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Samenvatting 
 
Culturele ideologieëCulturele ideologieëCulturele ideologieëCulturele ideologieën van vrede en conflict: een socion van vrede en conflict: een socion van vrede en conflict: een socion van vrede en conflict: een socio----cognitieve studie van Giryama cognitieve studie van Giryama cognitieve studie van Giryama cognitieve studie van Giryama 
DiscoursDiscoursDiscoursDiscours    (Kenia)(Kenia)(Kenia)(Kenia)    
 
Deze studie komt voort uit de idee dat ‘gewone’ mensen, en met name hun begrijpen en 
interpretaties, een essentiële – maar algemeen vergeten – factor zijn bij het oplossen van 
interculturele conflicten. Binnen het brede kader van sociaal onderzoek op het gebied van 
conflict en conflictoplossing, is dit een cognitief onderzoek naar hun begrijpen en 
interpreteren, samengevat als ‘cultureel begrip’, van ‘vrede’ en conflict. Het wetenschappelijk 
raamwerk waarbinnen dit onderzoek zich afspeelt is dat van de antropologische linguïstiek, 
met haar karakteristieke benadering van taal als linguïstische praxis.  
 
In deze studie wordt een analytisch model ontwikkeld en toegepast in een case study van de 
Giryama. Dat model maakt het mogelijk ‘cultureel begrip’ en zijn ideologische kenmerken 
vanuit het perspectief van de samenleving te bestuderen. Tegelijkertijd geeft het de 
mogelijkheid culturele begrippen en interpretaties tussen culturen te vergelijken: hetzelfde 
analytische instrumentarium  is toepasbaar bij de bestudering van ‘cultureel begrip’ van  
‘vrede’ en ‘conflict’ in andere gemeenschappen, en levert uitkomsten die met elkaar 
vergeleken kunnen worden. Het domein van onderzoek is het alledaagse en publieke  
discours, dat vanwege zijn algemeen gedeelde karakter bij uitstek geschikt is om ‘cultureel 
begrip’ te onderzoeken.  
 
                                                               _______________ 
 
Het boek bestaat uit vier delen. 
Deel I geeft een beschrijving van de theoretische achtergrond en een uiteenzetting van het 
analytisch model (hoofdstuk 1). Daarnaast bevat het een introductie van de Giryama 
samenleving (hoofdstuk 2). De Giryama samenleving staat centraal in de case study, die 
gepresenteerd wordt in de delen I en II. 
Deel II bespreekt drie Giryama termen die uiting geven aan de Giryama ideologie van ‘vrede’. 
Deel III bevat een analyse van drie Giryama termen die inzicht geven in de Giryama 
ideologie van ‘conflict’. 
Deel IV is de conclusie. 
 



In deel I hebben we in de eerste plaats met ‘cultureel begrip’ te maken.  Er wordt een 
beschrijving gegeven van kenmerkende elementen, die afgeleid zijn van theorieën op het 
gebied van de cognitieve wetenschappen (hoofdstuk 1). Centraal in die beschrijving is de 
aanname dat ‘cultureel begrip’ gevormd wordt in de menselijke interactie. Naast het 
uiteenzetten van het cognitieve kader van ‘cultureel begrip’ worden twee andere concepten 
geïntroduceerd, die bepalend zijn voor de benadering die in deze studie is gekozen. Deze 
concepten,culturele ideologie en cultureel discours,  worden met name beschreven in hun 
relatie tot ‘cultureel begrip’.  
 
Het culturele discours − oftewel het alledaagse en publieke discours−  is het domein 
waarbinnen ‘cultureel begrip’ van ‘vrede’ en ‘conflict’ bestudeerd wordt. Dit domein is om 
twee redenen gekozen. Allereerst is het ‘culturele discours’ een algemeen gedeeld domein 
van menselijke interactie binnen een samenleving. Daarnaast leent het karakter van discours 
als taal-in-actie zich bij uitstek voor een studie die zich richt op vrede/conflict denken als 
socio-culturele praxis. Van de betekenissen die discours produceert wordt dan ook 
aangenomen dat zij meer zijn dan de directe (referentiële) betekenis van woorden; zij zijn 
complexe gehelen waarin non-verbale elementen en de sociale context een belangrijke rol 
spelen. Deze specifieke invalshoek op taal biedt de mogelijkheid om ‘cultureel begrip’ door 
talige uitingen als sociaal fenomeen te bestuderen.  
 
De culturele ideologie vormt het ideeën raamwerk waaraan ‘cultureel begrip’ verondersteld 
wordt zijn kracht te ontlenen. Vertaald naar de socio-culturele praktijk betekent dit, dat de 
ideologische lading de mate bepaalt, waarin ideeën die besloten liggen in ‘cultureel begrip’ 
als ‘normaal’ (en daarmee normatief) ervaren worden. Als we op deze wijze naar ‘vrede’ en 
‘conflict’ kijken, dan zien we dat er binnen het culturele discours een aantal ideologische 
brandpunten zijn. Dit zijn woorden die zich manifesteren in verschillende sociale contexten, 
en één of meer socio-culturele domeinen organiseren. Zo kan er een lijst van zgn. culturele 
sleutelwoorden samengesteld worden (de term en de methode van beschrijving zijn 
overgenomen uit het werk van de (cultureel) semanticus Anna Wierzbicka). Een belangrijk 
selectiecriterium voor het vaststellen van een sleutelwoord is dat het woord ‘gewoon’ is – van 
‘gewone’ woorden wordt aangenomen, in navolging van de cognitieve wetenschapper 
Eleanor Rosch, dat ze re-presentaties zijn van de meest algemene kennis. 
 
De betekenis van een sleutelwoord is het doel van de analyse. Immers daarin zijn 
ideologische componenten besloten. De uitkomst van de analyse is een beschrijving van de 
betekenis. Deze wordt gekenmerkt door eenvoudige taal, die gemakkelijk te begrijpen is. Het 



eenvoudige taalgebruik draagt bij aan de cross-culturele toegankelijkheid, en daarmee aan 
de mogelijkheid tot cross-culturele vergelijkingen.  
 
In deel II worden drie Giryama sleutelwoorden van ‘vrede’ besproken: kuelewana (elkaar 
begrijpen) (hoofdstuk 3), kilongozi (leider) (hoofdstuk 4) en ts’i (land) (hoofdstuk 5). 
Kuelewana (elkaar begrijpen) belicht ‘vrede’ als sociaal (ideaal) fenomeen; kilongozi (leider) 
is de bemiddelaar van ‘vrede’. Ts’i (land) weerspiegelt ‘vrede’ en ‘conflict’ als existentiële 
grootheden, waarbij ‘vrede’ en ‘conflict’ gelijk staan aan respectievelijk het voortbestaan en 
de desintegratie van de Giryama samenleving. 
 
In deel III komt de Giryama ideologie van ‘conflict’ centraal te staan. K’ondo (conflict) 
(hoofdstuk 6) is in feite het enige Giryama ‘conflict’ sleutelwoord. Er zijn twee andere 
woorden die gerelateerd zijn aan k’ondo (conflict) en die ook in de analyse zijn opgenomen, 
te weten fujo (onrust) en viha (oorlog) (hoofdstuk 7). K’ondo (conflict) is het type conflict 
waarbij de gemeenschap het meest acute gebrek aan welzijn ervaart. In het Giryama begrip 
is dat in de eerste plaats emotionele en sociale schade − het sociale ideaal  van kuelewana 
(elkaar begrijpen) staat onder druk − en niet fysieke of economische neergang. 
 
Als we denken aan k’ondo (conflict) en fujo (onrust) dan is de beëindiging ervan bij de 
Giryama zondermeer verbonden met de ervaring van ‘conflict’. Dit is niet het geval met viha 
(oorlog). De Giryama beschouwen viha (oorlog) niet als deel van hun socio-emotionele 
context. Deze bevinding illustreert een veel algemener cross-cultureel fenomeen, namelijk  
dat schijnbaar overeenkomstige woorden, zoals viha , ‘oorlog’ en war, van verschillende 
importantie blijken te zijn. Andere Nederlandse en Engelse lexicale tegenhangers van 
Giryama sleutelwoorden laten eenzelfde beeld zien.  
 
Deel IV is de conclusie. Deze bevat een herhaling van de belangrijkste argumenten, en een 
beschouwing over de positieve bijdrage van culturele ideologieën in situaties van (potentieel) 
intercultureel conflict. Behalve dat culturele ideologieën representatief zijn - zij worden (bijna) 
algemeen gedeeld door de leden van een bepaalde gemeenschap – kunnen zij bijdragen tot 
een beter begrip van de culturele context van een conflict en daarmee bijdragen aan de 
oplossing ervan. In die context is het raamwerk van het  socio-culturele discours een uiterst 
geschikt instrument. Deze studie heeft de conceptuele dimensies geschetst van de bijdrage 
van culturele ideologieën als paradigma van interculturele conflict oplossing. Een meer 
toegepaste studie kan de praktische dimensies van die bijdrage belichten. 


