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 Samenvatting.

 Een holistische aanpak voor het veranderen van culturele praktijken
Mijn onderzoek is een studie naar hechte, exclusieve groepen en gemeenschappen die op 
allerlei manieren in transitie zijn. Het gaat om diverse soorten groepen: het topmanagement
team van een gezondheidsorganisatie, de afdeling cardiochirurgie van een ziekenhuis, 
maar ook de inheemse gemeenschappen van de Masai en de Samburu, waarbinnen 
meisjesbesnijdenis wordt gepraktiseerd. Dit vergt een specifieke aanpak. Daarbij spelen 
praktische overwegingen een belangrijke rol. Al kan ik het niet helemaal laten, maar ik 
heb geprobeerd kwantitatieve benaderingen en kwalitatieve benaderingen niet tegen 
elkaar uit te spelen om te voorkomen dat ik in uitgebreide debatten over epistemologie 
verzand. Het reductionisme en atomisme van het klassieke positivisme (zie ook: Clegg, 
2009; Greenwood, 1994) passen niet bij de doelstellingen van dit onderzoek. Het bestu
deren van de dynamiek en de patronen van gedrag kan alleen dan slagen als de onderzoeker 
probeert deze patronen zo levensecht mogelijk over het voetlicht te krijgen in plaats van 
ze terug te brengen tot een beperkt aantal variabelen. 

Sociaalpsycholoog John D. Greenwood (1994) legt in zijn boek Realism, Identity and 
Emotion: Reclaiming Social Psychology uit dat intrinsiek sociale groepen zijn samengesteld uit 
leden die deelnemen aan sets van afspraken, conventies en arrangementen. Het intrinsiek 
sociale karakter van emoties is, volgens Greenwood, het best te verklaren in het licht van 
deze afspraken, conventies en arrangementen. Ik ervaar schaamte, bijvoorbeeld, wanneer ik 
iets doe dat vernederend of onterend is in het licht van een bepaalde conventie. Ik ervaar 
boosheid of woede wanneer iemand anders mijn grenzen overschrijdt. In zijn boek maakt 
Greenwood geen duidelijk analytisch onderscheid tussen deze drie concepten. Ook handelt 
zijn boek niet over de affectieve en belichaamde structurering van voorkeuren, gevoelens en 
smaak binnen de intrinsiek sociale groep. Die ideeën zijn geïntroduceerd en uitgewerkt door 
de cultuurpsychologen Paul Voestermans en Theo Verheggen (2013) in hun boek Culture as 
Embodiment: The Social Tuning of Behavior. Die innovatieve integratie was op haar beurt 
weer geïnspireerd op het werk van de biologen Humberto R. Maturana en Fransisco J. Varela 
(1998). Het onderliggende idee is dat betekenissen ontstaan in de aandachts en gedrags
afstemming van de tweede orde tussen belichaamde personen door samenwerking en 
sequentieel spel. Ter verduidelijking van die orde: gedragsafstemming van de eerste orde 
heeft betrekking op de aansturing van het eigen lichaam, zoals ooghandcoördinatie tijdens 
klimmen en instrumentgebruik bij jacht. De tweede orde heeft betrekking op de aandachts 
en gedragsafstemming tussen twee of meer levende wezens. Naarmate die afstemming meer 
verfijnd en complex wordt kan er een derde orde ontstaan. Zo ontstaat taal als afstemming 
van de tweede orde, die nog puur gebaseerd is op complexe lichamelijke verrichtingen tussen 
twee of meer levende wezens zonder expliciet geformuleerde strategie, door gebruik van 
symbolische handelingen tot een hogere orde gecoördineerd wordt. Daarom is taal een 
vorm van aandachts en gedragsafstemming van de derde orde. Echter, taal is geen noodzake
lijke voorwaarde voor betekenisvolle aandachts en gedragsafstemming. Belichaamd zijn in 
een levensvatbare gemeenschap van eveneens belichaamde personen is dat wel. Dat laatste 
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klinkt wellicht als een open deur, maar de manier waarop betekenissen door samenwerking 
en spel verankerd raken in het lichaam krijgt weinig aandacht in de psychologie, en de 
sociale wetenschap in het algemeen. Vaak is het of biologie of cultuur, en beperkt onderzoek 
van ‘het sociale’ zich, in het laatste geval, tot het talige domein. Als oplossing wordt daarom 
een sociaal arrangement opgevat als de fysieke, gecultiveerde omgeving waar zintuigen en het 
affectieve systeem op worden afgesteld, en waarbinnen mensen gedrag op elkaar afstemmen.

Bij aanvang van dit onderzoekstraject koos ik ervoor om gehoor te geven aan de oproep van 
managementgeleerde Morton Huse (2005, 2007) om gedragspatronen binnen bestuurs
kamers te onderzoeken middels participerende observatie van bestuursvergaderingen om op 
die manier een bijdrage te kunnen leveren aan het openen van “the “black box” of actual 
board behavior” (Huse & Zattoni, 2008, p. 72). Dit onderzoek vormde weer de opmaat tot 
een casestudie naar weerstand onder sommige cardiothoracale chirurgen in een academisch 
ziekenhuis tegen de introductie van nieuw hechtdraad. Leden van een medisch specialisme 
vormen een exclusieve, hechte groep vormgegeven op basis van afspraken, conventies en 
arrangementen (ACA’s). Het veranderen van een professionele praktijk, hoe triviaal die ook 
mag lijken voor een buitenstaander, vergt een onbevooroordeeld en gecontextualiseerd 
begrip van deze ACA’s. Het daaropvolgende onderzoeksproject was gericht op het bijdragen 
aan de ontwikkeling van effectievere interventies tegen meisjesbesnijdenis. Een aantal 
experts op dit gebied – allemaal antropologen – roepen op tot meer onderzoek naar de 
dynamische context waarbinnen meisjesbesnijdenis wordt gepraktiseerd om interventies  
te kunnen ontwikkelen die resoneren bij de mensen om wie het gaat (Boyden, 2012; 
Gruenbaum, 2005; ShellDuncan, 2001). Gehoor geven aan deze oproep is gebaat bij het 
toepassen van meer psychologische kennis, maar van het soort dat geen genoegen neemt 
met cultuur of sociale normen als verklaring voor gedrag. 

Bij aanvang van dit traject gaf de managementliteratuur over bestuurs en organisatie cultuur 
richting, maar bood geen oplossing. Daarom ontwikkelde – of assembleerde – ik zelf een 
theorie en methode gestoeld op drie psychologische benaderingen; vanuit een specifieke 
cultuurpsychologische invalshoek (Baerveldt, 1998; Verheggen, 2005; Voestermans & 
Verheggen, 2013), discursieve psychologie (Potter & Wetherell, 1987, 1995) en een 
Foucaultiaanse kijk op het verband tussen praktijken en discours (Willig, 1998, 2008). Het 
onderzoeksdesign dat ik had samengesteld voor het in kaart brengen van de dynamiek 
binnen de bestuurskamer, bleek met een paar aanpassingen ook bruikbaar voor onderzoek 
dat raakt aan andere maatschappelijke thema’s, zoals seksuele gezondheid. Ook aan het 
beter begrijpen wat meisjesbesnijdenis betekent voor mensen die het praktiseren kan de 
psychologie een bijdrage leveren. Dat gebeurt vooralsnog te weinig. De aanname is dat 
vanuit een beter begrip van de gevoelens van groepsverbondenheid en gevoelens van iden
titeit die worden opgeroepen door het praktiseren ervan duurzamere oplossingen kunnen 
worden gevonden.

Eerst op basis van ideeën van politicoloog Gerry Mackie (1996) en meer recent op basis van 
de ideeën van filosofe Cristina Bicchieri (2005) zetten de Verenigde Naties (2005, 2010, 
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2013) in op socialenormbenaderingen voor verandering onder de aanname dat nadat een 
nader te bepalen aantal mensen is gestopt met meisjesbesnijdenis, ofwel een tippingpoint is 
bereikt, de rest van de mensen in een gemeenschap automatisch zullen volgen. Naast dat er 
conflicterende bevindingen uit het veld komen voor de geldigheid van deze aanname 
(Efferson, Vogt, Elhadi, Ahmed & Fehr, 2015), draagt deze manier van kijken naar veran
dering het risico in zich dat in de praktijk de focus komt te liggen op één normgerelateerd 
thema, meestal huwbaarheid, ten koste van allerlei andere (Cislaghi & Heise, 2018; Hughes, 
2018). Mijn onderzoek laat zien en helpt begrijpen waarom eenzijdige aanpakken niet 
werken. De centrale illustratie in Deel Twee van dit proefschrift laat zien dat er in samenhang 
aangegrepen dient te worden op een hele reeks aan zaken, gelijktijdig en robuust; of het nu 
gaat om wetgeving, voorlichtingscampagnes over seksuele en reproductieve gezondheid en 
rechten, alternatieve overgangsrituelen, economische ontwikkeling of de invloed van reli
gieuze instituties. Vanaf het begin moeten er monitoring en evaluatiestructuren worden 
opgezet om negatieve bijeffecten als gevolg van het implementeren van gerichte verander
programma’s door overheden en gezondheidsorganisaties te kunnen signaleren. Er worden 
zaken in beweging gezet en daar moet tijdig op geacteerd worden. Het is niet raadzaam 
jonge meisjes een podium te geven in de voorbeeldfunctie van ‘change champion’ als ze niet 
behoed kunnen worden voor repercussies vanuit de gemeenschap. Een oproep doen aan 
vroedvrouwen om niet meer te besnijden, terwijl dat voor hun een belangrijke bron van 
inkomsten is, zal op zichzelf weinig effect hebben. Het organiseren van een alternatief over
gangsritueel, ofwel Alternative Rite of Passage (ARP), zonder de eerstegraads familie van de 
meisjes of de potentiële huwelijkspartners erbij te betrekken, is geen betekenisvol overgangs
ritueel. En zonder de stamoudsten erbij te betrekken zal het erg lastig worden om überhaupt 
iets gedaan te krijgen binnen de gemeenschap. De stamoudsten hebben veel te verliezen en 
sommigen zullen het culturele arrest waarin ze hun vrouwen houden niet zomaar opgeven. 
Ze moeten overtuigd worden en daarbij hebben ze hulp nodig, het liefst van andere stam
oudsten, die hen doen inzien dat verandering richting meer gendergelijkheid goed is voor de 
gemeenschap. De stamoudsten negeren of vermijden kan leiden tot het ongedaan maken 
van eerder geboekte vooruitgang. Maar er gaat zo ook een kans verloren. De stamoudsten 
hebben de kennis en invloed om verandering te bewerkstelligen, wanneer ze eenmaal 
overtuigd zijn. Een stamoudste die in juli van 2018 deelnam aan Amref Health Africa’s 
AntiFGM/C Champions Conference in Nairobi sprak mij als volgt aan na mijn presentatie:

Ik ben het eens met alles wat je zei. Maar ik ben het niet eens met de manier 
waarop ARP’s op dit moment worden georganiseerd. De kinderen worden 
met bussen naar het terrein van een school gebracht. Soms 200 kinderen of 
meer. En er zijn zoveel mensen bij, te veel mensen. Ook buitenlanders. Maar 
waar zijn hun ouders? Dit is niet onze traditie. Kijk, als zo’n meisje thuis 
komt met haar certificaat [van deelname], zelfs als het mijn eigen dochter 
was, dan zou ik niet blij zijn. Wie zijn de mensen die dit beslissen zonder 
mijn toestemming? Normaliter wordt de ceremonie thuis gehouden en krijgt 
haar moeder geschenken; een nieuwe jurk en olie. Nu krijgt ze dit niet. De 
ouders raken zo geïrriteerd en kunnen dan besluiten haar alsnog te besnijden.
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De irritatie, zoals door deze stamoudste verwoord, wordt daadwerkelijk ervaren in het 
licht van een ervaringsnabij, onderliggend arrangement. Inheemse overgangsrituelen – 
ook als ze schadelijk zijn in het geval van meisjesbesnijdenis – zijn intieme aangelegenheden 
en roepen een sterk saamhorigheidsgevoel op. Het idee voor het organiseren van alter
natieve overgangsrituelen kan goed en nobel zijn, het eigenlijke effect dat wordt 
bewerkstelligd kan in sommige gevallen tegengesteld zijn aan dat wat wordt beoogd. Dat 
betekent niet meteen dat het hele project moet worden gestaakt of niet goed is. Amref 
Health Africa nodigt leden uit de gemeenschap uit deel te nemen aan haar conferenties 
en moedigt hen aan dit soort ervaringen te delen, zodat de aanpak aangepast kan worden. 

 Verder dan het formele
Om grip te krijgen op de gedragsdynamiek en hardnekkige gedragspatronen zoals beoogd, 
is het aan te bevelen om bewust flexibiliteit in te bouwen in het onderzoek. Met flexi
biliteit doel ik op de tijd en aandacht die vrijgemaakt moet worden om informeel en 
terloops om te gaan met de onderzoekssubjecten in hun eigen natuurlijke omgeving: het 
ingaan op een uitnodiging voor het drinken van een kopje thee of een flesje frisdrank, het 
maken van een wandeling of het accepteren van een rondleiding die op het eerste gezicht 
niks met het onderwerp van onderzoek te maken heeft. Voor het observeren van bestuurs
vergaderingen zorgde ik dat ik ruim een uur van tevoren aanwezig was en ik verliet het 
‘onderzoeksveld’ soms pas een uur nadat de vergadering was afgelopen. Het waren vaak 
juist deze momenten waarin de deelnemers aan de vergadering hun reflectieve inzichten 
deelden over wat zij dachten dat er ging gebeuren of wat er zojuist gebeurd was. Op 
dezelfde manier, wanneer mijn éénopéén interviews met de managementteamleden 
waren beëindigd, stopte ik de geluidsopname en liet de conversatie een extra 15 à 30 
minuten doorgaan. Het waren altijd juist deze offtherecord momenten waarin ik het 
meeste te weten kwam over wat er nu eigenlijk echt speelde binnen het team. Het is ook 
aan te raden even tijd en aandacht te geven aan de koffiejuffrouw bijvoorbeeld, die al 20 
jaar de vergaderkamers voorbereidt en managementteamleden heeft zien komen en gaan. 
Wetenschappelijke onderzoekers werken volgens vooraf uitgeschreven protocollen 
binnen een strak tijdsschema. Ze zouden dit soort cruciale informatiebronnen voor het 
verkrijgen van inzicht in lokale sociale arrangementen daardoor gemakkelijk over het 
hoofd kunnen zien.

De flexibiliteit waar ik op doel is voor dit type onderzoek dus ook geen vrijblijvend advies. 
Hierin in gebreke blijven draagt het risico in zich misleid te worden door de onderzoeks
opzet die de onderzoeker zelf – en voor zichzelf – heeft gecreëerd en waarin hij of zij is 
ingebed. Wat geldt voor onderzoek naar de gedragsdynamiek in de bestuurskamer geldt 
ook voor onderzoek naar hardnekkige culturele praktijken binnen nomadische gemeen
schappen. Ook dan is het aan te bevelen tijd en aandacht te hebben voor zaken die 
ogenschijnlijk niets of weinig met meisjesbesnijdenis te maken hebben. Leden uit deze 
gemeenschappen kunnen actief positie nemen tegen meisjesbesnijdenis en tegelijkertijd 
ook irritatie voelen over wat zij beschouwen als overmatige aandacht van buitenaf voor één 
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probleem in het licht van een heel scala van urgente problemen: voedselschaarste, onveil
igheid en een gebrek aan sociale voorzieningen. Kortom, het vergt meer dan het plannen 
van interviews en het kiezen van plekken en gebeurtenissen voor participerende observatie. 
Het vergt aandacht voor het geheel en een flexibele houding van de onderzoeker.

Ook toen de ARP’s werden georganiseerd, probeerde ik een paar dagen eerder te arriveren 
om te kunnen observeren hoe de ARP’s werden voorbereid. Als de ARP’s waren afgelopen 
bleef ik altijd nog even in de omgeving rondhangen om te observeren hoe de uitbetaling 
van de vergoedingen en nabesprekingen eraan toe gingen. Zo observeerde ik een keer dat 
een dag nadat de karavaan van Amref Health Africa een dorp verliet, een andere organi
satie met de naam World Vision in hetzelfde dorp met sommige van dezelfde meisjes ook 
een ARP organiseerde. Een geval van tamelijk inefficiënte coördinatie tussen twee gezond
heidsorganisaties met hetzelfde doel. Was ik gelijktijdig met de karavaan van Amref 
Health Africa vertrokken, had ik dat waarschijnlijk nooit geweten. 

Masai inwoners van een kraal vertelden mij dat ik niet de eerste onderzoeker was die hun 
had bezocht. Ik was wel de eerste die ervoor had gekozen om een paar nachten bij hen in 
de kraal te verblijven. Ze vertelden me over onderzoekers die de kraal binnenkwamen met 
vragenlijsten. De onderzoekers weigerden de geitenmelk thee die de Masai hen aanboden, 
als hun gasten. Toen de onderzoekers klaar waren gingen ze er snel weer vandoor. Ze 
moesten voor donker terug zijn in de ook bij deze Masai bekende safari lodge waar ze 
verbleven. De bewoners van de kraal hadden vervolgens nooit meer iets van de onder
zoekers of over het onderzoek zelf gehoord. Het maakte deze Masai overigens verder niet 
veel uit. Ze hadden de onderzoekers namelijk weinig van betekenis gegeven, en dat was 
heel bewust. De onderzoekers hadden deze Masai laten zien dat ze de Afrikaanse bush 
een gevaarlijke plek vonden, waar je de thee die wordt aangeboden beter niet kan drinken 
anders krijg je diarree en waar je op tijd terug moet zijn in je safari lodge anders zou je 
weleens gekidnapt kunnen worden. Deze anekdote dient om te illustreren dat er bij dit 
type onderzoek altijd sprake van een wederkerige uitwisseling zou moeten zijn. De onder
zochten onderzoeken de onderzoekers net zo veel, of wellicht meer omdat er voor de 
onderzochten veel meer op het spel staat. Het kan niet zo zijn dat een wetenschappelijke 
onderzoeker een objectief beeld krijgt van de ‘ander’ zonder wederkerigheid in de inter
actie en zonder oprecht iets van zichzelf laten zien. Het onderzoek is altijd wederzijds. 
Mocht er aan deze stellingname getwijfeld worden, stel dan de volgende retorisch vraag: 
Zou jij ook maar iets betekenisvol delen over vertrouwelijke, seksuele praktijken met totale 
vreemden onder dezelfde omstandigheden in jouw eigen gemeenschap? 

De ethische en wetenschappelijke toetsingscommissie eist van onderzoekers dat geïnte r
viewden vooraf een toestemmingsformulier tekenen nadat ze precies op de hoogte zijn 
gesteld van het hoe en waarom van het onderzoek. Er wordt benadrukt dat deelname aan 
het onderzoek vrijwillig is, op elk moment zonder gevolgen voor de geïnterviewde gestopt 
kan worden en de data geanonimiseerd worden. Ik benadrukte daarbij juist ook geïnte
resseerd te zijn in perspectieven die wellicht haaks staan op de positie die Amref Health 
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Africa inneemt. De geïnterviewden moeten hun naam en leeftijd geven en een hand
tekening zetten op het formulier. Als de geïnterviewde minderjarig is (< 18 jaar) moet de 
ouder of voogd de handtekening zetten. In mijn geval waren alle formulieren voorzien 
van een duidelijk zichtbaar Amref Health Africa logo in de rechterbovenhoek van het 
papier en kostte het mij meestal om en nabij de 10 minuten om alle formaliteiten af te 
wikkelen alvorens ik kon beginnen met het daadwerkelijke interview. Ondanks alle 
geruststellende woorden vastgelegd in het onderzoeksinformatieblad, het concrete sociale 
arrangement dat zo was gecreëerd vertelde mijn deelnemers iets anders. Hun naam, leeftijd 
en handtekening worden gedocumenteerd op een officieel formulier met het logo erop 
van een organisatie die nauwe banden onderhoudt met lokale overheden. De overheid 
heeft mensen uit de gemeenschap beboet of vastgezet omdat ze medeplichtig waren aan 
het laten besnijden van meisjes. Dus na alle formaliteiten, had ik de lastige taak om weer 
iets van dat vertrouwen terug te winnen om mensen vrijuit te laten praten. En dat lukte 
niet altijd, zoals de hiernavolgende anekdote illustreert. 
 

 ‘Making stories’
Eerder op de dag interviewde ik Grace, Bernadette en Charity (pseudoniemen). Het waren 
jonge Masai meiden van respectievelijk 16, 16 en 17 jaar, klasgenootjes en vriendinnen. 
Ik had ze eerder gadegeslagen op het schoolplein. Het waren eigenlijk hele gewone meiden, 
precies zoals meiden van die leeftijd op middelbare schoolpleinen in Nederland rondlopen, 
maar dan zonder de sigaretten en dure gadgets. Eentje van het drietal bezat trouwens  
wel een smartphone van Chinese makelij. Die gebruikte ze vooral om muziek mee af te 
spelen via de speaker. De geluidskwaliteit was niet ideaal, maar dat deerden de meiden 
niet. Muziek is muziek, hoe het ook uit een speaker komt. Een ander meisje was in het 
bezit van een grote zwarte zonnebril, die de meiden om beurten op zetten om even mee 
te poseren. Ze waren modern en kleurrijk gekleed. Charity droeg een spijkerbroek.  
Grace een lange wijde rok met bloemenopdruk. Bernadette een lange wijde zwarte rok. 
Bernadette en Grace hadden kort haar. Charity had dikke braids met blauwe strengen 
erin en af en toe een schelpje. 

Het interview had plaatsgevonden in een verlaten klaslokaal op het terrein van de school. 
Normaliter prefereer ik éénopéén interviews, maar gezien hun leeftijd en de gevoelig
heid van het gespreksthema, meisjesbesnijdenis, interviewde ik de meiden met zijn drieën 
tegelijk. Ook liet ik mij vergezellen door mijn tolk, Abigail (pseudoniem). Ik deed vaker 
een beroep op Abigail als tolk en omdat haar aanwezigheid mijn jongere vrouwelijke 
respondenten mogelijk geruststelde. Dat laatste was nu de voornaamste reden. De meiden 
spraken namelijk prima Engels. Abigail coachte mij in de ongeschreven regels van de 
Masai; wat kan je vragen, wat is het beste moment om iets te vragen en wat is echt taboe. 
Over het algemeen waren er weinig taboes overigens. De Masai die ik tot nu toe ontmoet 
had praatten gemakkelijk en vrij. Dit interview verliep veel moeizamer. Ik begon met een 
paar standaardvragen over leeftijd, gezinssamenstelling, in welke klas ze zaten, of ze 
weleens spijbelden of lessen moesten missen, omdat ze andere verplichtingen hadden, en 
over wat ze wisten over meisjesbesnijdenis. Ik begon bij Grace. Ze keek mij niet aan. Dat 
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deden ze alle drie niet trouwens. Ze zei heel zachtjes: ‘Zestien’. Ik verstond het niet, dus 
vroeg ik het nog een keer. ‘Zestien’, zei ze, nu nog zachter. Ik verstond het nog steeds niet. 
Bij alle drie moest ik de informatie eruit trekken en ik kreeg al snel door dat dit een 
moeizaam gesprek zou gaan worden. Sowieso werd dit geen diepteinterview. Ik stelde de 
meiden gerust door ze er nogmaals op te wijzen dat deelname geheel vrijwillig is, dat ze 
geen enkele vraag hoefden te beantwoorden als ze daar geen zin in hadden en dat ze ook 
mochten stoppen als ze dat zouden willen. Er zou niks voor ze veranderen als ze zouden 
stoppen. Aan de deelname is geen vergoeding verbonden. Dat wisten ze. Ik ben geen 
leraar of politieagent. Er is geen goed of fout. Ze gaven aan dat ze nog steeds geïnterviewd 
wilden worden, ondanks dat alle nonverbale signalen die ik opving mij leken te vertellen 
dat ze nu echt liever iets anders deden dan deelnemen aan dit gesprek. Net zoals ik thuis 
weinig geduld heb met mijn eigen puber kinderen, bekroop mij nu ook dat lichte geïrri
teerde en gehaaste gevoel. Ik wil informatie en heb weinig tijd voor ambivalent pubergedrag. 
Tegelijkertijd gaat het natuurlijk juist om deze meiden. Zij lopen risico. Het gaat om hun 
rechten, om hun toekomst. De oudere mannen, de vroedvrouwen, de activisten, de leraren 
en de jonge krijgers, die ik al had geïnterviewd, zijn natuurlijk ook belangrijk, maar juist 
de stem van deze meisjes moet begrepen en gehoord worden. Al had ik niet het gevoel dat 
ik door de muur die deze meiden optrokken door kon dringen, besloot ik hun bereidheid 
tot deelname te respecteren door ze nog een paar vragen te stellen. Wat ik kreeg waren 
sociaal wenselijke en dus voorspelbare antwoorden. Ze wisten de negatieve gevolgen van 
meisjesbesnijdenis heel precies op te sommen. Geen wonder, dat is er op school en ook 
tijdens dit event goed ingestampt. Ik kon het ze natuurlijk niet kwalijk nemen. Eigenlijk 
totaal logisch en inherent aan de setting van zo’n ‘interview’. Mijn eigen kinderen, van 
ongeveer dezelfde leeftijd, vertellen mij eigenlijk ook nog minder dan niks, en dan gaat 
het ook nog vaak over minder precaire onderwerpen. Meisjesbesnijdenis is bij ons thuis 
geen thema. Ik krijg trouwens ook weleens terug van mijn kinderen, van mijn vrouw en 
van anderen, die het durven mij ongevraagd van feedback te voorzien, dat ik mensen te 
indringend aankijk. Voor zover ik me bewust ben van en controle heb over mijn mimiek, 
probeer ik dus nu niet indringend te kijken. Gewoon om de meisjes niet af te schrikken 
met mijn te directe blauwogige blik. Maar hoe raar moet het eruit zien, als iemand die van 
nature indringend kijkt, probeert niet indringend te kijken? Ik weet het niet. Dus ik vroeg 
ze ook maar gewoon waarom ze zo zachtjes praatten en de hele tijd wegkeken. Abigail, 
mijn tolk, wilde voor mij antwoorden, maar voor ze de kans kreeg, zei Charity: ‘In onze 
cultuur hebben we respect voor ouderen. Dit is onze traditie’. Ze sprak duidelijk gearticu
leerd en keek me zelfs heel even aan. Ze speelde de spreekwoordelijke cultuurkaart. 

‘Oké, mijn laatste vraag aan jullie …’, ik wilde het interview afsluiten, ‘Ik waardeer jullie 
deelname enorm. Ik heb jullie allemaal vragen gesteld, dus is het wel zo eerlijk om te 
vragen of jullie nog vragen aan mij hebben. Vraag maar wat. Maakt niet uit wat. Ik bepaal 
wel of ik er een antwoord op kan of wil geven’. Het was stil en het bleef stil. Ze lachten 
wat nerveus. Als ze door de grond konden zakken van ongemakkelijkheid dan deden ze 
het. Ik wilde ook het liefst zo snel mogelijk een einde breien aan dit interview, eerlijk is 
eerlijk. Ik probeerde nog wat te grappen, maar kunstmatig humor inzetten als een soort 
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van aangeleerde gesprekstechniek werkte natuurlijk voor geen meter. Ik kreeg nul komma 
nul reactie. Opeens vroeg Bernadette, die van de drie het minst gezegd had tijdens het 
interview: ‘Ben je getrouwd?’. Abigail lachte en schudde haar hoofd, zo van, daar gaan we. 
Ik knikte bevestigend naar Bernadette. Bernadette begon heel gericht door te vragen, 
bijgestaan door haar besties. ‘Maar één vrouw, of meerdere?’, ‘Heb je kinderen dan?’, ‘Hoe 
oud ben je eigenlijk?’, ‘Hoe oud zijn je kinderen, jongens of meisjes?’, ‘Hoe oud is je zoon?’. 
Ik antwoordde en vertelde wat niet al te persoonlijke dingen over mijn gezin en mijn leven 
in Nederland. De drie meiden lachten wat onderling. Ik gaf ze een presentje als dank voor 
deelname. Enveloppen met stickers. Ze waren er eigenlijk te oud voor. Jonge vrouwen, 
tussen tafellaken en servet.

Twee uur later ….

Ik loop richting de keuken en wordt plotseling klemgezet door de drie ‘verlegen’ meiden 
die ik eerder gezamenlijk geïnterviewd had. ‘We willen dat je bij ons komt zitten’, zegt 
Charity ineens heel vrijpostig. Ze kijkt me recht aan. Nu voel ik me ineens ongemakkelijk 
en kijk weg. Bernadette valt Charity bij en zegt: ‘Het is saai hier. Er is geen muziek. Er is 
niks te doen hier voor ons’. Grace: ‘Ik wil die zoon van jou weleens ontmoeten. Hij is 18 
toch? Waar is hij? Is hij met je meegekomen hier naar Kenia? Heb je een foto van hem? 
Heb je vast wel in je telefoon. Laat eens zien’. De rollen zijn nu omgedraaid. Zij creëren 
de setting en stellen de vragen. Ze staan met zijn drieën om me heen en ik kan geen kant 
op. Ik weet me geen raad met de situatie. ‘Wij hebben zin om te dansen’, zegt Charity, 
‘Kan jij een beetje dansen?’. Pubers testen grenzen en volgens mij zijn deze meiden dat nu 
aan het doen. Dit moet stoppen. Het wordt mij allemaal veel te vrijpostig en een beetje 
professionele distantie lijkt gepast: ‘Pardon dames, maar ik was op weg naar de keuken’. 
Charity doet een stap opzij, zodat ik er langs kan zonder tegen een van de meiden aan te 
hoeven duwen, en zegt: ‘Haha, eet smakelijk, je kan gaan … maar weet je … zo vaak 
ontmoeten we niet iemand uit Amerika …’. ‘Nederland’, verbeter ik. Charity vervolgt: ‘ 
… Ken ik niet. Maar wij zijn gewoon nieuwsgierig. We hebben zo veel vragen. Alstjeb
lieft, kom even zitten en laten we verhalen vertellen. Let’s make stories’. 

Bernadette gebaart me op een muurtje te zitten. Ze veegt het muurtje schoon en gebiedt: 
‘Sit down’. Ik ga zitten. De meiden hebben, bewust of niet, een situatie van gelijkheid 
gecreëerd. Iets wat mij eerder eigenlijk niet was gelukt, wat was mislukt gewoon. En dit 
praat inderdaad gemakkelijker. De drie meiden gaan naast me zitten op een rijtje aan 
mijn linkerzijde. ‘Kom op met die foto van je zoon. Ik wil hem zien’, zegt Grace. Ik laat 
hen op mijn telefoon een foto zien van mijn achttienjarige zoon. ‘Oh wow, hij is knap. Hij 
lijkt niet op jou. Hij heeft Afrikaans bloed, zie ik. Perfect, ik wil hem ontmoeten’, zegt 
Grace. De meiden lachen hard. ‘Hij lijkt wel op je hoor’, zegt Bernadette geruststellend, 
of complimenteus misschien. Grace geeft haar een por. Ze ritsen de telefoon uit mijn 
handen om de foto grondiger te bestuderen. Eentje is zelfs zo vrijpostig om ongevraagd 
door de foto’s in mijn telefoon te scrollen: ‘Is dat je vrouw? Is dat je dochter? Ze zien er 
anders uit dan je zoon. Je hebt dus wel meerdere vrouwen’. Het klopt dat mijn zoon uit 
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een vorige relatie is. Ze vervolgen: ‘Waarom ben je hier eigenlijk?’, ‘Hoe komt het dat jij 
onderzoek doet naar meisjesbesnijdenis? En waarom hier, zo ver van huis?’, ‘Besnijden 
jullie jullie meisjes ook waar jij vandaan komt?’, ‘Hou jij van Kenia, vind je het leuk hier?’, 
‘Blijf je hier of ga je na je onderzoek meteen weer weg? Als je het echt wilt begrijpen moet 
je namelijk langer blijven’, ‘Heb je kauwgom?’, ‘Van wat voor muziek hou je?’. De meiden 
maken me aan het lachen. De snelheid van denken, de onbevangenheid en humor, zo 
anders dan een paar uur eerder toen ze zich nog verscholen achter cultuur.

  Een andere kijk op seksuele en reproductieve gezondheid en rechten: 
De vormgeving aan liefde en intimiteit
In navolging van andere onderzoekers en experts op het gebied van meisjesbesnijdenis 
(Boyden, 2012; Gruenbaum, 2005; ShellDuncan, 2001) wordt er een oproep gedaan tot 
een meer holistische benadering van verandering. Om mensen aan te moedigen met deze 
cultureel ingebedde praktijk te stoppen, moet er rekening worden gehouden met wat deze 
praktijk betekent voor de mensen zelf. De meer specifieke manier van kijken naar culturele 
praktijken toegepast op het thema meisjesbesnijdenis is toegelicht in de korte paper 
gepubliceerd in Sexual and Reproductive Health Matters en opgenomen in Hoofdstuk 7. 
In het artikel dat is gepubliceerd in Culture, Health & Sexuality en opgenomen in 
Hoofstuk 8 wordt uiteengezet waarom eenzijdige veranderbenaderingen niet werken. Er 
wordt een integraal raamwerk gepresenteerd van de verschillende, en soms tegengestelde 
posities die mensen in en rondom Masai en Samburu gemeenschappen ten opzichte van 
meisjes besnijdenis in kunnen nemen. En dat gaat veel verder dan het formuleren van 
wettelijke verbodsbepalingen en maken van gezondheidsoverwegingen. Het wordt 
aanbevolen ook aan te grijpen op aspecten specifiek aan de nomadische levensstijl van de 
Masai en Samburu (zie centrale illustratie van Deel Twee). De voortgang moet nauwgezet 
worden gemonitoord en de omgeving moet worden gescand op mogelijk onvoorziene 
bijeffecten van de geïmplementeerd interventies. De punten van zorg en ontwikkel
punten zijn uiteengezet in het artikel gepubliceerd in The Pan African Medical Journal en 
opgenomen Hoofdstuk 9. 

Een rode draad van deze dissertatie is dat specifiek wanneer het gaat om seksuele gezond
heid veel zaken onbesproken blijven, vooral wanneer het gaat om hoe seksualiteit wordt 
ervaren. Het zou kunnen dat dit te maken heeft met culturele taboes, gepaste etiquette en 
omdat het gewoonweg een privézaak is en niemand wat aangaat. Het kan allemaal waar 
zijn, maar er is nog iets anders aan de hand. In sommige gevallen ontbreekt het ons aan 
de vaardigheden en de juiste taal om over seksuele ervaring in gesprek te gaan. Dat 
betekent niet dat er nooit over seks wordt gesproken. Het is voor velen juist een favoriet 
gespreksonderwerp. Maar vaak wordt er vooral grappend, opschepperig of grof over 
gesproken aan de ene kant, of juist afstandelijke en klinisch aan de andere kant, als in 
gepraat over cellen, virussen, contraceptie, seksueel overdraagbare aandoeningen en 
Latijnse benamingen voor de genitaliën. Er zijn uitzonderingen natuurlijk, maar het lijkt 
alsof er vaak wordt bewogen op deze extremen. Praten over seksuele ervaring met kinderen, 
ouders, studenten, leraren en zelfs gelijken is soms erg moeilijk. Het voelt zo ongemakke
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lijk en risicovol dat er teruggevallen wordt op de standaardmodus van steriele taal, flauwe 
grappen of nerveus weglachen. Het ontbreekt eigenlijk aan een discours van verlangen 
(terminologie geleend van: Fine, 1988; Fine & McClelland, 2006). En dit gebrek vormde 
een uitdaging in verschillende fasen van dit onderzoek, omdat een cultuurpsychologische 
studie naar modificatie of mutilatie van de vrouwelijke genitaliën niet losgekoppeld kan 
worden van de seksuele ervaring. Meisjesbesnijdenis heeft alles van doen met seksuele 
ervaring. Uiteraard is participerende observatie ethisch en moreel gezien niet wenselijk, 
dus beperkt het onderzoek zich vanzelfsprekend tot ‘gepraat over’ seksuele ervaring. En 
dat is een flinke beperking, omdat als het discours van verlangen uit de eigen cultuur al 
in gebreke blijft, hoe verhoudt het zich dan tot dat uit een andere cultuur? Hoe kan  
de onderzoeker ooit iets zinnigs concluderen over de seksuele ervaring, zelfs als de geïn
terviewde bereid is het onderwerp aan te snijden? 

Tot mijn verrassing, waren veel van mijn geïnterviewden openhartig en kundig in het 
praten over hun seksuele ervaringen, en zelfs over hun seksuele transgressies. Dat was 
vooral het geval tijdens de vele informele gesprekken die hebben plaatsgevonden. Het 
was in de halfafgemaakte, nietopgeschoonde verhalen, wedervragen en grappen zonder  
clou dat iets over de seksuele ervaring werd onthuld. Dit laatste is veelbetekenend, 
omdat dat vaak veel minder het geval was op basis van analyses op de transcripten van 
de formeel afgenomen, opgenomen interviews. Dit was ook de reden voor mijn 
aanpassing van het originele cultuurpsychologische frame door de dimensies articulatie 
en geënga geerdheid te scheiden op twee loodrechte assen, zoals weergegeven in 
Hoofdstuk 3 en Figuur 1 hieronder. Een idee van de onderliggende sociale arrange
menten kan verkregen worden via artistiek uitingsvormen, weergegeven met een bruine 
pijl. Binnen dit frame kunnen terloopse opmerkingen en grappen, bijvoorbeeld, maar 
ook het vertellen van korte anekdotes, dansen, toneelspelen, sporten en feesten opgevat 
worden als artistieke uitingsvormen. 
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Regels en afspraken Artistieke uitingsvormen

Conventies

Onthechting
Onverschilligheid

Verlichting
Dood

Sociale arrangementen

Laag Geëngageerdheid Hoog

Figuur 1. Articulatie en geëngageerdheid

De terloops gedeelde ervaringen die refereren aan de vormgeving van liefdesrelaties waren 
zo duidelijk verbonden met de kwestie van meisjesbesnijdenis, dat deze ook zijn opgenomen 
in de centrale illustratie van Deel Twee. Eerst noemde ik het – ietwat ongelukkig gekozen 
– een ‘romantisch discours’. Na toetsing bij verschillende Masai en Samburu deelnemers 
aan het onderzoek en een plenaire feedbacksessie in juni van 2017, noemde ik het een 
‘discours over liefde en intimiteit’, zoals het ook is weergegeven in het artikel gepubliceerd 
in Culture, Health & Sexuality, opgenomen in Hoofdstuk 8. Dit had te maken met het 
feit dat de praktijk van meisjesbesnijdenis implicaties heeft voor of verbonden is met de 
vormgeving van meerdere vormen van liefde naast echtelijke en romantische, zoals ouder
lijke, vriendschappelijke en liefde voor de gemeenschap als geheel. 

Ik ben me bewust dat het bovenstaande nog allemaal wat abstract aandoet en daarom zal 
ik het hier toelichten met een voorbeeld. Binnen een traditioneel Masai arrangement 
hebben meisjes en vrouwen manieren gevonden om hun behoefte aan liefde en intimiteit 
te bevredigen. Voor hun besnijdenis genoten ze nog een bepaalde mate van vrijheid in de 
keuze van vriendjes. Wanneer de jonge morans – krijgers die zelf ook overgangsriten 
ondergaan – naar het dorp kwamen, werden de onbesneden meisjes aangemoedigd door 
hun ouders om met deze jongens te spelen, te dansen en in sommige gevallen seksuele 
omgang te hebben. Voor lezers van dit manuscript die onbekend zijn met dit arrangement 
is dat wellicht bevreemdend en moeilijk te begrijpen, maar een aantal van mijn oudere 
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vrouwelijke geïnterviewden van Masai origine blikten met weemoed terug op deze fase  
van hun leven. Een oudere dame, laten we haar Mary noemen, vertelde over de drie  
vriendjes die ze er vroeger tegelijkertijd op na hield. Dit was voordat ze besneden werd 
dus. Ze omschreef ze alle drie als lief en beschermend. Ze brachten haar kleine presentjes. 
Ze voelde zich bijzonder, bemind en geliefd. Ze hield van alle drie deze jongens, maar ze 
had een favoriet. Alles veranderde toen Mary’s vader besloot dat de tijd rijp was voor 
haar besnijdenis. Haar vader had voorbereidingen getroffen voor de ceremonie en 
verbood haar vanaf dat moment nog contact te hebben met haar vriendjes. Voor de prijs 
van een bepaald aantal koeien had hij haar uitgehuwelijkt aan een oudere man. Deze 
bruidegom had de leeftijd van haar vader en was ook getrouwd met twee andere vrouwen. 
Dit is niet ongebruikelijk. Wanneer een jonge man genoeg koeien bezit kan hij met de 
vader van zijn potentiële bruid onderhandelen over de bruidsschat. Een voorwaarde is 
dat de bruid besneden is. Als dit zijn eerste vrouw is zal het leeftijdsverschil meestal nog 
beperkt zijn, maar naarmate een man fortuinlijk genoeg is om onderhandelingen te 
voeren over een tweede, derde of vierde bruid is hij meestal al wat ouder. De potentiële 
bruiden die pas besneden zijn, zijn nog steeds van dezelfde leeftijdsgroep, zeer ruim 
genomen ergens tussen de 12 en 18 jaar. Een stamoudste die getrouwd was met 5 vrouwen 
vertelde mij dat zijn jongste vrouw als een dochter voor hem was, ook in de manier 
waarop hij haar bejegende.

Mary herinnerde de periode na haar besnijdenis als een extreem moeilijke periode. Ze 
vertelde dat ze zich niet zo veel meer herinnerde van haar besnijdenis zelf, maar wel dat ze 
zich in die periode heel verdrietig had gevoeld, omdat ze geen contact meer mocht hebben 
met haar vriendjes. Ze was intiem met haar man, maar het voelde niet hetzelfde. Het 
waren geen fijne ervaringen. Het voelde meer als het vervullen van de huwelijkse plicht. 
De andere vrouwen waren in het begin niet verwelkomend geweest naar haar toe, alhoewel 
dat uiteindelijk veranderde toen ze meer onderdeel werd van de familie. Haar man zorgde 
voor de kinderen, zoals hij dat ook deed voor de kinderen van zijn andere vrouwen. Mary 
refereerde aan hem als een goed mens. Maar haar favoriete vriendje van vroeger was ze 
nooit vergeten. Ze hadden nog wel eens contact als haar man een paar weken weg was om 
het vee elders te laten grazen. Uiteraard gebeurde dit stiekem. Als het uit zou komen, zou 
ze het risico lopen op een publieke afranseling. Zo gaat dat immers volgens de cultuur. Of 
toch niet? Aan het einde van ons gesprek vertelde ze terloops iets opmerkelijks. Haar veel 
oudere man was een geruime tijd impotent. Hij, zij en de andere vrouwen wisten allemaal 
dat hij geen kinderen meer kon krijgen. Mary raakte evengoed zwanger. Niemand sprak 
erover, ook haar man niet. Dit soort verhalen, als deze van Mary, staan niet op zichzelf. 
Daarmee wil dat uiteraard niet zeggen dat deze vrouwen overspelig zijn of iets dergelijks, 
juist niet. Dat soort woorden hebben een negatieve connotatie en doen geen recht aan de 
manier waarop Mary, bijvoorbeeld, vorm probeert te geven aan haar liefdesleven. Binnen 
een sociaal arrangement waar mannen worden aangemoedigd dynastieën te stichten door 
met zoveel mogelijk vrouwen te trouwen, is het te verwachten dat vrouwen ook manieren 
zullen hebben gevonden om aan hun eigen behoeften te voldoen. Dat kan door het 
stiekem ondermijnen van de patriarchale orde, maar ook door die orde openlijk uit te 

Samenvatting



[ 273 ]

dagen wanneer vrouwen zich daarin gesterkt voelen. Wat in elk geval duidelijk wordt 
door het delen van dit soort verhalen is dat de praktijk van meisjesbesnijdenis als maatregel 
om seksueel verlangen bij vrouwen te reduceren niet erg effectief is. Zelfs deze onomkeer
bare procedure aan de vrouwelijke genitaliën en het feit dat vrouwen onmiskenbaar in een 
cultureel arrest worden gehouden, betekenen nog niet dat vrouwen deze onderdrukking 
passief ondergaan. De lokale mythe dat vrouwen besneden moeten worden, omdat ze 
anders “ ’s nachts als prostituees het dorp uit rennen op zoek naar seks” wordt door dit 
soort verhalen ontkracht. Het gaat om veel meer dan dat. De behoefte aan liefde en  
intimiteit kan niet weggesneden worden. Al bestaat er geen perfect voorbeeld van hoe  
het moet, de sleutel tot verandering ligt in het op een andere manier vormgeven aan  
liefdesrelaties. En dat is geen puur mentale of cognitieve exercitie in het heroverwegen  
of herformuleren van gedragscodes, maar vergt in de eerste plaats oefening in alternatieve 
affectieve praktijken binnen de gemeenschap. Op deze manier – en echt alleen op  
deze manier – kan verandering werkelijk ingebed raken. Zoals gezegd: “Peope do not 
experience their circumstances and other people’s part in it in a bodiless and abstract way”  
(Voestermans & Verheggen, 2013, p. 90). Mary, bijvoorbeeld, doorleeft haar liefdesleven 
affectief en met haar lichaam. Haar gedrag – of het gedrag van wie dan ook – wordt niet 
bepaald door een geprioriteerde shortlist van opgelegde normen, geïnternaliseerde waarden 
of innerlijke attituden.

Dit vormt ook de onderbouwing van waarom ik denk dat op nieuwe manieren vormgeven 
aan intieme relaties een fundamenteel aspect zou moeten zijn van werken aan een duurzame 
oplossing voor meisjes die bloot staan aan het risico om besneden te worden, maar ook – 
heel belangrijk en vaak vergeten – voor vrouwen die al besneden zijn. Het is een boude 
stellingname en een anonieme reviewer van het journal Sexual and Reproductive Health 
Matters vroeg zich daarom terecht af wie het mandaat heeft om zoiets in gang te zetten. In 
een latere versie van dat artikel benadrukte ik dat zoiets niet geïnitieerd zou moeten worden 
door een buitenstaander of gebaseerd moet zijn op een geïmporteerde set aan waarden, of 
het nu gaat om monogamie of een ‘westerse’ interpretatie van gendergelijkheid. Maar al 
kunnen dit soort veranderingen dus niet van buitenaf worden opgelegd, de sleutel tot 
duurzame verandering ligt evengoed in die herijking van voorkeuren, emoties, gevoelens 
en smaak in de vormgeving aan liefdesrelaties. Dit soort verandering vergt oefening en 
training, zoals ook het appreciëren van goede wijn geleerd wordt in een gemeenschap van 
fijnproevers net zolang totdat het automatisch gaat. Vrouwen die zich gesterkt voelen vanuit 
de gemeenschap kunnen het voortouw nemen. Buitenstaanders kunnen slechts faciliterend 
optreden. Verder is het belangrijk niet enkel oudere mannen en stamoudsten aan te wijzen 
als de geprivilegieerde elite die de vrouwen in een cultureel arrest houden. Dat is te 
makkelijk. Er zijn anderen die gebaat zijn bij het instandhouden van de status quo. Echter, 
uit de verschillende verhalen blijkt dat wanneer meisjes en vrouwen gesteund vanuit de 
gemeenschap, overheid en gezondheidsorganisaties, zich gericht inzetten om samen met 
hun jongens en mannen te werken aan verandering, de impact enorm kan zijn. Dit is dus 
tevens een dringende oproep voor een grotere betrokkenheid van jongens en mannen 
rondom het thema seksuele en reproductieve gezondheid en rechten.
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 Lichaam en discours: Beperkingen en struikelblokken
Discoursanalyse is toegepast om inzicht te verkrijgen in hardnekkige praktijken,  
afwijkende patronen in relatie tot de formele orde, impliciete betekenissen en de dynamiek 
van verandering in de overlappende gebieden tussen discours en tegendiscours, en onder
liggende praktijken, zoals weergegeven in de centrale illustratie van Deel Twee, en 
illustratief in Figuur 2 hieronder. 

Figuur 2. Mogelijkheden voor verandering in overlappende gebieden

Het voorbeeld uit de vorige paragraaf van hoe Mary vormgeeft aan haar liefdesleven 
illustreert echter hoe moeilijk het is om juist de meer affectieve praktijken inzichtelijk te 
maken. Dit soort praktijken en sociale arrangementen kunnen niet inzichtelijk worden 
gemaakt aan de hand van discoursanalyse alleen, omdat ze onder het talige domein van 
gedragsafstemming van de derde orde liggen. Daarom was participerende observatie en 
het voeren van informele gesprekken altijd een belangrijk onderdeel van de onderzoeks
opzet. Zou de focus enkel liggen op discursieve methoden, zouden sommige patronen op 
basis van onderliggende arrangementen die niet talige gearticuleerd en gestructureerd zijn 
makkelijk gemist kunnen worden. De cirkels in Figuur 2 en de centrale illustratie van 
Deel Twee vertegenwoordigen dus discoursen en onderliggende praktijken, en zijn 
gebaseerd op de accounts, verhalen en ervaringen van de deelnemers aan het onderzoek 
(er zijn enkele aanpassingen gemaakt ten opzichte van de figuur uit Hoofdstuk 8). Met 
inachtneming van het bestaan van affectief vormgegeven praktijken zonder dat er discours 
aan te pas komt – en daarmee de beperking van wat discoursanalyse bloot kan leggen, 
konden de resultaten van de analyse als zodanig gekoppeld worden aan sociale arrange
menten. De gebruikte concepten stammen van verschillende psychologisch paradigma’s: 
cultuurpsychologie, discursieve psychologie en Foucaultiaanse discoursanalyse. Wat deze 
benaderingen duidelijk gemeen hebben is dat ze niet uit gaan van interne, stabiele predis
posities of het bestaan van een universele geest die geëxtrapoleerd kan worden uit 
statistische gemiddelden. Ik was daarom verbaasd dat mijn onderzoek, ondanks het feit 
dat ik daarmee positie inneem ten opzichte van traditioneel attitudeonderzoek en sociale 
normbenaderingen, recent geciteerd werd in een artikel getiteld Female Genital Cutting 
and Deinfibulation: Applying the Theory of Planned Behavior to Research and Practice op de 
hiernavolgende wijze:
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Hoewel onderzoek nog niet heeft gekeken naar attitudes, gepercipieerde 
normen en inge schatte beheersing van gedrag met betrekking tot desinfibu
latie, bestaat er onderzoek dat overtuigingen heeft onderzocht die zouden 
kunnen bijdragen aan het beëindigen van de praktijk van FGC. Graamans et 
al. (2019) voerden bijvoorbeeld onderzoek uit onder de Masai en Samburu 
gemeenschappen in Kenia en observeerden vier beweegredenen om de praktijk 
van FGC te bestrijden: religieuze gronden (bijv. FGC is tegen de wil van 
God); medische redenen (bijv. FGC vormt een gezondheidsrisico); modernis
tische redenen (bijv. FGC is een schending van de mensenrechten); en liefde 
en intimiteit (bijv. FGC belemmert het vermogen om plezier te beleven). Deze 
beweegredenen kunnen worden gebruikt om vragen te formuleren om de 
attituden ten opzichte van desinfibulatie onder vrouwen die type III FGC 
hebben ondergaan nader te onderzoeken. Het is waarschijnlijk dat het focussen 
op een verscheidenheid aan attituden nuttigere informatie oplevert voor de 
ontwikkeling van interventieprogramma’s dan alleen het focussen op gezond
heidscomplicaties. (Vertaald uit het Engels: Brady, Connor, Chaisson, 
Mohamed & Robinson, 2019, p. 10)

Het is goed om te zien dat mijn onderzoek aandacht krijgt, vooral van onderzoekers die 
op zoek zijn naar oplossingen voor de meisjes om wie het gaat. Minder enthousiast ben 
ik over het feit dat mijn onderzoek hier wordt gepositioneerd als een opmaat tot meer  
attitudeonderzoek binnen de theorie van gepland gedrag (e.g., Ajzen, 1991). Door mijn 
onderzoek te parafraseren als een onderzoek naar ‘overtuigingen’ gaan de auteurs voorbij 
aan het feit dat wat zij ‘overtuigingen’ noemen in het onderzoek zelf discursieve construc
ties van meisjesbesnijdenis zijn. En dat was slechts de eerste stap van de analyse, zoals 
uiteengezet in Hoofdstuk 2 en ook in het artikel waarnaar wordt verwezen – opgenomen 
in Hoofdstuk 8. Het doel van deze analyse is om uiteindelijk de onderliggende prak
tijken en hun ervaringsdimensies te ontrafelen. Het platslaan van mijn onderzoek door 
het samen te vatten aan de hand van een shortlist met ‘overtuigingen’ staat dan ook 
haaks op het doel wat ik voor ogen heb: het wegpellen van cognitieve lagen en het terug
brengen van de ervaringsnabije dimensie in onderzoek naar de vormgeving aan gedrag. 
Nu moet ik toegeven dat het adopteren van een discoursanalytisch jargon mogelijk heeft 
bij  gedragen aan het hierboven beschreven misverstand. Ondanks alle nuances die zijn 
gemaakt – en zeker in dit proefschrift, zou het woord ‘discours’ lezers uit kunnen lokken 
te denken in termen van argumentatieve structuur en vertoog, en dus ook om te denken 
in termen van ‘overtuigingen’. In evaluerende gesprekken met andere cultuurpsycho
logen kwam de geschiktheid van het woord ‘discours’ ter discussie te staan voor het 
duiden van sommige onderliggende praktijken en de ervaringsdimensies daarvan, vooral 
als het gaat om de onnadrukkelijke vormgeving aan liefde en intimiteit. Het nut van de 
toepassing van discoursanalytische methoden stond niet ter discussie, maar het gebruik 
van discours analytische termen binnen een cultuurpsychologisch kader kan soms wel 
voor verwarring zorgen. Zoals uitgelegd in Hoofdstuk 2, wordt binnen de discursieve 
psychologie discours opgevat als vertoog dat opportunistisch ingezet kan worden ten 
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behoeve van uiteen lopende doelen, zoals legitimeren, beschuldigen, vrijpleiten of verhullen 
(e.g., Potter & Wetherell, 1987). Discours kan ook worden opgevat als een onnadrukke
lijke orde die min of meer topdown ingesteld kan worden door een geprivilegieerde groep 
of een elite met het doel om mensen op hun plek te houden (e.g., Foucault, 1978; Rose, 
1999). Mijn conceptuali sering is breder. Discours wordt hier opgevat als een repertoire 
van – al dan niet discursieve – praktijken, die mensen meer of minder dicht op de huid 
liggen, dus ook beminnen, verleiden, vreemdgaan, spel en vermaak, enzovoorts. Het gaat 
hier ook om continue transgressies van degenen die in een cultureel arrest worden 
gehouden door een geprivi legieerde groep of elite – een elite van vaak maar niet altijd de 
stamoudsten. Die continue transgressies maken de oppressie dragelijk. Inherent aan deze 
conceptualisering is dat je hier niet over praat, in elk geval niet openlijk. Het gaat om de 
lichamelijk direct voelbare, doorleefde ervaring en, zoals gezegd, niet alleen om een 
shortlist van ‘overtuigingen’.

 Verandermanagement en cultuur
Dit boek begon met de studie naar de gedragsdynamiek binnen het topmanagementteam 
van een grote zorginstelling gepubliceerd in het Tijdschrift voor Management en Organisatie 
– opgenomen in Hoofdstuk 4 – en een casestudie naar weerstand tegen verandering onder 
medische professionals in een academisch ziekenhuis onlangs geaccepteerd voor publicatie 
in het Journal of Organizational Change Mangement – opgenomen in Hoofdstuk 5.  
Deze studies vormden de opmaat voor een studie met implicaties die verder reiken dan 
management boards en organisaties in het algemeen. Ik ben de leden van de vakgroep 
Verander management van de School of Business and Economics aan de Vrije Universiteit 
Amsterdam eeuwig dankbaar dat zij dit onderzoek mogelijk hebben gemaakt. Niet alleen 
dat, ik hoop op mijn beurt dat dit proefschrift bijdraagt aan het oprekken van de relevantie 
van deze discipline met betrekking tot bredere maatschappelijke thema’s. De centrale illu
stratie van Deel Een van dit manuscript is een raamwerk dat gebruikt kan worden om na 
te denken over verandering van issues die vaak worden geduid in termen van cultuur en 
cultuurverandering. Ik hoop dat ik mijn lezers genoeg heb overtuigd om heel voorzichtig 
en een beetje sceptisch te zijn wanneer de term cultuur wordt gebezigd. Aan onze faculteit 
leren we onze studenten om weg te blijven van verandering als er geen heldere rationale is 
voor verandering (ten Have, 2011). Het adagium luidt: “Idealiter zou de nul  hypothese bij 
een verandertraject moeten luiden dat veranderen niet nodig is. Daarmee wordt de bewijs
last gelegd bij degenen die moeten veranderen. Dat vereist automatisch een gedegen analyse 
van het waarom van de verandering”(Van Witteloostuijn in: ten Have & ten Have, 2004, 
p, 3). En dit moet natuurlijk zeker ook gelden voor diegenen die oproepen tot cultuur
verandering. Het verdient de aanbe veling te beginnen met een discursief psychologische 
analyse van de manier waarop de notie wordt ingezet en wat dat zou kunnen betekenen, 
voordat er überhaupt besloten wordt over te gaan tot het belasten van mede werkers met een 
culture audit of een cultuurveranderprogramma. De kant van de bestuurder en manager 
moet ook worden belicht. Toezichthouders houden hen expliciet verantwoordelijk voor de 
cultuur van hun organisaties (e.g., Monitoring Committee Corporate Governance Code, 
2016), terwijl cultuur in de onderliggende notities verkeerd wordt uitgelegd als iets dat kan 
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worden ‘geïmplementeerd’ of veranderd kan worden door gedrag te kiezen uit een cabinet 
van gewenste gedragingen (Graamans, ten Have & ten Have, 2016a, 2016b). Zo nodig 
meng ik me in de toekomst weer in het publieke debat om toezichthouders te wijzen op de 
onmogelijkheid hiervan. 

Er zijn natuurlijk allerlei redenen te bedenken om de notie cultuur expres vaag en algemeen 
te houden. Veranderaars, managers en consultants kiezen er soms bewust voor bepaalde 
zaken geen aandacht te geven. De zwarte doos, die we menen te moeten openen, kan 
Pandora’s doos blijken. Cultuur als containerbegrip kan discursief ingezet worden als 
stoplap. En dat kan gelegen komen. Aan de andere kant hebben sommige veranderaars, 
managers en consultants misschien al wel een gezonde afkeer ontwikkeld van dat wat de 
organisatiecultuurmarkt te bieden heeft. En dan kan het zomaar lijken dat de focus leggen 
op de ‘harde kant’ of eenzijdig op structuurverandering de meest veilige, integere en 
rationele manier van werken is. Het lijkt in ieder geval beter dan (publiek) geld uitgeven 
aan de zogenoemde ‘cultuurgieren’ (term geleend van: ScottMorgan, 1994), die de goed
gelovige manager als prooi op het oog hebben. Op een minder sceptische noot, de notie 
cultuur wordt ook ingezet om gedrag van mensen in groepen te duiden, dat wellicht nog 
niet geheel begrepen wordt, maar waarvan wel duidelijk gevoeld wordt dat het belangrijk 
is. En dan rijst de vraag hoe verder. In dit proefschrift wordt er vanaf het begin expliciet 
vanuit gegaan dat mensen in eerste instantie expressieve wezens zijn en belichaamd zijn. 
Het expressieve lichaam is het lichaam dat iemand is en betekenissen draagt die verder 
reiken dan het biologische lichaam dat we hebben. De manieren waarop expressieve, 
belichaamde wezens gedrag op elkaar afstemmen laat zich niet reduceren door een beroep 
te doen op een fictieve homo economicus, een cognitief raamwerk, een attitude, een 
typologie of een sociale norm. Onze emoties, gevoelens, voorkeuren en smaak zijn echt 
voelbaar en intrinsiek sociaal, en kunnen niet losgekoppeld worden van de manieren 
waarop we in het echt beslissingen nemen en handelen. Wanneer je iemand achteraf 
bevraagt waarom hij of zij dit of dat heeft besloten of gedaan, kan de keuze of het gedrag 
op allerlei manieren discursief gelegitimeerd worden, maar de bijbehorende emoties en 
gevoelens die automatisch worden getriggerd laten zien of iets echt is. Het goede nieuws 
is dat de onderzoeken uit dit proefschrift illustreren dat er manieren zijn om meer inzicht 
te krijgen in hoe expressieve, belichaamde wezens gedrag op elkaar afstemmen in hun 
eigen gecultiveerde omgeving, ofwel een sociaal arrangement, met betrekking tot een 
aantal maatschappelijk relevante thema’s. Ik meen dat dit is waar leiders, managers en 
bestuurders die heil zoeken in de notie cultuur ook werkelijk naar op zoek zijn. 

 Exit culture
In 2005 schreef een van mijn mentoren Theo Verheggen zijn dissertatie met de titel 
Culture Alt Delete: On the Misperception of Culture in Psychology. Het lijkt er erg op dat 
veel van de mispercepties die hij constateerde ook voorkomen in de management literatuur 
en de managementpraktijk, en in zekere mate ook in het veld van volksgezondheid. 
Cultuur doet van alles, wordt gedeeld en geïnternaliseerd. Toch blijft het onduidelijk hoe 
cultuur dan iets doet, hoe cultuur dan wordt gedeeld en hoe cultuur dan geïnternaliseerd 
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kan worden (Verheggen & Baerveldt, 2007). Maar op het moment dat men doorkrijgt dat 
veel van wat geschreven staat over cultuur gebaseerd is op een epistemologische fout, of 
een Culture of the Gaps, beginnen de problemen pas. Dat is niet alleen omdat er wordt 
getornd aan verdienmodellen en stokpaardjes, maar vooral omdat er nog steeds wel echte 
problemen bestaan die in het hedendaagse managementdiscours en discours over volks
gezondheid geduid worden in termen van cultuur; en in toenemende mate in termen van 
sociale normen. Ik ben dankbaar voor Verheggen’s bijdrage aan de psychologie en voor 
het wijzen op belangrijke denkfouten. Ik onderschrijf die analyse. Echter, ik kan mij niet 
veroorloven om te hard te duwen tegen het bestaan van een notie die al te diep is ingebed 
en niet meer verdwijnt. Ik zou de kans verliezen om nuttige dingen te doen, zoals het 
meedenken over en bijdragen aan duurzame oplossingen voor echte problemen. Ik licht 
dit dilemma wederom toe met een voorbeeld. Een behulpzame en gerespecteerde reviewer 
van de ethische en wetenschappelijke toetsingscommissie voor het onderzoek naar meisjes
besnijdenis en ARP’s verzocht mij om mijn onderzoeksvoorstel te herschrijven – minor 
revisions required – op de volgende manier: 

Cultuur is de manier van leven van mensen en hun gedeelde overtuigingen, 
waarden en gedragingen, zodat ze in staat worden gesteld hun wereld het 
hoofd te bieden en met elkaar om te gaan. FGM/C is een manier van leven 
binnen de Masai en een die zeer gevoelig is wanneer het op de verkeerde 
manier wordt benaderd. Door de term cultuur af te wijzen, benadert het 
protocol het onderwerp meteen vanuit een negatief perspectief en dit is één 
van de redenen waarom FGM/C niet is uitgeroeid, vanwege de manier 
waarop het benaderd wordt door diegenen die het zelf niet praktiseren … 
daarom is het aan te bevelen ARP te benaderen vanuit het cultuur /gemeen
schapsperspectief. Pas dit alstu blieft aan in het aangepaste onderzoeksprotocol. 
(Vertaald uit het Engels, ESRCP277/2016)

Het moge duidelijk zijn dat de reviewer en ik van mening verschillen over een geschikte 
werkdefinitie van cultuur en de bruikbaarheid van het construct als geheel. Maar tegelijker
tijd zijn we het eens over zo ongeveer al het andere; meisjesbesnijdenis moet stoppen en de 
manier waarop mensen er in de gemeenschap zelf betekenis aan geven moet in acht 
worden genomen. Voor mij was het in dit geval dus constructiever om de focus expliciet 
te leggen op die dingen waar we het over eens zijn en niet te verzanden in een debat over 
epistemologie. Dit debat laten voor wat het is, kon door meer de nadruk te leggen op wat 
ik zelf in het veld wilde doen. Ik hoefde de notie dus eigenlijk niet af te wijzen. Die lag 
namelijk al besloten in wat ik wel doe. Ik moest aantonen dat er alternatieve manieren zijn 
– beter, echter en preciezer – om schadelijke praktijken, groeptypische gedragingen en 
hardnekkige patronen beter te begrijpen en te veranderen. Dit is wat ik geprobeerd heb in 
dit proefschrift en zal blijven proberen in de toekomst. En ik hoop dat anderen mij hierin 
willen vergezellen.
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