ontvangende team één of meerdere collega's van allochtone 
afkomst zitten met overeenkomstige uiterlijke verschillen, die voor gegaan zijn in het socialisatieproces en er 
goed doorheen gekomen zijn. De algemene groepsbeelden zijn dan al wat bij gesteld.  
De worsteling begint op het moment dat de omgeving een beeld van de nieuwe collega heeft waar deze zich niet 
mee kan identificeren. Hij/zij begint te betwijfelen of men hem/haar werkelijk accepteert. Er ontstaat 
wrijvingswarmte. De nieuwe collega voelt zich buiten het team staan in plaats van het gevoel te hebben bij 
het team te horen. Hij/zij heeft het gevoel extra inzet te moeten leveren om serieus genomen te worden of 
gezien te worden zoals hij/zij werkelijk is. Deze worsteling gaat vaak ook gepaard met een gevoel van 
eenzaamheid.  



 

Kansen en risico's 

 

Kansen 
De kans die een dergelijke omgeving biedt, is dat autochtone en allochtone burgers op een diepgaander 
niveau met elkaar in contact komen. Ondanks de wrijvingswarmte of juist dankzij de wrijvingswarmte kunnen 
vooringenomen standpunten of niet juiste beeldvormingen bijgesteld worden. De ogenschijnlijke verschillen 
zullen na verloop van tijd vervagen en wat men gemeenschappelijk heeft zal aan de oppervlakte komen. Deze 
interactie op het intermenselijk vlak is noodzakelijk om de cohesie binnen het team te vergroten. Dit zal op de 
lange duur ook zijn positieve weerslag hebben op de samenleving. 

 

Risico's 
Ofschoon het intermenselijk contact op een diepgaander niveau - zoals hierboven beschreven - noodzakelijk is, 
is het niet zonder risico's. Wanneer de (nieuwe) werknemer, in het bijzonder de allochtoon, zich niet bewust 
is van dit socialisatieproces, kan hij/zij in tal van valkuilen stappen waardoor de situatie op de werkvloer 
een gespannen situatie kan worden. Doorgaans worden deze spanningen ingegeven door vragen en/of 
opmerkingen van collega's m.b.t. het ogenschijnlijk anders zijn van hun allochtone collega. Reacties op het 
anders zijn qua uiterlijk, qua gedraging, qua zienswijze. Afhankelijk van de manier van reageren over en weer 
kan deze interactie voor alle partijen verrijkend zijn. Wanneer de allochtone collega geconfronteerd wordt met 
vragen en/of opmerkingen waar negatieve associaties aan ten grondslag liggen (vooroordelen) waar de 
allochtoon zich niet mee kan identificeren, kan dit een gevoel van onzekerheid teweeg brengen. Dit gevoel 
ontstaat doordat de allochtone collega zich dit persoonlijk aantrekt. Wanneer deze vorm van "nadere 
kennismaking" beperkt blijft tot incidenten en men (zowel het ontvangende team als de nieuwe collega) 
geleidelijk de niet realistische beelden bijstelt, zal het socialisatie proces zich op een geruisloze niet 
problematische wijze voltrekken. 
Wanneer de allochtone collega met regelmaat van de klok geconfronteerd wordt met eerder genoemde vragen 
en/of opmerkingen, kan het gevoel van onzekerheid omslaan in een gevoel van achterdocht. Dit gevoel van 
achterdocht ontstaat, omdat de persoon in kwestie zich afvraagt: in hoeverre zijn/haar collega's hem/haar serieus 
nemen, of men werkelijk geïnteresseerd is of niet, of dat men de spot met hem/haar drijft. 
Door deze impasse kan wrijvingswarmte ontstaan, daar het individu steeds meer gaat twijfelen aan de 
rechtvaardigheid van de op of aanmerkingen. Het wordt steeds moeilijker om opbouwende kritiek van 
afbrekende kritiek te onderscheiden. Het gevaar is dan ook aanwezig dat zo'n medewerker zich defensief gaat 
opstellen. Op zo'n manier kan dit proces een negatieve weerslag hebben op de het werkproces. De samenwerking 
verloopt moeizaam. Het individu moet grote inspanning leveren om gefocust te blijven op de kwaliteit en 
kwantiteit van zijn werkzaamheden, terwijl er emotioneel een heleboel in haar/hem om gaat.  
Wanneer een dergelijke situatie zoals hierboven beschreven te lang aanhoudt, kan dit verstrekkende gevolgen 
hebben, te weten: 
1. In het ergste geval kan dit er toe leiden dat de werkprestaties (zowel kwalitatief als kwantitatief) afnemen of 

zelfs uitblijven. Men kan er ziek van worden. Uiteindelijk kan het er toe leiden, dat men de baan kwijt raakt. 
2. Een ander gevolg kan zijn dat men zich emotioneel afsluit om volledig gefocust te blijven op het 

vakinhoudelijke (zorgen dat er niets op de werkprestaties aan te merken valt). Deze grondhouding (vorm 
van overleven) kan met zich mee brengen dat men het contact met de collega's beperkt tot het 
vakinhoudelijke en niet meer deelneemt aan de dialoog op intermenselijke vlak (een gereserveerde houding: 
ik houd mijn mond, als je wat wilt weten vraag je het mij maar). Gevolg is, dat men weinig inbreng lijkt te 
hebben bij overlegsituaties en dus steeds minder opvalt als het gaat om innovatief denken. 

3. Als gevolg van de sub 2. beschreven situatie, is het voor de handliggend dat een dergelijke medewerker zich 
niet of op een onzichtbare wijze ontwikkelt binnen het bedrijf of de instelling waar hij werkzaam is. Een 
gevolg hiervan is doorgaans dat men jarenlang hetzelfde werk blijft doen zonder enige promotie gemaakt te 
hebben. 

 



Slotopmerking                             
De hierboven beschreven beleving van hetgeen de (allochtone) medewerker als "Worsteling" ervaart, is een 
beschrijving op hoofdlijnen. Het mag duidelijk zijn, dat deze materie een complexe aangelegenheid is. Ieder 
individu is uniek, met zijn of haar eigen zienswijzen. Zo zal ook ieder individu op zijn of haar eigen wijze 
anticiperen op dergelijke situaties. Hetzij verbaal, hetzij non-verbaal. Voor leidinggevenden is het vaak moeilijk 
om vat te krijgen op deze subjectieve, ongrijpbare factoren. Als men zich er niet van bewust is, zijn ze moeilijk 
als zodanig te herkennen. Bovendien voltrekt het zich meestal buiten het zicht van leidinggevenden. Wat het 
extra gecompliceerd maakt, is dat het niet direct met het vakinhoudelijke te maken heeft. Het is zaak dat 
leidinggevenden zich van de onder het thema Worsteling beschreven processen bewust worden. 
         

Ad.3 Thema "De drempel"  

Vanuit het perspectief van de werkgever bezien, is het te begrijpen dat er soms drempels zijn 
om met allochtone werknemers in zee te gaan. 
In eerste instantie gaat het om de kloof die er is wanneer werkgever en sollicitant qua uiterlijke kenmerken 
zodanig van elkaar verschillen, dat zij zich niet wezenlijk met elkaar kunnen identificeren. In dit geval kunnen er 
bij de werkgever twijfels ontstaan in hoeverre de sollicitant zal passen binnen het team en/of betrokkene aan de 
gestelde eisen zal kunnen voldoen. Vaak worden deze twijfels ingegeven door associaties die men heeft met dit 
“type” mens. Deze twijfels kunnen het gevoel van vertrouwen negatief beïnvloeden. Dit gebrek aan vertrouwen 
kan er al gauw toe leiden, dat de werkgever niet kiest voor deze kandidaat. Dit kan er een oorzaak van zijn dat 
allochtonen moeilijk via de reguliere weg aan de slag komen. 
Een andere meer complexere reden kan zijn: wanneer werkgevers zonder ruis op de zender, onbevangen en 
onvoorbereid, met allochtone werknemers in zee zijn gegaan en vervolgens één of meer negatieve ervaringen 
hebben opgedaan. Ervaringen met allochtone medewerkers die voldoende gekwalificeerd waren, maar die 
desondanks op één of andere wijze niet goed functioneerden of onvoldoende aansluiting vonden binnen het team 
of de afdeling waar zij werkzaam waren. Wanneer de onderliggende redenen van dit disfunctioneren niet goed 
helder zijn, bestaat het gevaar dat dit probleem gekoppeld wordt aan het allochtoon zijn in zijn algemeenheid. In 
dergelijke situaties zullen werkgevers nog grotere twijfels hebben om met allochtonen in zee te gaan.  
Meestal worden deze twijfels niet uitgesproken. Voor de sollicitanten zijn zij daarom moeilijk bespreekbaar; zij 
kunnen er niet veel invloed op uitoefenen. Door allochtone sollicitanten worden deze twijfels als onzichtbare 
drempels ervaren.  
 

Ad.4 Thema "Bewustwording" 
 

Algemeen 
Fysiek gezien is Nederland een multiculturele samenleving zonder dat integratie volledig zijn beslag heeft 
gekregen; daarom wordt dit door de bevolking niet als aangenaam ervaren.  
Over het algemeen is het van belang dat wij allen (autochtoon en allochtoon) er ons van bewust zijn dat wij 
kennis, ervaringen en indrukken hebben opgedaan, waarbij wij subjectieve beelden hebben gevormd. Beelden 
waarvan wij niet altijd zeker weten of die overeenkomen met de werkelijkheid.  Ieder mens heeft zo zijn eigen 
referentiekader, waarin feitenkennis, ervaringen en indrukken opgeslagen liggen (de eigen wijsheden), waaruit 
men meningen en opvattingen destilleert. Wanneer mensen uit dezelfde omgeving of uit hetzelfde land komen, 
hebben zij - tot op zekere hoogte - een gemeenschappelijk referentiekader. Men is in staat elkaar sneller en beter 
te begrijpen, ofschoon men van mening kan verschillen. Wanneer mensen samen komen die - afgezien van de 
taalbarrière - niet dezelfde achtergrond hebben - bijvoorbeeld mensen uit een ander land, van een ander ras, met 
een andere cultuur, een andere moedertaal, met andere geloofsovertuigingen - kortom mensen met een ander 
referentiekader - dan is het vanzelfsprekend dat het enige tijd duurt voordat men elkaar kan verstaan en 
begrijpen. In het traject van (wereld) vreemd zijn voor elkaar naar je kunnen identificeren met elkaar, is er een 
enorme brug te slaan of moeten er meerdere bruggen geslagen worden. Dit is een proces. 
In dit proces zijn zowel de autochtoon als de allochtoon hoofdrolspelers, ofschoon de allochtoon meer 
afhankelijk is van de autochtoon dan andersom. Zonder elkaar is er geen proces. De noodzakelijke 
interactie op het intermenselijk vlak, die mensen (zowel autochtoon als allochtoon) in de gelegenheid stelt 
om eerder gevormde niet realistische beelden en zienswijzen bij te stellen, zal dan uitblijven. Wij weten 
allen, dat wanneer mensen elkaar niet goed kennen en/of begrijpen er al gauw misverstanden kunnen 
ontstaan. Wanneer deze misverstanden zich opstapelen, kan dit leiden tot misstanden. 
 



Werkgevers/personeelsfunctionarissen 
Zoals in het thema “De Kloof” beschreven, lukt het allochtonen vaak niet om op reguliere wijze aan de slag te 
komen. Als het gaat om het verkrijgen van een baan, is de ervaring dat veel allochtonen vaak niet door de 
sollicitatieprocedures heen komen, ondanks het feit dat zij voldoende of goed gekwalificeerd zijn 
Bij de besluitvorming, wanneer het gaat om de keuze - welke kandidaat wel, welke kandidaat niet - staan 
werkgevers/personeelsfunctionarissen of sollicitatiecommissies voor een belangrijke, maar moeilijke taak. In een 
sollicitatieprocedure wordt niet alleen gekeken naar de vaktechnische kwalificaties die de sollicitant heeft weten 
te verwerven (objectieve criteria), maar ook naar de overige (sociale) vaardigheden waar de kandidaat over 
beschikt (subjectieve criteria). Te denken valt hier aan vaardigheden, zoals het in teamverband kunnen werken, 
het goed kunnen omgaan met kritiek of met conflicten, stressbestendigheid enz. Vervolgens is het aan de 
kandidaat om de werkgever/personeelsfunctionaris of sollicitatiecommissie te overtuigen dat hij/zij in voldoende 
mate over deze vaardigheden beschikt. In deze fase van de procedure moet je elkaar goed begrijpen, moet de 
sollicitant de ander hiervan in de juiste bewoordingen en met de juiste non-verbale houding zien te overtuigen. 
Omdat de betrokken mensen elkaar nog onvoldoende kennen, nog geen gemeenschappelijk referentiekader 
hebben, zich nog niet of onvoldoende met elkaar kunnen identificeren is de allochtone sollicitant hier vaak in het 
nadeel ten opzichte van de autochtone sollicitant, met het gevolg dat de procedure voor hem/haar niet positief 
afloopt.  
Door middel van sollicitatietrainingen en gesprektechnieken, kan dit probleem deels ondervangen worden. Het 
risico is wel, dat de sollicitant formuleringen of zinsneden opdist die niet met de eigen beleving overeenkomen 
en daarom al gauw door de mand valt. De twijfels kunnen dan alleen maar toe nemen.  
Wanneer het gaat om sollicitanten die niet in eerste instantie voldoen aan het standaardbeeld dat wij 
normaliter gewend zijn, is het moeilijker om de (sociale) vaardigheden bij die mensen te herkennen. In dat 
soort situaties is het van groot belang, dat werkgevers en personeelsfunctionarissen zich steeds afvragen of 
zij zich werkelijk een juist beeld hebben kunnen vormen van de mate waarin sollicitanten aan de 
subjectieve criteria voldoen.  Om te kunnen komen tot echt faire besluitvorming in dit soort situaties is het 
van doorslaggevend belang dat men zich hiervan steeds rekenschap blijft geven.  
 

Allochtone burgers 
Voor allochtonen is het essentieel te beseffen, dat wij allen in deze (multiculturele) samenleving, algemene 
denkbeelden van of over elkaar hebben, terecht of onterecht. Deze denkbeelden blijven van kracht tot dat 
wij als individu het tegendeel hebben ervaren. Naast andere manieren van participatie in deze samenleving en 
afgezien van het feit dat arbeidsparticipatie leidt tot economische zelfredzaamheid, biedt deelname aan het 
arbeidsproces een uitstekende kans om onze medeburgers op een diepgaander niveau te leren kennen.  
Deze nadere kennismaking - die op zichzelf geen (bewust)doel is en dus ook niet als zodanig herkenbaar is - kan 
beter omschreven worden als socialisatieproces. Dit is het tweede aspect waar vooral de allochtone werknemer 
zich bewust van moet zijn. Een proces, dat zich hoe dan ook voltrekt (zie thema “De Worsteling”). 
Voor allochtonen die in een ander land geboren zijn en deels daar opgegroeid zijn, is het makkelijker 
aannemelijk te maken dat dit socialisatieproces zich moet en zal voltrekken. Dit, omdat zij in eerste instantie 
daadwerkelijk een ander referentiekader hadden of nog steeds hebben. Voor - in het bijzonder - de tweede en 
derde generatie allochtonen is dit moeilijker en ligt het gevoeliger. Allochtonen die hier geboren en getogen zijn 
of op zeer jonge leeftijd naar Nederland gekomen zijn, beschikken grotendeels reeds over een referentiekader dat 
zij gemeenschappelijk hebben met hun autochtone medeburgers. Immers, in het dagelijkse leven zijn zij steeds in 
contact met autochtone burgers, hetzij op school, hetzij op de sportclub, kortom overal. Bij deze categorie 
allochtonen worden de uiterlijke/fysieke kenmerken als de grootste obstakels ervaren. Zij kunnen zich wel met 
hun autochtone burgers identificeren, en waarom kan het niet andersom? Dit dilemma kan gevoelens van 
moedeloosheid, machteloosheid en frustratie met zich mee brengen. Ten aanzien van dit gegeven is het van 
essentieel belang dat allochtonen - in bijzonder de tweede en derde generatie - zich realiseren dat iedere 
allochtoon dagelijks meerdere malen en op verschillende manieren in contact komt met autochtone burgers, maar 
dat omgekeerd lang niet alle autochtonen in dezelfde frequentie en op dezelfde intensieve wijze in contact 
komen met allochtonen. Het is daarom ook verklaarbaar en begrijpelijk dat veel allochtonen van de tweede en 
derde generatie zich meer kunnen identificeren met autochtonen, maar het is ook verklaarbaar en begrijpelijk dat 
veel autochtonen dat nog niet of onvoldoende kunnen met allochtonen. 
                  

Allochtone werknemers 
Een goed begin is het halve werk. Voor (toekomstige)werknemers, in het bijzonder (toekomstige)allochtone 
werknemers, is het zaak dat zij niet alleen toegerust zijn of worden op het gebied van kennis en 
vaardigheden, maar ook dat zij bewust gemaakt worden van het socialisatieproces. Een proces, dat zich in 
allerlei vormen, op verschillende niveaus in verschillende gradaties kan voltrekken.  



Als de medewerker zich éénmaal bewust is van dit gegeven, is het zaak dat hij/zij dit proces, dat vaak 
verstrengeld is met andere processen, gaat herkennen. Deze herkenning levert weer de inzichten op die hard 
nodig zijn om te ontdekken dat op het intermenselijk vlak wrijvingswarmte kan ontstaan wanneer mensen elkaar 
niet goed kennen. Wanneer men bedacht is op dit nevenverschijnsel, zal men beter in staat zijn de emoties te 
kanaliseren en de situatie te relativeren. Op deze manier zal men ook beter in staat zijn nieuwe vaardigheden te 
ontwikkelen om op een constructieve en lichtvoetige wijze door dit proces heen te komen. Het is goed om op te 
merken dat dit socialisatieproces de meest natuurlijke manier is om elkaar beter te leren kennen.  
 

De rol van het middenkader/leidinggevenden 
De rol van de leidinggevende als coach van een (multicultureel) team is cruciaal voor het goede functioneren er 
van. Ook voor de leidinggevende is het van belang zich bewust te zijn van de verschillende processen die 
zich - verstrengeld in elkaar - binnen het team kunnen voltrekken. Als op de werkvloer conflicten ontstaan, 
is het belangrijk om goed helder te hebben wat eraan ten grondslag ligt. Heeft het met het vakinhoudelijke te 
maken of zijn er problemen op het intermenselijke vlak. 
De oorzaak/aard van een conflict is bepalend voor de manier waarop je er mee omgaat. 
Het is vaak lastig om geschillen/conflicten die voortvloeien uit het socialisatieproces te onderscheiden van 
anderssoortige. Het komt nogal eens voor dat zakelijke aangrijpingspunten (onbewust) worden aangewend om 
uiting te geven aan gevoelens van ongenoegen, antipathie, wantrouwen enz. die hun oorsprong vinden in het 
socialisatieproces. Om deze reden is het belangrijk dat de leidinggevende zich bewust is van de verschillinde 
processen, deze in een vroeg stadium herkent en daarop alert en adequaat reageert.  
In de context van diversiteit op de werkvloer is het voor leidinggevenden één van de uitdagingen - zoniet, 
de grootste - om alle betrokkenen ondanks verschillen in uiterlijk, achtergrond, zienswijze, 
benaderingswijze enz. toch op een goede en efficiënte manier te laten samenwerken.  
       

Slotopmerkingen 
In dit thema zijn voor de verschillende - bij het socialisatieproces in de arbeidsomgeving betrokken - geledingen 
de voor hen relevante aangrijpingspunten beschreven, aangrijpingspunten waaraan gewerkt kan/moet worden om 
arbeidsparticipatie van allochtone burgers te bevorderen.    
Deze aangrijpingspunten zullen voor het platform als uitgangspunt dienen voor het ontwikkelen van projecten en 
het organiseren van activiteiten. 
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VEKEERD BEOORDEELD    HET (VOOR)OORDEEL  
Beeldvorming en zelfbeeld        Bijlage B2. 
 
 
We oordelen allemaal, dat is niet vreemd, het is zelfs voor onze overleving noodzakelijk.  
We moeten altijd even snel controleren of iemand niet gevaarlijk voor ons is, of een situatie 
soms levensbedreigend is. Dat is een natuurlijk gegeven. Dat moeten we al doen wanneer we 
de weg oversteken. Aan onze oordelen ligt angst ten grondslag, maar vaak is dat een reële 
angst: het verkeer is gevaarlijk.  
We beoordelen steeds of de situatie veilig is.  
Dat doen we ook als we iemand ontmoeten die we niet kennen. 
We doen dat vaak onbewust en heel snel. 
Omgekeerd doen anderen hetzelfde met ons. 
Een oordeel is noodzakelijk, we kunnen er niet omheen. Het hoeft ook geen probleem te zijn. 
Zelfs als het oordeel negatief is. Een negatief oordeel heeft altijd een reden, en een goede 
reden soms. Het kan zijn dat we eerder in het leven verkeerd beoordeeld zijn. En de pijn 
daarover, die herinneren we ons nog. Ook dat is functioneel: de volgende keer zijn we 
voorbereid. Maar soms gaat angst een eigen leven leiden, we zijn dan nog steeds bang, terwijl 
dat eigenlijk niet meer nodig is. Want de situatie is veranderd. Onze tas is een keer gestolen 
en nu denken we dat het meteen weer zal gebeuren, maar die kans is klein. We moeten blijven 
opletten natuurlijk, maar we hoeven niet altijd bevend over straat te lopen. 
Het is handig om bij onszelf na te gaan of de angst die we voelen nog wel op z’n plaats is.  
Het is praktisch om in een als verdacht uitziende situatie ons negatieve oordeel te verifiëren: 
Klopt het wel? Als je twijfelt, kun je gewoon op iemand afstappen en iets zeggen om te kijken 
hoe de ander reageert. Het is een manier om van onze angst over wat er eerder gebeurd is af te 
komen en weer met vertrouwen nieuwe situaties tegemoet te kunnen treden. 
 
Een oordeel valt vaak negatief uit als we ons niet met de ander kunnen identificeren. Wanneer 
de ander duidelijk ANDERS is dan wij, of anders dan wij denken… 
Wat kunnen we daar aan doen? Soms biedt de situatie geen ruimte om het beeld bij te stellen. 
Wel kunnen we het ons bewust maken en later, als het oordeel is geveld, eens kijken of het 
wel klopt. Als de situatie dat toelaat. Ook later nog kunnen we de beeldvorming over onszelf 
of over de ander bijstellen.  
Of om de termen van mw. dr. Lucy Kortram te gebruiken, we kunnen de roltoewijzing die ons 
als het ware als reflex overkomt en die natuurlijk tegelijkertijd de ander treft, ook omzetten 
vanuit het ‘buitenstaanderperspectief in het ‘actorperspectief’. U heeft daar in de column een 
prachtig voorbeeld van gehoord. 
 
 
Roltoewijzing en Beeldvorming 
Ben je wel eens voor een Duitser aangezien? 
Voor blonde, witte Nederlanders is het vaak nog steeds pijnlijk om b.v. op vakantie in het 
buitenland voor een Duitser te worden aangezien. We maken haast dat beeld bij te stellen: 
‘Nee, ik kom uit Holland, The Netherlands…., dat is iets heel anders….’ 
Of we weten uit ervaring dat de Duitse taal in een land niet welkom is, en hoewel de meeste 
Nederlandse mensen wel wat Duits spreken, beginnen we liever in het Engels, soms zelfs in 
Duitsland zelf… Bij jongere mensen, zowel in Nederland als in Duitsland begint dat gelukkig 
te veranderen. Want is die angst voor de Duitser en de Duitse taal nog wel op zijn plaats? 
Roltoewijzing, die negatief uitpakt is voor iedereen een pijnlijke ervaring. We kunnen die pijn 
niet voorkomen. Maar we kunnen wel, door bij onze ervaring stil te staan, eens nagaan of 
onze angst voor die pijn nog wel nodig is. Het kan ook een oude pijn zijn, die bij een oud 
beeld hoort en uit een oude situatie voortkomt. Past de pijn nog bij de situatie van nu? 
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We willen u uitnodigen dit eens bij uzelf na te gaan. Kunt u zich een dergelijke situatie 
herinneren? Een situatie waarin u anders beoordeeld bent dan u verwachtte? 
  
 
Je kunt je afvragen: 

- Heb je je wel eens buitengesloten gevoeld? 
- Anders gevoeld, verkeerd beoordeeld gevoeld? 
- In het ‘buitenstaanderperspectief’ geplaatst gevoeld? 
- En hoe voelde je je? 
 
- Heb je je ook afgevraagd of het beeld van je een buitenstaander te voelen wel klopte 

of dat het misschien je eigen idee, een projectie van je verwachting was?  
- Heb je iets gedaan om het beeld te verifiëren? 
- Heb je het heft in eigen hand genomen en je zelf als ‘actor’ opgesteld? 

 
 
 
INTERVIEW: 
Vraag het volgende aan degene die naast je zit.  
Kies wanneer je antwoord geeft niet je meest pijnlijke ervaring, als die te moeilijk is om over 
te praten. Kies in dat geval een gewonere situatie. 
 
Wil je mij vertellen wanneer je je in je leven buitengesloten hebt gevoeld? 
Dat kan ook langer geleden zijn, in je jeugd bijvoorbeeld. 
 
Heb je je wel eens buitengesloten gevoeld?  
Anders, verkeerd beoordeeld gevoeld? 
In het ‘buitenstaanderperspectief’ geplaatst? 
In welke situatie was dat? 
En hoe voelde je je? 
En wat heb je gedaan? 
… 
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HET INTERVIEW   VERSCHIL MOET ER ZIJN   
  
 
 
 
HEDEN    WIE BEN JE NU? 
 
Hoe heet je ….. 
Wat doe je ….. 
Waar woon je ….. 
Waar kom je vandaan ….. 
Hoe zie je er uit ….. 
 
Wat vind je leuk ….. 
Wat vind je belangrijk ….. 
Waar voel je je bij thuis …..  
Waar identificeer je je mee ….. 
Welke kleren draag je ….. 
 
 
 
 
 
VERLEDEN  WIE BEN JE GEWEEST? 
 
Hoe was je vroeger? 
Wat waren je plannen ….. 
Wat waren je dromen ….. 
Hoe zag je er uit? 
 
Hoe was je 10 jaar geleden? 
Je plannen ….. 
Je dromen ….. 
 
Hoe was je 20 jaar geleden? 
Je plannen ….. 
Je dromen ….. 
 
Hoe was je als kind? 
Je plannen ….. 
Je dromen ….. 
 
Ben je veel veranderd? 
Wat is gelijk gebleven ….. 
Wat is het opvallendste veranderd ….. 
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TOEKOMST   WIE ZAL JE WORDEN? 
 
 
WAAR GA JE NAAR TOE? of  HOE ZAL JE IN DE TOEKOMST ZIJN? 
 
 
Wat zijn je plannen …..   
Wat zijn je dromen …..   
Waar zal je wonen ….. 
Wat zullen je bezigheden zijn…... 
 
 
 
Over 1 jaar? 
Wat zijn je plannen …..   
Wat zijn je dromen …..   
Wat wil je bereiken ….. 
Welke wens wil je in vervulling doen gaan ….. 
 
 
 
Over 5 jaar? 
Wat zijn je plannen …..   
Wat zijn je dromen …..   
Hoe ziet je leven er dan uit ….. 
Waar verlang je het meest naar ….. 
 
 
 
Over 10 jaar? 
Wat zijn je plannen …..   
Wat zijn je dromen …..   
Wat zul je veranderd hebben ….. 
Wat zal er veranderd zijn ….. 
 
 
 
Zullen je plannen, dromen, ideeën veranderen? 
 
 
 
Wat zal het meest veranderen? 
 
 
 
Wat zal hetzelfde blijven? 
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DEEL C: De brug naar de ander  
 
FEESTEN, TRADITIES EN GEWOONTES 
Een goede manier om elkaar te leren kennen 
 
Wanneer we alle feestdagen van de verschillende culturen in een jaarkalender zouden 
plaatsten zouden we elke dag feest kunnen vieren! 
Een feest vier je met elkaar, het is een viering in blijdschap en versterkt de saamhorigheid van 
een groep, de verschillen tussen mensen vallen weg. Een feest doet je even je zorgen 
vergeten, ook al valt dat niet mee. Daarom wordt er bij feesten ook speciaal aandacht 
geschonken aan mensen die het moeilijk hebben. 
Met feesten delen we ook het jaar in, we knippen het is stukjes, zoals de natuur dat met 
seizoenen doet. Een feest, vaak met symbolische handelingen, markeert soms de overgang 
van de ene periode naar de andere. Dat kan zijn het begin en het eind van b.v. een seizoen of 
van een levensfase. We staan stil bij begin en eind, want we denken nu eenmaal in 
tegenstellingen. Maar we staan ook even stil bij het feit dat alles weer terugkeert, zich in een 
cyclus afspeelt, de dagen, de maanden, de jaren…  
Ze vormen een cirkel, of eigenlijk een spiraal: de jaargetijden komen terug, je bent weer jarig, 
maar de tijd gaat door. Er is niet een begin of een eind, er is altijd een begin en een eind. Want 
er is weer een nieuw begin, het is een proces, een beweging zonder einde. 
De overgangen naar andere, nieuwe periodes markeren we graag met een teken, een 
symbolische handeling, een gewoonte, een ritueel. Het is de stap over de drempel naar een 
volgende levensfase. Bij verschillende religies zie je voorbeelden daarvan: doop en 
communie, maar ook Kerstfeest, Pasen, enzovoort.  
 
Ook niet religieuze feesten en tradities hebben hun symbolische handelingen: b.v.  

- Verjaardag met cadeautjes: Je hebt er weer een jaar bij kunnen tellen! 
- Midwinterfeest met de groenblijvende (kerst)boom: De boom die nooit zijn groen 

verliest en daarmee het eeuwigdurende leven in de natuur symboliseert. Ondanks de 
wintertijd komt de lente weer! 

- Bevrijdingsdag: Herdenking van de bevrijding na een periode van oorlog en strijd. 
 
Jaarlijkse feesten en traditionele vieringen van verschillende culturen hebben veel 
overeenkomsten. Wanneer je je in de achtergronden van de feesten verdiept merk je dat bij 
hetzelfde soort momenten wordt stilgestaan. Feesten zijn een manier om afscheid van een 
bepaalde periode te nemen en/of een nieuwe fase welkom te heten. 
 
Voorbeelden van feesten of momenten van bezinning die de cycliciteit van het leven 
markeren: 

- geboorte/dood  
- midwinterfeest en voorjaar/nieuw leven/Nieuw Jaar   
- doop/eerste communie  
- verjaardagen/bruiloften/jubilea/Sinterklaasfeest/familiefeesten 
- offerfeest/dankdag (o.a. Thanksgiving Day in Amerika) 

 
Religieuze feesten vallen gedurende het jaar vaak samen met niet religieuze feesten: 

- Pasen (de kruisiging van Jezus en zijn opwekking uit de dood) valt tegelijk met het 
begin van het voorjaar: Het nieuwe leven met bloemen, eieren en kuikentjes, een 
nieuw begin. 

- Kerstmis (de geboorte van Jezus) valt samen met het midwinterfeest: De kortste nacht 
en de terugkeer van het (zon)licht. 
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Wanneer je meer van de achtergronden weet zie je ook overeenkomsten tussen verschillende 
culturen. Het feest ziet er misschien anders uit, de vorm verschilt, maar de intentie is gelijk. 
Elke religie heeft een traditie van momenten van het zuiveren van lichaam en geest door 
inkeer, soberheid van leven en een gevoel van solidariteit. Een voorbeeld daarvan is het 
gebruik om een periode te vasten. 

- Carnavalsfeest aan het begin van de vastentijd (voor Christenen) 
- Ramadhan, vastenmaand met aan het eind het suikerfeest (voor Moslims) 

 
Alle religieuze en spirituele tradities kennen de ontwikkeling van de menselijke vermogens en 
talenten als een weg die we allemaal gaan. Als doel hiervan zou je kunnen noemen het 
ontwikkelen van het goede in lichaam en geest, het tot bloei brengen van jezelf en (met) 
anderen, en het komen tot inzicht in het hoe en waarom van het leven. Zoals de wetenschap 
ook op een bepaalde manier probeert inzicht te krijgen in de geheimen van de 
levensprocessen, doet de spirituele traditie dat via de innerlijke weg. 
Verschillen zijn er per cultuur vooral in vorm, in de gewoontes en de verschillende gebruiken. 
Je zou kunnen zeggen dat die per groep verschillen naar natuurlijke en culturele 
omstandigheden en ook naar klimaat. Ook geven ze vorm aan een eigenheid, een eigen wijze 
van zijn, die specifiek is voor een bepaalde groep mensen en waarmee men zich wil 
onderscheiden van anderen en tegelijk kan identificeren met de groepsgenoten. Bedoelingen 
en achterliggende gedachten wijzen vaak in eenzelfde richting, denk aan gebed, meditatie, 
inkeer en overgave of offer. 
 
Elkaars feesten leren kennen is een manier om elkaar beter te leren begrijpen. Het je 
verdiepen in de achtergronden van die feesten en tradities brengt begrip en vaak ook 
wederzijds respect. In elke cultuur hebben de feesten hun eigen symbolische handelingen en 
zijn bepaalde symbolen representatief voor bepaalde groeperingen. Vaak zijn het oude 
symbolen, waarvan de betekenis in de loop der eeuwen soms ook veranderd of verschoven is.  
Daarom hebben we dit thema ‘Leven met Verschil’ de ondertitel: ‘Van eigen wijze naar eigen 
wijsheid’ meegegeven. In elke vorm, in elk symbool of teken schuilt een eigen betekenis, een 
eigen wijsheid, die in de jaren en eeuwen zo is gegroeid.  
Aan het eind van het stuk is een eenvoudige vragenlijst gevoegd, die als uitgangspunt voor 
een discussie gebruikt zou kunnen worden.  
Door elkaar te bevragen leren mensen elkaar kennen, waardoor verschillen minder gevoeld 
worden. Eigenwijsheid wordt zodoende omgevormd tot respect voor elkaars eigen wijze van 
doen en elkaars eigen wijsheid. 
 
Voor meer informatie bij het organiseren van een avond over dit thema kunt u zich wenden 
tot het secretariaat van het Nut in Edam. 
 
Om het onderwerp dichter bij de mensen te brengen zijn hier enkele bijlagen toegevoegd:  
 
Bijlage C1. bevat uitgebreide informatie over achtergronden van feesten, afkomstig van de 
website van het Meertens Instituut uit Amsterdam.  
 
Bijlage C2. bevat enkele bladzijden uit het boekje ’Moslimse en Christelijke Feesten’ van 
drs. Jan Slomp uit 1981, uitgegeven bij Verweij B.V. in Mijdrecht. Hij gaat in op de 
achtergronden van enkele bekende feesten en vergelijkt 3 grote godsdiensten. Er zijn in het 
boekje ook vragen voor discussiegroepen toegevoegd. 
 
Bijlage C3. bestaat uit een aantal bladzijden met symbolen en tekens met aan de achterkant 
de betekenis ervan. De bladen kunnen in vieren worden geknipt en als een spel dienen, 
waarbij mensen kunnen raden waar het betreffende symbool of teken voor staat. 
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MOGELIJKE VRAGEN BIJ EEN DISCUSSIE OVER HOE BEPAALDE FEESTEN 
GEVIERD WORDEN. 
 
 
Wat doe je met Kerstmis en Oud en Nieuw? 

- met familie thuis 
- met vrienden 
- in het café 
- op vakantie 
- in het buitenland 
- … 

 
 
 
 
 
Hoe vier jij je verjaardag eigenlijk? 

- met familie 
- met vrienden 
- met één persoon 
- … 

 
 
 
 
 
Hoe verloopt het afscheid bij een overlijden in jouw familie? 

- in het huis van de overledene 
- in de kerk/moskee 
- in een uitvaartcentrum 
- … 

 
 
 
Uitbreiding naar behoefte 
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Feesten 

In Nederland worden talloze feesten gevierd. Waarom en op welke manieren vieren mensen feest? Op deze 
webpagina vindt u beknopte informatie over twaalf traditionele jaarfeesten. Jaarfeesten hebben als kenmerk dat 
ze elk jaar op vaste data in het publieke domein worden gevierd. 

Aan dit overzicht worden geen nieuwe lemma's toegevoegd. In samenhang met het lopend onderzoek naar 
Feest en ritueel, één van de zwaartepunten binnen het etnologische onderzoek van het Meertens Instituut, is 
een feestendatabank in ontwikkeling. 

Meer informatie over feesten in Nederland is verkrijgbaar bij de documentalisten van het Meertens Instituut:
Telefoon: (020) 462 85 00, dagelijks tussen 10.00 en 12.00 uur.

Post: Dienstverlening Meertens Instituut, Postbus 94264, 1090 GG Amsterdam
E-mail: info@meertens.knaw.nl 

Valentijn, Carnaval, 1 april, Moederdag, Luilak, Pinksteren, Dierendag, Halloween, Allerheiligen, Allerzielen, 
Sint-Maarten, Sinterklaas 

 

Valentijnsdag 
 
Op 14 februari is het Valentijnsdag. Dan kan men een bloemengroet of een kaartje sturen aan mensen die men dankbaar is 
of op wie men bijzonder gesteld of zelfs verliefd is. Vooral de bloemenhandel en de laatste jaren ook de posterijen spannen 
zich in om deze gedachte ook in Nederland tot leven te roepen. 
In Engeland en de Verenigde Staten kent Valentijnsdag een traditie van enkele eeuwen. In Nederland en verscheidene 
andere Europese landen is Valentijnsdag pas bekend sinds de jaren vijftig van de twintigste eeuw of nog later. 
 
Sint-Valentijn 
14 februari gold als de dag waarop in de derde eeuw twee heiligen met dezelfde naam Valentinus om hun geloof gedood 
waren en daarom op deze dag vereerd werden. De een was priester in Rome, de ander bisschop van Terni. Niet uitgesloten 
is dat het toch een en dezelfde heilige betreft. In hun levensloop - voor zover die bekend is - valt geen enkel 
aanknopingspunt te vinden met de moderne gebruiken van Valentijnsdag. Tot aan de hervorming van de heiligenkalender 
van de rooms-katholieke kerk in 1969 kon op 14 februari Sint-Valentijn vereerd worden. Daarna is Valentijn als heilige 
van de kalender afgevoerd. Om in de achteraf geconstateerde leemte te voorzien, is rond het midden van de twinigste 
eeuw, waarschijnlijk vanuit de bloemenbranche, de ‘oude legende van broeder Valentijn’ bedacht. Deze verschijnt nog 
regelmatig in allerlei variaties in krantenberichten. Zo zou Valentijn in ‘de middeleeuwen’ monnik zijn geweest van een 
Italiaans klooster. Stelletjes die hem bezochten, schonk hij geluksbloemen, die hij zelf kweekte in zijn kloostertuin. 
 
Engeland en Amerika 
De oudste verwijzingen naar wat nu Valentijnsdag heet, dateren uit Engeland uit de vijftiende eeuw. Geliefden uit gegoede 
kring noemden elkaar ‘valentine’ of schonken elkaar een ‘valentine’, een soms kostbaar cadeau. In 1660 noemt Samuel 
Pepys het gebruik enkele malen in zijn dagboek. Vanaf de tweede helft van de achttiende eeuw gaan verliefden elkaar op 
Valentijnsdag zelfgemaakte kaarten sturen met een kort liefdesgedicht. Vooral in de tweede helft van de negentiende eeuw 
waren deze kaarten in Engeland en Amerika buitengewoon populair. In de twintigste eeuw ondervindt de Valentijnskaart 
in toenemende mate concurrentie van de kaarten die met Kerstmis worden verstuurd. Niettemin werd in Amerika in 1995 
een miljard Valentijnskaarten verstuurd naar, in volgorde van belangrijkheid: leraren, kinderen, moeders, echtgenotes en 
geliefden. 
 
Nederland 
Eind jaren veertig ging het in Nederland goed met de export van bloemen, maar stagneerde de binnenlandse vraag. Om 
daar wat aan te doen werd in 1949 door een kort tevoren uit Amerika teruggekeerd bestuurslid van de Vereniging De 
Nederlandse Bloemisterij voorgesteld om ook in Nederland Valentijnsdag of ‘bloemendag’ in te voeren. Omstreeks 
Valentijnsdag werden namelijk al grote hoeveelheden bloemen naar Amerika en elders uitgevoerd. 
Om bekendheid te geven aan de nieuwe feestdag reikte de vereniging, omgeven met de nodige publiciteit, aan mensen die 
zich voor hun omgeving, vaak zonder op te vallen, verdienstelijk hadden gemaakt een ‘nationaal Valentijnhuldeblijk’ uit, 
in de vorm van een bloemenmand of een taart. Deze werden soms overhandigd door ‘broeder Valentijn’ in persoon. Via de 
kranten werd men aangespoord gegadigden voor deze huldiging op te geven. Een commercieel initiatief kreeg op deze 
manier een ideëel karakter. Gehoopt werd uiteraard dat men dit voorbeeld in eigen kring zou navolgen. 
Hoewel het beeld bestaat dat de viering van Valentijnsdag in Nederland niet veel voorstelt, bleek uit een in 1996 door het 
bureau Trendbox gehouden representatieve steekproef onder vijfhonderd Nederlanders dat ruim de helft van de 
ondervraagden wel eens een Valentijnskaart of -cadeau had gekregen. Hun aandeel was het hoogst in de categorie van 16 
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tot 24-jarigen en in de grote steden was het gebruik beter bekend dan op het platteland. Het zijn mogelijk vooral meisjes op 
middelbare scholen die Valentijnskaarten sturen. 
Hoewel het aantal verstuurde Valentijnskaartenslechts een fractie van het aantal kerstkaarten bedraagt, worden er toch al 
enkele miljoenen Valentijnskaarten verstuurd, De laatste tijd raakt ook het plaatsen van kleine Valentijnsadvertenties in 
zwang en kunnen via het internet Valentijnswensen worden verstuurd. De horeca biedt Valentijnsdiners aan en soms 
worden, bijvoorbeeld voor alleenstaanden, Valentijnsfeesten georganiseerd. 
 
Veranderende viering 
Zoals te verwachten is bij de overname van een ‘vreemd’ gebruik, heeft Valentijnsdag zich, vergeleken met de 
oorspronkelijk viering in de Angelsaksische landen, aangepast aan de Nederlandse situatie. Bij de invoering van 
Valentijnsdag in Finland heeft eenzelfde soort proces plaatsgevonden. In Nederland had Valentijnsdag aanvankelijk vooral 
het karakter van een ‘Dag der Vriendschap’, een dag voor het uiten van gevoelens van respect en waardering. Bijzondere 
mensen of hele groepen, zoals de wegenwacht en reddingwerkers, werden voor hun belangeloze inzet met een bloemetje 
bedankt. De landelijke organisatie maakte hierbij steeds meer plaats voor lokale of particuliere initiatieven. Het beroep op 
de (vaag Italiaanse, in ieder geval Europese) figuur van ‘broeder Valentijn’ en de gepropageerde ideële achtergrond lijken 
gevoelens van weerzin tegen een ‘gekunstelde’ invoering van een ‘commerciëel’ of ‘Amerikaans’ feest, al werden en 
worden die wel geuit, enigszins de wind uit de zeilen te hebben genomen. 
De recente opkomst van de televisie-romantiek (programma’s als ‘All you need is love’ en ‘Love Letters’) en de alsmaar 
toenemende ontvankelijkheid voor de Amerikaanse cultuur, vooral bij jongeren — waarbij ook te denken valt aan de 
figuur van de kerstman en een feest als Halloween — hebben er ongetwijfeld toe bijgedragen dat Valentijnsdag de laatste 
jaren steeds meer in het teken van de verliefdheid en de liefde is komen te staan. Het aanbod van allerlei producten in de 
vorm van een hart speelt daar op in. Anderzijds is het ook mogelijk dat men alleen maar dénkt zo een ‘Amerikaans 
gebruik' na te volgen. Geliefden nemen thans in Amerika immers niet de eerste plaats in onder de geadresseerden van 
Valentijnskaarten. 
John Helsloot 

Literatuur over Valentijnsdag 
Overzicht feesten  

Carnaval 
Het tijdstip van de viering van carnaval is afhankelijk van de wisselende datum waarop Pasen jaarlijks wordt gevierd. De 
zevende zondag voorafgaande aan Paaszondag is carnavalszondag. Het carnaval is een feest dat vooral in de provincies 
Limburg en Noord-Brabant drie dagen lang het dagelijks leven in zijn greep heeft. Op carnavalszaterdag of -zondag nemen 
de vele Prinsen Carnaval voor drie dagen op rituele wijze de macht van de burgerlijke autoriteiten over in dorpen en 
steden (de machtsoverdracht of sleuteloverdracht) en vieren met hun onderdanen, de carnavalsvierders, de tijdelijke 
vestiging van hun narrenrijk. Carnavalsvierders verkleden zich in een door hun gewenste uitdossing en nemen in een 
driedaagse carnavalsroes bezit van de straat en de café’s. Ook zoeken ze elkaar op in feestzalen. De feestlocaties zijn 
versierd met maskers en serpentines en de feestmuziek bestaat uit carnavalsrepertoire. Op één van de drie carnavalsdagen 
trekt de optocht door de straten, de zegetocht van Prins Carnaval. Op carnavalsdinsdag rond middernacht wordt in veel 
plaatsen in een collectief afsluitingsritueel afscheid genomen van het narrenrijk en zijn Prins. Carnavalsmascottes en 
symbolen worden dan verbrand, begraven of verdronken. Op aswoensdag wordt het dagelijkse leven weer opgepakt. 
Het jaarlijks terugkerende carnavalsspel voltrekt zich in een opeenvolging van vaststaande rituelen en wordt georganiseerd 
door de vele carnavalsverenigingen in Nederland. Aan de carnavalsdagen gaat een periode vooraf, het zogenaamde 
'voorseizoen', die begint op 11 november. In het voorseizoen wordt de machtsovername van Prins Carnaval op de eerste 
carnavalsdag voorbereid. Prins Carnaval verschijnt dan ten tonele, er worden zittingen georganiseerd waar de burgerlijke 
autoriteiten op de korrel worden genomen, vaak wordt een carnavalslied tot volkslied van dat jaar uitgekozen en de 
carnavalsstemming wordt opgebouwd. 

Geschiedenis 
In de zeventiende eeuw krijgt de term 'carnaval' in Europa de overhand voor feesten die zich kenmerken door 
vermommingen, ommegangen, de instelling van een spotheerschappij met een eigen hiërarchie en uitbundig eten en 
drinken. In de middeleeuwen sprak men van de vastenavondviering, waarin men nog één keer luidruchtig kon feestvieren 
met veel spijs en drank om vervolgens vanaf aswoensdag de rooms-katholieke vastentijd in te gaan als voorbereiding op 
Pasen. In één van de verklaringen voor het woord 'carnaval' wordt de relatie tussen dit uitbundige feest en de daarop 
volgende vasten gelegd: carne vale betekent vlees vaarwel. Een andere verklaring voor het woord bestaat uit de 
veronderstelde afleiding van carrus navalis, een scheepswagen die in de vastenavondtijd door de straten werd getrokken 
met aan boord vermomde vierders. 
Zoals bij zoveel gebruiken wordt bij het carnaval een relatie gelegd tussen het moderne naoorlogse feest en vergelijkbare 
verschijningsvormen van feesten in een liefst ver verleden. De meeste populaire studies over het carnaval beginnen met 
een historisch overzicht dat tot ver vóór Christus teruggaat. Maskerades, de tijdelijke opheffing van de sociale 
ongelijkheid, het instellen van een korte periode van chaos en uit het volk aangestelde schertskoningen die enkele dagen 
heersen; dit soort feestrituelen kwam in het oude Babylon, in Mesopotomië en Egypte, bij de Grieken, de Romeinen en de 
Germanen al voor. 
In de historische verankering van het carnavalsfeest zijn grofweg twee stromingen te onderscheiden. Op de eerste plaats is 
er de visie op het feest als een van oorsprong heidens lentefeest met vruchtbaarheidsrituelen. Koning Winter moest worden 
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verdreven zodat de vruchtbaarheid na de winter terug kon keren. In de middeleeuwen zou de katholieke kerk dit heidense 
feest gekerstend hebben en opgenomen in de liturgische jaarkalender. 
Een tweede ‘oorsprongs’-verhaal gaat uit van de katholieke Kerk als initiatiefnemer. Zij zou het feest in de Middeleeuwen 
hebben ingesteld als overgangsritueel om de drempel naar de veertigdaagse vasten vóór Pasen te verlagen. De vastentijd 
wordt voorafgegaan door een anti-schepping (carnaval) om zodoende de afkeuring van een leven met een puur aards 
karakter op te wekken. Door de gewone mensen enkele dagen heel concreet en aanschouwelijk te tonen én te laten ervaren 
wat het betekent als de duivel, heksen, narren, de anti-christ en het eigenzinnige in de mens regeren, had het feest een 
opvoedende functie voor de zogenoemde ‘gewone gelovigen’. Een belangrijke vertegenwoordiger van deze stroming is de 
Duitse volkskundige D.R. Moser. 

Carnaval vanaf de zestiende eeuw in Nederland 
In de zestiende eeuw kwam aan de openbare en massale carnavalsviering uit de Middeleeuwen een eind. De scheuring 
binnen het christendom als gevolg van de Reformatie, leidde tot een religieuze tweedeling op het grondgebied van het 
huidige Nederland: boven de rivieren Maas en Rijn werd het protestantisme het dominante geloof; in de gebieden die 
tegenwoordig de provincies Limburg en Noord-Brabant beslaan, bleef het katholieke geloof dominant. In het na de 
Reformatie overwegend protestantse deel van het huidige Nederland verdween de openbare vastenavondviering uit het 
straatbeeld. De vastenavond werd geduid als een ‘Roomsche superstitie’ en met verboden de kop in gedrukt. Echter, ook in 
het katholieke zuiden nam de deelname aan het feest af. 
Zonder te ontkennen dat in het huidige carnaval herkenbare verschijningsvormen uit het verleden zitten, kan worden 
gesteld dat het feest zoals wij het nu kennen betrekkelijk jong is. Met uitzondering van een aantal plaatsen in Limburg en 
Noord-Brabant waar in de negentiende eeuw de organisatie van carnavalsvieringen weer werd opgepakt, is de overgrote 
meerderheid van de carnavalsverenigingen opgericht na de Tweede Wereldoorlog. In de jaren vijftig van de twintigste 
eeuw bleef de viering, op enkele uitzonderingen na, nog beperkt tot de zuidelijke provincies Limburg en Noord-Brabant, 
waar het merendeel van de bevolking katholiek was. In de loop van de jaren zestig kwam de relatief sterke afbakening 
tussen het katholieke zuiden aan de ene kant en het calvinistische westen en noorden van Nederland aan de andere kant op 
de helling te staan. Het carnaval overschreed vanaf deze jaren de grens van de ‘grote rivieren’, de Maas en de Rijn. Aan het 
einde van de twintigste eeuw komt men in alle provincies van Nederland carnavalsverenigingen tegen die zich actief 
inzetten voor de organisatie van het feest. 

Variatie in de carnavalsvieringen 
Het carnaval kenmerkt zich door een grote mate van variatie in de verschijningsvorm en de inhoud. In een vergelijking 
tussen bijvoorbeeld het carnaval in Rio de Janeiro, Venetië, Keulen, Maastricht en het zomercarnaval in Rotterdam wordt 
dat meteen duidelijk. Ook het tijdstip van de viering is een minder uniform gegeven dan in eerste instantie wellicht wordt 
gedacht. Zo spreekt men in Nederland van een carnavalsseizoen dat aanvangt op 11 november en eindigt op aswoensdag. 
In België is het carnavalsseizoen langer, getuige halfvastenvieringen en carnavalsfeesten op de zondag na aswoensdag. In 
het Zwitserse Bazel viert men carnaval in het weekend ná aswoensdag. En op Malta is de naoorlogse carnavalsviering zelfs 
volledig losgekoppeld van de traditionele carnavalsdagen vóór aswoensdag: daar wordt carnaval gevierd in de tweede 
week van mei. 
Met betrekking tot de verschijningsvorm van het carnaval treden in een onderlinge vergelijking tussen Limburg en Noord-
Brabant ook duidelijke verschillen naar voren. Zo nemen veel Brabantse gemeenten tijdens de carnavalsdagen een 
carnavalsnaam aan: Den Bosch wordt Oeteldonk, Bergen op Zoom verandert in Krabbegat en Breda heet Kielegat. In 
Limburg komen deze naamsveranderingen slechts bij uitzondering voor. Een Prins Carnaval is weliswaar een algemeen 
verschijnsel, maar de invulling van deze carnavaleske functie is niet overal dezelfde. In Limburg kan deze functie slechts 
één seizoen door dezelfde persoon bekleed worden. In Brabant kan deze schertsfiguur jarenlang door dezelfde persoon 
worden vertolkt. Worden de Prinsen in Limburg bijgestaan door een Raad van Elf, in Noord-Brabant luisteren 
vergelijkbare groepen naar namen als ‘Boere Parlement’ (Den Bosch) of de ‘Leutige Ploeg’ (Bergen op Zoom). 
Naast landelijke en provinciale variaties is de diversiteit in carnavalsrituelen ook per stad of dorp groot. In de vele 
jubileumboeken van plaatselijke carnavalsverenigingen worden de lokale rituelen beschreven. 

Literatuur over carnaval 
Overzicht feesten  

1 april 
1 april is een dag waarop men elkaar voor de gek houdt. Iedereen, ongeacht zijn positie of leeftijd, kan op die dag het 
slachtoffer worden van spot, en omgekeerd kan iedereen op deze dag ook zelf de grappenmaker zijn. De hedendaagse 
aprilgrap komt voor in groepen waarin men elkaar kent, vooral in de familie, op school of op het werk. Daarnaast maken 
de media grappen met een anoniem publiek. Onder de schijn van waarheid verspreiden kranten en elektronische media 
jaarlijks alle mogelijke fantastische berichten om ze de volgende dag weer als grap te ontmaskeren. De aandacht die 
mediagrappen trekken en het commentaar dat ze uitlokken, dragen er in belangrijke mate toe bij dat de traditie in stand 
blijft. 
Eén van de meest voorkomende vormen van de aprilgrap is die waarbij iemand of een menigte op de been wordt gebracht 
voor iets wat er niet blijkt te zijn of wat niet blijkt te bestaan. Wie erin loopt, wordt uitgelachen. Het is 1 april! ‘1 april’ is 
zowel de datum als de naam van de traditie én de uitroep waarmee men het slachtoffer bespot. Het slachtoffer zelf is de 
aprilgek die zich voor de gek heeft laten houden of, zoals men in België zegt, zich naar april heeft laten verzenden. 
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Verspreiding en herkomst 
De traditie om op 1 april grappen te maken bestaat niet alleen in Nederland. De grap komt op ongeveer dezelfde manier in 
grote delen van Europa voor en is ook bekend in Amerika, Rusland, Australië en Noord-Afrika. Hij wordt voor het eerst 
vermeld in een Franse bron in 1508. De eerste vermelding in een Nederlandse bron dateert uit 1561. De geschiedenis gaat 
dus tenminste terug tot het begin van de zestiende eeuw. De wijde verspreiding van het verschijnsel wijst echter op een 
hogere ouderdom. Over de herkomst van ‘1 april’ zijn in de loop van de tijd uiteenlopende hypothesen opgesteld, die geen 
van allen tot een oplossing hebben geleid. Ze hebben er eerder toe bijgedragen dat het onderwerp een eigen folklore heeft 
ontwikkeld. 
Men heeft bijvoorbeeld verklaringen gezocht in het wisselvallige aprilweer en parallellen gezien in de Germaanse 
mythologie of in de bijbelse geschiedenis. In verschillende landen zijn ook wel nationale gebeurtenissen aangevoerd als 
begin van de traditie. Deze verklaringen, die waarschijnlijk ooit zelf als aprilgrap zijn verzonnen, leiden soms tot op de dag 
van vandaag een hardnekkig leven. Zo denkt men in Nederland nog vaak dat de grappenmakerij begonnen is met de 
inname van Den Briel door de watergeuzen op 1 april 1572. 
In het serieuze historische onderzoek heeft men vergelijkingen getrokken met grappenfeesten in de klassieke oudheid 
(lachriten in Thessalië en de Romeinse narrenfeesten, de Quirinalia), in het oude India (het Holifeest) of met middeleeuwse 
narrenfeesten, zoals carnaval, die allen in het voorjaar werden gevierd. Bewijzen konden echter niet gevonden worden. 
Antropologen hebben tenslotte gewezen op de functie van 1 april als bijzondere dag op de jaarkalender. De oude 
agrarische samenleving was afhankelijk van de wisseling van seizoenen. Bepaalde data, vaak de eerste en laatste dag van 
een maand, werden gebruikt als markering en viering voor die overgangssituaties en zoals bij veel feesten speelden 
grappen daarbij een rol. 1 april zou dan als de eerste dag van de eerste lentemaand gevierd zijn met grappen. 
 
Geschiedenis en viering van 1 april onder bekenden in Nederland 
Over de viering van 1 april in Nederland is tot het eind van de negentiende eeuw heel weinig bekend. In 1561, de eerste 
vermelding van de traditie in onze omgeving (Zuid-Nederland: Gent), is de grap onderwerp van een gedicht van de 
rederijker Eduard de Dene. Het is een parodie op ‘1 april’ waarin een knecht het plan van zijn heer om hem te verzenden 
doorziet. 
Dat 1 april in ieder geval in de negentiende eeuw een algemeen bekende grappendag was, blijkt uit de observaties van de 
cultuurhistoricus Jan ter Gouw. In 1871 constateert deze dat de grappenmakerij een onschuldige bezigheid is geworden 
voor kinderen en schooljeugd. Vóór die tijd nam volgens hem iedereen deel aan de traditie, ook intellectuelen die er een 
denkspel in zagen. Het moet toen voor veel slachtoffers een weinig zachtzinnig gebruik zijn geweest, waarbij veel 
slachtoffers op hun tocht om onmogelijke boodschappen een pak slaag konden verwachten. 
In 1965 wordt in de antwoorden op een vragenlijst over het onderwerp eveneens een afname van de traditie gemeld. 
Daarnaast wordt echter gewezen op een toename van de grap in de media. De aprilgrappen die men nog kent in 1965, 
komen in grote mate overeen met de grappen die in andere landen zijn gedocumenteerd. De belangrijkste traditionele 
vormen die genoemd worden, zijn: 1. (veel door kinderen toegepast:) iemand naar iets laten kijken; wie kijkt is de aprilgek. 
2. (veelgenoemd als een oudere traditie:) iemand, meestal kinderen, knechten en nieuwelingen, ergens heen sturen om een 
denkbeeldig voorwerp te halen. 3. een bericht verspreiden dat ergens iets bijzonders aan de hand is (deze grappen 
verschijnen ook vaak in kranten). 
De functie van de 1-aprilgrap in de negentiende-eeuwse samenleving was om door middel van een tijdelijke omkering van 
waarden de sociale verhoudingen te bevestigen. Tegenwoordig speelt de aprilgrap als gevolg van de individualisering van 
de maatschappij steeds minder een rol in de sociale omgang. In een besloten kring van bekenden (in de familie, op school 
op het werk) kan de grap nog wel functioneren en de groepsband versterken. 

De publieke grap 
Waar de sociale contacten op buurtniveau zijn afgenomen, zijn de communicatie en uitwisseling op een ruimer, publiek en 
anoniem niveau juist gegroeid. De massamedia zijn de belangrijkste bemiddelaars in die communicatie en met de jaarlijks 
terugkerende aprilgrap, een tijdelijk leugenbericht, bevestigen ze het belang van betrouwbare nieuwsvoorziening. In recent 
Zweeds onderzoek is op deze ontwikkeling in de 1-apriltraditie expliciet gewezen. 
Sinds het eind van de negentiende eeuw worden er aprilgrappen in kranten gemaakt. Een van de eerste spotberichten 
verscheen in de London Evening Standard in 1846: de aankondiging van een grote ezelshow die op 1 april zou worden 
gehouden. Aprilgrappen in de media geven commentaar op allerlei actuele gebeurtenissen en controverses, veelal in de 
lokale en regionale politiek, en spelen in op menselijke gevoeligheden. De inhoud en de gevolgen van de grappen worden 
de volgende dag door de redacties besproken. Sommige thema's en vormen keren regelmatig terug. 
In de jaren zeventig van de twintigste eeuw neemt de aprilgrap in de media toe. De grap verschijnt zelfs als 
voorpaginanieuws in de landelijke dagbladen. Ze blijft echter ook een belangrijke rol spelen in de regionale pers. 
Tegenwoordig worden 1-aprilgrappen in toenemende mate gebruikt voor commerciële doeleinden en krijgen ze een steeds 
professioneler karakter. Ook in de wereld van de elektronische media heeft de 1-aprilgrap zijn intrede gedaan. Bedrijven 
op internet bieden kant-en-klare 1-april-e-mails aan. 

Nationaal 1-aprilgenootschap 
Op 1 april 1962 kwam de beeldhouwer Edo van Tetterode in het nieuws met een aprilgrap. Hij liet op het strand bij 
Zandvoort een beeld van het Paaseiland, de Loeres, aanspoelen. De media verspreidden het bericht en velen kwamen er op 
af. Pas dagen later heeft Van Tetterode zich als maker bekend gemaakt. De grap was in samenwerking met de NCRV-
televisie in scene gezet. Naar aanleiding van deze grap heeft Van Tetterode het Nationaal 1-april-genootschap opgericht 
dat vanaf 1963 jaarlijks een bronzen loeres uitreikte voor de beste grap, niet alleen van 1 april, maar van het hele afgelopen 
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jaar. Het genootschap stelde zich ten doel de humor in brede zin te bevorderen en heeft haar bekroningen na 1968 nog 
uitgebreid. 
Na de dood van Van Tetterode in 1996 zijn de activiteiten gestaakt en is het genootschap opgeheven. 

1-aprilviering in Den Briel 
In Den Briel wordt sinds 1966 jaarlijks op 1 april de bevrijding van de stad door de watergeuzen in 1572 gevierd en als 
historisch kostuumstuk nagespeeld. Tot die tijd was de historische gebeurtenis eerst als eeuwfeest en later 
achtereenvolgens als vijftig-, vijfentwintig- en vijfjarig jublileum herdacht. Het feest heeft sinds 1966 een steeds 
professioneler karakter gekregen. 

Literatuur over 1 april 
Overzicht feesten  

Moederdag 
Op de tweede zondag van mei is het moederdag. Naar Amerikaans voorbeeld wordt deze dag in Nederland sinds ongeveer 
1925 gevierd. De achterliggende gedachte, in haar meest algemene vorm, is dat de moeders, die het hele jaar het 
gezinsleven draaiend hebben gehouden en het leeuwendeel van de zorgtaken hebben vervuld, op deze ene dag daarvan 
vrijgesteld zijn en op een voetstuk geplaatst worden. Als meest sprekend symbool van het omgekeerde rolpatroon geldt 
wel het door de kinderen gemaakte ontbijt op bed. Daarna krijgt moeder het door de kleinere kinderen al lang vantevoren 
op school gemaakte cadeautje en verder een bloemetje of een ander geschenk, bijvoorbeeld een zeepje of, met een 
financiële bijdrage van vader, een nieuw huishoudelijk apparaat. Op hun beurt gaan volwassen vrouwen dikwijls op 
bezoek bij hun moeder, inmiddels grootmoeder, eveneens met een kleine attentie. 
In deze vorm weerspiegelt het feest onmiskenbaar een traditionele opvatting van de moederrol, die echter zowel door de 
lagere scholen als door de commercie, met name de bloemisterij, levend wordt gehouden. Ondanks weerzin bij sommigen 
tegen het gekunstelde of commerciële karakter van de moederdagviering lijkt het feest in Nederland een behoorlijke mate 
van populariteit te kennen. De laatste jaren wordt moederdag evenwel in toenemende mate verdrongen door valentijnsdag 
als gelegenheid om gevoelens van dankbaarheid en genegenheid te uiten. 

Herkomst 
Historisch gezien maakt moederdag deel uit van een bredere categorie feesten om een bepaald deel van de bevolking 
feestelijk te eren. Eind achttiende eeuw, ten tijde van de Verlichting, werden al feesten bedacht en, met gering succes, 
gehouden voor bijvoorbeeld de ouderen of de boerenstand. Te denken valt ook aan de feestelijke beloning van ijverige 
scholieren. 
De oorsprong van de huidige moederdag ligt in Amerika. Daar werd in de Methodist Episcopal Church van Grafton, in 
West Virginia, op 12 mei 1907 voor het eerst moederdag gevierd. Het initiatief was genomen door Anna Jarvis (1864-
1948), dochter van de plaatselijke methodistische predikant. Haar moeder Ann Reevers Jarvis was actief in het 
volksontwikkelingswerk en had daarbij geijverd ‘for better mothers, better homes, better men and women’. Om die 
gedachte kracht bij te zetten leek het haar goed een ‘memorial mother’s day for mothers living and dead’ te houden. Haar 
dochter voerde dit plan uiteindelijk uit. Als datum voor deze moederdag koos zij de tweede zondag in mei, de eerste 
zondag na het overlijden van haar eigen moeder op 9 mei 1905. 
Met grote energie heeft Anna Jarvis zich ingezet om moederdag ingang te doen vinden, aanvankelijk vooral via 
zondagsscholen en kerkelijke jeugdverenigingen en sinds 1912 via de door haar opgerichte Mother’s Day International 
Association. In datzelfde jaar werd moederdag een algemene kerkelijke feestdag voor de Methodistische Episcopale Kerk 
in Amerika. De gedachte om een moederdag te houden, sloeg dermate aan dat het vanaf 1914, na aanvaarding van een wet 
door door het Amerikaanse Congres, ook een officiële burgerlijke feestdag werd.  

Bloemen 
Vanaf het begin hebben bloemen een belangrijke rol gespeeld in de moederdagviering. Anna Jarvis zag graag dat bloemen, 
met name anjers, gegeven werden aan moeders die kerkdiensten bijwoonden en gelegd werden op de graven van overleden 
moeders. Naarmate moederdag in steeds bredere kring gevierd werd, verwaterde de bedoelde, min of meer religieuze, 
inslag van de dag en vermengde deze zich met andere, meer wereldse betekenissen. Vanzelfsprekend bood dit kansen voor 
de bloemenhandel en die werden in Amerika ook gegrepen. Naar verluid betreurde Anna Jarvis de als maar toenemende 
commercialisering van haar feest. 

Feestdag in Europa 
Door het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog raakte moederdag in Europa pas sinds de jaren twintig bekend. Tijdens het 
nazi-regime raakte moederdag in Duitsland besmet doordat de dag werd omgevormd tot een Dag voor de Duitse Moeders. 
Vrouwen die veel kinderen hadden gekregen, werden dan beloond met speciale medailles. De herinnering hieraan is in 
Nederland al spoedig vervluchtigd en heeft de opmars van het feest niet gestuit. 
Gezien de methodistische oorsprong van het feest is het niet verwonderlijk dat het Leger des Heils als een van de eersten 
moederdag in Nederland propageerde. Hier deed zich al spoedig dezelfde ontwikkeling als in Amerika voor. Vanaf 1924 
hield de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij van Landbouw een gerichte campagne voor de invoering van het feest. 
Op lagere scholen werden bijvoorbeeld circulaires verspreid met het verzoek aan de onderwijzers die in de klas te 
bespreken. ‘De plaats, welke de Moeder als regel inneemt in het huisgezin, is zoo voornaam, dat men werkelijk wel eens 
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nationaal ‘De Moeder’ mag herdenken’, luidde een passage daarin. In Rotterdam werden in 1927 30.000 tulpen op de 
scholen uitgedeeld die de kinderen aan hun moeder mochten geven – omdat het moederdag was. De publiciteit in de pers 
rond dergelijke acties maakte moederdag in nog bredere kring bekend. Ook de banketbakkers zagen in moederdag een 
mogelijkheid om hun afzet te vergroten. In 1938 trokken zij bijvoorbeeld door Amsterdam met hun karren, waarop een 
groot bord was bevestigd met de tekst: ‘Viert Moederdag’. Een ander propagandamiddel was de jaarlijkse aanbieding door 
de banketbakkersschool van een kolossale moederdagtaart aan de koningin. Als geschenk heeft de taart inmiddels aan 
belang ingeboet, maar een bloemetje voor moeder is nog steeds zeer populair, zoals blijkt uit omzetcijfers van de 
bloemenhandel rond deze dag. 
 
Betekenis en viering 
Moederdag gold in de jaren vijftig en zestig van de twintigste eeuw niet alleen als een huiselijk feest, maar werd op dorpen 
in bijvoorbeeld Brabant en Limburg door katholieke vrouwenverenigingen en boerinnenbonden ook aangegrepen voor de 
viering van een gezamenlijke gezellige dag, met bijvoorbeeld een koffietafel en een lezing. Aanvankelijk werd moederdag 
in deze kring gehouden op 11 oktober, de kerkelijke feestdag van Maria Moederschap, maar geleidelijk verplaatste men de 
datum naar de meer algemene viering in mei. In de jaren zeventig en tachtig ontmoette moederdag toenemende kritiek van 
vrouwen die zich bewust werden van hun wensen tot emancipatie en ontplooiing. Zij bestreden het feest met leuzen als 
‘Wij laten ons niet met een kadootje in het riet sturen’ en betitelden moederdag als een ‘zoethoudertje voor het hele jaar’. 
Deze geluiden zijn inmiddels wat verstomd. Al staan de moeders op moederdag centraal, het feest is tegenwoordig 
misschien vooral een feestdag voor jonge kinderen waarop ze zelfstandig, en dus spannend, in huis bezig mogen zijn . 
Volgens een bericht van het ANP van vorig jaar verschuift het traditionele ontbijt op bed voor moeder naar een brunch en 
zelfs naar een barbeque! 
John Helsloot  

Literatuur over moederdag 
Overzicht feesten  

Luilak 
Luilak is een niet-christelijk feest dat wordt gevierd op de zaterdag vóór Pinksteren. Het is een feest waarbij langslapers en 
telaatkomers worden bespot. 
De verklaring van het element 'lak' in de samenstelling is onzeker. Het woord luilak wordt in een drietal betekenissen 
gebruikt: 1. Lui persoon, langslaper, in het algemeen als wel in het bijzonder het gezinslid dat op de zaterdag vóór 
Pinksteren het laatst opstaat. Volgens een gewoonte in Noord-Holland moet deze persoon op 'luilakbollen' (warme 
broodjes met stroop) trakteren. De kinderen uit de buurt trekken rond en bespotten de langslapers met o.a. rijmpjes. 
2.Naam voor de zaterdag vóór Pinksteren. De pinkstervermaken duren vier dagen en beginnen met luilak. 3. Naam voor de 
groene takken die de rondtrekkende kinderen meevoeren. 

Herkomst en verspreiding van het feest 
Luilak heeft geen banden met de kerkelijke pinksterviering. Over de herkomst en de symboliek van het feest bestaan 
verschillende meningen. De volkskundige J. Schrijnen ziet overeenkomsten met andere grappenfeesten die in het 
kalenderjaar worden gevierd en waarbij in verschillende vormen ook langslapers of telaatkomers worden bespot, zoals op 
Sint-Thomasdag (21 december) of 1 april. 
In de jaren twintig en dertig van de twintigste eeuw was in een aantal plaatsen in de strook van Den Helder tot Delft de 
luilakviering bekend. Door jongeren zijn incidenteel pogingen gedaan om luilak elders in het land te introduceren, maar na 
1945 lijkt de viering van luilak zich vooral tot Amsterdam en de Zaanstreek te beperken. Wel is vanaf het begin van de 
jaren zestig in Purmerend sprake van het vieren van luilak, maar dat is echter hoofdzakelijk een luilak(bloemen)markt, 
georganiseerd door winkeliers. Al vanaf de jaren 1890 is sprake van een luilak(bloemen)markt in de nacht van vrijdag op 
zaterdag in Haarlem. 

Luilakviering 
Luilak is in de ogen van de negentiende-eeuwse cultuurhistoricus J. ter Gouw een volks- en kwajongensfeest, het begin 
van de vele pinkstervermaken. Alle laatkomers waren luilak en konden dit afkopen door te trakteren. De straatjongens 
trokken in groepen rond, maakten rumoer en sleepten spullen mee die aan de dichte deuren werden gebonden. In de 
zestiende en zeventiende eeuw begon luilak al vrijdags en duurde de hele zaterdag. Niet zelden vochten mannen en 
jongens met elkaar. In keuren zijn verboden te vinden. 
De gebruiken waren per plaats verschillend. In de Zaanstreek verzamelden de jongens rond 1895 brandnetels die op een 
korrie (wagentje) werden geladen. De jongen die als laatste kwam helpen, was de luilak en moest de brandnetels bij elkaar 
houden. De anderen trokken de korrie door het dorp en hingen aan elke deurknop een bos brandnetels. Bij de notabelen 
werd vaak een dode rat of kikker aan de deurknop gehangen omdat de jongens hoopten dat ze voor het weghalen een 
beloning zouden krijgen. 
Vanaf de jaren dertig van de twintigste eeuw doen, o.a. in Delft, Amsterdam en de Zaanstreek, de gemeentelijke 
autoriteiten samen met heemkundige verenigingen en jongerenwerk steeds weer pogingen om de luilakviering te 
controleren. Door het organiseren van evenementen (officiële vuren, optochten, gratis filmvoorstellingen, 
muziekoptredens) wordt getracht het vandalisme, dat de overhand heeft gekregen boven het maken van lawaai, te 
beteugelen. 
In het laatste decennium van de twintigste eeuw wordt in de Zaanstreek geconstateerd dat de luilakviering tanende is. 
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Luilak bestaat vrijwel uitsluitend uit muzikale activiteiten in buurthuizen en jeugdhonks, georganiseerd door het 
jongerenwerk. Voor eigen luilakvuren van de buurt is nog maar weinig animo, waarschijnlijk omdat hiervoor een 
vergunning moet worden aangevraagd. Toch blijven her en der meldingen opduiken van illegale luilakbrandstapels, 
lawaaimaken in de vroege ochtend en vernielingen. 
In 1999 wordt voor de eerste keer door een wijkoverleg in Zaanstad een scholier van twaalf jaar uitgeroepen tot officiële 
'echte luilakvierder', omdat hij als enige kwam meehelpen bij het opruimen van het vuur. Alle kinderen die aanwezig 
waren bij het vuur van de luilakhoop kregen een certificaat met de tekst 'Ik ben een echte luilakvierder'. Daaraan 
voorafgaande werd op basisscholen voorlichting gegeven over het ontstaan en de viering. 

Folklorisering 
Voor de verminderde belangstelling voor luilak worden verschillende verklaringen aangedragen, zoals het uit de weg gaan 
van confrontaties met de politie, het gemeentelijk anti-luilakbeleid en het in vergetelheid raken van luilak bij kinderen. 
Anderzijds zijn steeds pogingen in het werk gesteld om luilak nieuw leven in te blazen. Zo wordt in een op 
'looielak' (luilak) gezette molen De Kat op de Zaanse Schans (Zaanstad) luilak gevierd. Men kan meemaken hoe kappers 
met oude messen scheren, molenbitter, luilakbollen en broeder proeven en luisteren naar (volks)muziek. Oorspronkelijk 
was de viering georganiseerd als gezellige avond voor molenaars uit de omgeving. 

In de jaren negentig adverteren ondernemers meer en meer met 'luilakkortingen' en een kopje koffie voor de 
vroegkomende klanten. 

Literatuur over luilak 
Overzicht feesten  

Pinksteren 

De naam Pinksteren is afgeleid van het Griekse woord 'pentekoste' dat vijftigste (dag) betekent. Het is het feest van de 
vijftigste dag na Pasen. 

Christelijk pinksterfeest 
In de christelijke kerken wordt herdacht dat de Heilige Geest neerdaalde over de apostelen. Deze geschiedenis wordt 
beschreven in het Nieuwe Testament, De Handelingen der Apostelen 2:1-6. Op Pinksteren verspreidden zich tongen als 
van vuur over de apostelen. Deze begonnen daarop alle volken in hun eigen taal toe te spreken. Het betekende het begin 
van de verbreiding van het christendom. 

Niet-kerkelijke (wereldlijke) pinksterfeesten 
Aan de vrije dagen rond Pinksteren hebben zich in de loop der tijd ook allerlei feesten gehecht die losstaan van de 
kerkelijke pinksterviering en die buiten worden gevierd, zoals schuttersfeesten, kermissen, wedstrijden, en 
voorjaarsfeesten. Deze festiviteiten waren niet altijd aan een bepaalde Pinksterdag gebonden. Sommige begonnen al op 
pinksterzaterdag. In verschillende plaatsen, o.a. in de Zaanstreek en Zeeland, werd en wordt een derde pinksterdag — 
pinksterdrie — gevierd op de dinsdag na Pinksteren. 
Veel gebruiken zijn verdwenen, andere zijn onder voortdurende verandering blijven bestaan, of zijn weer in ere hersteld en 
hebben nieuwe vormen gekregen. Daarnaast zijn er ook steeds nieuwe evenementen bij gekomen. In Deventer wordt 
bijvoorbeeld het Pinksterkroonfeest en op Schiermonnikoog het Kallemooifeest gevierd, feesten die beide een lange 
geschiedenis kennen. In verschillende plaatsen worden jaarlijks kermissen of markten gehouden, zoals in Antwerpen de 
Sinksenfoor (Sinksen = Pinksteren), een van de grootste kermissen in Vlaanderen, en in Purmerend de bokkiesmarkt 
(veemarkt). Op Walcheren wordt met het ringrijden op Pinksterdrie een bekende traditie voortgezet. Nieuwe evenementen 
zijn bijvoorbeeld popconcerten, zoals het pinkpopfestival in Landgraaf. 

Voorjaarsfeesten 
De voorjaarsfeesten die vroeger algemeen met Pinksteren verbonden waren, zijn nu zo goed als verdwenen. In de 
negentiende eeuw kenden ze nog een ruimere verspreiding. Hun geschiedenis gaat terug tot de middeleeuwen. De 
historische gegevens zijn echter schaars en summier. De oudste vermeldingen dateren uit de zeventiende eeuw. De 
feestelijkheden en de samenstelling van de groepen feestvierders hebben in de loop van de tijd voortdurend veranderingen 
ondergaan en de vormen waarin de feesten voorkwamen, konden van plaats tot plaats verschillen. 

Pinksterbloem of Pinksterbruid 
Eén van de voorjaarsfeesten was de viering van de Pinksterbloem (in oostelijke provincies Pinksterbruid). Dit moet 
oorspronkelijk een feest geweest zijn waarop het mooiste meisje van het dorp of de buurt door de jongelingen tot 
pinksterbloem of -bruid werd gekozen en met bloemen werd versierd en gekroond; een feest waarbij huwbare, jonge 
mannen en vrouwen dansten, zongen en met elkaar kennis maakten. De bloem of bruid symboliseerde een nieuw begin, de 
aanvang van de zomer, en tegelijk vrijage en huwelijk. Maatregelen om de feesten te verbieden wegens overlast en 
misstanden zijn er waarschijnlijk al sinds de late middeleeuwen geweest, maar zijn pas vanaf de zeventiende eeuw bekend. 
Uit die verordeningen blijkt ook dat het feest toen al veranderd was in een feest waaraan vooral kinderen deelnamen. 
Daarbij trokken jonge meisjes, versierd als pinksterbloem of pinksterbruid, door dorp of buurt. Ze werden begeleid door 
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een gevolg van vrienden en vriendinnen, die liedjes zongen en snoep en geld ophaalden. Dit lopen of omgaan met de 
Pinksterbloem kwam in verschillende vormen overal in het land voor en bleef ondanks verboden vanwege bedelarij en 
ander aanstootgevend gedrag tot in de achttiende eeuw bestaan. Sindsdien raakte het langzamerhand in onbruik. Dat gaf 
weer aanleiding tot pogingen het feest kunstmatig in stand te houden. In een aantal plaatsen in de oostelijke en zuidelijke 
provincies en op de Waddeneilanden komt het tot op de dag van vandaag voor, vooral als feest voor kleine kinderen en in 
georganiseerde vorm. 

Pinksterkroon 
Een andere vorm van de pinkstervoorjaarsviering is het feest van de Pinksterkroon. Bij het lopen met de Pinksterbruid 
werd wel een met bloemen versierde krans of kroon boven het hoofd van de bruid gedragen. In sommige plaatsen werd 
ook een versierde krans opgehangen boven de straat. Degene die daaronderdoor liep moest tol betalen. Net als de 
Pinksterbloem en -bruid komt de Pinksterkroon nog incidenteel voor, vooral als georganiseerd kinderfeest. 
In Friesland en op de Waddeneilanden werd om de kroon heen gedanst en gezongen. Dat gebeurde ook in Deventer. Uit 
een verbodsbepaling in 1679 blijkt dat jonge meisjes en kinderen daar op de pinksterdagen onder kronen zaten die over de 
straat heen waren opgehangen, en daaronder dansten en zongen. Wegens onbetamelijk gedrag en ontering van de heilige 
dagen werd dat verboden. In 1704 werd het opnieuw verboden. Het feest bleef in Deventer echter bestaan. Sinds de tweede 
helft van de negentiende eeuw wordt het georganiseerd door buurtcommissies, niet uitsluitend als kinderfeest, maar voor 
de hele buurt. Tegenwoordig wordt het feest door het stadsbestuur niet meer verboden, maar juist aangemoedigd. Het 
wordt gezien als middel om de sociale cohesie in gesaneerde wijken te bevorderen. In 1982 is de Pinksterkroon weer in ere 
hersteld in het Noordenbergkwartier, waar hij in de jaren zestig door de wijksanering verdwenen was. De gehele buurt 
danst rond de kroon die intussen de vorm heeft gekregen van een kunstboom, een paal versierd met hoepels, lampions, 
slingers en papieren bloemen. Het feest is opgezet om buurtbewoners met elkaar kennis te laten maken. De Pinksterkroon 
is niet langer een kennismakingsplek voor mannen en vrouwen in huwbare leeftijd. Wel kan er nog gedanst worden. Dit 
zogenaamde 'rozen' vindt plaats op eerste en tweede pinksterdag. 
 
Kallemooi 
Op Schiermonnikoog kent men een vergelijkbaar feest, de Kallemooi. Daar wordt op pinksterzaterdag een haan 'gestolen' 
van een van de eilandbewoners. Deze wordt met eten en drinken in een mand aan een paal (de Kallemooi — de naam is 
waarschijnlijk een verbastering van kale mei(boom) — ) gehangen. De paal wordt, voorzien van de Kallemooi-vlag, op 
pinksternacht om ongeveer 23:30 uur geplant door de elf leden van de feestcommissie. Deze zijn herkenbaar aan hun half-
hoge hoed met wit-groen lint en een rozet op de revers. Na het planten van de paal wordt het Kallemooibitter geschonken 
in het nabijgelegen hotel. Op pinksterdrie wordt de boom weer ontmanteld. De pinksterkermis maakt traditiegetrouw deel 
uit van het feest. Kallemooi wordt nu nog alleen op Schiermonnikoog gevierd. Uit de achttiende eeuw dateert ook een 
vermelding uit Zoutkamp (Groningen). 

Kermissen, markten, wedstrijden 
Op de vrije pinksterdagen vinden van oudsher nog allerlei andere festiviteiten plaats. Vooral pinkstermaandag en 
pinksterdrie waren de dagen waarop kermissen, markten, bedevaarten, processies, schuttersfeesten en andere 
wedstrijdfeesten werden gehouden, vaak in combinatie met elkaar. Het gedrag op kermissen en markten gaf regelmatig 
aanleiding tot verbodsbepalingen. In 1729 werd bijvoorbeeld in Scheveningen de kermis in het Haagse Bos verboden. 
Berucht was in die tijd ook de pinksterkermis in de Haringpakkerij in Amsterdam. 
In Antwerpen wordt nog steeds de Sinksenfoor gehouden. Een andere pinkstermarkt met een lange geschiedenis is de 
bokkiesmarkt (veemarkt) in Purmerend op pinksterdrie. Het verhaal gaat dat de Spanjaarden in 1574 bij Zaanse Schans op 
eerste pinksterdag werden verslagen. Op de tweede dag zouden de Spanjaarden gevlucht zijn en om dat te vieren hebben 
de Zaankanters aan de pinksterdagen een derde dag toegevoegd. Dat zou het begin zijn geweest van de markt in 
Purmerend. Hoewel de belangstelling afneemt, wordt de markt nog steeds gehouden, maar niet meer in de eerste plaats als 
veemarkt. 
Schuttersfeesten met Pinksteren werden vooral in Brabant en Limburg gevierd, maar kwamen ook in Gelderland en 
Zeeland voor. In de zestiende eeuw hielden de Amsterdamse schutters nog hun pinksterwedstrijden in de Haarlemmerhout. 
Voet-, kruis-, en handboogschieten en vendelzwaaien zijn belangrijke onderdelen van de feesten. Ook kermissen en 
processies maakten er soms deel van uit, zoals in Munstergeleen in 1965. Pinksterschuttersfeesten worden tegenwoordig 
nog in verschillende plaatsen in Limburg gehouden. 
Beroemde nog bestaande pinksterbedevaarten zijn de Mariabedevaart naar Halle en die naar de kapel van de Heilige 
Amalberga in Temse (beide in Vlaanderen). 
 
Ringrijden 
Een bekend wedstrijdsfeest dat op pinksterdrie in Zeeland in ere wordt gehouden, is de ringrijderij op Walcheren. Zeeuwse 
jongens en mannen in klederdracht gaan te paard in volle draf over de baan om met een houten lans voorzien van stompe 
ijzeren punt de ring te steken. De Zeeuwse trekpaarden waarop gereden wordt, zijn ongezadeld. Vaste elementen zijn 
verder o.a. het rondrijden van de winnaar over de baan met een zijden lint en het trakteren van de winnaar op een borrel. 
De ringerijderij werd vroeger in veel dorpen op Walcheren gehouden. De vermeldingen voor Middelburg gaan terug tot 
1687. Het ringrijden komt nu nog voor in Oostkapelle en Zoutelande. 

Literatuur over pinksteren 
Overzicht feesten  
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Dierendag 

Op 4 oktober is het werelddierendag, de dag waarop overal ter wereld wordt stilgestaan bij de rechten van de dieren in 
onze samenleving. 4 oktober is ook de sterfdag van Sint-Franciscus van Assisi (1181-1226), de grondlegger van de 
kloosterorde der Franciscanen. Uit de verhalen over het leven van deze heilige zijn vooral die over zijn liefde voor de 
natuur en de dieren tot de verbeelding gaan spreken zowel bij katholieken als bij protestanten. Met name de uit de 
geschiedschrijving bekende preek van Franciscus tot de vogels heeft steeds opnieuw inspiratie gegeven. In de twintigste 
eeuw ontstond er een sterke opleving in de belangstelling voor Franciscus als dierenvriend. Die belangstelling heeft zeker 
meegespeeld toen in 1929 tijdens een internationaal congres van verenigingen voor dierenbescherming in Wenen de 
sterfdag van de heilige Franciscus werd uitgeroepen tot internationale dag van het dier. 
De wereldthemadag over dieren werd ingesteld om het publiek bewust te maken van het idee dat dieren rechten hebben en 
dat zij beschermd moeten worden. Het verschijnsel themadag of dag in het teken van een bepaald idee bestond in 1929 nog 
relatief kort. Het was een nieuw middel om te wijzen op de ondergeschikte positie van bepaalde groepen en op 
veronachtzaamde vraagstukken in de samenleving. Dierendag sloot als betrekkelijke nieuweling in de reeks aan bij (inter)
nationale dagen als de dag van de arbeid (1890), vrouwendag (1910), moederdag (1914) en boomplantdag (1919). 
 
Viering in Nederland 
In Nederland werd in 1930 voor het eerst dierendag gehouden. 66 jaar eerder, in 1864 was in Den Haag de Haagsche 
Vereeniging tot Bescherming van Dieren opgericht in navolging van al bestaande verenigingen elders Europa en als eerste 
van een reeks plaatselijke verenigingen in Nederland. In 1877 werd haar naam veranderd in Landelijke Vereeniging en 
onder die naam sloten de meeste lokale vereningen zich aaneen. De belangrijkste doelstellingen van de Ver(e)eniging 
(afgekort: de Dierenbescherming) waren en zijn nog steeds de tot standkoming van de wetgeving voor dieren en de 
controle op de naleving van dierenwetten. Na de eerste Wereldoorlog begon zij ook voorlichting te geven via brochures, 
folders, film, krant, radio en televisie. Dierendag werd vanaf 1930 de belangrijkste dag in het jaar voor het houden van 
voorlichtingcampagnes. 
De dag werd in 1930 in de Nieuwe Rotterdamsche Courant begroet met een beschouwend artikel over de houding van de 
mens tegenover de dieren. Het artikel eindigde met een citaat (uit circa 1900) van de theoloog en predikant P.H. 
Hugenholtz jr. als motto voor deze eerste dierendag: ''t Is een schande voor onze zoogenaamd-Christelijke beschaving, dat 
er nog vereenigingingen tot bescherming van dieren nodig zijn'. Ook andere kranten plaatsten in de beginperiode van 
dierendag bespiegelende stukken over mensen en dieren en over het werk van de Dierenbescherming. Op 4 oktober 1939 
bijvoorbeeld wijdde de Provinciale Drentsche en Asser Courant een artikel aan dierenmishandeling en aan de maatregelen 
van de dierenbescherming daartegen, waaronder het uitroepen van dierendag. 
 
Dierendag activiteitendag 
Zowel de manier waarop dierendag gevierd wordt als de berichtgeving daarover in de media zijn in vergelijking met de 
eerste jaren waarin dierendag werd gehouden, veranderd. Steeds meer groeperingen zijn zich zelfstandig of in 
samenwerking met de Dierenbescherming met de organisatie gaan bezighouden. Dierendag heeft zich vooral sinds de jaren 
1960 ontwikkeld van een campagnedag van de Dierenbescherming naar een dag van kleine evenementen. Vooral in de 
lokale media wordt aan de activiteitenprogramma's aandacht besteed. Beschouwingen over dieren naar aanleiding van 
dierendag verschijnen nauwelijks meer in de pers. 
De groepen die men op dierendag wil bereiken, zijn niet veranderd. Van meet af aan zijn kinderen de belangrijkste groep 
waarop men zich richt. Men stelt zich ten doel kinderen zo jong mogelijk een gevoel voor dieren en de natuur bij te 
brengen 
Van oudsher ook speelt dan ook de school overal in het land een primaire rol bij de organisatie van activiteiten. Leerlingen 
van basisscholen doen bijvoorbeeld mee aan teken- en verkleedwedstrijden, bouwen vogelnestkastjes of bezoeken 
kinderboerderijen. Nieuw sinds de jaren 1970 is dat de leerlingen hun huisdieren mee naar school brengen en dat er prijzen 
worden uitgereikt voor de beste verzorging. 
Naast de school is ook de kerk altijd betrokken geweest. De organisatie door de kerk van activiteiten met dieren is echter 
recent. In Roermond bijvoorbeeld, waar dierendag alderbeestedag wordt genoemd, wordt sinds de jaren 1960 jaarlijks een 
optocht van kinderen met hun huisdieren gehouden die eindigt in een dierenparade voor de kapelaan. Een dierenzegening 
op dierendag door de pastoor vindt sinds 1993 plaats op het kerkplein in Uden. De laatste tijd worden huisdieren, van 
kinderen en van volwassenen, ook wel in de kerk gezegend. In het jaar 2000 was dat bijvoorbeeld het geval in rooms-
katholieke kerken in Leidschendam en in Den Haag. Van protestantse zijde organiseerde de Stichting Kerk en Dier in dat 
jaar in Harderwijk ter gelegenheid van dierendag een lezing over de bioindustrie. 
Verder zijn de laatste decennia ook allerlei gemeentelijke instellingen en verenigingen (zoals buurt-, jongeren- en 
welzijnscentra, dierenverenigingen en kinderboerderijen) jaarlijks actief betrokken bij dierendag. Deze organiseren veelal 
huisdierenkeuringen waaraan doorgaans ook dierenartsen hun medewerking verlenen. 
 
Dierenberscherming 
De Dierenbescherming is met al haar afdelingen en zusterinstellingen (als dierenambulance, dierenasiels, Stichting Lekker 
Dier enz.) in de week van dierendag het meest actief. In 1972 werd voor het eerst een open asieldag gehouden in Zutphen. 
Sinds enkele jaren houden alle bij de dierenbescherming aangesloten asiels jaarlijks open huis om het publiek kennis te 
laten maken met hun werk en in de hoop nieuwe bazen voor de asieldieren te vinden. Op die dagen voert de 
Dierenbescherming steeds intensief campagne met voorlichting, ledenwerfacties en financiële acties. 
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Tenslotte is de inbreng van de commercie op dierendag steeds belangrijker geworden. De commerciële bijdragen aan 
dierendag zijn vaak het meest origineel. Zo worden er door restaurants openbare maaltijden georganiseerd voor dieren en 
taarten aangeboden aan olifanten of apen in dierentuinen. Winkelverenigingen organiseren in winkelcentra tijdelijke 
kinderboerderijen. De Commissie ter Promotie van het Nederlandse Boek (CPNB) vestigde in 2000 de aandacht op de 
kinderboekweek (met het thema dier) door middel van allerlei acties met dieren (huisdierkeuringen, gratis 
dierenartsspreekuur, minikinderboerderijen) in bibliotheken. Een VVV bood in 2000 rond 4 oktober een toeristisch 
dierenarrangement aan op Ameland en een hondenvoerfabrikant opende in dat jaar op dierendag in het Vondelpark in 
Amsterdam een hondensnackautomaat. Ook sommige media doen mee aan dierendag. Zo zond de AVRO dit jaar op 4 
oktober 2001 de Nationale dierenquiz uit. 
Dierendag heeft zich ontwikkeld tot een evenementendag met kleinschalige activiteiten verspreid op lokaal niveau, vooral 
voor kinderen georganiseerd, maar met een vermenging van veel verschillende belangen. 
Eveline Doelman 
 
Overzicht feesten 
 

Halloween 

Halloween, ook genoemd All Hallows’ eve(ning), is de Engelse naam voor allerheiligenavond. Het feest wordt gevierd op 
31 oktober, de avond voor Allerheiligen. Halloween is van oorsprong een christelijk feest ter voorbereiding van de viering 
van Allerheiligen (1 november) en Allerzielen (2 november). Het heeft zich in Engeland ontwikkeld tot een wereldlijk 
feest van grappen, tractaties en griezelige verkleedpartijen. Door immigranten werd het in de negentiende eeuw in Amerika 
geïntroduceerd en van daaruit heeft het zich, vooral de laatste decennia in snel tempo, over heel West-Europa verspreid. 
 
Geschiedenis 
Het feest van Allerheiligen, de dag waarop alle heiligen van de rooms-katholieke kerk gezamenlijk worden herdacht, werd 
in de negende eeuw door paus Gregorius IV vastgesteld op 1 november. Op 2 november viert de rooms-katholieke kerk het 
feest van Allerzielen ter herdenking van alle gelovige gestorvenen. Allerheiligen en Allerzielen zijn de dagen waarop 
wordt stilgestaan bij de thema's sterfelijkheid, dood en laatste oordeel. De voorbereidingen voor beide feesten vinden vaak 
plaats op allerheiligenavond, die van Allerzielen ook wel op allerheiligendag. Ze bestaan vooral uit het bezoek aan 
kerkhoven en het branden van kaarsen. Door de protestantse kerken werden deze feesten in de zestiende eeuw afgeschaft, 
omdat ze in strijd waren met de reformatorische leer. In Engeland leefde Halloween sindsdien als een wereldlijk feest 
voort en het heeft zich vandaaruit verder verspreid. 
 
Engeland 
In sommige gebruiken die zich in Engeland rond Allerheiligen en Allerzielen ontwikkelden, hebben negentiende-eeuwse 
onderzoekers wel overblijfselen willen zien van het Keltische nieuwjaarsfeest Samhain (= einde van de zomer), dat ook op 
de avond van 31 oktober zou zijn gevierd. Op deze dag speelden, dacht men, het geloof aan de terugkeer van de zielen van 
overledenen naar hun vroegere woonplaatsen, en de angst voor de aanwezigheid van bovennatuurlijke wezens een rol. 
Bewijzen voor deze visie ontbreken echter. 
Zoals elk feest onderging ook het wereldse Halloween-feest in de loop der tijd voortdurend veranderingen. In 
documentatie uit de negentiende eeuw worden jongeren genoemd die deelnamen aan spelen die lagen in de sfeer van de 
magie en voorspellingen. Weer later werd Halloween vermeld als kinderfeest. 
 
Amerika 
Door Engelse, Schotse en Ierse immigranten werd Halloween in de negentiende eeuw in Amerika geïntroduceerd. Uit die 
tijd worden wel kattekwaad en onruststokerijen door jongeren vermeld. In de twintigste eeuw werd Halloween in Amerika 
vooral een feest waarbij kleine kinderen als spoken verkleed en met uitgesneden pompoenen als lantaarns langs de huizen 
gingen om te vragen om een tractatie of te dreigen met een grap (treat or trick). Sinds de jaren tachtig van de twintigste 
eeuw neemt de populariteit van het feest bij volwassenen toe. Ook is er een groeiende belangstelling voor de aankleding en 
versiering van feest en feestgangers waarneembaar die haar inspiratie vindt in zo groot mogelijke griezeligheid. 
Vanuit Amerika heeft Halloween zich de laatste decennia over heel West-Europa verspreid, vooral onder invloed van 
griezelfilms, televisieseries en de commercie. Daarbij wordt de vermeende heidense achtergrond van de viering sterk 
benadrukt. Het feest wordt voorgesteld als een Keltisch feest van 2000 tot 5000 jaar oud. Zo wordt ingespeeld op een 
toenemende ontvankelijkheid van het publiek voor magie en New-Age. 

Nederland 
Sinds de jaren tachtig van de twintigste eeuw is Halloween ook in Nederland bekend. Vooral onder scholieren en 
volwassenen is het feest de laatste jaren sterk in opkomst. Scholen, buurthuizen, cafés, clubs en discotheken zijn de 
plaatsen waar Halloween-parties worden georganiseerd. De feesten hebben nogal eens een besloten karakter. Ze kunnen 
onderling sterk verschillen, maar een belangrijk onderdeel is steeds het griezelig verkleed gaan (er worden wel prijzen 
uitgeloofd voor het beste, afschrikwekkendste kostuum). In Hippolytushoef (Noord-Holland) werd in 1995 voor de 
zevende keer een Halloweenmarkt gehouden, nadat deze in 1988 voor het eerst als grappig thema voor de traditionele 
najaarsmarkt was bedacht. 
 

pagina 10 van 15feesten, van Valentijn tot Sinterklaas

29-9-2005http://www.meertens.knaw.nl/feesten/



Attributen 
Bij de pogingen het feest ingang te doen vinden, speelt het aanbieden van accessoires door de commercie een grote rol. Het 
belangrijkste attribuut is de uit Amerika overgenomen pompoen-lantaarn, een pompoen uitgesneden in de vorm van een 
griezelgezicht. Het licht van een kaarsje dat door de ogen, neus en mond naar buiten schijnt, verhoogt het effect. De 
Engelse naam voor de lantaarn is Jack -o'-lantern (waarschijnlijk afgeleid van een naam voor een nachtwaker). De 
lantaarn-maskers, ook wel gemaakt van andere materialen, worden de laatste jaren steeds vaker gedurende de hele maand 
oktober in de winkels te koop aangeboden. Ook de toename van het aanbod van onbewerkte pompoenen in bloemen en 
groentewinkels is opvallend. 
Op internet wordt eveneens uitbundig reclame gemaakt voor Halloween-attributen: via websites kan men kennis nemen 
van de nieuwste versiering, muziek, kostuums, snoepjes, recepten, grappen, geschenken, kaarten, afbeeldingen, boeken, 
video's, films enz. Ook in andere media en in het grootwinkelbedrijf nemen promotieactiviteiten rond Halloween en de 
verkoop van Halloween-artikelen toe. 

Literatuur over Halloween 
Overzicht feesten 

Allerheiligen 

Allerheiligen of Feest van alle heiligen, is een christelijke feestdag waarop alle heiligen van de rooms-katholieke kerk 
gezamenlijk worden vereerd en herdacht. Het feest wordt sinds de negende eeuw gevierd op 1 november. Allerheiligen en 
Allerzielen (2 november) zijn de dagen waarop de onderwerpen dood en leven na de dood aan de orde komen. De 
voorbereidingen voor beide feesten vinden vaak plaats op allerheiligenavond. Allerheiligenavond wordt in het Engels 
Halloween genoemd. In Engeland heeft Halloween zich sinds de reformatie in zestiende eeuw als wereldlijk feest verder 
ontwikkeld en nadat het door kolonisten naar Amerika was overgebracht, heeft het zich de laatste decennia van daaruit 
weer over Europa verspreid. Met de kerkelijke feesten heeft het huidige Halloween niets meer te maken. 
 
Geschiedenis en rooms-katholieke viering 
De Byzantijnse kerk kende in de vierde eeuw al een gedenkdag, op 13 mei, voor alle heilige martelaren. Deze dag werd 
waarschijnlijk in de zevende eeuw in de rooms-katholieke kerk overgenomen. In de achtste eeuw werd de dag uitgebreid 
tot feestdag voor alle heiligen. Paus Gregorius IV riep deze dag in 837 uit als algemene en officiële rooms-katholieke 
gedenkdag voor alle heiligen en stelde de datum vast op 1 november. Omdat de protestantse leer heiligenverering afwijst, 
wordt Allerheiligen in de protestantse kerk niet gevierd. Bij de kerkelijke viering van Allerheiligen wordt het thema van 
het einde der tijden behandeld. Er worden missen opgedragen aan alle heiligen en kerkhoven bezocht. Het leven van de 
heiligen die in de hemel verblijven wordt herdacht en als voorbeeld gesteld voor een goed christelijk leven. 
Het allerheiligenfeest dient samen met Allerzielen (2 november) om het doodsbesef te versterken, het geloof te verdiepen 
en te wijzen op de verbondenheid van de gelovigen met de doden. Op de avond vóór en de middag en avond ván 
Allerheiligen worden voorbereidingen getroffen voor het feest van Allerzielen (2 november). In alle rooms-katholieke 
streken worden de kerkhoven dan schoongemaakt en met bloemen versierd. 

Wereldlijke feestelijkheden en gebruiken rond 1 november 
1 november is tot in de twintigste eeuw ook een belangrijke kalenderdag geweest in het dagelijks leven, vooral van boeren 
en kooplieden. In de agrarische wereld was 1 november het begin van het winterseizoen en van de werkzaamheden 
binnenshuis (november is slachtmaand), de datum waarop de kachel en de winterkleren weer van zolder werden 
gehaald.Verder was 1 november de dag waarop lonen werden uitbetaald, nieuwe pachttermijnen ingingen en knechten en 
meiden in dienst traden. Ook de najaarsmarkten werden vaak op 1 november gehouden. Behalve voor het doen 
winterinkopen was een bezoek aan de najaarsmarkt ook een gelegenheid om uit te gaan. In Winschoten wordt nog altijd 
Allerheiligenmarkt (Aldrillenmarkt) gehouden. 
 
Literatuur over Allerheiligen 
Overzicht feesten 

Allerzielen 
 
Allerzielen (feest van alle zielen) is de dag waarop in de rooms-katholieke kerk alle gelovige zielen van gestorvenen 
worden herdacht. Het feest wordt sinds de twaalfde eeuw op 2 november gevierd, de dag na Allerheiligen. Op 
Allerheiligen en Allerzielen wordt in de rooms-katholieke kerk gewezen op de thema's sterfelijkheid, dood en laatste 
oordeel. De voorbereidingen voor beide feesten vinden vaak plaats op allerheiligenavond, die van Allerzielen ook wel op 
allerheiligendag. Allerheiligenavond wordt in het Engels Halloween of All Hallows’ eve(ning) genoemd. In Engeland 
heeft Halloween zich als wereldlijk feest, los van Allerheiligen en Allerzielen, sinds de zestiende eeuw verder ontwikkeld 
en vandaaruit verder verspreid. Met de kerkelijke feesten heeft het huidige Halloween niets meer te maken. 
In de protestantse kerk worden Allerheiligen en Allerzielen niet gevierd, Allerzielen niet omdat ze de leer van het 
vagevuur ontkent, Allerheiligen niet omdat ze heiligenverering afwijst. Wel kent de protestantse kerk een liturgische 
herdenking op de laatste zondag van het kerkelijk jaar voor allen die gedurende het jaar gestorven zijn. Daarbij is echter 
geen sprake van bemiddeling tussen levenden en doden. 
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Geschiedenis en rooms-katholieke viering 
Een gedenkdag op 2 november voor alle gestorven kloosterbroeders werd in de tiende eeuw door abt Odilo van Cluny 
ingesteld. In de twaalfde eeuw werd deze dag door paus Johannes XIX algemeen ingevoerd als feestdag voor alle gelovige 
zielen. De rooms-katholieke kerk leert dat de zielen van de overleden gelovigen in meer of mindere mate zondig zijn. Ze 
bevinden zich in het vagevuur en wachten op hun loutering om voor God te kunnen verschijnen en in de hemel te worden 
opgenomen. Bemiddeling en voorbeden van de levende gelovigen kunnen helpen de schulden van de doden te verlichten 
en hun tijd in het vagevuur te verkorten. Met hun gebed kunnen de levenden eveneens aflaten verkrijgen voor hun eigen 
zonden. 
De gebruiken die zich rond deze geloofsleer hebben ontwikkeld, zijn talrijk. Naast het bijwonen van missen, deelname aan 
processies, bidden en het branden van kaarsen, behoren kerkhofbezoek en versiering van graven met (witte) bloemen tot de 
plechtigheden. Het eten van zielebroodjes door de nabestaanden en het uitdelen daarvan aan armen is lange tijd een 
onderdeel van het allerzielenfeest geweest. Elk (al of niet onder gebed) gegeten broodje betekende de verlossing van een 
zieltje. Deze brooduitdeling was een belangrijke vorm van kerkelijke armenzorg. 
De gebruiken rond Allerzielen hebben ook aanleiding gegeven tot verteltradities. Verhalen over de tijdelijke terugkeer van 
doden, lichtjes die daarbij de weg moesten wijzen, klokluiden en gekruiste bosjes stro op graven als afweer tegen het 
kwade, zijn daar voorbeelden van. Samen met de gebruiken thuis en op kerkhoven geven ze inzicht in de individuele 
geloofsvoorstellingen die vaak nog tot in de twintigste eeuw leefden. 
 
Literatuur over Allerzielen 
Overzicht feesten 

Sint-Maarten Zie ook Sint-Maartenszingen 
 
Op 11 november wordt het feest van Sint-Maarten gevierd. Tussen ongeveer zes en acht uur ’s avonds mogen kinderen met 
een lampion in de hand langs de deuren lopen. Na het aanbellen zingen ze liedjes ter ere van Sint-Maarten en verwachten 
daarvoor een traktatie, doorgaans bestaande uit snoep of fruit. 
Ook worden wel lampionoptochten georganiseerd door scholen en wijk- of buurtverenigingen. De kinderen hebben dan 
meestal tevoren zelf hun lampion vervaardigd, of een pompoen uitgehold om daarin een waxinelichtje te kunnen plaatsen. 
In sommige plaatsen rijdt de figuur van Sint-Maarten, als romeins officier, aan het hoofd van de stoet. Hoogtepunt van 
zo’n optocht is het moment waarop Sint Maarten met een zwaard zijn mantel in tweeën snijdt en de helft geeft aan de 
figuur van een verkleumde bedelaar. Na afloop van de optocht worden de deelnemende kinderen vaak door het 
organiserend comité getrakteerd. 
Een tweede ritueel op Sint-Maartensdag is het ontsteken van een vuur. Dit gebeurt vooral in Limburg (en het aangrenzende 
Duitse Rijnland), maar ook in Midden-Friesland. In de voorafgaande dagen wordt daartoe brandbaar materiaal verzameld 
door de wat oudere jeugd. 
 
Martinus 
Martinus (316-397) werd geboren in Hongarije en diende in het Romeinse leger. Toen hij achttien was, liet hij zich dopen. 
Hij werd monnik en stichtte in Frankrijk verscheidene kloosters. In 372 werd hij gekozen tot bisschop van Tours. Daar 
werd hij op 11 november begraven. Martinus werd om zijn liefdadigheid al spoedig vereerd. Zijn tijdgenoot Sulpicius 
Severus schreef een leven van de heilige. Daarin wordt verteld hoe Martinus als Romeins soldaat voor de poorten van 
Amiens een bedelaar tegenkwam, die het koud had. Martinus trok zijn zwaard, sneed zijn rode mantel in tweeën en schonk 
een helft aan de bedelaar. Deze scène is in de beeldende kunst veelvuldig uitgebeeld en wordt in optochten tegenwoordig 
vaak nagespeeld. 
Martinus werd onder andere patroon van de armen en, bij uitbreiding van de kinderen. Op de feestdag van deze heilige 
werd het gebruikelijk om hen iets te geven. Dit werd nog bevorderd doordat 11 november lange tijd het begin was van de 
veertig dagen durende vastentijd vóór Driekoningen op 6 januari. Ook volwassenen namen het er deze dag goed van, 
getuige vermeldingen van het eten van de Sint-Maartensgans. De verering van Martinus bleef niet beperkt tot Frankrijk, 
waar enkele duizenden kerken aan hem gewijd zijn, maar verspreidde zich over heel Europa. In Nederland zijn er enkele 
tientallen Sint-Maartenskerken. Na de Reformatie bleef hij ook in protestantse gebieden in ere. Daaraan droeg bij dat 
Maarten Luther weliswaar op 10 november was geboren, maar op 11 november werd gedoopt. 
 
Verklaringen 
Zoals bij zoveel gebruiken, heeft men in de optochten met lichtjes en de Sint-Maartensvuren resten van oeroude heidense 
rituelen willen zien, die later overgoten werden met een christelijk sausje. Daarvoor bestaat echter geen enkele grond. 
Ondanks het feit dat dit in een volkskundige handboeken duidelijk wordt gesteld, zoals door Jan ter Gouw (1871) 
‘vreugdevuren zijn van alle tijden en niet uitsluitend Germaansch’ en door S.J. van der Molen (1980) ‘in de verering van 
Sint-Maarten in onze streken is (…) geen heidens element te ontdekken’, wordt deze verklaring nog vaak vernomen. 
In populaire artikelen wordt ook vaak gewezen op een ‘legende’ over het ’s avonds weggelopen rijdier van Sint-Maarten. 
Behulpzame dorpelingen gingen dat toen met lichtjes voor hem zoeken. Tjaard de Haan (1974) heeft er op gewezen dat 
deze legende afkomstig is uit het boek Mozaïek (1906) van de predikant-volkskundige F.W. Drijver, die het verhaal weer 
had overgenomen uit een Belgische krant. 
'Een originele verklaring voor het lopen met lichtjes op Sint-Maarten werd gegeven door de Duitse volkskundige Dietz-
Rüdiger Moser. Hij staat op het standpunt dat de oorsprong van veel gebruiken ligt in de liturgie van de katholieke kerk. 
Gedurende het kerkelijk jaar werden telkens bepaalde teksten uit de bijbel (perikopen) gelezen, waarover vervolgens 
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gepreekt werd. Vele eeuwen was dat op 11 november: ‘Niemand steekt een lamp aan en zet die in de kelder of onder de 
korenmaat, maar op de standaard, opdat wie binnentreden het licht zien’ (Lukas 11:33 e.v.). Deze tekst gaf volgens Moser 
een duidelijke aansporing om op deze dag met lichtjes rond te gaan. De mogelijkheid dat juist deze tekst gekozen werd, 
omdat het gebruik al eerder bestond, wijst hij nadrukkelijk af. De verklaring van Moser is niet onaannemelijk. Het gaat 
echter te ver om te stellen, zoals Moser impliceert, dat de Sint-Maartensstoeten in wezen, en nog steeds, een soort 
religieuze optochten zijn. 
In het huidige etnologisch onderzoek wordt niet zozeer gezocht naar de oorsprong van een gebruik, maar staan de 
betekenissen centraal die mensen zelf aan hun handelen geven. Die blijken echter dikwijls te leunen op opvattingen in de 
(populair-)wetenschappelijke literatuur. 

Sint-Maartenlopen in de 20e eeuw 
In de geschiedenis van het Sint-Maartenlopen, het meest in het oog springende element van het feest, kunnen in de 
twintigste eeuw – heel globaal – de volgende fasen worden onderscheiden. 
* Met Sint-Maarten langs de deuren gaan en zingen om wat snoep of ook wel geld was aanvankelijk vooral een bezigheid 
van arme kinderen. Ouders die het wat beter hadden, zagen liever niet dat hun kinderen daaraan deelnamen. 
*In de jaren twintig en dertig verandert deze houding. Er bestaat dan een grote belangstelling voor ‘volkscultuur’ en het 
Sint-Maartenlopen wordt gekoesterd als een ‘volksgebruik’. Een bijna eerbiedige houding was daartegenover op zijn 
plaats. Tegelijkertijd werd enig ingrijpen noodzakelijk geacht. 
*Terwijl op foto’s uit deze tijd duidelijk te zien is dat kinderen meestal met een papieren lampionnetje lopen, wordt in 
populair-volkskundige literatuur gepleit voor het behoud van de uitgeholde biet. Een stedelijk, commercieel attribuut wordt 
zo afgezet tegenover de gewilde ‘authentieke expressie’ van volkscultuur. 
*Particulieren en vooral winkeliers begonnen in deze tijd het bezoek van de zingende kinderen en hun gebedel hinderlijk te 
vinden. In enkele steden en dorpen in Noord-Holland en Friesland zorgde de ‘opgeschoten jeugd’ voor moeilijkheden door 
na het lopen van de kinderen vuurtjes aan te steken of voetzoekers te gooien, wat een ‘ontaarding’ van het feest heette. 
Daarom namen allerlei comités het initiatief tot een georganiseerde en ordelijke optocht van de kinderen. Om hen tot 
deelname daaraan te bewegen werden prijzen uitgeloofd voor het mooiste lichtje. Al kregen de optochten door deze 
organisatie een fraaier aanzien, sommigen meenden dat dit toch botste met de gewenste authenticiteit . Om daaraan 
tegemoet te komen mochten de kinderen soms na de optocht nog even op eigen gelegenheid gaan zingen. 
*Een toevallige omstandigheid was dat het feest van Sint-Maarten, 11 november, samenviel met Wapenstilstandsdag, 
waarop sinds 1918 het einde van de Eerste Wereldoorlog werd herdacht. In de jaren dertig grepen comité’s in verscheidene 
plaatsen dit gegeven aan om de Sint-Maartenoptochten het karakter te geven van een demonstratie voor de vrede. De 
meegevoerde lichtjes werden zo herduid tot vredeslichtjes. Onder de kinderen zelf lijken deze ideeën weinig weerklank 
gevonden te hebben, terwijl liefhebbers van ‘volkscultuur’ er de aantasting van de traditie in zagen. 
*In de jaren vijftig en zestig speelden katholieke jeugdorganisaties zoals het ‘Jongensgilde’ en ‘Jong Nederland’, waarvan 
Sint-Maarten de patroonheilige was, een actieve rol bij het Sint-Maartensfeest. Zij organiseerden in steden en dorpen 
grootse optochten, waarvan steevast de opvoering van de scène van de manteldeling door Sint-Maarten te paard een 
onderdeel vormde. De optochten werden besloten met een Sint-Maartensvuur. Deze vieringen dienden ertoe de katholieke 
identiteit van de deelnemende jongeren, en van het publiek, te demonstreren en te versterken. Aan het eind van de jaren 
zestig, als de ontzuiling doorzet, neemt de specifieke betrokkenheid van katholieke verenigingen bij het Sint-Maartensfeest 
geleidelijk af. 
*Afgezien van vieringen in scholen op antroposofische grondslag, lijkt de huidige Sint-Maartensviering niet meer 
ideologisch te worden ingekleurd. Wel wordt vaak in algemene termen gewezen op de symboliek van het licht in het 
donker, en wordt hier en daar opgeroepen tot vormen van liefdadigheid. Het rondgaan met lampionnetjes en het zingen van 
Sint-Maartensliedjes zijn tegenwoordig in de eerste plaats bedoeld om de kinderen een paar spannende uren te bezorgen, 
met de kans om veel snoep te krijgen. Vooral in nieuwe buurten heeft het gebruik een integrerende functie. Het komt thans 
op zeer veel plaatsen in Nederland voor, ook buiten de oorspronkelijke kerngebieden van Noord-Holland boven het IJ en 
de noordelijke provincies en Limburg. Zie verder de verspreidingskaarten. 
John Helsloot 

Literatuur over Sint-Maarten 
Sint-Maartenszingen 
Overzicht feesten 

Sinterklaas 

Op 5 december is het in Nederland sinterklaasavond. Zo'n 65% van de bevolking viert dan de 'verjaardag' van Sinterklaas 
en men geeft elkaar uit naam van de goedheiligman cadeautjes. Ten onrechte denkt men vaak dat dit een eeuwenoude 
traditie is. Het feest van Sint-Nicolaas bestaat weliswaar al meer dan 700 jaar, maar veel elementen van de huidige 
sinterklaasviering hebben pas vanaf omstreeks 1850 vorm gekregen. Zo is de nu algemene sinterklaasavond of 
pakjesavond in huiselijke kring op 5 december van betrekkelijk recente datum. Volgens de heiligenkalender van de 
katholieke kerk is 6 december de gedenkdag van de heilige Nicolaas en nog tot na de Tweede Wereldoorlog vonden 
kinderen op de morgen van 6 december de geschenken die Sinterklaas hen had gebracht. Zoals bij zoveel feesten, werd 
echter ook de vooravond van de eigenlijke feestdag bij de viering betrokken: sinterklaasavond. Dan hadden volwassenen 
een gezellig samenzijn. In gegoede kringen, en vooral in de steden, gaven volwassenen elkaar op die avond al in de 
negentiende eeuw geschenken. Dit gebruik verspreidde zich pas gedurende de eerste helft van de twintigste eeuw over het 
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hele land en naar andere sociale lagen van de bevolking. Kinderen werden steeds meer betrokken bij deze pakjes- of 
surpriseavond. Thans geldt 5 december algemeen als de 'verjaardag' van Sinterklaas. 
 
Oorsprong 
Over de geschiedenis van het feest van Sint-Nicolaas tot aan de negentiende eeuw zijn we maar matig geïnformeerd. Er is 
weinig historisch onderzoek gedaan naar hoe het feest zich in de loop der tijd heeft ontwikkeld. Wel hebben onderzoekers 
zich vanaf de negentiende eeuw beziggehouden met de vraag waarom een rooms-katholiek heiligenfeest als een niet-
kerkelijk feest is blijven voortbestaan. Sommigen zochten de verklaring in de mogelijke invloed van oud-Germaanse 
elementen in het feest zonder dat ze daar aanwijsbare bronnen voor hadden. Andere, meer serieuze auteurs hebben op 
grond van historisch, literair en kunsthistorisch bronnenmateriaal vooral gewezen op de rol van de verering van de heilige 
Nicolaas op kloosterscholen bij de verspreiding van het feest (K. Meisen, C. Méchin, W. Mezger, L. Janssen). Weer 
anderen hebben de ontwikkeling in de opvattingen over de opvoeding (J.L. de Jager) benadrukt. 
 
Nicolaas 
Er is vrijwel niets bekend over het leven van Nicolaas. Hij was in de vierde eeuw bisschop van Myra in Klein-Azië (nu 
Zuidwest-Turkije). Al in de zesde eeuw werd hij als heilige vereerd in het Byzantijnse Rijk en in de tiende eeuw ook in het 
westen. Nadat zijn relieken in de elfde eeuw naar Bari (Italië) waren overgebracht, verbreidde zijn verering zich over heel 
West-Europa. De vele wonderverhalen die na zijn dood rond zijn leven ontstonden, maakten Nicolaas tot beschermheilige 
van alle mogelijke groepen in de samenleving (zeelieden, kooplieden, ongehuwde vrouwen, kinderen, enz.). Het verhaal 
bijvoorbeeld dat hij drie kinderen, die door een slager waren geslacht en in een pekelvat waren gestopt, weer tot leven 
wekte, maakte hem tot beschermheilige van kinderen; de legende dat hij drie meisjes redde van de prostitutie door tot drie 
keer toe 's nachts heimelijk een zak met goud door het raam te werpen (als bruidsschat) bezorgde hem het patronaat van 
ongehuwde meisjes en hoeren. Het traditionele aan kinderen vertelde verhaal over de nachtelijke bezoeken van sinterklaas 
waarin hij geschenken komt brengen, gaat waarschijnlijk terug op deze legende. Patroon van zeevaarders werd Nicolaas 
door de vele wonderverhalen over zijn bijstand aan schippers in nood. Zo werd Sint-Nicolaas een populaire heilige aan wie 
talrijke kerken werden gewijd en die in veel plaatsen in Europa werd vereerd. 
 
Middeleeuwen 
Op middeleeuwse kloosterscholen werd de feestdag van Sint-Nicolaas gevierd door scholieren, zoals Meisen heeft 
aangetoond op grond van Noord-Franse bronnen. In de dertiende eeuw werd Nicolaas in Noord-Frankrijk als patroon van 
schoolkinderen en als opvoeder van de jeugd vereerd. Tijdens zijn feest 'verscheen' de heilige in een mirakelspel aan de 
kinderen, hij bracht geschenken aan ijverige leerlingen en vermaande luie leerlingen. Ook kwam het in deze tijd voor dat 
leerlingen zelf als verklede bisschoppen de straat opgingen en om geld bedelden, hetgeen met wanordelijkheden gepaard 
kon gaan. Via de kloosterscholen hebben deze scholierenfeesten zich verder verspreid. 
Enkele laat-middeleeuwse Nederlandse bronnen (Dordrecht veertiende eeuw; Utrecht vijftiende en zestiende eeuw) 
vermelden tractaties aan schoolkinderen en koorknapen, naast die aan armen op de feestdag van Sint-Nicolaas. In andere 
bronnen wordt de viering op straat, buiten kerk en klooster, beschreven. Net als op vele andere belangrijke kerkelijke 
hoogtijdagen werden tijdens het Sint-Nicolaasfeest markten en kermissen gehouden. Daar schonken jongelui elkaar harten 
van suikergoed en vrijers en vrijsters van speculaas. In deze tijd werd ook al de schoen gezet en kon een geheimzinnige 
hand lekkernijen strooien in huiselijke kring. Verder organiseerden leden van Nicolaasbroederschappen (religieuze 
verenigingen die een belangrijke rol speelden in de organisatie van de Nicolaasverering) behalve processies en missen ook 
maaltijden. De rooms-katholieke kerk verzette zich tegen deze wereldse uitingen van het heiligenfeest. 
 
Zestiende- en zeventiende eeuw 
Na de Reformatie verbood de gereformeerde kerk de kerkelijke viering van dit rooms-katholieke heiligenfeest. De 
pogingen van predikanten en stadsbesturen om ook het feest op straat en thuis tegen te gaan (wegens wanordelijkheid en 
verkwisting) hadden weinig effect, zo blijkt uit diverse verbodsbepalingen. Als reden voor het voortbestaan van het feest is 
door onderzoekers wel aangevoerd dat de overheid niet al te streng optrad omdat ze om economische redenen belang had 
bij rust. Ook is de mogelijkheid genoemd dat het feest al te zeer een plaats had in het relatief vroeg ontwikkelde huiselijk 
leven van de stedelingen in de Republiek om het nog te kunnen bestrijden (De Jager). 
 
Achttiende- en negentiende eeuw 
In de periode 1750-1850 werden vanuit de hogere stedelijke burgerij pogingen ondernomen het sinterklaasfeest te 
'beschaven'. De elite keerde zich in deze tijd van economische achteruitgang tegen leegloperij en verval en dus tegen de 
viering van het Sint-Nicolaasfeest op straat. Daarentegen stimuleerde zij de huiselijke viering. Het feest werd gebruikt om 
kinderen aan te sporen tot hard werken op school en tot gehoorzaamheid aan de ouders in ruil voor een beloning van 
Sinterklaas. Luiheid werd gestraft. Sinterklaas werd een feest van beschavers en opvoeders. 
In de tweede helft van de negentiende eeuw kregen veel elementen van de huidige viering in Nederland vorm, onder 
andere onder invloed van het prentenboekje van de onderwijzer Jan Schenkman. Hierin werden bestaande en nieuwe 
elementen, zoals de aankomst van Sinterklaas uit Spanje, zijn intocht in de stad, bezoek aan school, strooi- en pakjesavond, 
opvoedkundig met elkaar in samenhang gebracht in plaatjes en teksten. Later werden daar ook nog liedjes aan toegevoegd. 
De burgerlijke sinterklaasviering, zoals die door Schenkman werd afgebeeld, vond voorlopig alleen nog in de steden 
plaats. 
 
Twintigste eeuw 
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Tot ver in de twintigste eeuw bestonden er nog grote regionale en sociale verschillen in de viering van het feest. 
Pakjesavond was een stedelijk verschijnsel dat op het platteland nauwelijks voorkwam. In dorpen werd wel een schoen of 
klomp gezet met iets voor het paard, maar alleen in burgerlijke kringen was het pakjesavond en verscheen de Sint ook zelf. 
Via scholen vond de invoering van deze nieuwe viering plaats. De scholen gebruikten Sinterklaas als steun bij de 
opvoeding en ontleenden er prestige aan. Daarnaast bood de nieuwe viering een alternatief tegen de wilde vormen van 
sinterklaasvieren die nog op het platteland bestonden: het klaasjagen of sunteklaaslopen. Lawaai makende jongelui trokken 
potsierlijk verkleed, met onherkenbaar gemaakte zwarte gezichten langs de huizen. Ze vroegen naar stoute kinderen, 
maakten kinderen bang, strooiden pepernoten en vroegen om geld of lekkers. Aan het begin van de twintigste eeuw 
groeide het verzet tegen dit wilde gedoe dat gezien wordt als een vorm van bedelarij. Daartegenover stelde men de nieuwe 
beschaafde Sinterklaas. 
Dit proces van verburgerlijking heeft de uniformering van het feest in Nederland tot gevolg gehad. Een voorbeeld daarvan 
is ook de naam van Zwarte Piet die als enige naam voor de knecht gaat gelden, terwijl er tot dan toe allerlei regionale 
benamingen in gebruik waren (zoals Nicodemus, Assiepan, Hans Moef of eenvoudig Jan de Knecht). 
In de loop van de twintigste eeuw begonnen ook volwassenen onderling cadeautjes met surprises en gedichten uit te 
wisselen en zij raakten meer bij het feest betrokken. Aan intochten en schoolfeesten werd in de kranten steeds meer 
aandacht besteed. Zo ontstond een nationaal gevoel rond het feest, dat nog versterkt werd door de uitzendingen van de 
intocht op de televisie met name vanaf de jaren zestig. 
Sinds de jaren dertig wordt Sinterklaas door de commercie ingezet als reclamemiddel. Deze speelde in op en versterkte een 
al opkomende 'verlieving' van het feest als gevolg van veranderingen in de opvattingen over de opvoeding. De houding 
tegenover kinderen werd minder hiërarchisch. In de toenemende gelijke gezinsverhoudingen gingen nu ook kinderen 
ouders cadeautjes geven. Tegelijk veranderde de Sint van een strenge opvoeder tot een 'lieve' Sint die ook stoute kinderen 
beloont. 
In de jaren tachtig zijn actiecomités opgericht die zich verzetten tegen een vroege komst van de kerstman, tegen de 
discussies over de modernisering of afschaffing van de figuur van Zwarte Piet en tegen de commercialisering van 
Sinterklaas. Hun doel is Sinterklaas te beschermen tegen concurrentie en 'vreemde' invloeden. In een artikel in NRC-
Handelsblad op 4 december 2001 is zelfs een voorstel gedaan om Sinterklaas als voorbeeld van Nederlands immaterieel 
erfgoed op de lijst van de Unesco te laten plaatsen. Een feest als Sinterklaas dat door zovelen wordt gevierd laat zich echter 
moeilijk beschermen, want het is een cultureel proces dat voortdurend in beweging is. Sinterklaas zal blijven veranderen, 
onder andere door deelname van nieuwe groepen mensen aan het ritueel, zoals dat in de loop van de geschiedenis van het 
feest steeds weer het geval is geweest. 
 
Literatuur over Sinterklaas 
Overzicht feesten 
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