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Opvattingen over wat privé en wat openbaar is, zijn alomtegenwoordig in ons dagelijks bestaan. Deze 
opvattingen regelen de manier waarop we met ons lichaam omgaan (welk deel van het lichaam kan je in het 
openbaar laten zien en wat moet worden verborgen), hoe we ruimtes gebruiken (wie mag binnenkomen in welk 
deel van een gebouw/huis), wat we doen (wat acceptabel is om te doen in het bijzijn van anderen en wat moet 
worden gedaan in afzondering) en wat we onthullen van onszelf (wat kan aan iedereen worden verteld en wat 
moet geheim blijven). Ideeën over privé en publiek staan niet los van andere culturele normen en waarden. In 
feite zijn ze heel erg gerelateerd aan wat we als fatsoenlijk, schoon of vies of zelfs als taboe beschouwen. Zoals 
we zullen zien, overlappen vragen over privé/openbaar ook met gender- en machtsverhoudingen door de 
geslachtsgebonden regulering van fysieke ruimtes en lichamen. Zo behoort in bepaalde culturen het domein van 
het huishouden (privésfeer) van oudsher toe aan vrouwen en de openbare ruimte aan mannen. Afhankelijk van 
nationaliteit, maar ook van leeftijd, religie en subcultuur zullen verschillende culturen de grens tussen privé en 
openbaar verschillend bepalen. De zes door ons verzamelde incidenten maken duidelijk hoe deze overwegingen 
een bron van spanning kunnen worden in interculturele contacten. We kunnen vier hoofdkenmerken 
onderscheiden. 

In het incident “Het vriendje” (NL), beseft de verteller niet 
hoe belangrijk het is voor de jonge Syrische man om zijn 
homoseksualiteit te verbergen voor een groep mannen uit 
Syrië, waar homofobie alomtegenwoordig is en 
homoseksualiteit nog steeds als een taboe wordt beschouwd. 
De bron van verwarring is dat de jongeman heeft geleerd om 
in deze kwestie aan code-shifting te doen: openstaan voor 
zijn seksuele geaardheid als hij met Nederlanders praat, maar 
deze niet aan Syriërs onthullen. De verteller weegt in eerste 
instantie het belang van dit verschil niet goed af en riskeert 
een faux pas te begaan.

In “Hongerig” (FR) wordt een vrouwelijke begeleider door een van de mannelijke deelnemers van haar workshop 
uitgenodigd om iets te eten in zijn kamer, gelegen in een opvanghuis. Daar vindt ze echter de andere inwonende 
mannen die bidden, wat voor haar een grote bron van schaamte en een gevoel van overtreding vormt. Ten 
eerste voelt ze zich een indringer in de religieuze ruimte met een actie die geen verband houdt met spiritualiteit, 
en ten tweede vanwege de genderdimensie: religieuze ruimtes tijdens het bidden worden in veel religies 
gescheiden ingedeeld vrouwen en mannen. Hier wordt ze 
uitgenodigd in een privé-setting die ze niet kent en voelt ze 
zich gedwongen deze te betreden om de deelnemer die 
haar uitnodigt niet te beledigen; ze past zich aan de ander 
aan, maar verzuimt haar eigen opvattingen over 
privé/openbaar te respecteren. In de situatie "Op alle 
deuren kloppen" (NL) wordt een vrijwilliger ervan 
beschuldigd te hebben geklopt op de deuren van de 
kamers in een sociale woningbouwvoorziening. De 
vrijwilliger spreekt dit tegen omdat haar opvatting over 
privacy haar niet op de deuren van de bewoners zou laten 
kloppen. Het is duidelijk dat een van de bewoners niet 
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dezelfde opvatting over privacy heeft en het heel normaal vindt om zonder voorafgaande afspraak te kloppen. 

In de situatie: De bende en de hoer (ES) willen leden van een gemeenschap een jonge 
vrouw straffen die blote foto's van zichzelf op internet had gezet. Deze blootstelling 
van haar is niet alleen een bedreiging voor haar eigen integriteit, maar ook voor die 
van de hele gemeenschap. In “Mijn ongesteldheid is mijn eigen zaak”, is de mannelijke 
verteller geschokt door wat hij ziet als een overdreven reactie van vrouwelijke 
collega's wanneer hij menstruatie gebruikt om een fysieke toestand te illustreren. In 
“Uitkleden” (FR) voelt een jonge Koreaanse vrouw zich beschaamd als een jonge 
vrouw haar trui uittrekt tijdens een kunstles: voor haar zou het proces van uitkleden 
zelf nog meer verborgen moeten blijven voor de openbare ruimte dan de blote huid. 
Ook hier is het de moeite waard om te wijzen op de genderdimensie: verschillende 
delen van het vrouwelijk lichaam en het mannelijk lichaam worden toegewezen aan 
de "privé-sfeer". 

In beide gevallen "De klusjesman" (NL) en "Vind een vrouw voor mij "(FR) overschrijden twee professionele 
contacten (een deelnemer aan een workshop en een bewoner van een huisvestingsproject) de grens tussen 
privé en publiek door te proberen dichter bij de verteller te komen, door vragen te stellen en verzoeken te doen 
met betrekking tot het privé/sentimentele leven van de verteller of hun eigen liefdesleven. Dit onderwerp komt 
verder aan bod in het hoofdstuk "Professionele identiteit".

Kortom, we zien dat opvattingen en verwachtingen over wat openbaar of privé is, voortdurend van invloed zijn 
op hoe we omgaan met onze relaties. Bovendien kunnen we door het observeren van vormen en technieken 
van regulering van ruimtes en lichamen informatie krijgen over gendergerelateerde machtsdynamiek in 
verschillende groepen of zelfs in één bepaalde relatie. Een kritische analyse van ruimte- en lichaamsregels kan 
ons helpen om te begrijpen in hoeverre individuen of groepen tevreden zijn met de huidige (machts)dynamiek 
en in hoeverre ze het potentieel hebben om te veranderen door nieuwe regels / normen te bedenken met 
betrekking tot hun eigen lichaam of de ruimtes die ze gebruiken. We kunnen ook de mate van intimiteit van 
een relatie inschatten via de ruimtes waar die relatie mag bestaan. Dit lijkt voor de hand te liggen in het geval 
van een zeer intieme relatie (we bevinden ons misschien in hetzelfde bed met onze meest intieme partners) 
maar minder evident en meer informatief te zijn in de grijze zone van de buitenste cirkels waar onduidelijkheid 
kan bestaan. 

Privé en openbare delen van het lichaam

Het overschreiden van het professionele leven richting het privéleven
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