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Het is moeilijk om over de nationale identiteit te theoretiseren omdat de bestaande naties het nevenproduct zijn van complexe, chaotische histori-

sche worstelingen die vaak gewelddadig en dwingend zijn geweest. De resulterende naties zijn werkbare platformen waarop democratische instel-

lingen gecreëerd kunnen worden, maar de resultaten blijven aanvechtbaar en worden voortdurend op de proef gesteld door demografische, eco-

nomische en politieke veranderingen. 

 

Francis Fukuyama -  Identiteit (Waardigheid, ressentiment en identiteitspolitiek) (2018) 
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1 - NATIONALE IDENTITEIT GEMETEN  

 

Culturele dimensies volgens Geert Hofstede 

 

Delen we van Reykjavik tot Moskou en van Narvik tot Malta gezamenlijke – typisch Europese – waarden? Het lijkt er meer op dat het continent 

Europa historisch én psychologisch gezien alles behalve een geopolitieke en culturele eenheid is. De Europese Unie doet wel pogingen iets van 

een Europese identiteit te definiëren, maar nationale staten maakten eeuwen de dienst uit en begunstigden de vorming van een  

nationale identiteit en cultuur. Deze kenmerken zich door nationale symbolen, helden, rituelen en waarden en normen. 

Zeg ‘nationale identiteit’ en de naam van de organisatiepsycholoog Geert Hofstede (1928 – 2020) klinkt. Hij formuleerde dimensies van cultuur om landen met elkaar te 

vergelijken. Hofstede ontwikkelde zijn cultuurmodel naar aanleiding van onderzoek binnen de multinational IBM in de jaren zestig van de vorige eeuw: een enquête onder 

116.000 medewerkers in 64 landen, opgezet als een groot internationaal attitude onderzoek. Dat leverde echter weinig op. Wel bleek het interessante uitkomsten op na-

tionaal niveau te bieden. Reden voor Hofstede om de database te gebruiken voor onderzoek naar culturele verschillen tussen landen. 

Culturele dimensies in kaart 

Wat houdt cultuur in? Hofstede formuleert het als volgt: 

‘Simply said, culture is how you were raised. It developed while you grew up. With a computer metaphor, culture is the software of our minds. We need shared software in 

order to communicate. So culture is about what we share with those around us.’ 

Hofstede benadrukt dat cultuur is aangeleerd en niet aangeboren; het wordt overgedragen via onze sociale omgeving en niet via onze genen. Belangrijk is ook om cultuur 

te onderscheiden van de menselijke natuur aan de ene en de individuele persoonlijkheid aan de andere kant. Hofstede kwam op basis van de enquête onder IBM-

medewerkers in zijn model tot zes dimensies. Ik noem ze hieronder en geef een korte omschrijving. Later komen ze uitgebreider aan bod. 
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1 - Machtsafstand (PDI) 

Deze index draait om de mate van geaccepteerde ongelijkheid en hiërarchie in een samenleving. Scores op de machtafstandindex geven informatie over afhankelijkheids-

relaties in een land. Is die afstand groot, dan is er sprake van grotere afhankelijkheid van personen hoger in de hïerarchie. Is die afstand klein dan is er sprake van meer 

egalitaire samenlevingen met ruimte voor informele verhoudingen. 

2. Individualisme en collectivisme (IDV) 

Hierbij ligt de nadruk op het autonome individu of de familie, clan of gemeenschap die de rol van het individu bepaalt. Veel landen die hoog scoren op de Machtaf-

standindex scoren laag op Individualisme (en omgekeerd). Beide dimensies zijn dus negatief gecorreleerd. Landen met grote machtafstand zijn meestal ook collectivis-

tisch. 

3. Masculiniteit en feminiteit (MAS) 

Deze index brengt de gehechtheid aan traditionele mannelijke en vrouwelijke waarden en kwaliteiten zien. Je kunt daarbij denken aan ambitie en competitiviteit voor 

mannen en dienstbaarheid en bescheidenheid voor vrouwen. Masculiene maatschappijen hechten aan prestatiedrang, status en competitie. Feminiene maatschappijen 

staan meer open voor overleg, levenskwaliteit, zorg voor zwakkeren en samenwerking. 

4. Onzekerheidsvermijding (UAI) 

Angst voor onzekerheid gaat gepaard met strikte regelgeving, procedures en rituelen. Een strak stelsel van regels en normen in culturen met een hoge onzekerheidsver-

mijding, weerspiegelt zich ook in taal. Talen in culturen met sterke onzekerheidsvermijding kenmerken zich vaker door verschillende aanspreekvormen voor verschillende 

personen, zoals ‘u’ en ‘jij’. Italiaans kent bijvoorbeeld drie aanspreekvormen; het Japans zelfs tien. 

Culturen die minder belang hechten aan onzekerheidsvermijding staan meer ontspannen tegenover principes en hechten meer aan de ervaringen in het dagelijks leven. 

5. Lange- en kortetermijnoriëntatie (LTO) 

Culturen met een korte-termijnoriëntatie hechten vooral waarde aan tradities. Het voorkomen van gezichtsverlies en het voldoen aan sociale verplichtingen staan hoog 

genoteerd. De lange-termijnoriëntatie kenmerkt zich vooral door gerichtheid op de toekomst en openstaan voor nieuwe ervaringen. 

Het zal niet verbazen dat er correlatie bestaat met onzekerheidsvermijding. 

6. Toegevendheid en terughoudendheid (IND) 

Hierbij gaat het om de waarde die men hecht aan genieten van het leven of juist aan strenge normen; ook wel hedonisme versus soberheid genoemd. 
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2 - CULTURELE DIMENSIES  

IN KAART 
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Culturele dimensies in kaart 

 

Machtsafstand (PDI) 

 
De PDI geeft de mate aan waarin de minder machtige leden 

van instituties of organisaties in een land verwachten en 

accepteren dat de macht ongelijk verdeeld is. Machtaf-

stand wordt dus verklaard vanuit de waardesystemen van 

de minder machtige leden.  
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Gezinsleven 

In een omgeving met grote machtafstand wordt van kinderen verwacht dat zij gehoorzaam zijn aan hun ouders. Onafhankelijk gedrag wordt niet aangemoedigd. Respect 

voor ouders en eerder geborene is een fundamentele deugd. 

Volwassenen blijven ouderen respect betonen. Ouders en grootouders worden met eerbied behandeld. Ouderlijk gezag duurt een leven lang. Als de ouders bejaard of 

hulpbehoevend worden, worden kinderen geacht hen financieel en praktisch te ondersteunen. Grootouders wonen vaak bij hun kinderen in. 

 

Educatie en school 

In culturen met grote machtafstand wordt de ongelijkheid tussen ouder en kind voortgezet in ongelijkheid tussen docent en leerling. Leraren worden met respect en zelfs 

angst behandeld. Soms moeten leerlingen opstaan als de docent binnenkomt. Initiatief tot communicatie is voorbehouden aan de docent. Het leerproces is sterk geper-

sonaliseerd: vooral in het hoger onderwijs wordt datgene wat wordt overgedragen neiet gezien als een onpersoonlijke ‘waarheid’ maar als de persoonlijke wijsheid van 

de docent (‘maître à penser’ in het Frans). 

Lijfstraffen benadrukken en symboliseren de ongelijkheid tussen leraar en leerling en wordt vaak als gunstig beschouwd voor de karakterontwikkeling. In sommige mas-

culiene culturen met een kleine machtafstand, zoals Groot Brittanië, wordt lijfstraf niet door iedereen verwerpelijk gevonden. 
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Culturele dimensies in kaart 

 

Individualisme (IDV) 

 

Verreweg de meeste mensen wonen in samenlevingen 

waarin het groepsbelang prevaleert boven het individuele 

belang. Dit zijn collectivistische samenlevingen. 

‘Collectivisme’ verwijst niet naar de macht van de staat 

over het individu, maar naar de macht van de groep.  
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Individualisme en machtsafstand 

Veel landen die hoog scoren op de Machtafstandindex scoren laag op Individualisme (en omgekeerd). Beide dimensies zijn dus negatief gecorreleerd. Landen met grote 

machtafstand zijn meestal ook collectivistisch. 

Er zijn ook uitzonderingen: de Romaanse landen in Europa (m.n. Frankrijk en België) combineren een meer dan gemiddelde machtafstand met een sterk individualisme. 

Volgens de Franse socioloog Michel Crozier heeft dat met het volgende te maken: 

‘Directe afhankelijkheidsrelaties (…) worden in de Franse cultuur moeilijk verdragen. Toch is de heersende visie op autoriteit nog steeds die van het absolutisme (…) Deze 

beide houdingen zijn met elkaar in tegenspraak. Een bureaucratisch systeem helpt om ze met elkaar te verzoenen, want onpersoonlijke regels en centralisatie maken het 

mogelijk een absolutistische opvatting van autoriteit te combineren met het elimineren van de meeste directe afhankelijkheidsrelaties.’ 

 

Schuld en schaamte 

In collectivistische culturen speelt schaamte een grote rol, terwijl individualistische samenlevingen meer ingesteld zijn op schuld. Schaamte is sociaal van aard; schuld in-

dividueel, ingegeven door een persoonlijk geweten. Men voelt zich beschaamd wanneer anderen weet hebben van een overtreding. De schaamte berust op het bekend 

worden van de overtreding; niet zozeer op de overtreding zelf. 

In collectivistische culturen speelt ook het begrip ‘gezichtsverlies’ een belangrijke rol. Eigenlijk beschrijft het begrip ‘gezicht’ de juiste relatie van iemand met zijn of haar 

sociale omgeving. Die relatie is voor de persoon (en de familie) even onmisbaar als de voorkant van zijn of haar hoofd. 

De pendant van ‘gezicht’ in de individualistische samenleving is ‘zelfrespect’. Hierbij is opnieuw de optiek van het individu bepalend, terwijl de inhoud van ‘gezicht’ door 

de sociale omgeving bepaald wordt. 
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Culturele dimensies in kaart 

 

Masculiniteit en feminiteit (MAS) 

 

Een samenleving is masculien als emotionele sekserollen 

duidelijk gescheiden zijn: mannen worden geacht assertief 

en hard te zijn en gericht op materieel succes; vrouwen ho-

ren bescheiden en teder te zijn en vooral gericht op de kwa-

liteit van het bestaan. 

Een samenleving is feminiem als emotionele sekserollen 

elkaar overlappen: zowel mannen als vrouwen worden ge-

acht bescheiden en teder te zijn en gericht op de kwaliteit 

van het bestaan. 
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Werk 

Ik vertel mijn personeel vaak dat ik bij mij geen mensen wil die een baan hebben; ik wil dat de baan de mensen heeft. Ik wil dat de baan de man krijgt en niet de man de 

baan. En ik wil dat die baan deze jongeman zo in beslag neemt dat hij eraan vastzit, waar hij ook gaat of staat. Ik wil dat de baan hem in zijn greep heeft als hij ’s avonds 

naar bed gaat en dat dezelfde baan ’s ochtends aan het voeteinde van zijn bed zit en hem zegt dat het tijd is om op te staan en aan het werk te gaan. En als een baan een 

man op die manier krijgt, zal hij het ver schoppen. 

Charles F. Kettering (https://en.wikipedia.org/wiki/Charles_F._Kettering) 
 
 
Armoede 
In 1990 bevatte een survey de volgende vraag: ‘Waarom denk je dat er mensen in armoede leven?’ 
Antwoorden: 
• Omdat ze het ongelukkig getroffen hebben. 

• Omdat ze lui zijn en wilskracht missen. 

• Omdat er veel onrecht is in onze maatschappij. 

• Het is een onvermijdelijk gevolg van de vooruitgang. 

Het aandeel van hen die armoede aan ongeluk toeschreven varieerde van 14% in Duitsland tot 33% in Nederland; percentages negatief gecorreleerd met MAS. Het aan-

deel van hen die armoede aan luiheid toeschreven varieerde van 10% in Nederland tot 25% in Luxemburg en Griekenland; percentages die positief correleerden met 

MAS. In masculiene landen geloven meer mensen dat het lot van armen hun eigen schuld is. Als ze harder zouden werken, hoefden ze niet zo arm te zijn. En rijken hoef-

den niet te betalen om hen te helpen. 

 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Charles_F._Kettering
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Culturele dimensies in kaart 

 

Onzekerheidsvermijding (UAI) 

 

Deze dimensie geeft uitdrukking aan de mate waarin leden 

van een maatschappij zich ongemakkelijk voelen bij onze-

kerheid en ambiguïteit. Fundamenteel staat de vraag hoe 

een gemeenschap omgaat met het feit dat de toekomst on-

bekend is: moeten we proberen de toekomst te beheerden, 

of laten we het gebeuren? Landen met een hoge mate van 

onzekerheidsvermijding handhaven strikte codes in geloof 

en gedrag, terwijl landen met een lage onzekerheidsvermij-

ding een meer ontspannen houding hanteren waarin erva-

ring van meer belang is dan principes. 



 15 

Aanspreekvormen 

Het strakke stelsel van regels en normen dat culturen kenmerkt met een hoge onzekerheidsvermijding, weerspiegelt zich ook in taal. Talen in culturen met sterke onze-

kerheidsvermijding kenmerken zich vaker door verschillende aanspreekvormen voor verschillende personen, zoals ‘u’ en ‘jij’. Italiaans kent bijvoorbeeld drie aanspreek-

vormen; het Japans zelfs tien.  

Kinderen die in zulke talen worden opgevoed leren om meer keuzen te maken volgens strakke culturele regels. 

 

Corruptie 

Op http://www.transparency.org/ is een lijst te vinden van de corruptie per land. De index hangt in de eerste plaats af van nationale welvaart – of beter, van nationale 

armoede. Voor de rijkere landen golden verschillen in welvaart niet als een verklaring voor de CPI; meer dan de helft van de verschillen in de CPI-scores blijken verklaard 

te worden door de mate van onzekerheidsvermijding. 

 
 
Religie 

Religieuze overtuigingen helpen ons om onzekerheden te accepteren waartegen we ons niet kunnen beschermen. De indeling van landen volgens de UAI weerspiegelt tot 

op zekere hoogte de dominante godsdienst. Oosters-orthodox en rooms-katholieken scoren hoog op de index; islamitische landen gemiddeld; protestants-christelijke 

landen beneden gemiddeld en oosterse godsdiensten laag. De biecht is bij uitstek een middel dat past bij een sterk onzekerheidsmijdende cultuur. Als een regel niet kan 

worden nageleefd, is de biecht een middel om de regel te behouden en de schuld bij het individu te leggen. 

http://www.transparency.org/cpi2015
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Culturele dimensies in kaart 

 

Lange en korte termijn (LTO) 

 

Iedere maatschappij moet binding houden met het eigen 

verleden, terwijl ze ook moet reageren op uitdagingen die 

betrekking hebben op het heden en de toekomst. Samenle-

vingen geven andere prioriteiten aan deze twee uitdagin-

gen. 

Landen die vooral gericht zijn op de korte termijn geven de 

voorkeur aan tradities en beschouwen maatschappelijke 

verandering met wantrouwen. Omgekeerd hebben maat-

schappijen met een sterke oriëntatie op de lange termijn 

een meer pragmatische benadering: zij stimuleren onder-

zoek en educatie teneinde voorbereid te zijn op de toe-

komst. 
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Gezinsleven 

Het gezinsleven in culturen met een hoge LTO is een pragmatische zaak, maar tegelijkertijd behoort het gebaseerd te zijn op echte affectie en op aandacht voor de kin-

deren als ze klein zijn. De kinderen leren er spaarzaamheid en geduld voor de bevrediging van hun behoeften, vasthoudendheid bij het nastreven van hun doelen, en  

nederigheid. Het is niet de bedoeling dat het kind zich teveel laat gelden. 

Kinderen die opgroeien in een cultuur met een lage LTO ontmoeten twee soorten normen. De ene gaat over dingen die moeten: tradities, je gezicht bewaren, gezien wor-

den als een evenwichtig persoon, de sociale codes van het huwelijk blijven respecteren zelfs als de liefde verdwenen is, tolerantie en respect voor anderen als een kwes-

tie van principe, en het nakomen van verplichtingen op de punten van groeten, gunsten, en geschenken als sociaal ritueel. De andere leidt tot onmiddelijke bevrediging 

van behoeften, geld uitgeven, gevoeligheid voor sociale trends bij de consumptie (stand ophouden tegenover de buren). Tussen deze twee soorten normen bestaat een 

potentiële spanning, die kan leiden tot zeer verschillende individuele gedragspatronen.  

 

Nationale trots 

Het verlangen om van anderen te leren is in landen die laag scoren op de LTO niet altijd aanwezig. Nationale trots is een aspect van kortetermijngerichtheid en een teveel 

aan nationale trots staat garant voor economische rampspoed. In de VS droeg het bij aan de beslissing een oorlog in Irak te beginnen, wat economisch (en politiek)  

desastreus uitpakte. In dit geval leidt nationale trots tot een gebrek aan interesse in en begrip voor andere landen. 

 

Fundamentalisme 

Religeiuze, politieke en economische fundamentalisten zijn agressieve vijanden van het lange termijndenken. Zij baseren zich op het verleden, en plaatsen de toekomst 

uitsluitend in de handen van God of de Markt. Op veel plaatsen in de wereld vormt bijvoorbeeld overbevolking een directe dreiging voor de vrede, gezondheid en recht-

vaardigheid. Bruikbare methoden voor geboortebeperking bestaan, maar een monsterverbond van religieuze en economische fundamentalisten probeert te verhinderen 

dat zij wereldwijd beschikbaar komen.  
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Culturele dimensies in kaart 

 

Toegevendheid versus terughoudendheid 

(LTO) 

 

Factoren die het nationale geluksniveau bepalen zijn ten 

eerste het gevoel zeggenschap te hebben over het eigen 

leven en ten tweede het belang van vrije tijd als een per-

soonlijke waarde. Geluk, zeggenschap en vrij tijd zijn onder-

ling gecorreleerd. 

Deze dimensie hangt positief samen met het belang van 

vriendschappen en negatief met het belang van spaarzaam-

heid als een waardevolle eigenschap voor kinderen. Hieruit 

volgt dat een van de twee polen van de dimensie gekarakte-

riseerd wordt door de perceptie dat je vrij bent om te doen 

wat je wilt, geld kunt uitgeven en dat je je mag overgeven 

aan prettige vrijetijdsbestedingen.  

Aan de andere pool vinden we de perceptie dat gedrag is 

ingeperkt door sociale normen en restricties en dat het niet 

helemaal in de haak is om te genieten van vrije tijd, geld 

uitgeven en aanverwante zaken. Kortom: aan de ene pool 

vinden we hedonisme en aan de andere soberheid. 
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Normen en afwijkend gedrag 

Hedonisme (indulgence) staat voor een relatief onbelemmerde bevrediging van fundamentele, natuurlijke menselijke verlangens om te genieten van het leven en plezier 

te maken. De tegenovergestelde pool, soberheid (restraint) weerspiegelt de overtuiging dat die behoeftebevrediging in toom gehouden moet worden en gereguleerd 

door strikte sociale normen. 

Het onderscheid tussen deze twee polen doet denken aan een onderscheid uit de Amerikaanse antropologie tussen soepele en strikte samenlevingen.In soepele samen-

levingen laten normen ruimte voor vele wegen om eraan te voldoen en wordt afwijkend gedrag gemakkelijk getolereerd; strikte samenlevingen hanteren strenge normen 

ten aanzien van groepsorganisatie, formaliteit, bestendigheid, duurzaamheid en sloidariteit. 

Samenlevingen met een hoge hedonisme-score toonden ook een hoger percentage respondenten dat hun persoonlijke gezondheid ‘zeer goed’ noemde. Deze correlatie is 

vooral hoog in rijke landen. 

‘Service with a smile’ 

Amerikaans baliepersoneel wordt geacht hun klanten met een glimlach te begroeten. In een sterk hedonistische cultuur als de Amerikaanse is dat normaal, maar wan-

neer een bedrijf als McDonald’s zijn Amerikaanse praktijken klakkeloos importeert naar een zeer sobere samenleving, kan dat onverwachte gevolgen hebben: 

‘Toen ze zich in Rusland vestigden, namen ze hun sterke bedrijfscultuur mee. Ze besloten de Russische jongens en meisjes achter de balie een training te geven. Die moes-

ten op de McDonald’-manier leren glimlachen. Waarbij alle tweeëndertig tanden te zien zijn. Na verloop van tijd merkten de trainers dat de klanten schrokken van die bre-

de lach. Mensen staarden verbijsterd naar het baliepersoneel en vroegen zich af waar die grijns vandaan kwam. De trainers stelden een onderzoek in en ontdekten dat het 

in Rusland ongebruikelijk is om breeduit te glimlachen naar vreemden. Wanneer iemand zo naar een Rus lacht, is diens eerste reactie meestal: ‘Wat hééft die persoon?’ 

Deze verschillen zie je terug in de normen voor het publieke imago van politieke leiders. In de VS moeten deze vreugde en optimisme uitstralen. In Rusland is een strakke 

blik juist een teken van ernst.  



 20 

3 - CULTURELE DIMENSIES  

VERGELEKEN  

 

In dit hoofdstuk lichten we twee landen 

uitl die respectievelijk helemaal boven en 

onder staan op de dimensie machtaf-

stand, namelijk  Oostenrijk en Slowakije 

en vergelijken we de uitkomst met Ne-

derland. 
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• Oostenrijk kent een heel geringe  machtafstand (PDI): laat het vooral gemütlich blijven. In Slowakije is de machtafstand juist groot. Dat houdt in dat de verhoudin-

gen autoritairder zijn en gezag niet met zich laat spotten, maar ook geduld wordt.  

Nederland zit daar ergens tussenin. Wel dichter bij Oostenrijk dan bij Slowakije. 

• Op individualisme (IDV) scoren beide landen nagenoeg gelijk onder in de middenmoot. Er is ruimte voor individualisme, maar de groep, familie of kerk is wel dege-

lijk nadrukkelijk aanwezig.  

Nederland scoort hier duidelijk veel hoger. 

• Ook op de dimensie masculiniteit MAS) gaan Oostenrijk en Slowakije vrijwel gelijk op. Men hecht sterk aan traditionele mannelijke en vrouwelijke waarden en ge-

dragspatronen. Mannen moeten sterk en competitief zijn, terwijl van vrouwen verwacht wordt dat ze zorgzaam en bescheiden zijn. Nederland kenmerkt zich juist 

door een uitgesproken feminiteit.  

Dit is de dimensie waarop Nederland sterk verschilt van beide andere landen. 

• Onzekerheid accepteert men in Slowakije makkelijker dan in Oostenrijk, waar men meer aan rituelen, strikte regelgeving en nauwgezette procedures hecht. Illustra-

tief is voor mij nog altijd een verblijf in Wenen en een bezoek aan een jazzconcert in een café. In Nederland is dat een in- en uitlopen van bezoekers die doorlopend 

drankjes bestellen aan de bar, terwijl de muzikanten spelen. Niets van dat alles in Wenen. 

Eerst moesten de musici klaar zijn met hun nummer, alvorens we naar binnen mochten en bestellen kon alleen tussen de nummers; het was zeer nadrukkelijk niet 

de bedoeling om tijdens het spelen op te staan. Muziek is in Wenen duidelijk een serieuze zaak die omgeven is door regels en procedures… 

Nederland gaat hier gelijk op met Slowakije. 

• Oostenrijk zit in de middengroep bij de oriëntatie op korte en lange termijn; Slowakije behoort tot de pragmatische landen, terwijl Oostenrijk neigt naar traditiona-

lisme.  

Nederland zit daar weer tussen. 

• Op toegevendheid versus terughoudendheid, behoren de Oostenrijkers tot de genieters; de Slowaken zijn aanzienlijk terughoudender.  

Nederland scoort hier nog hoger op de factor toegevendheid en zit in de top-4. 
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4 - CULTURELE DIMENSIES 

EN DE REGIO  

Centraal in de discussie over natio-

nale identiteit en de culturele di-

mensies van Geert Hofstede is de 

vraag of we van Reykjavik tot Mos-

kou en van Narvik tot Malta geza-

menlijke – typisch Europese – 

waarden delen. In de vergelijking 

van Nederland met Oostenrijk en 

Slowakije bleek, dat dit in ieder ge-

val wat de culturele dimensies van 

Hofstede niet per definitie het ge-

val is. 
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Hoe zit het met landen die in dezelfde regio liggen 

en daardoor (deels) een gezamenlijke geschiede-

nis en achtergrond, vaak zelfs ook een gemeen-

schappelijke godsdienst hebben en ook nog een 

verwante  taal spreken? Om dit te onderzoeken 

heb ik Europa in vijf regio’s opgedeeld. 

Als we op Hofstedes dimensies wat statistiek los-

laten met behulp van PSPP en deze per regio uit-

splitsen, dan zien we duidelijke en betekenisvolle 

verschillen op alle dimensies, behalve op 

‘oriëntatie op lange en korte termijn’ (LTO).  

 

PDI = POWER DISTANCE INDEX 

IDV = INDIVUDUALISM VERSUS COLLECTIVISM 

MAS = MASCULINITY VERSUS FEMINITY 

UAI = UNCERTAINTY AVOIDANCE 

LTO = LONG TERM VERSUS SHORT TERM NORMA-

TIVE ORIENTATION 

IND = INDULGENCE VERSUS RESTRAINT 
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Kort samengevat 

 
• Machtafstand (PDI = POWER DISTANCE INDEX) 

Noord- en West-Europa kennen een kleine machtsafstand; in Oost-Europa is deze juist hoog. Hiërarchie en ongelijkheid zijn in Oost-Europa blijkbaar meer geaccep-

teerde verschijnselen, in tegenstelling tot de Scandinavische landen en (een deel van) de West-Europese landen, waar de nadruk ligt op gelijkheid en verdeling van 

macht. 

• Individualisme (PDI = POWER DISTANCE INDEX) 

Op deze dimensie scoren de West-Europese landen hoog. De nadruk ligt nadrukkelijk op individualisme. In Oost- en Zuid-Europa ligt de nadruk eerder op collectivis-

tische waarden. Met andere woorden: loyaliteit aan de familie en het gezag (denk ook aan de kerk). 

• Masculiniteit (PDI = POWER DISTANCE INDEX) 

Een sterke tendens tot masculiniteit zien we vooral in de Midden- en West-Europese landen (opvallende genoeg met uitzondering van Nederland). Slowakije scoort 

niet alleen het hoogst op machtafstand, maar ook op masculiniteit. De Noord-Europese landen scoren juist hoog op feminiteit. 

• Onzekerheidsvermijding (PDI = POWER DISTANCE INDEX) 

De onzekerheidsvermijding is in Oost- en Zuid-Europa hoog. Men duldt blijkbaar minder onorthodox gedrag en hecht aan strenge codes en omgangsvormen. Dit 

alles om onduidelijke, onzekerheid veroorzakende situaties te vermijden. In Noord- en (in minder mate) West-Europa geldt juist het omgekeerde: hier gaat men 

makkelijker en informeler om met onduidelijke situaties en is de bereidheid risico’s te nemen aanzienlijk groter. 

• Toegeeflijkheid (PDI = POWER DISTANCE INDEX) 

Op deze dimensie (ook wel hedonisme versus soberheid), blijken Oost- en Zuid-Europa vooral terughoudend en is West-Europa toegeeflijk (of meer hedonistisch). 
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Wat kunnen we hier uit concluderen? 
 

De lage score op machtafstand en masculiniteit van de noordelijke landen zou volgens sommige onderzoekers (voor een deel) te herleiden kunnen zijn tot de lange win-

ters, waarin mensen op elkaar zijn aangewezen en harmonie bewaren van essentieel belang is. Dan heb je weinig aan opgewonden mannetjesputters wier wil wet moet 

zijn. Ook noemt Hofstede het historische gegeven dat de elite in deze landen veelal bestond uit handelaren en zeelieden. Dit betekende dat de mannen vaak lang van huis 

waren en de vrouwen een grote zelfstandigheid hadden en verantwoordelijk waren voor het bestuur van de dorpen. 

 

Fatalisme en eigen verantwoordelijkheid 
 

We spreken wel over de fatalistische ‘Slavische ziel’. Maar misschien is dit eerder een product van eeuwen onderdrukking en willekeur door despotische machthebbers 

van tsaren tot Stalin (en tegenwoordig Poetin). Ook de invloed van de orthodoxe kerk speelt waarschijnlijk een rol. 

Van deze kerk zegt men wel dat het, in tegenstelling tot het dynamischere katholicisme en vooral het protestantisme, een uitgesproken ‘statisch’ karakter heeft, waar-

door men eerder een grotere machtsafstand accepteert, gezag makkelijker aanvaardt en vasthoudt aan tradities. 

Dit bevordert natuurlijk ook niet de ontwikkeling van individualisme. 

Daar komt dit nog bij: individualisme gedijt beter in welvarende omstandigheden. De landen in het noorden en westen van Europa zijn aanzienlijk welvarender dan die in 

Zuid- en Oost-Europa. Armoede maakt afhankelijk en noopt mensen eerder tot conformisme aan gemeenschap, kerk en familie. 

Behalve welvaart in Noord- en West-Europa stimuleert ook het protestantisme en vooral de nadruk die dit legt op de eigen verantwoordelijk voor het zielenheil de nei-

ging tot individualisme. 

Het zal duidelijk zijn dat ook toegevendheid (of hedonisme) ook alleen kan bestaan bij de gratie van welvaart. In West- (en Noord-)Europa is deze aanzienlijk hoger dan in 

het oosten en zuiden. 
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5 - TAAL EN GESCHIEDENIS  

 

Natuurlijk is iedere indeling arbi-

trair. Frankrijk bijvoorbeeld heb ik 

bij West-Europa ingedeeld, maar 

er valt ook wat voor te zeggen om 

het bij de Latijnse wereld te   

rekenen. Groot-Brittannië hoort 

qua taal bij het Germaanse taalge-

bied, net als Noorwegen, Zweden, 

Oostenrijk en (een deel van) Zwit-

serland. 
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Indien we in plaats van regio’s de kaart van Europa indelen in de drie belangrijkste Europese taalgebieden (Romaans, Germaans en Slavisch) vinden we ook interessante 

(en significante) verschillen op de volgende dimensies: 

 

• Machtafstand 

In de meeste Germaanse landen is de machtafstand laag, terwijl die in de landen waar een Slavische taal gesproken wordt hoog is. De Romaanse gebieden nemen 

een tussenpositie in. 

• Individualisme 

Voor deze dimensie geldt eigenlijk hetzelfde als voor machtafstand. Het is niet voor niets dat beide dimensies behoorlijk met elkaar correleren: waar de machtsaf-

stand hoog is, is het individualisme laag. 

• Onzekerheidsvermijding 

Deze dimensie is het hoogst in de Romaanse taalgebieden (die min of meer samenvallen met het Rooms Katholicisme). De Germaanse taalgebieden (die op hun 

beurt vrijwel samenvallen met het protestantisme) scoren hier juist weer laag. 

• Toegevendheid 

Zeer uitgesproken verschillen vinden we op deze dimensie. Hier scoren de landen in de Germaanse taalgebieden veel hoger op de factor toegevendheid dan de ove-

rige twee. In de Slavische wereld is de terughoudendheid het hoogst. 

• Masculiteit en oriëntatie op korte- of lange termijn tonen geen relevante verschillen tussen de verschillende taalgroepen. 

 

Deze verschillen hebben uiteraard niets te maken met de taal zelf, maar wel alles met de gedeelde geschiedenis, cultuur en (vooral?) religie van landen waarin eenzelfde 

taal(familie) gesproken wordt. 
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6 - GELOOF, GELD EN GENOT  

 

Landen die in dezelfde regio liggen en daardoor (deels) een gezamenlijke geschiedenis, taal en achtergrond hebben, blijken meer raakvlakken 

te hebben. Religie speelt daar een niet te onderschatten rol in. In dit blog nemen we dat aspect onder de loep en kijken we hoe religie door-

werkt in zaken als geld verdienen en het vervolgens weer uitgeven daarvan. 

Volgens de Duitse socioloog Max Weber (1864 – 1920) staat het protestantisme aan de basis van het moderne kapitalisme. Door de protestantse ethiek die hard werken 

combineerde met afkeer van genieten, investeerde men winst in nieuwe ondernemingen. Op deze manier ontstond een opeenhoping van kapitaal dat een bestemming 

zocht. Daar kwam volgens  

Weber bij dat arbeiders met het oog op hun religieuze plicht tot hard werken makkelijk uit te buiten waren. 

Geloof: voer voor psychologen? 

Eerder had ik het over de culturele dimensies van de organisatiepsycholoog Geert Hofstede; dimensies die van invloed zijn op het begrip nationale identiteit. Hofstede 

noemde er zes, maar zijn dit de enige invloeden die het karakter van een cultuur en de psychologie van een volk bepalen? 

Wat te denken van religie? Eeuwen heeft het de gelegenheid gekregen diepe voren in de menselijke psyche te trekken. In mijn eerdere artikel kwam dit terloops ter 

sprake waar het ging om het vermeende fatalisme van de ‘Slavische ziel.’ 

God wordt door sommigen gezien als een kwade pier die voortdurend klaar staat met bliksem en donder, plagen en rampen als dingen niet naar zijn zin gaan. Voor 

anderen is het een liefdevolle vader die het beste voorheeft met zijn trouwe onderdaan; troost en hoop biedend in bange dagen. Dit roept automatisch de vraag op naar 

het verband met de dimensie ‘machtafstand’ van Hofstede. Daarnaast is geloven in God ook een vorm van onzekerheidsbestrijding. Om de woorden van roman-

cier Gerard Reve aan te halen: 

‘Wie op God bouwt, bouwt niet op drijfzand.’ 
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In de Europese landen die deel uitmaken 

van Hofstedes onderzoek blijkt vol-

gens Pew Research Center (zie bronnen) 

gemiddeld 84 procent van de bevolking 

gelovig te zijn.  

Het hoogste percentage gelovigen vinden 

we in landen als Roemenië, Turkije, Alba-

nië, Servië en (dichter bij huis) IJsland en 

Ierland met percentages tussen de 99 en 

94 procent.  

In Tsjechië vinden we de meeste ongelovi-

gen (76 procent),gevolgd door Estland (60 

procent) en Letland (45 procent). Neder-

land komt op de vierde plek met bijna 42 

procent. 
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Christendom onderverdeeld 
 

We kunnen ook op een andere manier 

naar religie kijken. Het Pew Research 

Center geeft een overzicht van beleden 

godsdiensten per land. Op basis daarvan 

heb ik een variabele gemaakt naar domi-

nante stroming per land. In een paar lan-

den, zoals Nederland en Duitsland en Est-

land en Letland, is de verhouding tussen 

rooms-katholiek en protestant nagenoeg 

gelijk.Daarom heb ik die buiten de statis-

tiek gelaten. 

 

Europa kent één dominante religie, het 

christendom. Die is onder te verdelen in 

drie stromingen: rooms-katholiek, protes-

tant en orthodox.  

En de islam dan? Op Albanië en Turkije is 

dit in geen enkel van de door Hofstede in 

Europa bestudeerde landen een meer-

derheidsgodsdienst. 

Om vertekeningen te voorkomen heb ik 

deze daarom buiten de dataset gelaten. 
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Regionale verschillen in gelovigheid?  
 

Ja, in het zuiden en oosten van Europa is het percentage gelovigen hoger dan in het noorden en westen.  

Halen we vervolgens Hofstedes culturele dimensies met religie van Pew door de statistiekmolen op zoek naar correlaties, dan zien we alleen een significante maar betrek-

kelijk lage negatieve correlatie met individualisme en oriëntatie op lange- en korte-termijn. 

Machtafstand speelt dus geen rol. 

Onzekerheidsvermijding evenmin. 

Als je al iets kunt concluderen, dan uitsluitend dat gelovigen iets minder individualistisch zijn en iets meer aan traditie hechten. 

 

Culturele verschillen en religie? 
 

Ik heb eerst gekeken of er verschillen waren in de mate van religiositeit tussen de drie stromingen, maar dat was niet het geval. In orthodoxe kringen is het percentage 

gelovigen hoger, maar die verschillen zijn niet dusdanig dat ze significant zijn. 

Bestaan er dan wel (significante) verschillen op de dimensies van Hofstede? 

Jawel, die zijn er. Met uitzondering van oriëntatie op de lange en korte termijn blijken nu alle uitkomsten significant.  

• Op ‘machtafstand’ blijken de orthodoxe landen hoog te scoren en de protestantse landen laag; in orthodoxe landen accepteert men hiërarchie en ongelijkheid mak-

kelijker dan in West- en Noord-Europa. 

• Bij ‘individualisme’ zien we precies het omgekeerde; individualisme is vooral een zaak van protestanten, terwijl orthodoxen sterk naar collectiviteit neigen. 

• ‘Masculiniteit’ is sterk vertegenwoordigd in rooms-katholieke kringen. 

• ‘Onzekerheidsvermijding’ blijkt hoog te scoren bij orthodoxen, terwijl protestantse landen vooral ‘toegevend’ zijn. 
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Toegevendheid en protestantse ethiek? 
 

Maar wacht even, dit is toch in tegenstelling met de stel-

ling van Max Weber waar ik dit stuk mee begon? Protes-

tantisme is volgens hem sterk ascetisch en spaarzaamheid 

staat daarin toch centraal? Grof vertaald komt dit toch 

neer op een ‘verbod’ om te genieten? 

Hoe luidt Hofstedes beschrijving van de dimensie 

‘toegevendheid versus terughoudendheid’? 

 

‘Indulgence stands for a society that allows relatively free 

gratification of basic and natural human drives related to 

enjoying life and having fun. Restraint stands for a society 

that suppresses gratification of needs and regulates it by 

means of strict social norms.’ 

 

En over toegevende maatschappijen: 

 

‘People in societies classified by a high score in Indulgence 

generally exhibit a willingness to realise their impulses and 

desires with regard to enjoying life and having fun. They 

possess a positive attitude and have a tendency towards 

optimism.’ 
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Wat opvalt, is dat we de meest toegevende landen vinden waar het protestantisme de dominante stroming is, terwijl de grootste terughoudendheid (donkerblauw/

paars) nagenoeg samenvalt met het orthodoxe christendom. De Rooms-Katholieke landen vormen zo een band daartussen van lichter paarse kleur. 

 

Klopt de stelling van Max Weber dan niet? Daar lijkt het wel op, maar misschien zien we iets over het hoofd? In mijn vorige artikel schreef ik: ‘Het zal duidelijk zijn dat ook 

toegevendheid (of hedonisme) alleen kan bestaan bij de gratie van welvaart en dit dus in West-Europa sterker is dan in het oosten en zuiden.’ 

Voordat je geld laat rollen om te genieten moet je het wel hebben. 

 

Bruto Nationaal Product als voer voor psychologen? 
 

Dus religie is niet de enige factor die een rol speelt op de dimensie ‘toegevendheid versus terughoudendheid.’ Blijkbaar gaat de protestantse ethiek ook goed samen 

met een zekere mate van hedonisme. Maar geld moet je eerst verdienen en dan komt protestantse werkethiek wel van pas. Geld kun je oppotten en opnieuw investe-

ren, zoals Weber suggereert. Maar er zijn ook andere manieren om het weer in de economie te pompen: dingen kopen! En dat gebeurt in wat we de consumptiemaat-

schappij noemen: consumeren als calvinistische plicht a.h.w.!  

 

Om te toetsen of er in het westen en noorden meer verdiend wordt, hebben we het bruto nationaal product (BNP) per hoofd van de bevolking nodig. Ik heb als 

uitgangspunt de lijst van The World Factbook van de CIA genomen. Dié CIA? 

Ja, die Amerikaanse club met als core business waar ook ter wereld tegels lichten: zij onderhouden een interessante website met een berg aan informatie over alle lan-

den van de wereld. Niets geheimzinnigs aan, evenmin verborgen. Maar goed, de informatie is ook tamelijk onschuldig; staatsgeheimen vind je er niet. 

 

Om te beginnen heb ik gekeken naar het BNP per regio: dit is in West- en Noord-Europa significant hoger dan in Midden-, Zuid- en Oost-Europa. Het BNP is hoger in 

de protestantse landen en bovendien significant hoger naarmate de religiositeit lager is. 
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Indien we een variabele aanmaken met groe-

pen naar de hoogte van het BNP per 

land (hoog, midden en laag BNP) en dit com-

bineren met de dimensies van Hofstede, dan 

blijkt dat het BNP hoger is als 

• de machtafstand lager is (zeg maar de 

spreiding van kennis, macht en inko-

men – de bekende leus uit de jaren ze-

ventig); 

• het individualisme hoger is (een eigen 

mening vormen en eigen keuzes ma-

ken); 

• de onzekerheidsvermijding lager is 

(bereid zijn risico’s te nemen en kansen 

te pakken); 

• de toegevendheid groter is (en daar-

mee dus de bereidheid te genieten en 

plezier te hebben). 

 

En zie: precies de kenmerken van het protes-

tantisme in relatie met de dimensies van 

Hofstede zijn die hierboven ter sprake zijn 

gekomen! De vermeende afkeer van genie-

ten in protestantse kringen is blijkbaar dus 

minder groot dan Weber vermoedde. 
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7 - … & LEEFDEN ZE NOG LANG EN GELUKKIG?  

 

Geluk: Hofstedes dimensie ‘toegevendheid versus terughoudendheid’ 
 

In het vorige hoofdstuk stonden geloof, geld verdienen en uitgeven centraal. En ook daarin bleken er flinke verschillen tussen landen en regio’s te bestaan. In dit afsluiten-

de blog van deze serie staat het geluk van de Europeaan centraal. En daaraan gekoppeld de vraag hoe dit samenhangt met de culturele dimensies van Geert Hofstede. 

In 2016 luidde de Zweedse overheid de noodklok: het libido van de Zweden stond onder druk. De Zweedse regering zat er behoorlijk mee in haar maag: er kwamen niet 
genoeg nieuwe Zweden bij. Het vermoeden was dat stress en gezondheidsklachten de oorzaak waren. 
Niet alleen de Zweden kampten met dit probleem; het speelde in ook de VS, Japan en Denemarken. In dat laatste land ging zelfs een campagne van start: ‘Doe het voor 
Denemarken.’ 
 
Japan en de VS; daar kun je nog iets bij voorstellen. Het Japanse arbeidsethos is legendarisch. Vergeleken daarmee zijn zelfs de stijlste calvinisten regelrechte freeriders. 

In de VS, bakermaat van het rauwe kapitalisme, koestert men nog steeds een droom: door hard werken kan iedereen de top bereiken. Niet dat die droom vaak uitkomt, 

maar het houdt de race en de stress in stand. Maar Scandinavië? Hier voerden tolerantie, individualisme, feminiteit, toegevendheid en ontspanning toch de boventoon? 

Kijk maar naar de scores op de culturele dimensies van Geert Hofstede. 

De welvaart is er hoog en de overheid waakt als een zorgzame vader over het wel en wee van de burgers. Of is dit alles een façade waarachter het libido verschrompelt en 

de burger ziek en ongelukkig wordt door stress? 
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Hoe meet je dat trouwens; geluk? 
Volgens Geert Hofstede is de dimensie ‘toegevendheid 
versus terughoudendheid’ een goede voorspeller van er-
varen geluksgevoel. 
 
Toegevendheid (indulgence), de ene pool karakteriseert 
hij als  
 
‘de perceptie dat je vrij bent om te doen wat je wilt, dat je 
geld mag uitgeven en dat je je mag overgeven aan pretti-
ge vrijetijdsbestedingen.’ 
 
De andere pool, terughoudendheid (restraint), wordt in-
geperkt door  
 
‘sociale normen en restricties en dat het niet helemaal in 
de haak is om te genieten van vrije tijd, geld uitgeven en 
aanverwante zaken.’ 
 
Zijn er correlaties met de andere dimensies van Hofstede? 

Jawel; een middelmatige correlatie met  machtaf-

stand en individualisme en een zwakke correlatie met 

onzekerheidsvermijding en oriëntatie op lange- en korte 

termijn.  

De vraag is dan of individualistische mensen die een gro-

tere mate van gelijkheid ervaren ook daadwerkelijk  

gelukkiger zijn. 



 41 

Nog meer geluksvogels 
 

Er zijn meer pogingen gedaan om geluk per land te meten. De crite-
ria verschillen nogal en het zal ook niet verwonderen dat dit zich 
weerspiegelt in de uitkomsten. 
 
Ik noem er twee en zal ze met elkaar vergelijken. 
Om te beginnen is er het World Happiness Report (WHR).  Indicato-
ren die in het WHR een rol in spelen zijn het Bruto Nationaal Pro-
duct (BNP), social support, healthy life expextancy, freedom to ma-
ke life choices, generosity, perceptions of corruption en lastig te de-
finiëren begrippen als positive en negative affect. 
 
Hoe het ook zij, volgens deze criteria is in Europa de gemiddelde Fin 
(op de voet gevolgd door Denen en Noren) het gelukkigst. De ge-
middelde Bulgaar, Oekraïner en Hongaar voelt zich het minst geluk-
kig. 
 
Als we het WHR naast de dimensie ‘toegevendheid versus terug-
houdendheid’ leggen dan vinden we een hoge correlatie (r = 81).  
Bekijken we de uitkomsten per regio, dan scoren west en noord 
hoog op de ranglijst van het WHR en zuid en oost laag.  
Protestanten blijken bovendien gelukkiger dan rooms-katholieken 
en die zijn weer gelukkiger dan orthodoxen. 
 
Religiositeit blijkt verder een (zeer beperkt) effect te hebben: in lan-
den waar mensen minder religieus zijn, geven ze aan iets gelukkiger 
te zijn. 

https://worldhappiness.report/ed/2020/
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Een gelukkige planeet? 
 
De tweede index is de Happy Planet Index (HPI – zie bronnen). 
Terwijl het WHR het geluk van de inwoners van landen zelf centraal stelt, kijkt de HPI naar de planeet als geheel. Zoals de samenstellers in hun inleiding 
schrijven: 
 
‘sustainable well-being for all. It tells us how well nations are doing in terms of supporting their inhabitants to live good lives now, while ensuring that others can do the 

same in the future.’ 

 
Daarvoor gebruiken de samenstellers naast indicatoren als verwachte levensduur en ervaren welbevinden (ook in de WHR te vinden) de ecologische voetafdruk. 
Bovendien is de ranglijst gecorrigeerd voor ongelijkheid tussen landen. 
 
Andere meting, andere inzichten: in het WHR scoren de westerse landen het hoogst, maar in de HPI vinden we in de top 10 geen enkel westers land! 
Op 1 staat Costa Rica, op 2 Vietnam en op 3 Colombia. De invloed van de ecologische voetafdruk doet zich hier duidelijk voelen. Het eerste Europese land 
is Albanië op de 18e plaats! In Albanië leven de mensen betrekkelijk lang en omdat het land economisch gezien (naar westerse maatstaven) nog tamelijk onontwikkeld is, 
is de ecologische voetafdruk klein. 
Op de laatste plaats van Europese landen eindigt Luxemburg op plaats 138! De mensen worden hier ook oud en geven aan gelukkiger te zijn dan de gemiddelde 
Albanees, maar van alle onderzochte landen heeft Luxemburg zo’n beetje de grootste ecologische voetafdruk. En dat tikt, omdat het ook een van de rijkste landen ter we-
reld is, extra zwaar aan. 

https://wordpress.com/post/beeldendetaal.wordpress.com/2306
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De correlatie tussen de WHR en de HPI is – het zal geen ver-

bazing wekken – gering, wat ook geldt voor de correlatie 

tussen de HPI en Hofstedes toegevendheid versus 

terughoudendheid. 



 44 

Geluk en levensverwachting 

 
Levensverwachting is genoemd als een indicator voor geluk. De veronderstelling daarbij is dat gelukkige mensen meestal gezonder zijn en dus ook langer leven. 

Dat klopt aardig: er is inderdaad een hoge en significante correlatie met het WHR. Bij de HPI is de correlatie met levensverwachting overigens laag. 

We vinden ook verschillen tussen regio’s: de levensverwachting in West-Europa is iets hoger dan die in Noord- en Zuid-Europa (die nagenoeg gelijk opgaan). Dat Zuid- 

Europa hoog scoort verklaart men vanwege het mediterrane dieet met olijfolie in plaats van boter en verder veel vis: goed tegen het hoge cholesterol en dus minder hart- 

en vaatziekten. 

Hekkensluiter is Oost-Europa. Dit schrijft men dan weer toe aan de hoge alcoholconsumptie en het lagere welvaartspeil. 

 

Geluk is goed voor een leuk leven, maar dat hoeft niet noodzakelijk een lang leven te zijn. Voeding speelt een rol en een goed functionerende gezondheidszorg is 

ook cruciaal. Maar voor dat laatste is wel weer geld nodig. 

Niet toevallig bestaat er ook een hoge correlatie tussen BNP per hoofd van de bevolking en levensverwachting. De mate van religiositeit heeft geen invloed op de 

levensverwachting. In landen waar men sterk gelooft is de gemiddelde levensverwachting niet hoger dan in landen waar veel atheïsten wonen. 

Het maakt wel iets uit wat voor geloof men aanhangt: protestanten zijn in het voordeel. Rooms-katholieken zitten in de middenmoot en orthodoxen scoren weer het 

laagst op levensverwachting. 
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Conclusie? 
 

Ik begon deze artikelenreeks met de vraag of er een Europese identiteit bestaat. 

Dé Europese identiteit bestaat natuurlijk niet. Je kunt ‘Alle Menschen werden Brüder’ 24/7 op alle pleinen in Europa laten schallen; opgelegde eenheid zal niet werken. 

Francis Fukuyama beschrijft het zo: 

 

‘De oprichters van de Europese Unie probeerden welbewust om de nationale identiteiten op het niveau van de lidstaten te verzwakken ten gunste van een ‘postnationaal 

Europees bewustzijn, als tegengif voor het agressieve etnische nationalisme uit de eerste helft van de twintigste eeuw. De hoop van de oprichters was dat de onderlinge 

economische afhankelijkheid de kans op een oorlog zou verkleinen, en de politieke samenwerking op de voet zou volgen. In vele opzichten was het een groot succes: het 

idee dat Duitsland en Frankrijk, de twee belangrijkste tegenstanders in beide wereldoorlogen, elkaar ooit nog de oorlog zouden verklaren is vandaag de dag nagenoeg on-

denkbaar.’ 

 

Maar tegelijk laten Hofstedes dimensies een Europa zien dat bestaat uit verschillende nationale identiteiten die langs grenzen van taal, religie en regio lopen.  

Nogmaals – en tot besluit – Fukuyama: 

 

‘De nationale identiteit in Europa is vandaag de dag op zijn zachtst gezegd onbestemd. De voorstanders van de Europese Unie zijn er niet in geslaagd om een sterk gevoel 

van pan-Europese identiteit te creëren dat sterker is dan de identiteiten van de lidstaten. Die nationale identiteiten zijn hardnekkig en lopen onderling sterk uiteen, van re-

latief open identiteiten die diverse bevolkingsgroepen kunnen omvatten, zoals die van Frankrijk, tot andere die welbewust barrières opwerpen tegen de integratie van im-

migranten, zoals die van Hongarije.’ 
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