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Muzische aspecten van cultuur

Ik heb koorden gespannen van klok tot klok,
guirlandes van venster tot venster,
gouden ketens van ster tot ster, en ik dans.
Arthur Rimbaud, Illuminations

Competenties

Door bestudering van dit hoofdstuk krijgt de student:
1 Kennis van enkele muzische aspecten van een aantal culturen.
2 Inzicht in het gebruik van muzische middelen met een agogisch doel.

1 Inleiding

In het boek kwamen we tot de conclusie dat een belangrijk aspect van een transculturele 
attitude is de ander het gevoel te geven erkend te worden in zijn manier van zijn. Dat 
kun je op veel manieren doen, bijvoorbeeld door het spreken van enkele drempelwoord-
jes in de taal van de ander, zie IJsbrekertjes (figuur 3.2, zie boek), maar ook muzische 
middelen kunnen daarbij helpen.

Onder muzische middelen verstaan we hier middelen die gebruikt kunnen worden bij 
activiteiten die per definitie een ludisch element in zich hebben, een zogenaamd speels, 
creatief element dat voor de persoon zelf enige tevredenheid, plezier, bevestiging of uitda-
ging oplevert en daarmee een bijdrage levert aan de diverse gebieden van de ontwikkeling 
van de mens (Behrend, 2000).

Voor het gebruik van muzische middelen is kennis van de cultuur van de ander onmis-
baar. Daarnaast kan men via muzische aspecten van een cultuur zijn kennis over die 
cultuur vergroten. Tennekes (1985) en Hofstede (2011) wijzen op cultuur als de gemeen-
schappelijke wereld van een bepaald sociaal systeem. Uitingen hiervan zijn taal en kennis 
(waartoe je bijvoorbeeld de attributies uit hoofdstuk 1 zou kunnen rekenen), maar ook 
de elementen van het ui-diagram – waarden, rituelen, helden en symbolen – maken hier 
deel van uit (figuur 1.1, zie boek). Deze cultuurelementen worden zichtbaar gemaakt 
door bepaalde praktijken, bijvoorbeeld via muzische uitingen als toneel, literatuur, mu-
ziek, enzovoort.
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Zo staat de ui symbool voor de opbouw van de verschillende lagen van cultuur, maar 
een andere overeenkomst met de ui is dat hoe dieper men erin snijdt, hoe meer tranen er 
komen!

De definitie van waarde kun je vinden in hoofdstuk 1.

Een ritueel is sterk geformaliseerd gedrag ten aanzien van bepaalde waarden.

Een held is iemand die voor een groep een belangrijk identificatiemodel is. Het kan 
een levende of een dode persoon zijn, die eigenschappen vertegenwoordigt die in een 
cultuur in hoog aanzien staan.

Een symbool is een voorwerp, een teken of een gebaar dat verwijst naar een persoon, 
een idee of een kwaliteit.

Veel rituelen hebben als functie mensen te helpen bij belangrijke overgangsfasen in het 
leven, zoals geboorte, puberteit, huwelijk, ouderschap, beroepsspecialisaties en dood. 
Deze rituelen worden overgangsrituelen (rites de passage) genoemd. Daarnaast kennen we 
intensiveringsrituelen, die gehouden worden bij crises in de gemeenschap en die dienen 
om de gemeenschapszin te versterken. In Nederland kennen we als overgangsrituelen 
onder andere verjaardag, kraamvisite, ontgroening, diplomering, vrijgezellenfeest, huwe-
lijksfeest en rouwplechtigheid. Intensiveringsrituelen zijn bijvoorbeeld de dodenherden-
king op 4 mei en de herdenking van de Bijlmerramp in het recente verleden. Maar ook 
een feestelijk ritueel als Koninginnedag kan een dergelijke functie vervullen. De meeste 
overgangsrituelen versterken trouwens ook de gevoelens van saamhorigheid binnen een 
gemeenschap.

Je kunt via de inrichting van je werkruimte laten zien dat je vanuit een transculturele 
attitude werkt. Het is hierbij van belang te waken voor stereotypen. Gesluierde poppen 
kunnen een even slecht beeld geven van islamitische culturen als klompen en tulpen dat 
van Nederland doen. Ook het gebruik van meegenomen souvenirs kan negatieve reac-
ties oproepen. Marian Stufkens (De Graaff, 1993) geeft het voorbeeld van de leiding 
van een kinderdagverblijf die op vakantie in Turkije enkele kleedjes kocht en ze op de 
vloer van het dagverblijf legde. Turkse ouders vonden het vreselijk dat iedereen daar met 
vuile schoenen overheen liep. Het duurde even voordat men erachter kwam dat het om 
bidkleedjes ging. Voor een transculturele inrichting zijn er talrijke goede mogelijkheden, 
zoals posters waarop ook eens iemand uit een andere cultuur voorkomt, het gebruik van 
wereldmuziek bij bepaalde evenementen, het weekmenu, spelmateriaal, literatuur of een 
kalender met feestdagen uit andere culturen. Dit moet op een vanzelfsprekende manier 
gebeuren, anders werkt het eerder averechts.

2 Muziek

Muziek is een machtig middel om culturen nader tot elkaar te brengen. In de popmuziek 
zie je de laatste tijd een mengsel van allerlei culturele invloeden. De Algerijn Cheb Kha-
led en Senegalese zangers als Cheikh Lo en Wes staan geregeld in de hitparade. Je kunt 
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ook zelf muziekinstrumenten maken voor het spelen van wereldmuziek. Muziek heeft 
zeker ook een emancipatorisch effect; popmusici zijn belangrijke identificatiemodellen 
voor jongeren.
 Habib Koite maakt een interessante mix van rap met zoeloeritmen. Ook de Prophets 
of da City en het duo Positive Black Souls, die optraden op het Black Spirit Festival Pa-
radiso in de zomer van 1996, vallen in het Westen in de smaak. De Prophets of da City 
zijn afkomstig uit de townships rond Kaapstad en houden zich onder andere bezig met 
hiphop, rhythm-and-blues, soul en rap. Het duo Positive Black Souls zingt vooral in het 
Afrikaans-Frans.
 Een andere Afrikaanse invloed in de pop komt vanuit de Senegalese en Malinese griot-
traditie. Griots zijn vergelijkbaar met de middeleeuwse troubadours. Vertegenwoordigers 
van deze traditie zijn bijvoorbeeld Youssou N’Dour en Salif Keita. N’Dour werkte onder 
anderen met Peter Gabriel en Neneh Cherry. In 2002 kreeg deze zanger de Prins Claus-
prijs en in 2004 de Unesco-muziekprijs. Zijn muziek, die zowel Afrikaanse als westerse 
elementen bevat, past in het thema van dit fonds: talen en transculturele expressievor-
men. In 2012 deed N’Dour een gooi naar het presidentschap van Senegal. Om mee te 
mogen doen had hij 10.000 geldige handtekeningen van aanhangers nodig. Dat aantal 
heeft hij niet gehaald. Wel werd hij benoemd tot minister van Cultuur en Toerisme. 
Salif Keita is een griotzanger uit een adellijk Malinees geslacht. Hij werkte onder ande-
ren met Wayne Shorter en Carlos Santana. Angelique Kidjo uit Benin combineert in 
haar muziek (afrofunk) traditionele Afrikaanse ritmen met westerse technologie. Zo ijvert 
ze voor meer kansen voor Afrikaanse boeren op de wereldmarkt. De in 1997 overleden 
extravagante Nigeriaanse musicus Fela Kuti heeft in zijn zoon Femi Kuti een waardig 
opvolger gevonden, die evenals zijn vader een vertegenwoordiger is van de ook in Europa 
gewaardeerde afrobeat.

Verder wordt de cross-overstijl populair, met als voorbeelden Kula Shaker, die Indiase pop 
mengt met hiphop, en The Fugees, die een kruising maken tussen hiphop en de zoge-
naamde bristolsound.
 Jonge Surinaamse Nederlanders herontdekken de kawina. Op kawinaritmen zon-
gen de slaven vroeger liedjes waarmee ze hun bazen konden beledigen zonder dat deze 
dat konden verstaan. Tegenwoordig gaat kawina meer over zaken als liefde, heimwee en 
jaloezie. Kawinamuziek wordt gemaakt door zowel creoolse Surinamers als Surinamers 
van indiaanse oorsprong. Naast kawina is ook kaseko een gewaardeerde muziekstijl onder 
Surinamers. Een bekende Surinaamse band in Nederland is de Fra Fra Big Band.

Rai is een muziekstijl die in de jaren zeventig in Algerije ontstond, waarin min of meer 
verboden thema’s als liefde, seks en drugs bezongen werden. Rai betekent dan ook let-
terlijk ‘mijn mening’. Raizangers plaatsten cheb(a) (de jongere) voor hun naam om het 
generatieconflict te benadrukken.
 Raizangers worden door fundamentalistische groepen soms met de dood bedreigd. In de 
zomer van 1998 werd de populaire Algerijnse Berberzanger Lounes Matoub vermoord door 
fundamentalisten. Ook hij stelde in zijn raimuziek controversiële onderwerpen aan de orde.
 Internationaal bekende raizangers zijn Cheb Khaled en Cheb Mami uit Algerije. Een 
Nederlands-Marokkaanse raizanger is Ashraf. 
 Een vrouwelijke zangeres die bij Marokkanen in Nederland populair is, is Rqiya 
 Demseriya. Deze berberzangeres is een van de bekendste raisat (vrouwelijke troubadours). 
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De berbers uit de Zuid-Marokkaanse Sousstreek kennen twee liedtradities. Naast liederen 
voor belangrijke gebeurtenissen als geboorte, huwelijk en dood zijn er liederen die ge-
zongen worden door professionele troubadours. Veel van deze liederen zijn eeuwen oud, 
maar er zijn ook liederen over hedendaagse onderwerpen. De vrouwelijke troubadours 
nemen geen blad voor de mond en stellen in hun liederen misstanden in de verhouding 
tussen de seksen aan de kaak. Ze begeleiden zichzelf op snaarinstrumenten als rebab en 
lothar en slaan het ritme op de naqus – een wieldop of stuk pijp waarop met een ijzeren 
staaf wordt geslagen. 
 Op Marokkaanse feesten zijn muziekvormen als chaabi en het nieuwe marochop 
(Marokkaans-Nederlandse hiphop) in de mode. Chaabi is typisch Marokkaans en geeft 
jongeren de mogelijkheid hun identiteit te beleven, marochop biedt de mogelijkheid om 
kritiek te leveren op maatschappelijke kwesties.

De inmiddels overleden Egyptische zangeres Om Kalsoum is een legende binnen de Ara-
bische wereld.
 De moderne Frans-Marokkaanse zangeres Sapho maakt al vanaf 1985 wereldmuziek. 
Ze begon met een cross-over tussen pop en Arabische muziek en maakt tegenwoordig een 
mix van traditionele Arabische muziek met etnodance. 

Veel Turken in Nederland houden van istanbeat, popmuziek met een Turks karakter. De 
grondlegger van de Turkse rock-pop is de in 2003 overleden Cem Karaca. De zanger 
Tarkan is ook in Nederland populair. Veel van zijn liedjes zijn geschreven door de ko-
ningin van de Turkse popmuziek, Sezen Aksu, die in 2007 ook in het Concertgebouw in 
Amsterdam en in de Rotterdamse Doelen optrad. Een ander genre Turkse muziek is de 
arabesk, een muziekstijl die verwant is aan de Nederlandse smartlap.

Liedjes

Marokkaans verjaardagsliedje (wijs: Happy Birthday to You)

Aïd miladek saïd (2x)
Aïd miladek saïd, (naam)
Aïd miladek saïd.

Kader 1 Kenza

Een beroemd lied van raizanger Matoub is opgedragen aan Kenza, de dochter van een 
Algerijnse dichter die wegens zijn kritische poëzie werd vermoord.

‘Kenza, mijn dochter. Huil niet. Als slachtoffer zijn wij gevallen voor het Algerije van 
morgen. [...] Zij hebben ons lot al bij voorbaat beslist. Lang voor vandaag. Zij hebben 
Tahar en Filci Boucebci gedood en alle anderen. [...] De wond zal helen. En wij zullen ver-
schijnen in het koor van naties. Eenzelfde pijn zal onze kinderen doen groeien. Al is het 
vanuit de schoot van het ongeluk.’
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Turks liedje (wijs: Vader Jakob)

Tembel çocuk
tembel çocuk
haydi kalk
haydi kalk
haydi sabah oldu
haydi sabah oldu
uyan bak
uyan bak.

(Spreek çocuk uit als tsjodjoek.)

(Lui kind, lui kind
sta op, sta op
het is ochtend, het is ochtend
word wakker, word wakker.)

3 Spel en kalender

Materiaal voor transcultureel spel kan zelf gemaakt worden. Door zich te verdiepen in de 
wooncultuur en kleding van verschillende culturen is het mogelijk poppen en poppen-
huizen een transcultureel tintje te geven.

Tavla (trictrac, backgammon)

In het mediterrane gebied is tavla populair, vooral bij volwassenen. Het spel was in 
Egypte al bekend rond het begin van onze jaartelling. In veel koffiehuizen, waar mannen 
elkaar ontmoeten en soms samen de waterpijp roken, wordt dit spel gespeeld. Het is in 
speelgoedwinkels te koop.

Wari

Dit spel wordt in heel Afrika gespeeld en behoort tot de groep van de mancalaspelen. In 
de hoorn van Afrika wordt het ghebetha genoemd, in andere landen van Oost-Afrika heet 
het bao. Stenen wariborden werden gevonden in de Egyptische piramiden. Het spel is ook 
bekend in Azië. Afrikaanse slaven brachten het naar Suriname en de Antillen. Het spel 
kwam naar Europa via reizigers, die in de cafés van het 19e-eeuwse Caïro een rondje kof-
fie moesten geven als ze met dit spel verloren. In Afrika wordt het ook gespeeld in kuiltjes 
in de grond met als fiches bonen of steentjes. Ook op internet kan het spel gespeeld wor-
den, met de mogelijkheid om het te downloaden. De site is vermeld op de website bij dit 
boek.
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Spelregels
Het waribord heeft aan weerszijden zes speelbakjes en aan elk uiteinde een verzamelbakje. 
Om te beginnen legt men in elk van de twaalf speelbakjes vier fiches (bonen, nootjes, 
knikkers of iets dergelijks). Speler A haalt alle vier fiches uit een van de speelbakjes aan 
zijn kant en legt er, tegen de wijzers van de klok in, telkens een van in elk van de volgen-
de bakjes. Het is de bedoeling dat zo veel mogelijk fiches in de bakjes van de tegenstander 
terechtkomen. Als speler B vier fiches uit het derde bakje van links haalt en ze verdeelt, 
ziet het bord eruit als in figuur 1.
 Wanneer zijn tegenspeler vervolgens vier fiches uit het tweede bakje van rechts haalt, 
ziet het bord eruit als in figuur 2. Zo kan op den duur een bakje twaalf of meer fiches be-
vatten. In dat geval gaan de fiches meer dan een keer rond op het bord. Doel van het spel 
is om zo veel mogelijk fiches van de tegenstander te verkrijgen. Dit gebeurt wanneer het 
laatste van de fiches die men heeft opgenomen in een bakje van de tegenstander gelegd 
wordt dat maar een of twee fiches bevat. Samen met het fiche dat je in het bakje legde, 
komt dan het totale aantal buitgemaakte fiches op drie. Die drie fiches worden in het 
verzamelbakje gelegd. Bovendien mag je ook de fiches uit het voorafgaande bakje buit-
maken als dit ook slechts twee of drie fiches bevat. Hetzelfde geldt voor het bakje daar-
aan voorafgaand enzovoort, zolang de bakjes maar een of twee fiches bevatten, die door 
jou aangevuld worden tot twee of drie. Het spel is afgelopen wanneer alle bakjes aan de 
kant van een van de spelers leeg zijn en die speler aan de beurt is. Je mag geen bakjes van 
de tegenstander leeg laten wanneer je er nog een fiche in kunt doen. Ook mag je geen 
zet doen waarmee je alle fiches van de tegenspeler neemt en er voor hem niets meer om 
te spelen overblijft. Zodra ook maar één van jouw fiches bij de tegenspeler terechtkomt, 
kan hij weer spelen, en is jouw zet toegestaan. Wanneer er nog maar heel weinig fiches in 
het spel zijn, kunnen de spelers besluiten het spel te beëindigen, de speler met de meeste 
fiches is dan de winnaar.

OOOO OOOO OOOO OOOO OOOO OOOO O

OOOO OOOO OOOO O OOOO O OOOO O

Figuur 1 Spelsituatie 1

OOOO O OOOO OOOO OOOO OOOO O

OOOO O OOOO O O OOOO O OOOO O OOOO O

Figuur 2 Spelsituatie 2
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Figuur 3 Eritrese kinderen spelen ghebetha in traditionele huwelijkskleding op de Expo in 
 Asmara in 1995

Kalender

Als je veel met mensen uit een bepaalde cultuur te maken hebt, is het zinvol om een 
kalender te maken waarop ook de feestdagen van die cultuur vermeld staan. Omdat niet 
alle culturen dezelfde kalender hanteren, zal de datum vaak van jaar tot jaar wisselen. 
Vraag wanneer en hoe het feest gevierd wordt. Dit kan een middel zijn om mensen het 
gevoel te geven ‘erbij te horen’.

Kader 2 Feestkalender

Enkele feestdagen voor de ‘transculturele feestkalender’:

3  Keti koti deye wordt in Suriname, en in toenemende mate ook in Nederland, gevierd 
op 1 juli. Keti koti betekent letterlijk ‘gebroken ketenen’: de dag waarop Suriname de 
afschaffing van de slavernij viert.

3  In september valt de boeddhistische feestdag Boeddha Jayanti, ter gelegenheid van 
de geboorte, verlichting en dood van Boeddha. De feestelijkheden duren een maand 
lang.

3  Sint-Maarten wordt gevierd in verschillende delen van Nederland op 11 november. 
Kinderen gaan met lampionnen langs de deuren, zingen speciale sint-maartenliedjes 
en krijgen dan snoep in een speciaal daarvoor meegebrachte zak. Het is maar beter 
om op die dag snoep in huis te hebben, anders zingen de kinderen een lied over je 
gierigheid.

3  Holi is een hindoeïstisch lentefeest dat ergens in februari of maart valt, ter ere van 
de hindoegod Krishna. Op de vooravond worden vuren ontstoken als symbool voor 
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Rafa-rafaspel

Dit spel is ontworpen in 1977 door Garry Shirts voor een trainingsinstituut van de 
Amerikaanse marine in San Diego. Er zijn allerlei versies van in omloop, met verschil-
lende namen. Het is een spel waarin twee groepen, die elk een cultuur spelen, met elkaar 
geconfronteerd worden. De deelnemers kunnen zo ervaren hoe het voelt als je in een voor 
jou vreemde cultuur terechtkomt. Hoe reageer je daarop? Hoe kom je erachter hoe die 
vreemde cultuur in elkaar zit?

Duur: 2,5 uur.
Nodig: horloge, pen en papier.
Voor de Alfa’s:  pak gedroogde bruine bonen en voor iedereen een beschrijving van de 

Alfacultuur, zie hieronder.
Voor de Bèta’s:  voldoende plaatjes van verschillende dieren op karton geplakt en voor 

iedereen een beschrijving van de Bètacultuur.

de overwinning op de boze demon Holika. Het feest duurt vijf dagen. Er worden 
beelden van Krishna door de straten gevoerd, begeleid met zang en dans. Mensen 
bekogelen elkaar met rode kleurstof.

3  Jom Kipoer of grote verzoendag is een twee dagen durend feest in de joodse tra-
ditie. In de dagen voorafgaand aan het feest is het gebruikelijk dat mensen hun 
onenigheid bijleggen en dat er gevast wordt. Vroeg in de ochtend werd vroeger een 
offer gebracht, ten teken van berouw en verzoening. Tegenwoordig wordt dit vaak 
vervangen door het geven aan een goed doel. In de synagogen liggen witte kleden 
en de deelnemers aan de gebedsdiensten zijn in het wit gekleed. De achterliggende 
gedachte is dat de mens alleen met God kan worden verzoend als hij geen conflicten 
meer heeft met zijn medemensen.

3  Id-al-Kabir (Id-al-Adha) is het islamitische offerfeest op de tiende dag van de 
twaalfde maand. Omdat de islamitische kalender afwijkt van de westerse kalender 
is er geen vaste datum voor aan te geven. Op het feest wordt een schaap geslacht. 
Moslims herdenken het offer van Abraham, die van God opdracht kreeg zijn zoon 
te offeren. Op het moment dat Abraham zijn zoon wilde doden, zond de aartsengel 
Gabriël een schaap om in plaats van de zoon geofferd te worden.

3  Halloween is een griezelfeest dat in Angelsaksische landen gevierd wordt op 31 okto-
ber. Bij de Kelten was dit de dag waarop de winter begon. Men geloofde dat op deze 
dag elfjes zichtbaar waren en dat de geesten van de doden de levenden bezochten. 
Bij de komst van het christendom werd het feest vervangen door Allerzielen, de dag 
waarop de doden herdacht worden. De Keltische traditie herleeft doordat kinderen 
in griezelige uitmonstering langs de huizen gaan en om een traktatie vragen: ‘Trick or 
treat.’

3  15 november is het Shichi-Go-San in Japan, de dag van de kinderen. Ze gaan met 
hun ouders mee naar de graven van hun voorouders en naar tempels om daar 
gebeden te zeggen. Het haar van driejarige meisjes wordt op die dag voor het eerst 
opgestoken. Jongens van vijf krijgen voor het eerst een hakama, een soort broekrok, 
en meisjes van zeven krijgen hun eerste obi, een traditioneel kostuum.
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Voorbereiding: kopieer voldoende cultuurbeschrijvingen, 6 dierenplaatjes per deelne-
mer en 50 dierenplaatjes voor in de pot. De dierenplaatjes zijn ver-
deeld in de kleuren blauw, groen, rood, wit, bruin en geel.

  Er zijn twee gescheiden ruimten nodig.
  Het aantal deelnemers is minimaal 12.
  Er zijn drie spelleiders: twee gaan ieder met een groep mee, de derde 

coördineert het hele spel.

De deelnemers worden verdeeld in twee groepen: de Alfa- en de Bètacultuur. Alfa’s zijn 
relaxed en hechten aan persoonlijk contact en intimiteit in een seksistische en patriarchale 
structuur. Bèta’s houden van mensen die goed kunnen onderhandelen op de markt. 
Als de deelnemers hun eigen cultuur doorhebben, worden er waarnemers uitgewisseld, 
die zo veel mogelijk te weten moeten komen over de waarden, normen en praktijken van 
de andere cultuur, zonder daar direct naar te vragen. Dan keren ze terug naar de eigen 
cultuur en rapporteren wat ze gezien hebben. Ten slotte bespreken ze hun ervaringen.

Alfacultuur
 1 Alfa’s praten veel en besteden veel tijd aan het rafa-rafaspel. Voor dit spel heeft ieder-

een een boon in de hand, die door de spelleider worden uitgedeeld.
 2 Het spel begint met een begroetingsritueel: als A met B wil spelen, kijkt hij B aan 

en stampt drie keer met zijn voet. Als B ook wil spelen, geeft hij A drie aaien over 
zijn bovenarm. Dan geven A en B elkaar een hand en gaan ze zitten terwijl ze el-
kaars hand blijven vasthouden. Laten ze elkaar tijdens het zitten los, dan brengt dat 
ongeluk. Daarna informeren ze uitgebreid naar de gezondheidstoestand van elkaars 
vaders, grootvaders en zonen.

 3 Na dit ritueel begint het spel echt. B verstopt de boon in een van zijn handen en laat 
A zijn beide vuisten zien. A moet raden in welke hand de boon verstopt is. Dat doet 
hij door van onderen de vuist te pakken waarin volgens hem de boon niet zit. Wij-
zen kan niet, dat brengt ongeluk. B opent dan zijn vuist en laat zien of de boon erin 
zit.

 4 Wordt de hand geraden waar de boon wel in zit, dan gaan de spelers uit elkaar en 
zoeken een ander om het spel te spelen.

 5 Zit er geen boon in de hand die de speler heeft geraden, dan stampt A drie keer. B 
aait A drie keer over de bovenarm. Ze geven elkaar een hand en spelen verder. Het 
gaat erom drie keer de lege hand te raden. Als dat lukt roept de speler: ‘Rafa-rafa!’ 
Daarna spelen ze verder.

 6 Ze kunnen ook het spel weigeren; dan aait B niet over de bovenarm van A, maar 
gaat onmiddellijk weg.

 7 Als spelers tegelijk stampen, brengt dat ongeluk. Ze gaan dan meteen uit elkaar.
 8 Vrouwen mogen niet vragen om mee te spelen, twee vrouwen mogen ook niet sa-

men spelen, ze mogen wel gevraagd worden door een man.
 9 Er is een stamhoofd. Hij zit op een opvallende plaats en niemand mag in zijn buurt 

komen. Hij is de enige die zittend mag stampen. Je mag hem nooit vragen om te 
spelen, hij moet jou vragen.

 10 Mensen die de Alfa’s bezoeken, krijgen van de spelleider een boon, maar geen uitleg. 
Bezoekers worden vriendelijk behandeld.
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Bètacultuur
 1 Bèta’s houden van concurrentie, werken hard en zijn vasthoudend. Ze leven van de 

dierenhandel, met kaartjes als betaalmiddel. Wie de meeste kaartjes heeft, staat in 
hoog aanzien.

 2 Iedere deelnemer aan deze cultuur krijgt zes kaarten. De rest gaat in een pot, die 
door de spelleider wordt beheerd.

 3 Het is de bedoeling om setjes van vijf dieren met dezelfde kleur te krijgen, door te 
ruilen of kaarten van bezoekers te stelen. Als je een set van vijf hebt, geef je die aan 
de spelleider. Dan krijg je een nieuwe set, waarmee je opnieuw kunt gaan handelen.

 4 Als je wilt gaan handelen, laat je de ander dat zien door bij wijze van begroetingsri-
tueel met de handen te wapperen.

 5 De taal van de Bèta’s is als volgt: neem de eerste letter van het dier dat je wilt kopen 
en plak daar een willekeurige klinker aan vast (geit wordt go, gi enzovoort, zwart 
wordt zwa of zwi enzovoort). Dan doe je hetzelfde met je eigen naam (Jacqueline 
wordt Ja, Jo of Ji). Jacqueline wil een zwarte geit kopen, wordt bijvoorbeeld: Ja-wo-
zwi-go-ki. Er wordt maar weinig gesproken, om geen kostbare tijd te verliezen.

 6 Als de ander de kaart heeft, schudt hij nee en legt de kaart op de grond. Heeft hij de 
kaart niet, dan knikt hij ja en kun je het nog eens proberen.

 7 Als je de ander niet begrijpt, zwaai je met je handen.
 8 Bezoekers krijgen van de spelleider een setje kaarten voor de voeten geworpen. Ze 

mogen meedoen, maar worden lastig gevonden, omdat ze de handel belemmeren. 
Als bezoekers de cultuur niet begrijpen, trekken de Bèta’s hun de kaarten uit de han-
den, want dieren hebben en niet handelen is afkeurenswaardig.

Spelregels
De deelnemers krijgen een globale instructie, waarna ze in twee groepen worden ver-
deeld, de Alfa’s en de Bèta’s, die elk naar een plaats gaan waar ze de anderen niet kunnen 
horen. Daar krijgt elke groep informatie over de cultuur die ze moeten spelen en een ko-
pie van de cultuurkenmerken. Gedurende vijftien minuten wordt geoefend met de regels 
van de cultuur.
 Dan gaan de culturen aan de slag met hun regels en praktijken en mogen bezoekers 
van de andere cultuur toekijken. Na ongeveer vijf minuten stuurt de spelleider de bezoe-
kers weer weg.
 De waarnemers vertellen in vijf minuten wat ze hebben waargenomen en hoe ze dat 
interpreteren. Deze informatie is van belang voor de volgende bezoekers.
 Tijdens het tweede bezoek proberen de waarnemers mee te doen aan de activiteiten 
van de vreemde cultuur. Na vijf minuten worden ook zij door de spelleider terugge-
stuurd. Opnieuw rapporteren de bezoekers en men probeert erachter te komen waarom 
de andere cultuur doet zoals ze doet. Hierbij kan papier van pas komen. De spelleider 
houdt de tijd in de gaten: niet langer dan vijf minuten.
 De twee culturen wisselen nu opnieuw een groep bezoekers uit. Deze proberen weer 
mee te doen en mogen in vijf minuten proberen meer te weten te komen. Eventueel 
komt er nog een vierde of vijfde bezoek, al naargelang de behoefte. 
 Ten slotte schrijven de Alfa’s en de Bèta’s in tien minuten elk op wat ze denken over 
de andere cultuur. Dan komen de groepen bij elkaar voor de nabespreking. De algemene 
spelleider is hierbij gespreksleider. Hierbij komen de volgende punten aan de orde:
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3  Hoe vonden de deelnemers het spel en wat vonden ze van elkaars cultuur?
3  Hoe was het om pottenkijkers op bezoek te hebben? Stond je voor hen open of pro-

beerde je ze erbuiten te houden?

Daarna kan de gespreksleider het resultaat verbreden naar praktijksituaties. Bijvoorbeeld 
een nieuwe leerling in de klas, het meisje of de jongen die geen verkering heeft, de jon-
gere uit een ander land enzovoort.

Twee-voor-twaalfspel

Dit spel is een variatie van Twee voor twaalf op tv, waarbij twee spelers vragen moeten be-
antwoorden. Goede antwoorden leveren letters op, die in een andere volgorde een woord 
vormen. De spelers krijgen de letter te zien, zodat ze zich alvast een beeld kunnen vormen 
van de letters van het gezochte woord. Een fout antwoord levert een leeg vakje en een 
strafpunt op. Als alle vragen beantwoord zijn, moeten de letters nog in de juiste volgorde 
gezet worden. De deelnemers mogen de letters vragen. Ten slotte moeten ze het woord 
raden uit de letters bij de juiste antwoorden. Degene die het woord raadt met het minste 
aantal strafpunten heeft gewonnen.

Vragen

Ethiopië
 1 Hoe heette de laatste keizer? (Haile Selassie = S)
 2 Wat is de munteenheid? (birr = E)
 3 Hoeveel inwoners heeft Ethiopië? (50 miljoen inwoners = I)
 4 Wat zijn de belangrijkste godsdiensten? (Ethiopisch-orthodoxe Kerk en islam = I)
 5 Wat was het eerste Europese land dat zich bemoeide met Ethiopië? (Portugal = P)
 6 Noem vijf bevolkingsgroepen. (Amharen, Tigrayers, Afar, Somali, Oromo, Sidama, 

Kembata, Shinasha, Gedeo, Hadiya, Gamo, Gofa, Kanta, Falasha, Gurage, Borana, 
Konso = E)

 7 Wie was de eerste militaire machthebber na het keizerrijk? (Mengistu Haile Mariam 
= L)

 8 Hoeveel talen worden er gesproken? (70 à 80 = E)
 9 Wat is de grootste bevolkingsgroep? (Oromo = R)
 10 Wat is de hoofdstad? (Addis Abeba = A)
 11 Wanneer is de laatste keizer afgezet? (1974 = Z)
 12 Hoe heet het muziekinstrument met zes snaren dat lijkt op een gitaar, maar verticaal 

wordt vastgehouden? (krar = K)

Woord: keizerpaleis

Ghana
 1 Wat was het eerste Europese land dat zich bemoeide met Ghana? (Portugal = L)
 2 Wanneer werd Ghana onafhankelijk? (1957 = O)
 3 Hoe heette de eerste president van het onafhankelijke Ghana? (Nkrumah = N)
 4 Wat is de officiële taal? (Engels = IJ)
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 5 Wat zijn de drie belangrijkste godsdiensten? (Afrikaanse godsdiensten, christendom, 
islam = A)

 6 Hoeveel talen worden er gesproken? (14 = F)
 7 Wat is de munteenheid? (cedi = N)
 8 Noem minimaal drie bevolkingsgroepen uit Ghana. (Akan, Mole-Dagbane, Ewe, 

Ga-Adangbe, Asante, Akyem, Kwawu, Guan, Gurma, Grusi, Avatime, Buem = K)
 9 Hoeveel inwoners heeft Ghana? (11,5 miljoen = E)
 10 Wat is de hoofdstad? (Accra = A)
 11 Noem vier grondstoffen van Ghana. (cacao, goud, bauxiet, diamant = K)
 12 Hoe heet de meest voorkomende muziek, met gitaar, blaasinstrumenten, drum en 

percussie? (hi-life = H)

Woord: onafhankelijk

Figuur 4 In heel Afrika maakt men gecompliceerde touwfiguren, zoals dit meisje uit Tsjaad. 
 De schijnbaar abstracte figuren beelden in werkelijkheid mensen, dieren of gebruiks-
 voorwerpen uit. Dikwijls illustreren de figuren een heel verhaal.

Vietnam
 1 Noem vier godsdiensten uit Vietnam. (boeddhisme, confucianisme, taoïsme, hao 

hao, cao cao, christendom = B)
 2 Wat was het eerste Europese land dat zich bemoeide met Vietnam? (Frankrijk = E)
 3 Hoe heette de dynastie in de periode 1802-1945? (Nguyen-dynastie = N)
 4 Hoeveel inwoners heeft Vietnam? (71 miljoen = M)
 5 Wat is het kenmerk van veel Vietnamese godsdiensten? (voorouderverering = O)
 6 Hoe heette het akkoord dat in 1973 het einde van de oorlog betekende? (akkoord 

van Parijs = A)
 7 Welke partij heeft de macht? (communistische partij = D)
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 8 Wat is de hoofdstad van Vietnam? (Hanoi = R)
 9 In welk jaar bombardeerden de VS voor het eerst Noord-Vietnam? (1964 = B)
 10 Door wie werd in 1945 de Democratische Republiek Vietnam uitgeroepen? (Ho 

Chi Minh = M)
 11 Wanneer zijn Noord- en Zuid-Vietnam herenigd? (1976 = E)
 12 Noem minimaal vier volken uit Vietnam. (Tay, Vietnamese Chinezen, Kmer, Thai, 

Muong, Nury, Hmong, Dzao, Jarai, Rhadi, Maa, Cham = T)

Woord: bombardement

Bron: Hervormde Jeugdraad, AMA-project.

4 Literatuur

Anansi de spin

In Anansi de spin weeft zich een web om de wereld (1982) vertelt Noni Lichtveld een aantal 
Anansi-verhalen die gebruikt kunnen worden voor toneel, schimmenspel of poppenkast.
De verhalen van de slimme spin Anansi komen oorspronkelijk uit West-Afrika, bijvoor-
beeld Ghana. Ze kwamen in de 17e en 18e eeuw met de slaven mee naar Suriname en de 
Antillen. Anansi betekent zoon van de zon. De verhalen van Anansi waren oorspronkelijk 
scheppingsverhalen. De slavernij veranderde Anansi van een soort godheid in een rebel 
en zo kregen de slaven een mogelijkheid om zich af te zetten tegen de slavenhouders. De 
slimme spin Anansi leidt de tijger Batiri (symbool voor de slavenhouder) voortdurend om 
de tuin en komt zo zonder zich te veel in te spannen aan de kost. Zo veranderde Anansi 
van een zonnezoon in een hosselaar, iemand die op alle mogelijke manieren probeert te 
overleven. Zie voor beide Anansi-rollen kader 3 en 4. Ook hier weer een voorbeeld van 
cultuur als oplossing.

Kader 3 Ghanese Anansi

Op een dag zei God tegen zijn woordvoerder: ‘Ik wil mijn verhalen en mijn wijsheden en 
zelfs mijn dochter schenken aan diegene onder de mensen die het lukt om mij binnen 
veertig dagen een levende python, een levende luipaard en duizend levende bijen te 
brengen.’ Alle mannen deden hun best om deze moeilijke opdracht te vervullen. Ook 
Anansi ging aan de slag. Hij liep naar de python, die opgerold lag te dutten, en zei be-
wonderend: ‘Python, jij bent ontzettend lang, maar is die bamboetak niet langer dan jij?’ 
Python antwoordde: ‘Wat? Ik ben langer dan die tak.’ Anansi stelde voor om te meten. 
Python moest uitgestrekt langs de tak gaan liggen. Anansi kon hem nu vastbinden en 
zien wie het langste was. Zo ving Anansi de python. Met dezelfde slimheid ving hij het 
luipaard en de duizend bijen. Gods woordvoerder kwam naar beneden en stelde vast 
dat Anansi gewonnen had. Zo komt het dat Anansi zo wijs is, en dat de verhalen die 
vroeger Nyankonsem (verhalen van God) heetten, nu Anansesem (verhalen van Anansi) 
heten.
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Karagöz en Hacivat

Karagöz en Hacivat zijn figuren uit de Turkse verteltraditie. Ze worden vooral gebruikt in 
het schimmenspel, maar ook in de poppenkast. Karagöz (spreek uit: karageus, met Franse 
g) is de conservatieve, gewetenloze, opportunistische underdog, die met zijn boerenslim-
heid altijd op een voordeeltje uit is. Hij zou een historische figuur zijn die omstreeks de 
14e eeuw in Bursa leefde. Zijn tegenspeler Hacivat (spreek uit: hadjewat) is de hoogdra-
vende pseudoliberale praatjesmaker uit de betere kringen, die ook altijd uit is op zijn ei-
gen voordeel. Vaak hebben ze ruzie over geld of voordeeltjes. Karagöz is het Turkse broer-

tje van Jan Klaassen, Punch, 
Polichinel en de figuren uit 
de commedia dell’arte. In de 
Turkse koffiehuizen wordt 
hij opgevoerd als een schim, 
en hoeft dan ook geen blad 
voor de mond te nemen. 
Karagöz zit vol zelfspot, 
maar heeft ook veel maat-
schappijkritiek.

Figuur 5 Karagöz en Hacivat als patroon

Kader 4 Surinaamse Anansi

Anansi is in een uitgelaten stemming. Hij roept tegen iedereen die het maar horen wil 
dat hij de sterkste en de slimste is. Konijntje lacht Anansi uit: ‘Jij bent zo klein, jij kunt 
niets. Wacht maar, straks komt tijger en die slaat jou zo dood.’ ‘Poeh,’ zegt Anansi, ‘als 
tijger komt, dan geef ik hem een stomp op zijn neus en ik ga op zijn rug zitten en berijd 
hem als een paard. Door het hele bos.’ Konijntje rent naar tijger toe en vertelt hem alles. 
Tijger gaat naar Anansi. ‘Zo,’ zegt tijger, ‘ik ben gekomen omdat je me een pak rammel 
wilt geven. Waar blijf je nu?’ Anansi begint opeens te jammeren: ‘O, tijger, ik heb pijn, 
doodziek ben ik. Help me alsjeblieft.’ Tijger laat zich overhalen om Anansi naar de dok-
ter te brengen, maar omdat Anansi niet lopen kan, draagt tijger hem op zijn rug. Omdat 
Anansi steeds van tijgers rug af glijdt, weet hij tijger ertoe te bewegen een liaan in de 
bek te nemen, die Anansi vasthoudt. Om de vliegen weg te jagen zwaait Anansi met een 
zweep. Als tijger doorkrijgt dat hij in de maling is genomen, vlucht Anansi in een boom, 
waar hij een voedselvoorraadje heeft aangelegd. Tijger staat machteloos.
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De Griekse folklore kent Karagöz als overblijfsel uit de Turkse overheersing, onder de 
naam Karagiozis. Medespelers in de Griekse variant zijn: Barba Yorgo (oom Joris), Pasha 
(die altijd klappen krijgt), de heilige Dionysios van Zante op zijn ezel en de krijgshaftige 
Megalexandros, naar de historische Alexander de Grote.

Nasreddin

Een Turkse volksheld, vergelijkbaar met Tijl Uilenspiegel uit de West-Europese verteltra-
ditie, is Hodja Nasreddin. Een hodja (hoca) is een geestelijk leider. De wijze Nasreddin 
leefde in de 13e eeuw in Aksehir in West-Turkije. Hij trok het land door en maakte grap-
pen waarmee hij rijk en arm op hun nummer zette. Verhalen over hem doen de ronde 
van de islamitische wereld rond de Middellandse Zee tot in Russisch Centraal-Azië en 
China. Dit komt ongetwijfeld omdat de Turkse taal in een groot deel van Azië en Rus-
land wordt gesproken. Je komt hem ook tegen onder de naam Moela Nasroeddin. Hier-
onder volgen enkele korte verhaaltjes van Nasreddin.

Lamp
‘Ik kan in het donker zien,’ pochte Hodja Nasreddin op een dag in het theehuis. ‘Als dat 
zo is, waarom zien we je dan soms met een lamp door de straten lopen?’ ‘Enkel om te 
voorkomen dat andere mensen tegen me op lopen.’

Laarzen
Hodja Nasreddin ging naar de winkel van een man die allerlei rommel in voorraad had.
‘Hebt u spijkers?’ vroeg hij. ‘Jawel.’ ‘En leer, goed leer?’ ‘Jawel.’ ‘En twijn?’ ‘Jawel.’ ‘En 
verfstof ?’ ‘Jawel.’ ‘Waarom maak je dan in ’s hemelsnaam geen paar laarzen?’

Lot (kismet)
‘Wat is de betekenis van het lot, Hodja?’ ‘Veronderstellingen.’ ‘Op welke manier?’
‘Je neemt aan dat alles goed zal gaan en ’t gaat slecht – dat noem je pech. Je neemt aan 
dat alles slecht zal gaan en het gaat goed – dat noem je geluk. Je neemt aan dat bepaalde 
dingen wel of niet zullen gebeuren – en op die manier ontbreekt het je aan intuïtie en je 
weet niet wat er zal gebeuren. Als het anders is dan je gedacht had, noem je het lot.’

Een langer verhaal gaat over lichaamsdelen die een eigen leven gaan leiden.

‘Midden in de moskee zag de man dat zijn schoenen, in hun haast hem hierheen te bren-
gen, vergeten waren voor de moskee op hem te wachten. Met een kleur van schaamte 
over dit slechte gedrag stuurde de man zijn schoenen terug. Maar in zijn lichaam bleef 
veel haast om Hodja te ontmoeten. Toen hij voor de tweede keer binnenkwam, bleven 
zijn blote voeten een halve meter voor hem uit lopen. De man was erg moe. Het zweet 
druppelde van zijn voorhoofd en liep in pareltjes over zijn ongeschoren gezicht. Zijn 
baard klaagde zacht dat hij zich schaamde. Al vijf dagen was de vreemdeling niet naar de 
barbier geweest en nu moest hij voor Hodja verschijnen, terwijl hij eruitzag als een pas 
geoogste akker. De man aarzelde of hij wel naar het geklaag zou luisteren, maar met een 
korte veeg van zijn hand legde hij zijn baard het zwijgen op.’
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Figuur 6 Djoha, de Arabische Tijl Uilenspiegel (bron: Hakim Traïda)

Djoha 

Djoha komt bij de moskee en vraagt zijn toehoorders of ze weten wat hij gaat vertellen. 
Nee, dat weten ze niet. ‘Nou,’ zegt Djoha, ‘als je het niet weet, ben je zo dom dat ik het 
je ook niet ga vertellen.’ De volgende dag vraagt Djoha het opnieuw aan zijn publiek. 
Ditmaal antwoordt men met ja. ‘Tja,’ zegt Djoha, ‘als je het al weet, hoef ik het niet te 
vertellen.’ De derde dag. Djoha: ‘En, weten jullie al wat ik ga vertellen?’ Sommige men-
sen zeggen ja, andere nee. ‘Oké,’ zegt Djoha, ‘degene die het wel weet vertelt het maar 
aan degene die het niet weet.’

Koroğlu

De verhalen over de 15e-eeuwse Koroğlu zijn vooral populair bij kinderen. Hij is verge-
lijkbaar met de Engelse Robin Hood: ook hij steelt van de rijken om de armen te helpen. 
Koroğlu is trouw, strijdvaardig en moedig en beleeft spannende avonturen.

Yunus Emre

De gedichten van de 13e-eeuwse Yunus Emre gaan over liefde, vriendschap en recht-
vaardigheid. Zijn in eenvoudige taal geschreven gedichten spreken nog steeds een groot 
publiek aan.

Turkse stokpop

Deze poppen worden gebruikt als speelgoed, maar er kunnen ook toneelstukjes mee wor-
den gespeeld. 
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Punt twee latjes zo, dat ze onder een hoek van ongeveer 30 graden tegen elkaar aan gebon-
den kunnen worden. Leg er een lapje roze stof overheen en bind dit boven op de latjes. 
Teken er een gezichtje op. Een rechthoekige lap wordt over het bovenste deel van de latjes 
gevouwen als een soort muts. Daarna wordt de rest van de latten met kleurige stof bekleed. 
Maak een passende blouse en rok. Vul de blouse op met propjes watten. Geef de pop een 
baby aan elke kant. De baby’s worden van een met stof bekleed latje gemaakt, waarop een 
gezichtje en een puntmuts worden aangebracht. Maak rozetten van stof en zet deze vast op 
de puntmuts van de pop, op de plaats van de armen en eventueel op de rok.

Figuur 7 Turkse stokpoppen

5 Film en theater

Een interessante film is Eerwraak van Frans Bromet, maar ook De Schattenberg van Moni-
que Hendrikx, Esmiralda, zestien jaar in 9 scènes van Judith Vreriks en Marc Schmidt en 
Teheran: 11pm van Vanessa Langer. Meer humoristisch zijn films als Shouf Shouf Habibi 
en Het Schnitzelparadijs.

In de theaters zien we steeds meer artiesten van allochtone afkomst die als stand-upcomedian 
op een humoristische wijze aan maatschappijkritiek doen, bijvoorbeeld Jörgen Raymann.

6 Koken

Hoewel koken misschien niet beschouwd kan worden als een muzisch middel, wordt 
daar in dit hoofdstuk toch aandacht aan besteed, omdat het een bijdrage kan leveren aan 
het proces van transculturalisatie. Samen eten is een uitstekende manier om elkaar te le-
ren kennen.
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Finika, Turkse honingkoekjes

Nodig voor ongeveer 25 stuks:
3 185 gram boter of margarine
3 100 gram suiker
3 135 gram zelfrijzend bakmeel
3 90 gram rijstebloem
3 1 theelepel kaneel

3 mespuntje kruidnagelpoeder
3 sap van 1 sinaasappel
3 een halve citroen
3 60 gram honing
3 50 gram walnoten

Oven voorverwarmen op 175 graden. Boter met de helft van de suiker romig roeren of 
mixen. Bakmeel erbij zeven. Rijstebloem, een snufje kaneel en kruidnagelpoeder bijmen-
gen. Sinaasappelsap beetje bij beetje toevoegen en tot een soepel deeg kneden. Ovaaltjes 
vormen die aan één kant in een punt eindigen. 25 minuten in de oven. Citroen persen. 
In steelpannetje de rest van de suiker en 1 deciliter water verwarmen. Honing, citroen-
sap en een snufje kaneel toevoegen. Aan de kook brengen en 10 minuten zachtjes laten 
doorkoken. Walnoten fijnhakken. Koekjes op bakplaat laten afkoelen. Aan één kant in de 
siroop dopen en op rooster laten uitlekken. Bestrooien met gehakte walnoten.

Turkse thee

Turken drinken hun thee uit kleine glaasjes. Vaak wordt de thee getrokken met een 
kruidnagel en wat kaneel. Er wordt een thee-extract gemaakt, dat warm gehouden wordt 
op een koperen samowar gevuld met kokend water. Dit extract wordt dan aangevuld met 
warm water uit de samowar.

Marokkaanse amandelkoekjes

3 1 kilo gemalen amandelen
3 650 gram suiker
3 3 eieren
3 citroenrasp

3 1 zakje vanillesuiker
3 1 kop meel
3 poedersuiker

Gemalen amandelen, suiker, eieren, citroenrasp, vanillesuiker en meel door elkaar men-
gen. Bolletjes maken. Glazuur maken van poedersuiker die je aanlengt met zoveel water 
dat het een stevig papje wordt. Breng het glazuur aan op de koekjes en versier ze met 
amandelen. Zet de koekjes 15 minuten in de oven bij 200 graden. Smaakt lekker bij pe-
permuntthee.

Haft seen

Deze gerechten worden gebruikt bij het Noroezfeest, het Iraanse Nieuwjaar, dat op 21 
maart gevierd wordt. Het wordt ook gevierd door Koerden uit verschillende landen. Het 
feest dateert uit de tijd van de profeet Zoroaster (Zarathoestra) en de grote Perzische 
koningen, lang voordat de islam zijn intrede deed. Het feest duurt twaalf dagen, waarin 
men zijn familie bezoekt, lekker eet en elkaar cadeautjes geeft. Het is de tijd om ruzies bij 
te leggen en grote schoonmaak te houden.
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Voor het feest wordt een haft seen opgesteld, een tafel met daarop zeven producten waar-
van de Perzische naam met een ‘s’ begint: appel, knoflook, sumak (specerij), gekiemde 
zaden of peulvruchten, gedroogde bessen, azijn en enkele munten.
Verder legt men op de tafel allerlei zaken waarvan men hoopt dat de eerstvolgende oogst 
overvloedig zal zijn.

Tatali, hartige koekjes met banaan uit Ghana

3 1 kilo rijpe bananen 3 1 theelepel gemberpoeder
3 1 fijngehakte ui 3 zout
3 1 theelepel cayennepeper 3 plantaardige olie
3 500 gram maïsmeel

Prak bananen en roer de rest van de ingrediënten erdoor. Maak kleine hoopjes en bak 
deze in hete olie. Keer ze na vijf minuten om en druk ze plat. Serveren met bonen en pit-
tige pepersaus.

Afrikaanse ananasdrank

3 1 rijpe ananas
3 1 theelepel gemberpoeder
3 1 theelepel kruidnagelpoeder

3 25 gram suiker
3 1 liter kokend water

Schil de ananas en snijd hem in stukjes. Voeg alle ingrediënten toe en giet er een liter ko-
kend water bij. Laat het afgedekt een nacht staan. Zeven en serveren met gemalen ijs.

Creoolse taart

3 2 eieren
3 125 gram bruine suiker
3 kaneel
3 snufje bakpoeder

3 125 gram geraspte kokos
3 50 gram bloem
3 50 gram boter

De eidooiers met de suiker, kaneel en een snufje bakpoeder klutsen. Kokos en bloem toe-
voegen, daarna de gesmolten boter. Tot slot de stijfgeslagen eiwitten erdoor roeren. In een 
ondiepe ingevette vorm gieten en in de oven bij 180 graden gaar laten worden.

Mexicaanse buñuelo’s

3 2 eieren
3 2 koppen bloem

3 2 eetlepels kaneel
3 2 eetlepels suiker

De ingrediënten tot een deeg kneden. Halfuur laten rusten. Balletjes vormen, daarna 
platslaan. In olie frituren. Opdienen met stroop.
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Jallabis, Indiase beignets

3 250 gram bloem
3 2 theelepels poedergist
3 400 gram suiker

3 ½ liter water
3 gehakte pistachenootjes

Bloem en gist aanmaken met zoveel lauw water dat een stevig beslag ontstaat. Twaalf uur 
laten rijzen. Dikke stroop koken van suiker en water. Niet helemaal laten afkoelen. Het 
deeg beetje bij beetje door een trechter in hete frituurolie gieten. De beignets uit laten 
lekken en ongeveer 10 minuten in de warme stroop onderdompelen. Uit laten lekken en 
bestrooien met gehakte pistachenootjes.

Amerikaanse geroosterde marshmallows

Prik een marshmallow aan een spiesje en gril hem op de barbecue tot hij smelt. Heerlijk 
bij een kop koffie na een barbecue.

7 Mode

Wie er helemaal bij wil horen, verfraait zichzelf met een mehndi. Een mehndi is een hen-
natekening op de huid, die sprekend lijkt op een tatoeage, maar na enkele weken weer 
verdwijnt. De mode is afkomstig uit India, Noord- en Oost-Afrika en het Midden-Oos-
ten. In allerlei toko’s en headshops zijn mehndisetjes te koop. Ze bevatten onder andere 
hennapasta en kleefsjablonen. De beroemdste hennakunstenares is de van oorsprong 
Soedanese zangeres Setona, die zelfs de handen van popster Prince mocht versieren.
Henna is een plantaardig product, afkomstig van de bladeren van een ligusterachtige 
struik. Het geeft een rode tot zwarte kleur aan de huid, die pas verdwijnt na enkele we-
ken, als de oude hoornhuid is afgesleten en vervangen is door een nieuwe laag. Henna 
verzacht de huid, doordat oude eeltlagen verwijderd worden. Hennaparty’s, waarbij vrou-
wen elkaars huid en haren verven, zijn populair in Noord-Afrika en het Midden-Oosten, 
en gaan vaak vooraf aan grote feesten. Bij veel migranten in Nederland kennen we de 
roodgekleurde handpalmen en vingers, maar ook kunnen zeer verfijnde patronen op de 
huid geschilderd worden, zie figuur 8.

Figuur 8 Mehndi-bodyart
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8 Gebruik van muzische middelen

Soms is het moeilijk met mensen in contact te komen via het gesproken woord. In die 
gevallen kunnen muzische middelen misschien het ijs doen breken; samen zingen, dansen 
en eten kan meer doen dan vergaderen.
Binnen de hulpverlening spreekt men in dit verband wel van muzisch-agogisch werken. 
Dat wil zeggen dat je muzische middelen gebruikt om een bepaald doel te bereiken. Het 
woord ‘agogisch’ wordt gebruikt voor die situaties waarin mensen beïnvloed worden 
door anderen, die met die beïnvloeding een specifieke bedoeling hebben, namelijk om de 
situatie van de ander te wijzigen en wel zo, dat die zich er beter bij voelt (naar Behrend, 
2000). Dit doel zou kunnen zijn de ander het gevoel te geven van acceptatie. Muzische 
middelen zijn echter ook goed bruikbaar voor emancipatorisch werken. Deze manier van 
werken is juist in de transculturele hulpverlening een geschikt medium.
Muzische middelen kunnen dus op veel manieren worden ingezet, met verschillende doe-
len. Hieronder komen muzische middelen aan de orde ter bevordering van transculturali-
satie en integratie en als middel bij emancipatorisch werken.

Muzische middelen en transculturalisatie

Muzische middelen zijn een goede manier om de transculturalisatie van de samenleving 
te bevorderen. Muziek, literatuur, dans en spel laten de aantrekkelijke kanten van een 
cultuur zien. In een pluriforme samenleving moeten ook de muzische activiteiten een 
afspiegeling zijn van de samenleving. Dat verrijkt de cultuur.

Muzische middelen en integratie

Men kan de acculturatie van mensen in voor hen vreemde culturen bevorderen door ze in 
te zetten bij culturele manifestaties. Zo worden mensen nieuwsgierig naar andere cultu-
ren en komen met elkaar in gesprek. Wereldmuziek is vooral populair bij goed opgeleide 
dertigers van Nederlandse afkomst. Zo trekt de Marokkaanse formatie Hassan Boussou 
& Gnawa Fusion een gemengd publiek. Ook etnodance, een mix van westerse en Noord-
Afrikaanse muziek, lijkt een goed middel voor integratie.

Kader 5 Integratie via poppodia

Oud-staatssecretaris Nuis van OC&W sprak in de ‘Cultuurnota 1997-2000, Pantser of 
ruggengraat’ over uitwisseling en wisselwerking tussen verschillende culturen, om zo 
van een multiculturele naar een transculturele samenleving te groeien. Hij roemde het 
initiatief van de VNP (de Vereniging Nederlandse Poppodia) om met een alternatief 
programma-aanbod ook allochtone jongeren naar de poppodia te lokken en daarmee 
de integratie te bevorderen, maar het is volgens OC&W niet de bedoeling om concer-
ten te organiseren waar alleen allochtone jongeren op afkomen. Migrantenjongeren 
gaan nu vooral naar speciale optredens in sporthallen. De VNP organiseert concerten 
van populaire buitenlandse artiesten als de Turkse zangeres Candan Erçetin in Tivoli en 
Paradiso, in de hoop ook Nederlandse jeugd te trekken.
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Muzische middelen en emancipatie

Emancipatorisch werken wil zeggen dat individuele problemen in een maatschappelijke 
context worden geplaatst. Paolo Freire, Jurgen Habermas en anderen wezen op het feit 
dat persoonlijke problemen vaak een weerspiegeling zijn van algemene maatschappelijke 
problematiek. Sommige psychische problemen zijn dan ook een gezonde reactie op een 
ongezonde situatie. Soms kunnen mensen problemen hebben die niet zozeer individueel 
zijn, maar mede te maken hebben met de maatschappelijke context. Denk hierbij bij-
voorbeeld aan de specifieke problemen van vluchtelingen, of problemen van migranten 
die te maken hebben met acculturatieproblematiek.

Emancipatorisch werken probeert, waar nodig, problemen te de-individualiseren, waar-
door ze ‘normaler’ worden. Het ligt niet zozeer aan de persoon, maar aan de omstandig-
heden. Omstandigheden zijn echter niet altijd zo gemakkelijk te veranderen.
Hieronder een aantal kenmerken van emancipatorisch werken op een rij:

1 Individuele problemen worden in relatie gezien met de maatschappelijke/sociale con-
text van de hulpvrager.

2 Er wordt onderscheid gemaakt tussen de subjectieve (persoonlijk beleefde) en de ob-
jectieve kant (maatschappelijke structuren en regels) van een probleem.

3 Objectieve kanten van het probleem worden gede-individualiseerd.
4 Betrokkene wordt gewezen op het verband tussen eigen problematiek en omstandig-

heden buiten de eigen persoon.
5 De eigen kracht wordt benadrukt in bepaalde moeilijke situaties. Een individueel pro-

bleem kan een gezonde overlevingsstrategie zijn voor een objectief ongezonde situatie.
6 Soms is het wenselijk zich aan te passen aan de maatschappelijke omstandigheden, op 

voorwaarde dat dit als zodanig wordt benoemd en men hiermee instemt.
7 Onderdrukkende structuren worden als zodanig benoemd en beleid dat erop gericht is 

deze te veranderen moet gestimuleerd worden.
8 De betrokkene wordt betrokken bij de aanpak van het probleem, zowel ten aan-

zien van de subjectieve (micromethodieken) als de objectieve kant van het probleem 
(meso- en macromethodieken).

9 Bij emancipatorisch werken kan in principe elk geschikt middel ingezet worden, dus 
ook muzische methodieken.

Emancipatie geschiedt niet van de ene dag op de andere, maar is een proces. Dat proces 
verloopt volgens de Indiase psycholoog Ashis Nandy in drie stappen. De eerste stap is 
bewustwording van de achterstelling en laten merken dat je dat niet wilt. De tweede stap 
is de comparatieve competitie, waarbij je claimt dat je net zo bent als de mensen uit de do-
minante groep. De derde stap is dat je je eigen cultuur met alle bijzonderheden aanvaardt 
en er blij mee bent. Vergelijk deze stappen eens met de visie van Frantz Fanon in kader 
2.9 (zie boek).
Emancipatorisch werken is heel goed mogelijk door middel van muzisch-agogische me-
thodieken, denk bijvoorbeeld aan de kritische liedtraditie van de Magreb (Noord-Afrika) 
van raizangers als Cheb Khaled en Cheb Mami uit Algerije en Rqiya Demseriya (Marok-
ko). Cabaret, toneel en literatuur zijn middelen om geïnternaliseerde overheersing of on-
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derdrukking aan de oppervlakte te brengen; zeer geschikt daarbij zijn figuren als Anansi, 
Karagöz en oom Hedidouane (Marokkaanse Jan Klaassen).

Het zal duidelijk zijn dat er meer vormen van muzisch werken mogelijk zijn dan de hier 
genoemde. Voor beeldende kunst, zie ook musea (onder ‘Verder lezen’).

9 Conclusie

Dit hoofdstuk had als onderwerp cultuuruitingen, vanuit de gedachte dat in transcul-
turele situaties verbaal contact vaak niet toereikend is. Muziek, spel en gezamenlijk eten 
kunnen mensen vaak beter bij elkaar brengen dan woorden.
Met name in de hulpverlening is er toenemende aandacht voor muzisch-agogisch werken. 
Men realiseert zich dat we met woorden alleen niet altijd bereiken wat we willen. Dit 
geldt vooral ook in contact met mensen die onze taal niet goed beheersen. Soms is het 
samen dóén van groot belang.
We hebben gezien dat men muzische middelen met verschillende doelen kan toepassen: 
voor het leggen van een relatie, met als doel de emancipatie van de ander te bevorderen, 
en als middel tot integratie. We hebben in dit hoofdstuk een aantal aanzetten gegeven 
voor deze werkwijze.
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Muzische aspecten van cultuur – extra hoofdstuk bij Met nieuwe ogen

• 26 van 27 •

Kobas, U. (1987). Nasreddin Hodja. Achterstevoren toch de goede kant op. ’s-Hertogenbosch: Aldus 
Uitgevers.

Lichtveld, N. (1984). Anansi de spin weeft zich een web om de wereld. ’s-Hertogenbosch: Aldus Uit-
gevers.

Nieuwenhuizen, I. van (1977). Dierenfabels de wereld rond. Haarlem: Uitgeversmaatschappij 
Holland.

Pessireron, S. (1998). Feesten over de hele wereld. Utrecht: Seram Press.
Stichting Samen Wonen (1985). Samen leven. Religieuze feesten en nationale gedenkdagen van mi-

granten in Nederland. Rotterdam: Hindi Instituut Nederland.

Bladen
Onze Wereld, Novib, Den Haag.
Sam Sam, Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT), Amsterdam.

Musea
Afrika Museum, Berg en Dal.
Afrikacentrum, Cadier en Keer.
Tropenmuseum, Amsterdam.
Museum Bronbeek, Arnhem.
Museum Suriname, Zeeburgerdijk Amsterdam.
Moluks Historisch Museum, Utrecht.
Museum Nusantara, Delft.

Opdrachten

1  Ik-bloem
Lees paragraaf 1 en gebruik figuur 1.1 (zie boek) voor het maken van een ‘ik-bloem’. 
Een ik-bloem is een goed hulpmiddel om kennis te nemen van andere culturen. Je kunt 
het doen om meer te weten te komen over anderen, maar het kan ook een hulpmiddel 
zijn om je eigen acculturatie te bevorderen als je bijvoorbeeld stage loopt in een voor jou 
vreemd land.
a Teken een bloem met vier blaadjes. Schrijf in elk bloemblaadje cultuurelementen 

die voor jou belangrijk zijn. Breng ze onder in de categorieën die in het ui-diagram 
(figuur 1.1, zie boek) genoemd worden: waarden, rituelen, helden en symbolen. Zie 
voor de betekenis paragraaf 1.

 Noteer per cultuurelement een aantal zaken en geef ze een cijfer al naargelang het be-
lang dat ze voor jou hebben.

b Vraag iemand uit een andere cultuur om een ik-bloem te maken. Leg jouw ik-bloem 
hiernaast en bespreek de overeenkomsten en verschillen. Geef en vraag uitleg bij de 
genoteerde cultuurelementen. Maak een verslag van dit gesprek.

2 Cultuur en subcultuur
a Maak je zelf deel uit van een cultuur of subcultuur?
b Bedenk een paar regels die je zelf belangrijk vindt als je met elkaar omgaat. Vind je die 

terug in je eigen cultuur?
c Bij welke (sub)cultuur zou je niet graag willen horen, en waarom niet?
d Is het voor buitenstaanders gemakkelijk zich bij jouw groep aan te sluiten?
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3 Agogisch doel
Als Nilton Moreira da Silva (kader 1.11, zie boek) zijn werk als muzisch-agogische me-
thodiek zou gebruiken, welk agogisch doel zou zijn werk dan kunnen hebben? Motiveer 
je antwoord.

4 Muzisch-agogische presentatie
Maak een presentatie en gebruik daarbij een van de in dit hoofdstuk genoemde muzische 
middelen. Kies voor het agogische doel uit een van de onderstaande doelstellingen en laat 
dit in de presentatie ook naar voren komen:
a voor welke doelgroep deze activiteit bedoeld is;
b wat je met deze activiteit wilt bereiken:
 3 bevorderen van integratie;
 3 emancipatorisch;
 3 bevorderen van transculturalisatie.
c waarom je voor deze vorm gekozen hebt.

Zorg ervoor dat de activiteit geen stereotiepe beelden bevat.


