
20171015 Appendix X Balanceren tussen Mimetische en Etnocentrische Reflexen 

 

Wat betekenen deze termen die een poging doen om basale evolutionaire processen van 

insluiting/uitsluiting binnen en tussen menselijke groepen te bevatten?  

 

Mimetische Reflexen: menselijke (evolutionaire) impulsen om je te kunnen verplaatsen in de 

ander, de andere cultuur en tijdelijk die ander te worden. Kijk het spel van kinderen. 

 

Etnocentrische reflexen: menselijke (evolutionaire) neiging van ieder individu/groep om de 

ander/andere cultuur te benaderen vanuit de eigen familiare, sociale en culturele waarden en 

normen).  

 

MIMETISCHE REFLEXEN  

In veilige liefdevolle (transitionele) sociale ruimtes krijgen mimetische vermogens de kans optimaal 

hun werk te doen. In dergelijke ruimtes op ons werk, in publieke (media) en privé domeinen zijn vaak 

te onveilig om onze mimetische vermogens hun werk te laten doen.  

 

Walter Benjamin publiceerde in 1933 een kort artikel “Über das Mimetische Vermögen”. Daarin 

formuleert hij het mimetische (menselijk) vermogen als: overeenkomsten of analogieën te scheppen. 

Hij gaat ervan uit dat dit vermogen in de geschiedenis van de menselijke soort en in ontwikkeling van 

individuen een centrale rol speelt. Hij wijst op het spel van kinderen, die niet alleen het gedrag van 

volwassenen nabootsen, maar ook windmolen of treintje kunnen spelen en hij vraagt zich af welk 

doel deze oefening in mimetisch gedrag dient (Meeuse 1992).  

 

Mimetische reflexen in systemisch werken betekent dat cliënten en hulpverleners overeenkomsten bij 

elkaar kunnen opmerken en in zich opnemen. Ze kunnen zich verplaatsen in de ander, tijdelijk 

opgaan in elkaar, om daarna opnieuw te kijken wat er is en gebeurt. Dit vermogen staat in onze 

dagelijkse communicatie in directe wisselwerking met wat antropologen onze etnocentrische reflexen 

noemen. Etnocentrische reflexen zijn evolutionair gewortelde neigingen om ons terug te trekken in 

ons eigen culturele referentiekader en wereldbeelden wanneer we teveel ‘vreemde’ (van buiten ons 

eigen cultuur) indrukken ondergaan. Wanneer de angst voor het vreemde toeneemt is de 

etnocentrische reflex om in het (collectieve) sentiment ‘Eigen Volk Eerst’ onze toevlucht te zoeken. 

Beschermjassen biedt alternatieven voor het niet-productief terugtrekken in eigen waarden en 

normen. Je kunt tijdens momenten van onzekerheid, machteloosheid en angst jezelf tijdelijk 

‘herwortelen’ in je persoonlijke, familie, groepsidentiteit door aan iets waarop jullie/je trots bent te 

denken. Je kunt je ‘hernemen’ door iets ‘contextueel passends’ te vertellen over je eigen familie of 

cultuur. Als cliënt of als hulpverlener kun je ook de sjaal of ring van je oma aan te doen. Tijdens en 

na herwortelen en hernemen ontstaat vaak nieuwe (transitionele) ruimte waarin cliënt en hulpverlener 

hun emoties en cognities op een ander manier ordenen. Het contact/communicatie met de ‘vreemde’ 

ander kan opgepakt en verdiept worden. Daardoor kan een ander narratief ontstaan waarin de 

klachten en problemen anders beleefd en gereflecteerd worden.  

 

ETNOCENTRISCHE REFLEXEN  

Het laatste wat de vis herkent is het water waarin hij zwemt.  

 

De antropoloog Edward Hall schreef in 1959 een boekje over wat diplomaten en zakenmensen 

ervaren als zij in een vreemde cultuur proberen effectief communiceren en zaken te doen. Hij 

noemde de moeilijk grijpbare, onzichtbare factor in interculturele communicatie de ‘verborgen 

dimensie’ (Shadid 1994). Kenmerkend voor de verborgen dimensie is dat beide cultureel 

verschillende partijen zich bij eerste contacten per definitie in ‘onbekend gebied’ bevinden. Beide 

ondergaan gevoelens van onzekerheid, verwarring, irritatie en machteloosheid als het niet lukt je 

verstaanbaar te maken of begrepen te worden. Humor is het beste instrument om weer ruimte te 

maken voor positieve emoties in ‘liminele en transitionele ruimtes’ (van Bekkum 1999, Meurs 2005). 

Want ‘niets van wat je gewend was te doen’ lijkt te werken. Hall analyseert dat als volgt.  

 

Communicatie vindt plaats op verschillende niveaus van bewustzijn, van ‘full awareness’ tot ‘out-of-

awareness’ (1966, 4). Binnen een relatief cultureel homogene groep zijn de ‘niveaus buiten onze 



directe waarneming’ meer collectief gedeeld en daarom weinig bron voor misverstanden. In 

multiculturele contexten komen verschillende culturele cognitieve kaders (mindsets) dagelijks met 

elkaar in aanraking en moeten tot zichtbare resultaten leiden. Bewust worden van ‘ervaringen buiten 

onze culturele waarneming’ vergt extra inspanning om verbinding en een werkrelatie in 

hulpverlening tot stand te brengen en te onderhouden. De verborgen dimensie, communicatie niveaus 

buiten onze directe waarneming dient meer voelbaar zichtbaar worden gemaakt. In zijn boek ‘Beyond 

Culture’ werkt Hall zijn inzichten over de verborgen dimensie verder uit. In hoofdstuk 1 zegt hij over 

de paradox van cultuur: ‘Culture is man’s medium; there is not one aspect of human life that is not 

touched and altered by culture’ (1976, 16). Alle transculturele, interculturele communicatie modellen 

en ook veranderstrategieën op basis van diversiteit zijn pogingen om de verborgen dimensie zichtbaar 

te maken. In Beschermjassen gebeurt dat met behulp van interculturele competenties zoals het 

‘mimetische vermogen’ en het ‘wisselen van perspectief’ (van Bekkum & Bernet 2001).  

 

WISSELWERKING TUSSEN DEZE TWEE EVOLUTIONAIRE EIGENSCHAPPEN  
Hoe kan de wisselwerking tussen deze twee elkaar aanvullende krachten (mimetische vermogen en 

etnocentrische reflexen) verklaard worden? Dat kan met behulp van de centrale these in 

evolutietheorie van Darwin. De kern van Darwin’s wereldbeeld is namelijk het ontstaan van bijna 

oneindig biologische variatie in soorten. Voortdurende genetische en culturele veranderingen van en 

door individuen zijn de prime mover van die productie van diversiteit. Welke nieuwe biologische en 

culturele verschijningsvormen het best toegerust (aangepast zegt Darwin) zullen zich meer en 

langduriger voorplanten. Families en groepen die flexibel, kritisch en toch respectvol en zorgvuldig 

omgaan met hun tradities en gewoontes door zich voor te bereiden op wat komen gaat in de volgende 

generaties zullen langer blijven voortbestaan. In de training en opleiding in Beschermjassen 

beschouwen de docenten dit proces als belangrijk motor van familiecontinuïteit. De twee 

belangrijkste krachten in ontstaan van Darwin’s biologische variatie zijn ‘genetic isolation’ en 

‘genetic drift’. Vanuit een antropologisch perspectief kunnen in het samenleven van mensen de 

etnocentrische reflex en het mimetische vermogen (je te verplaatsen in de ander, tijdelijk de ander te 

worden) gezien worden als equivalenten van genetische isolatie en genetische uitwisseling. Samen 

vormen deze twee krachten in antropologische zin de motor van de productie van diversiteit. Vanuit 

deze redenering leidt te sterk vasthouden aan ‘Eigen Volk Eerst’ in een samenleving als België of 

Nederland tot culturele inteelt. Teveel toelaten van vreemde invloeden genereert collectieve angst en 

destabilisering waar dat werkelijke gebeurt. Maar zonder toelaten van vreemde invloeden loopt een 

cultuur, een volk en samenleving op de lang duur vast in etnocentrisme. De grote behoefte van 

groepen Nederlanders aan kennis en bezoeken van vreemde landen en culturen kan als een ‘exotische 

impuls’ gezien worden waarin juist het vreemde wordt opgezocht en binnen gelaten. 1 Het zoeken 

van een balans tussen ‘Etnocentrische Reflexen’ en ‘Exotische Impulsen’ zoals in Nederland nu 

plaatsvindt is een nuttig en heilzaam proces. Een gezamenlijk conceptueel kader voor werkers in de 

zorg en hulpverlening (en politiek) is er nog niet. De ‘productie van diversiteit’ is mogelijk een 

dergelijk kader. 

 

PROCESSEN VAN INSLUITING EN PROCESSEN VAN UITSLUITING  

Hoe antropologisch-systemisch wij processen van insluiting en uitsluiting te begrijpen? De 

antropoloog en een van de stichters van Family Therapy, Gregory Bateson onderscheidde in alle 

menselijke communicatie twee soorten patronen: Complementaire en Symmetrische Communicatie. 

Beide zijn altijd aanwezig in sociale systemen zoals huwelijken, gezinnen, families en in teams en 

organisaties. Meestal zijn deze manieren van communiceren constructief en sociaal in orde. Maar als 

een van beide patronen ‘ontspoort’ kan het systeem ontsporen en huiselijk geweld of 

vechtscheidingen ontstaan. Ontsporende symmetrische communicatie leidt tot pijnlijke 

gedragscirkels (vitten, vliegen af vangen, krenken en geweld). Beide personen willen gelijk hebben. 

Bij ontsporende complementaire communicatie wordt een partij dominant en de andere gaat steeds 

meer in een onderschikkende/onderdanige rol. Bateson (en de reguliere systeemtheorie) meent dat 

voorkomen van ontsporing ligt in het bewust afwisselen van beide manieren van communiceren. In 

vernieuwende benaderingen, zoals het transitiemodel kan ook het co-creëren van transitionele ruimte 

de ontspoorde patronen stoppen en weer herstellen naar constructieve vormen.  



 
Doxa: ‘wat een vis het laatste herkent is het water waarin zij/hij zwemt’. Dit Chinese spreekwoord geeft aan 

hoe moeilijk het is om je eigen cultuur te benoemen. Het Doxa concept is ontwikkeld door de antropoloog 

Pierre Bourdieu en o.a. uitgewerkt in zijn boek Masculine Domination (2000). 1 Hij ontleent het aan de termen 

ortho-doxa = de traditie/hoeder (het behoudende) en hetero-doxa = de toekomst/ontregelaar (het 
veranderende).  

Doxa op een neutrale manier is dus verbinden van herkomst en toekomst. Bourdieu’s passie was om te 

begrijpen waarom duizenden hoogopgeleide vrouwen in Frankrijk nog steeds meewerkten aan hun eigen 
onderdrukking. Volgens hem is de taak van antropologen/ sociologen om Doxa’s te onthullen. Hoe mannen 

hun dominanties (negatieve macht) houden en reproduceren. Cultuur is zo fijnmazig, zo groot dat het moeilijk 

te begrijpen valt. Bourdieu: ‘Dominanties zitten diep verweven in de haarvaten van ons culturele gedrag en 
zijn daarom moeilijk te vatten hoe ze ontstaan en hoe ze werken en hoe zij in volgende generaties terecht 

komen. Bijvoorbeeld in onze huidige tijd (1950-2050) van sterk veranderende vrouw-manrelaties. Heel lang 

waren mannen dominant en nu vrouwen dominant?  

Belangrijk is de onderscheiding van 1) noodzakelijke Doxa’s (met noodzakelijke hiërarchie: ouders kinderen) 
en 2) machtgeladen Doxa’s: b.v. mannelijke dominanties.  

1) Eerste (neutrale) duiding van Doxa is dan hetgeen wat blijft en wat in elke cultuur/gemeenschap grotendeels 

verborgen blijft (verborgen dimensie Edward T. Hall). Je doet de dingen nu eenmaal zoals je ze doet. Zie het 
Nederlandse kinderliedje: ‘Zo zijn onze manieren’ & het spreekwoord: ‘Het laatste wat een vis herkent is het 

water waarin zij/hij zwemt’.  

2) Vooral de machtsgeladen Doxa’s laten zich zeer moeilijk onthullen omdat de elites/rijken/dominantie 
groepen hun materiële (geld, posities) en immateriële (vermeende superioriteit) privileges niet op willen 

geven. Destructieve uitsluiting (discriminatie) in elke context is altijd geladen met doxa’s. zie Dirck’s artikel 

‘Mehmet gemangeld tussen nationale en mannelijke dominantie( 2002). zie bijlage bij dit verslag.  

Doxa’s zijn 1) heersende en 2) overheersende ideeën die moeilijk zichtbaar te maken zijn. Het zijn heilige 
huisjes waarmee dominanties zich kunnen handhaven om boven de ander te staan. Wanneer doxa’s zich 

stapelen wordt het nog complexer zoals discriminatie (racisme) en seksisme (glazen plafond). 

 

De antropologen Kluckhohn en Strodtbeck (1961) vormen de eerste onderzoekers die de complexiteit 

relationele complexiteit in multiculturele contexten proberen te vatten. Er zijn sinds die tijd vele 

modellen ontstaan die allemaal proberen de complexiteit van de volgende processen proberen te 

begrijpen: a) processen van interculturele ontmoetingen/communicatie en b) processen constructieve 

en destructieve van insluiting en uitsluiting. 

 

'…We communiceren elke dag intercultureel met succes en soms met minder succes. We verhouden 

ons tot elkaar vanuit verschillende gender-, klasse, generationele, religieuze en etnische, nationale 

werelden. En het is een wonder dat het ons telkens weer lukt om elkaar te begrijpen. Er is dus iets 



heel bijzonders wat wij doen maar nog lang niet begrijpen..' (Bernet & van Bekkum 2001 zie 

hoofdstuk 17 deze bundel) 

 

Volgens de antropoloog Gregory Bateson zal het ons nooit lukken om de complexiteit van menselijke 

communicatie via wetenschap, in taal en in rationaliteit alleen te vangen. Waar begrijpen completer 

wordt is wanneer wij ons in 'transitionele ruimtes' (in states of grace) bevinden (Bateson 1967; 

Bekkum e. a. 2010). Dan begrijpen we het vanuit voelen/ervaren (evolutionair weten) als onze 

rationaliteit laag is. Later kunnen we van die diep ervaringen ‘chocola maken’: het 

rationeel/cognitief/conceptueel maken. Dan kan een 'handelend weten' groeien omdat, volgens 

Bateson, wij mensen voortkomen uit zoogdieren zoals dolfijnen, primaten, zeeotters bij wie de basis 

van communicatie niet-talig is. Wij zoogdieren communiceren vooral non-verbaal. De oude wijzen 

van de Afrikaanse Dagara cultuur: toen wij mensen nog geen taal hadden, zoals andere dieren, waren 

wij mensen veel beter af want met taal begonnen misverstanden en onbegrip (Somé 1999). 

 

Als we Bateson en de Dagara wijsheid volgen zijn alle modellen die zich voornamelijk op 

‘linguïstisch’ (taalkundig) en op taalcategorieën baseren ‘wankel’ en beperkt bruikbaar. Meer non-

verbale vormen van communicatie bieden extra ruimte en mogelijkheden om diepere lagen en 

patronen van communicatie aan te spreken en te veranderen. Veel menselijke communicatie verloopt 

non-verbaal: samen koken, zingen, huilen, lachen, vrijen, teamsporten, ballroom en hiphop dansen, 

en alle non-verbale therapieën (muziek/spel/creatief/drama/psychomotorisch). Menselijk leren (kijk 

naar kleine kinderen) verloopt vooral via imitatie, nabootsen en nadoen tot je erbij neervalt. 

Interculturele communicatie vraagt meer dan ‘monoculturele’ communicatie (samenzijn in je eigen 

familie/peergroep/buurt/land/taal/religie) om bijzondere aandacht voor non-verbale signalen.  

 

Er zijn er internationaal wel 50 modellen te vinden die allemaal (tevergeefs) hetzelfde proberen: taal 

te vinden (categorieën, theorieën, concepten, termen, modellen) om de complexiteit van 

individuele en collectieve communicatie/ontmoetingen in multiculturele contexten te ‘vangen’ 

en te benoemen. 
 

Vijf pogingen selecteerde ik in mijn co-opleiden van therapeuten aan het Marjon Arends Instituut in 

Amsterdam. Onderstaande modellen passen bij die transculturele systemische manier van leren 

waarnemen en handelen: 

 

1) Kluckhohn en Strodtbeck (1961) zijn de eersten (antropologen) die op basis van breed 

onderzoek hun model van Value Orientations presenteerden (uit het Post HBO leerplan)  

2) Antropoloog Edward T. Hall (1976) schreef ‘Beyond Culture' waarin hij het model van high & 

low context in interculturele communicatie formuleerde (zie Leito & van Bekkum 1997a; van 

Bekkum en Bernet 2001).  

3) Geert Hofstede (1991) construeerde het onderzoeksmodel van vijf culturele dimensies in 

internationaal onderzoek naar hoe bedrijven presteren (mondiaal meest geciteerde 

onderzoeksmodel).  

4) Abbas Leito en Dirck van Bekkum formuleerden in 1997a een model, 'Intersectioneel 

samenwerken in multiculturele teams', dat hier erg op lijkt, en van Bekkum en Bernet (2001) 

formuleerden in  een model van ‘balanceren van loyaliteiten’ en ‘schakelen tussen denkkaders’. 

5) Intersectionaliteit en Kruispuntdenken komen uit de transculturele feministische wetenschap 

Crenshaw (1989) en Botman en Wekker e.a. (2001). De ondoorgrondelijkheid van onderdrukking 

van zwarte vrouwen wordt m.b.v. kruisen/stapelen van de 'assen', gender, klasse, etniciteit, 

huidskleur, opleiding, leeftijd etc.., ontrafeld. Peggy McIntosh schreef een artikel White Privilege 

(in 1988) waarin zij 50 privileges formuleert als je blank en man bent. Bourdieu in 'Male 

Domination' (2000) onthult symbolisch geweld (van Bekkum 2002). 

 

Op de modellen op 5) na ontbreekt bij alle andere het zichtbaar maken van de ingrijpende invloed 

van (destructieve) insluiting-uitsluiting als gevolg van processen van dominantie en onderschikking 

(machtbalansen). Antropologisch-systemisch gezien is, in elk sociaal systeem dat wil voortbestaan, 

een contextuele (positieve) hiërarchie noodzakelijk. Als die hiërarchie en bijbehorende rangordes niet 

meer meebeweegt met altijd veranderende omstandigheden/omgevingen dan ontstaat op termijn 

'gestokte en gestolde' ongelijkheden. Die stolling ligt aan de basis van alle vormen van destructieve 

http://www.vijfeeuwenmigratie.nl/sites/default/files/bronnen/2010_bekkum_ea_rituelen_en_beschermjassen_met_engels_abstract_2013.pdf
https://books.google.de/books?id=8XroCwAAQBAJ&pg=PT269&lpg=PT269&dq=de+waal+evolutionair+weten&source=bl&ots=yHfC9TsILg&sig=mjsZ6dgHkRvO6CfKOdvxJLf3ErU&hl=nl&sa=X&ved=0ahUKEwid0ejoiMHNAhVBWSwKHQLdD2gQ6AEIMDAE#v=onepage&q=de%20waal%20evolutionair%20weten&f=
https://pdfs.semanticscholar.org/83cf/240407bbe2b910dde800972603198a5f7198.pdf
https://pdfs.semanticscholar.org/83cf/240407bbe2b910dde800972603198a5f7198.pdf


discriminatie en uitsluiting op basis klasse, gender, etniciteit/nationaliteit (racisme/ genociden), 

religie, seksuele en politieke voorkeur (intersectionaliteit/ kruispuntdenken). In de lesdagen 

wisselden docenten en studenten uit via concepties van: A) bewust worden van eigen cultuur 

(culturele bagage) in therapie, B) van doxa’s (verborgen en gestolde, gestapelde dominante 

opvattingen), en C) van ‘White Privileges’ (McIntosh 1988) en 'White Innocence' (Wekker 2016) 

 Ad A) het unieke van de transculturele systeembenadering benadering is het, opnieuw en 

intersectioneel, leren kennen van je eigen culturele bagage (nationale/gender/etnische/religieuze 

familieachtergrond) synchroon aan het, transcultureel-systemisch, leren begrijpen, communiceren, 

interveniëren in multiculturele (hulpverlenings) situaties. Deze, transculturele zelfreflexieve, leervisie 

werd 28 jaar geleden benoemd in een artikel van het Collectief Transculturele Therapeuten in 

‘Heksenwerk’ (de Voogt e.a. 1989) en later vervat in een model ‘culturele competenties’ (zie ook 

Tjin a Djie 2001; Jessurun 2010 p. 27-29).  

 Ad B) Wat zijn DOXA's? Doxa is een machtsonthullend concept uitgewerkt door de Franse 

antropoloog Pierre Bourdieu. Het komt van ‘middelen’ tussen de Griekse termen orthodoxie (wat is, 

wat blijft, wat altijd was) en heterodoxie (wat komt, anders/afwijkend). In elke groep, elke 

organisatie, elke samenleving, elke cultuur onttrekt een belangrijk deel van het denken en handelen 

zich aan de alledaagse waarneming van betrokkenen zelf. Een chinees spreekwoord luidt: ‘Het laatste 

wat een vis herkent is het water waarin zij/hij zwemt’. Dit is het neutrale domein van DOXA's: wat 

jouw cultuur is kun je erg moeilijk waarnemen/benoemen. Het lijkt erg op wat Edward T. Hall in 

1966 beschreef in zijn boek ‘The Hidden Dimension’. Alle transculturele, interculturele 

communicatie modellen en ook veranderstrategieën op basis van diversiteit zijn pogingen om 

'verborgen dimensie' zichtbaar te maken. Het concept van verborgen dimensie maakt communicatie 

niveaus buiten onze directe waarneming zichtbaar. Dit deel van de cultuur wordt als vanzelfsprekend, 

vaak als ‘natuurlijk’, als onveranderbaar, als onaantastbaar, als Heilig Huis, beleefd. Bourdieu onthult 

in zijn studie over Male Domination (2001), niet-neutrale, machtsaspecten van gendergebonden 

doxa’s. Seksisme is (destructieve) uitsluiting en een vorm van gestolde ongelijkheid en van 

'symbolisch geweld'. Goede wetenschap, in zijn geval goede antropologie, onthult doxa’s en vergroot 

inzicht in doxale (onderdrukkende/ uitsluitende) praktijken. Het praktische concept Sankofa, van 

Afrikaanse Ashanti cultuur, doet hetzelfde: beweging brengen in gestokte verandering. 

 Ad C) In een artikel over onze (Moira CTT) benadering van opbouwen en onderhouden van 

multiculturele teams onthullen wij de complexiteit van verschillen en in/uitsluiting met de concepten 

‘balanceren van loyaliteiten’ en het ‘schakelen tussen cognitieve kaders’ (van Bekkum & Bernet 

2001). Neutrale doxa’s in sociale systemen kunnen zich vermengen met ‘pathologische’ dominantie 

en onderschikking (seksisme/racisme) rond bijvoorbeeld gender, klasse, etniciteit, huidskleur, religie. 

Dan worden doxa’s bijna ‘ondoordringbaar’ en ‘onomstotelijk’ (absolute waarheden). Krachtige 

onthullingtechnieken zijn nodig (Bourdieu 2000; Botman e.a. 2001; van Bekkum 2002; Wekker 

2016). Om transgenerationele continuïteit in menselijke groepen en organisaties (sociale systemen) te 

creëren passen zij zich altijd aan veranderende omstandigheden (contexten), Zichtbaar maken van 

doxa’s is daarbij noodzakelijk.  

 

Hieronder de literatuurbronnen van belangrijke interculturele model-ontwikkelaars bij deze lesdagen.  
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