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De spiegel van Amerika 

 

 
Geen betere start om in de eigen spiegel te kijken, dan ontmoetingen met andere culturen. Op 
het moment van schrijven zijn in de Verenigde Staten Joe Biden en Donald Trump in een 
hevige stemmenstrijd gewikkeld. Naast het tellen van de stembriefjes, laten beide kandidaten 
zich ook steeds meer en luider horen en eisen beiden de overwinning op. Ondertussen volgt 
de rest van de wereld, waaronder wij Nederlanders, met spanning en verbazing deze 
Amerikaanse – tsja, wat is het? Een western? De ultieme clash in het gepolariseerde land? Of 
een spiegel voor onze eigen cultuur?    
 
Tussen de Nederlandse en de Amerikaanse cultuur bestaan veel overeenkomsten, maar ook  
meerdere grote cultuurverschillen. Waar Nederlanders bescheidenheid als deugd zien (hij is 
zo gewoon gebleven) heeft de Amerikaanse resultaatgerichte en individualistische cultuur 
veel meer op met prestatiedrang en helden. Voor ons Nederlanders vaak tenenkrommend, 
maar vanuit Amerikaanse ogen is onze opstelling weer weinig effectief….. 
 
In de Nederlandse cultuur houden we van consensus, ons poldermodel is wereldwijd bekend. 
In Amerika kun je ook je mening naar voren brengen, maar de baas is daar veel meer de baas 
die gewoon de knopen doorhakt. Not done, zouden veel Nederlanders denken, maar in 
Amerikaanse ogen zijn Nederlandse managers eerder wat besluiteloos. 
 
En waar Nederlanders en Duitsers wat meer gericht zijn op de onderbouwde langere termijn, 
gaat de gemiddelde Amerikaan (voor zover deze bestaat) al gewoon aan de slag. Amerika kent 
een cultuur van een korte termijn oriëntatie; flexibiliteit en aanpassingsvermogen worden 
hoger gewaardeerd dan strak uitgewerkte meerjarenplannen.  
 
Goed of fout is niet aan de orde, alhoewel dat vanuit Calvinistisch perspectief wel verleidelijk 
voor ons is…. Veel interessanter en effectiever is, om te blijven kijken en verwonderen en 
vooral om nieuwsgierig te onderzoeken, waar die cultuurverschillen nou vandaan komen. 
Niet alleen bij de gekke anderen, maar ook bij die gekke zelf.       
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