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Beoordeling van de scriptie van mevrouw Katerina PROCHAZKOV A 

Keuze van bet onderwerp 

Is de studie van stereotype s een verantwoorde keuze binnen het kader van de neerlandistiek? 
De keuze is in elk geval verantwoord in het kader van deze studie. Nederlandkunde richt zich 
niet alleen op de studie van de Nederlandse culturele identiteit, maar evenzeer op de 
Nederlanden in de wereld. In deze tijden van enerzijds globalisering en anderzijds 
identiteitsprofilering is de vraag naar de zinvolheid van stereotype s zeker op haar plaats. Het 
is zelfs een maatschappelijk urgente vraag geworden zoals we merken in de maatschappelijke 
en politieke discussies die onderhand heel Europa bezighouden. Naarmate we elkaar meer 
ontmoeten, botsen we steeds vaker op cultuurverschillen die charmeren en irriteren, die 
productief zijn dan wel contra-productief. Fredrik Barth had wel degelijk gelijk toen hij in zijn 
boek Ethnic groups and boundaries stelde dat naarmate contacten tussen etnische groepen 
intenser worden, het bewustzijn van hun culturele identiteit groter wordt. 

Het ligt dan ook op de weg van een intercultureel en intemationaal gerichte studie Dutch 
Studies om met academische grondigheid en acribie de problematiek van de culturele 
identiteit en van de interculturele verhoudingen te bestuderen. Dit ook als weerwerk tegen de 
waan van de dag die door de sensatiebeluste media driftig gevoed wordt . 

Aangezien mevrouw Prochazkova in die studie wilde focussen op wat de bedrijfswereld aan 
een dergelijke studie kon hebben, heeft ze zich in de eerste plaats verdiept in de theorieěn van 
Hofstede, Tompenaars en Pinto die in hun onderzoek vooral het optimaliseren op het oog 
hebben van de bedrijfscultuur waarin mensen van diverse culturen moeten samenwerken. 

Opzet van de scriptie 

Mevrouw Prochazkova heeft geprobeerd om de theoretisch wat uiteenlopende visies en de 
no gal van elkaar afwijkende praktische benaderingen tot een synthese te brengen. Dat was een 
moeilijke taak. Op dit terrein is er immers nog veel hineininterpretatie en drijft nog heel wat 
theorievorming op halfverteerde stereotypes. De coryfeeěn van de interculturaliteit zijn niet 



wars van een vlotte generalisering en bovendien botste de studente op het ongemak dat er 
eigenlijk heel weinig gebeurd was over Oost-Europa. 

Positieve aanbreng 

Lovenswaardig zijn ha ar pogingen om met de nodige kritische zin de benaderingen van de 
hoog aangeslagen theoretici te lijf gaan. Dat leverde niet altijd even heldere analyses op maar 
het hielp wel om dieper door te dringen in de complexiteit van de problematiek. 

Dat de promovenda na de studie van Hofstede, Trompenaars en Pinto koos voor een 
kwalitatieve diepteanalyse was eigenlijk een logisch verlengde van haar studie. De 
vergelijkende analyse van de interviews kan inderdaad een empirische bevestiging leveren 
voor de analyse van stereotypes. En zeker als er een interpretatieve 'thick description' a la 
Clifford Geertz wordt uitgevoerd kan een bruikbare analyse verkregen worden die tot een 
praktische handleiding voor de bedrijfswereld - de Nederlandse en de Tsjechische - zou 
kunnen leiden. Dat is de ultieme doelstelling geweest van het onderzoek. En dat is ook de 
uitkomst van de scriptie. 

Wat ik in dit werk geapprecieerd heb is de kritische analyse van de theoretische benaderingen 
en de toch wel systematische opzet van de onderzoeksmethodologie. De promovenda heeft 
zich goed gedocumenteerd, had een helder pIan de campagne voor ogen en heeft het 
praktische gedeelte met het nodige doorzettingsvermogen uitgevoerd. Dat zijn op zichzelf al 
lovenswaardige verdiensten. Vooral de eigenzinnige keuze van het onderzoekspad heb ik 
bewonderd. 

Kritiek 

AIs er al enige kritiek mag worden geuit, dan betreft het vooral de kwaliteit van de taaI. Die 
is niet altijd even goed. Ik heb echter het vermoeden dat het wat kreupele Nederlands 
waarmee ik te vaak geconfronteerd werd niet alleen aan een gebrek aan taalvaardigheid lag, 
maar deels ook aan talige nonchalance. 

Een tweede kritische punt dat ik toch even aan de orde zou willen stellen is de neiging tot 
wijdlopigheid. Eigenlijk zit er ook in het eindproduct nog te veel overlap. De stilistische 
roskam had er nog eens doorheen gemoeten, dan hadden wat dubbelops vermeden kunnen 
worden en had de conclusie interpretatiefnog wat verrijkt kunnen worden. Uiteindelijk is het 
doel van een kwalitatieve diepteanalyse dat er een zo rijk mogelijke interpretatie komt die 
door insteek vanuit verschillende benaderingen (triangulation) betrouwbaar en valide wordt. 
Want de benadering van de culturele identiteit die een kwalitatieve analyse nastreeft is "geen 
experimentele wetenschap op zoek naar wetten, maar een interpretatieve op zoek naar 
betekenis". De interpretatieve diepgang is er in de haast om snel afte werken een beetje bij 
ingeschoten. En dat is jammer, want nu is de finale praktische handleiding to ch nog te 
impressionistisch gebleven. 
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