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Het concept gender werkt verdelend. Niet alleen omdat het de bevolking verdeelt in mannen, vrouwen, hijras1, 
queers en andere groepen, maar ook vanwege de frequente en diepe meningsverschillen die het teweegbrengt. 
Hofstede (1998) noemde gender de "taboe-dimensie" in het contact tussen verschillende culturen, vanwege de 
vele en de verschillende culturele voorschriften over hoe we gender moeten interpreteren en uitdrukken. We 
zien een overvloed aan literatuur en nieuwe concepten rond gender in de laatste decennia. Voor sommige 
mensen is alleen al het bestaan van het begrip gender verontrustend. In dit hoofdstuk verkennen we het concept 
gender, de relevantie ervan in interculturele omgevingen en we onderzoeken onze critical incidents rondom 
gender.

Dus wat betekent gender eigenlijk? Waarom is het een controversieel begrip? Alvorens in te gaan op 
de kwestie van culturele diversiteit in gender, is het misschien handig om het verschil met het concept biologisch 
geslacht/sekse te bekijken. 

 "Gender" verwijst naar een sociaal geconstrueerde reeks 
verwachtingen, gedragingen en activiteiten van vrouwen en mannen 
die aan hen worden toegeschreven op basis van geslacht. De sociale 
verwachtingen met betrekking tot een bepaalde reeks genderrollen 
zijn afhankelijk van een bepaalde sociaal-economische, politieke en 
culturele context en worden beïnvloed door andere factoren, zoals 
ras, etniciteit, klasse, seksuele geaardheid en leeftijd. Genderrollen 
worden aangeleerd en variëren sterk binnen en tussen verschillende 
menselijke samenlevingen en ze veranderen in de loop van de tijd"2.
Biologisch geslacht verwijst naar de biologische kenmerken, de 
fysieke en genetische bijzonderheden van de seksualiteit. Wat is nou 
een "echte" vrouw of man in de biologische zin? De eenvoudige 

genetische formule "XX" met zijn twee X-chromosomen is slechts een 
deel van het verhaal. Hoewel het in het grootste deel van ons dagelijks 
leven een vanzelfsprekendheid is dat mensen tot de grote groep van 
ofwel mannen ofwel vrouwen behoren, zijn er nog steeds veel 
mensen die zelfs in biologische termen niet volledig in zijn of haar 
eigen categorie passen. Ons lichaam, de anatomie, de functies, het 
uiterlijk, de manier waarop het reageert, verschilt van persoon tot 
persoon. Interseksuele mensen bijvoorbeeld, zijn personen die 
geboren zijn met verschillende mogelijke variaties in 
geslachtskenmerken, waaronder chromosomen, geslachtsklieren, 
geslachtshormonen of genitaliën, die volgens het VN-Bureau van de 
Hoge Commissaris voor de Rechten van de Mens "niet passen binnen 
de typische definities voor het mannelijk of vrouwelijk lichaam". 
Transseksuele mensen ervaren een genderidentiteit die niet 
overeenkomt met het geslacht dat hen toegewezen is, en verlangen 
naar een permanente overgang naar het geslacht of gender waarmee 

1 Benaming die in India wordt gebruikt om te verwijzen naar een groep van transgenders en interseksuelen.
2 Definitie uit het handboek van de Raad van Europa, Kompas (2012).
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ze zich identificeren. Hierbij zoeken ze vaak medische hulp (inclusief therapieën voor geslachtsverandering, zoals 
hormoonvervangende therapie en geslachtsveranderende chirurgie) om hen te helpen hun lichaam af te 
stemmen op hun geïdentificeerde geslacht of gender. ‘Transseksueel’ wordt vaak gebruikt als een subgroep van 
transgender, maar sommige transseksuelen weigeren het etiket transgender.3

Toch lijkt het meest voorkomende antwoord op deze vraag dat vrouw en man dé twee geslachten zijn. Dat is de 
reden waarom de meeste samenlevingen het binaire systeem hebben, om zo hun genderverwachtingen ten 
opzichte van twee genders te categoriseren, namelijk mannen en vrouwen. 
Dus in tegenstelling tot het begrip "sekse/geslacht", dat verwijst naar biologische en fysiologische verschillen 
tussen mannen, vrouwen en interseksuele personen, benadrukt “gender” dus de culturele verwachtingen en 
opvattingen voor het onderscheiden van twee (of meer) geslachten en het op elkaar afstemmen van deze 
begrippen, waarbij antwoord gegeven wordt op vragen als:
▪ Hoeveel geslachten zijn er? 
▪ Hoe moeten mannen / vrouwen / mensen van het derde geslacht zich presenteren en zich gedragen? 
▪ Wat is beter: het vergroten van onderlinge verschillen of het verkleinen van die verschillen? 
▪ Hoe zou hun relatie eruit moeten zien? Hoe moeten hun machts/vrijheid/autonomie verhoudingen zijn?

Natuurlijk bieden verschillende culturen verschillende antwoorden op deze 
vragen, en deze diversiteit aan antwoorden is de eerste bron van spanningen, 
misverstanden en conflicten in interculturele omgevingen met betrekking tot 
gender. Als het gaat om gender, brengt het waarnemen van een andere ritualisering 
en gedrag nog sterkere emotionele reacties en intensievere oordelen met zich mee, 
dan het geval is in andere domeinen van culturele verschillen. Dit komt omdat het 
raakt aan essentiële waarden als vrijheid, gelijkheid en rechtvaardigheid, maar ook 
aan de identiteit van het individu, de rol in de samenleving, enz. 

Een tweede bron van spanning is mogelijk een gevolg van deze 
"overgevoeligheid" van het domein. Deze verschijnt op een abstracter niveau, niet 
gericht op feitelijke verschillen, maar op het discours over gender (en 
gendergelijkheid) en het verband met racistisch en xenofoob discours. Farris (2012) 
bedacht de term "femonationalisme" om te beschrijven hoe feministische claims 
worden gebruikt en misbruikt als argumenten voor de superioriteit van de Westerse 
samenleving, in tegenstelling tot de "seksistische" en "achterlijke" samenlevingen waar migranten zogenaamd 
vandaan komen. We zien de praktische toepassingen van dit idee in politieke campagnes en in rechtse kranten 
en de indirecte implicaties in de zelfcensuur van jeugdwerkers die zichzelf niet eens toestaan om 
gendergerelateerde vragen te stellen uit angst dat ze in racistische / xenofobe commentaren worden omgezet. 

In het volgende stuk zullen we beide invalshoeken onderzoeken, en hierbij verwijzen naar voorbeelden 
uit de critical incidents die we hebben verzameld.

a) Hoeveel genders zijn er en hoe verdelen we ze in gendercategorieën?
Hoewel de meeste definities en opvattingen over gender zich zullen richten op het onderscheid tussen mannen 
en vrouwen, is dit geen universele of evidente vraag. Er zijn een paar voorbeelden over "derde" of "vierde" 
geslachten uit niet-westerse culturen, zoals de hijras in India, de fa'afafine van Polinesië en de Muxe van Mexico 
om er maar een paar te noemen. Dit alles impliceert dat er "derde" of meerdere soorten rollen en kenmerken 

3  Thomas E. Bevan, The Psychobiology of Transsexualism and Transgenderism (2014, ISBN 1440831270)
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bestaan, buiten de set van regels voor mannen en vrouwen. Maar het "gender binarisme" staat ook in het 
"Westen" onder kritiek: niet-binaire of genderqueer identificaties geven een continuüm of spectrum van 
genderidentiteiten weer, buiten wat als mannelijk of vrouwelijk wordt gezien. De conceptie van genderfluïditeit 
verwijst naar genderidentiteit die niet permanent is (bv. bepaald door het biologische geslacht) en die in de loop 
van de tijd kan veranderen. 

Verschillende aantallen en soorten geslachten waren in onze collectie critical incdents toevallig geen 
aanleiding voor een shock, maar er is één incident dat wijst op het controversiële karakter van het denken in 
termen van een genderbinair systeem. In het incident "Hij is een meisje" (NL) verwijst een Syrische man naar 
een andere man als "meisje" vanwege zijn seksuele geaardheid. 

b) Hoe moeten mannen/vrouwen zich presenteren en gedragen? In hoeverre moeten ze anders 
zijn?

De meeste van de door ons verzamelde gendergerelateerde 
incidenten draaien om de vraag wat de juiste zelfpresentatie en 
het juiste gedrag voor mannen en vrouwen is. Deze vraag kan 
niet behandeld worden zonder een diepere vraag: willen we 
verschillen tussen genders minimaliseren of juist toelaten, 
zichtbaar maken en vergroten zoals we dat zelf willen. Elke 
cultuur (nationaal, professioneel, muzikaal of een andere 
subcultuur, enz.) positioneert zich langs deze dimensie en kiest 
vaak voor verschillende antwoorden naargelang het domein 
van het leven. Differentiatie kan verwijzen naar een grote 
verscheidenheid aan praktijken en gedrag: professionele 
keuzes van mannen en vrouwen (bijv.: zijn er vrouwelijke 
presidenten, zijn er mannelijke kleuterleiders), gebruik van de 

ruimte (verschillende kleedkamers voor mannen en vrouwen in de sportschool), manier van spreken (kunnen 
vrouwen bijvoorbeeld dezelfde woorden gebruiken als mannen en omgekeerd, zonder belachelijk te worden 
gemaakt?), kledingvoorschriften (kunnen vrouwen bijvoorbeeld een broek dragen, kunnen mannen een rok 
dragen?) enz. In de situatie "De klusjesman" (NL) kunnen we een aantal voorbeelden ontdekken van cultureel 
verschillende verwachtingen en rollen die verwijzen naar een vrouw of een man. De verteller is van mening dat 
een vrouw recht heeft op een eigen ruimte, tijd, op haar fysieke integriteit, seksuele en sociale autonomie. De 
verteller heeft een dubbele culturele identiteit, maar als het gaat om het domein van gender associeert ze zich 
meer met het Nederlandse model dan met het Turkse. ‘Een vrouw communiceert openlijk, ze neemt publieke 
rollen aan, ze kan onafhankelijk zijn’. Dit is sociaal en cultureel geaccepteerd en wordt door de wet gewaarborgd. 
Ook is er vanuit haar Nederlandse model een zekere mate van oordeel over modellen en voorstellingen van 
mannen uit het Midden-Oosten; die zijn traditioneler, ouderwetser en seksistisch.

De regels van beleefdheid en fatsoen breken en andere overtredingen 
De situatie "Meiden drinken" (ES) is een vrij expliciete illustratie van 
deze dimensie: de verteller is een jonge Sikh-man, en vanuit zijn 
standpunt wordt alcoholgebruik niet aangemoedigd, Sikh-religie 
raadt het af. Het kan eventueel aanvaardbaar zijn dat mannen deze 
regel overschrijden, maar niet voor vrouwen. Hij is nogal geschokt als 
hij in Barcelona voor het eerst in zijn leven ziet dat vrouwen alcohol 
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drinken. Dit is een typisch patroon waarvoor er gemakkelijk meerdere voorbeelden te vinden zijn; overtreding 
van een culturele norm kan makkelijker geaccepteerd worden voor mannen dan voor vrouwen (bijv.: roken, 
vloeken etc.).

Kleding
De situatie “Hot dress” (NL) is een wat subtielere illustratie van 
dezelfde dimensie. Een taaldocent is er getuige van dat de Noord-
Afrikaanse dames die deelnemen aan de les de spot drijven met een 
Slowaakse leerling die ervoor koos om die dag een zeer sexy, 
onthullende jurk te dragen. De docent weet niet hoe ze moet 
reageren. Volgens haar Nederlandse culturele referenties heeft ieder 
gender het recht en de vrijheid om zichzelf uit te drukken. Kleding is 
een van de manieren waarop we ons uitdrukken, onze individualiteit. 
Vrouwen hebben het recht om zich te kleden zoals zij dat willen. 

Als de Noord-Afrikaanse dames de islam volgen, moeten ze 
zich houden aan het voorschrift om met kleding te bedekken wat 
wordt beschouwd als de intieme delen van het lichaam ("awrah" in 
het Arabisch). De definitie van welke lichaamsdelen als intiem worden 
beschouwd, hangt af van verschillende takken / scholen van de Islam. 
Maar er is een algemene overeenstemming in de eis om zich 
"bescheiden" te kleden en kleding of blootstelling van de huid niet te 
gebruiken als een middel om de aandacht te trekken. Het effect van 
een sexy jurk waarin iemand uitgetekend staat en het laten zien van 
blote huid kan voor westerlingen worden vergeleken met het effect 
van een jurk die een stuk blote bil laat zien. Het provoceert verrassing, 
beschaamdheid en hoogstwaarschijnlijk gegiechel. Als een vrouw de 

intieme delen van haar lichaam niet bedekt, presenteert ze zich niet op een respectabele manier. Dit kan worden 
geïnterpreteerd als een poging om de aandacht te trekken met haar uiterlijk en het kan seksuele benadering 
door mannen uitlokken.

Initiatief / respect / autonomie
Als basisprincipes van sociale organisatie zijn ideeën met betrekking tot gender onlosmakelijk verbonden met 
kwesties als respect, autonomie, machtsverhoudingen en hiërarchie. In de situatie "Meisjes drinken" (ES) is de 
verteller opnieuw geschokt (na de eerste shock toen hij vrouwen alcohol zag drinken) als hij getuige is van 
vrouwen die zich openlijk sexy gedragen en initiatief nemen om te flirten - een voorrecht dat waarschijnlijk aan 
mannen wordt toegekend in zijn oorspronkelijke culturele setting. In de situatie "Je had niet moeten betalen" 
(HU) betalen een paar Hongaarse meisjes de rekening bij de patisserie terwijl hun Turkse gastheer even naar de 
WC is. Hij is beledigd: hij zou het voorrecht als gastheer willen hebben om voor hen te betalen, maar het 
herhaaldelijk laten betalen van de man was voor de jongedames ni et denkbaar, het voelde voor hen als een 
bedreiging voor hun autonomie en gelijkheid.

In de situaties "Hand op benen" (FR) (een jongeman legt zijn hand onder tafel op de bovenbenen van 
de begeleider), "In het oor fluisteren" (ES) (een jongeman fluistert seksueel getinte opmerkingen aan de 
begeleider) en "Liefdesverklaring" (FR) (een jongeman uit zijn gevoelens voor de begeleider en accepteert geen 
nee als antwoord) geven mannelijke deelnemers zichzelf toestemming om zelf initiatief te nemen, voorstellen 
te doen aan de vrouwelijke jongerenwerkers, zij het op zeer verschillende manieren. Ze begaan telkens een 
overtreding en vatten het gebrek aan toestemming niet op als een grens. Dit soort gedrag werd lange tijd (en 
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nog steeds) geaccepteerd in veel culturele settings, maar vanuit een post Me Too perspectief kwalificeren alle 
drie de gevallen als intimidatie, terwijl dit acceptabel gedrag was binnen het referentiekader van de jonge 
mannen. De veranderingen in dit opzicht gaan momenteel snel en ze worden gestimuleerd door een deel van 
de bevolking, voornamelijk witte westerse vrouwen. Deze incidenten tonen de uitdaging om andere culturele 
referentiekaders ook op te nemen in tussen de uitdagingen op dit vlak. Als dit soort veranderingen namelijk als 
een soort oplegging van bovenaf worden ervaren  (opgelegd zonder de mogelijkheid om iets toe te voegen of in 
twijfel te trekken) dan kunnen ze een niet gewenst tegengesteld effect teweegbrengen.

We zien bij critical incidents dat confronterende overtuigingen - die verschillen van eigen overtuigingen -, vaak 
voorkomen. Toch kan ook het tegenovergestelde gebeuren: herinnerd worden aan een overtuiging of een idee 
dat je liever vergeet. We zien dit in de drie situaties waarin een cultuurshock een stereotype bevestigt waartegen 
de verteller vecht. Dit is het geval in de incidenten "Mme of Mlle."? (FR), "Naakt" (FR) en "Liefdesverklaring" 
(FR). In deze gevallen raakten de vertellers  geschokt omdat de situatie die ze meemaakten de racistische 
overtuiging leek te bevestigen dat geracialiseerde mannen seksistischer zijn dan witte mannen4. Dezelfde 
bezorgdheid kan ten grondslag liggen aan het incident "Je had niet moeten betalen" (HU), waarbij de vrouwelijke 
jongerenwerker de traktatie door een Turkse man associeert met seksisme en gebrek aan emancipatie. 

Deze incidenten dwingen de interculturele jongerenwerkers in een ongemakkelijke, lastige bocht: aan 
de ene kant zijn ze tegen stereotypen en vooroordelen, tegen het te snel oordelen over mensen met een andere 
achtergrond, met name tegen uitingen van xenofobie of racisme. Aan de andere kant, - als de andere persoon 
de gelijkheid van mannen en vrouwen bedreigt - worden de jongerenwerkers geconfronteerd met de 
relativering van waarden die te belangrijk en te gevoelig zijn in onze huidige samenlevingen. Seksistische 
opmerkingen herinneren ook aan de tijd vóór Me Too, vóór emancipatie en gendergelijkheid. In die zin 
herinneren ze aan een tijdperk dat we al hebben overwonnen. Daarom is de verleiding groot om te doen alsof 
er een unieke manier van ontwikkeling zou bestaan:" als wij dit hebben overwonnen en de gelijkheid omarmen, 
dan moet jij dat eveneens". We zijn zelfs meer gemotiveerd om afstand te nemen van "ouderwetse" 
genderpatronen, als onze eigen vooruitgang nog niet zo solide is. Zoals Margalit Cohen-Emerique (2011) 
waarschuwt, komen er soms gevoeligheden naar boven bij vooruitgang en verworvenheden waarvan we nog 
niet zo zeker zijn, dus het zou best eens zo kunnen zijn dat deze gelijkheid ook in ons eigen straatje nog niet 
helemaal gewonnen is. En dit besef, in onze eigen kwetsbaarheid, is misschien wel het punt van de multiculturele 
spiegel van gender, en ook onze ontsnapping uit de "femonationalistische" valkuil. Het verwezenlijken van 
verschillen tussen westerse en andere samenlevingen, en het vinden van bewijs van onze superioriteit in 
tegenstelling tot de gebruiken en normen van anderen, lijkt niet erg effectief. In plaats daarvan willen we 
iedereen uitnodigen om een spiegel te pakken en diversiteit te gebruiken om samen nieuwe vragen te stellen, 
in plaats van steeds alleen maar oude antwoorden te herhalen.   

4 Dit discours is door verschillende auteurs geanalyseerd. Om het onderwerp verder te onderzoeken, lees Feminism and Ethnoracialization 
of Sexism in the Media" geschreven door docent-onderzoeker Marion Dalibert. Er bestaan ook een aantal media-artikelen die niet 
gespecialiseerd zijn in sociale wetenschappen en die bijzonder relevant zijn voor het onderwerp; “The polymorphic and multicoloured 
nature of the urban jerk” by Clemmie Wonders and "Violence Against Women in the Media: Between Instrumentalization and 
Invisibilization" gepubliceerd door het tijdschrift GLAD.
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Vrouwen die bij de Afghaanse nationale politie werken, wachten op erkenning tijdens de viering 
van Internationale Vrouwendag van het ministerie van Binnenlandse Zaken in Kabul, Afghanistan, 
op 13 maart 2016. De vrouwen behoorden tot de 389 afgestudeerden van de opleiding tot 
basispolitieagent in Sivas, Turkije. (Amerikaanse marine foto door Lt. Charity Edgar)
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