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DEEL 3: IN DE SPIEGEL VAN ANDERE CULTUREN  
Zelfherkenning tijdens & naar aanleiding van het lezen van transculturele Literaire Thrillers  

Amsterdam, 6 januari 2020 

Gerard B.Kosse -- Ludgerjaargang 1962-1967 

 

 

’MAAR WAT HEBBEN WE HIER…?’ 

De sorteerder van boeken bij de Inname-poort van de nabije Kringloopwinkel RaTaPlan in Diemen 

keek me verbaasd en beschuldigend aan toen hij zich met bovenstaand zinnetje tot mij richtte. Hij 

had klaarblijkelijk snel een van de vele door mij aangeleverde literaire thrillers doorgebladerd en 

wees me op een lijst slordig geschreven krabbels die hij helemaal achterin dat boek had aan-

getroffen. Bevreesd dat mijn vrachtje boeken ‘ongeschikt’ zou worden verklaard, legde ik die 

oplettende  boekenliefhebber uit dat het een <lijstje interessante onderwerpen> was. En ik haastte 

me er aan toe te voegen dat dergelijke lijstjes gemakkelijk uit elk boek gescheurd konden worden 

zonder zichtbare schade aan te richten. Immers, ik gebruikte voor het noteren van die 

aandachtspunten alleen maar onbedrukte pagina’s achterin. Het interessante gesprekje dat 

daarop volgde werd de aanleiding voor deze bijdrage aan onze alumniwebsite Postvakh3.nl    

 
Even voorafgaand aan Kerstmis 2019:  Met een pijnlijke rug van het tillen  van de vele grote tassen literaire thrillers sta ik op 

het punt mijn vrachtje SPANNEND LEESVOER VAN 2018 & 2019 weg te brengen naar de dichtstbijzijnde Kringloopwinkel. 

Thuisgekomen realiseerde ik me namelijk voor de eerste keer expliciet dat ik er - in de woorden 

van de kringloopmedewerker -- een nogal “aparte en rare leesgewoonte” op na hou. In dit 

artikeltje doe ik uit de doeken wat mij er toe beweegt om tijdens het genoeglijk lezen van 

ontspanningsliteratuur markante passages te noteren voor later gebruik en zelfreflectie.  
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CULTUUR-SENSITIVITEIT & RELATIVERING ALS MEERWAARDEN VAN FICTIE 

Tijdens mijn vijf Ludgerjaren (1962-1967) ben ik begonnen met de ontspannende leesgewoonte 

die tot op de dag van vandaag voortduurt:  Ik wissel nog steeds studieuze werkzaamheden af met 

het lezen van wereldliteratuur en spannende boeken. Het liefst in de taal waarin ze werden 

geschreven. Vaak was dat Frans of Engels. In 2016 en 2017 schreef ik daar al iets over voor onze 

alumni-website1.   

 
Engelstalige Begripswolk van Fictie-gerelateerde begrippen/termen die een rol spelen in die sociaaleconomische sector  

Daarbij ging en gaat mijn belangstelling vooral uit naar buitenlandse auteurs en verhalen die zich 

in verre, vreemde landen en andere tijden afspelen. Ons westers slavernij- en koloniale verleden 

trokken daarbij mijn bijzondere belangstelling en ‘ontaardden’ in een hobby waarvan ik de fysieke 

opbrengsten (honderden boeken, literatuurlijsten, oude documenten en illustraties) tegenwoordig 

af sta aan gespecialiseerde Instellingen en Bibliotheken. Maar die -onze seniorengroep typerende-  

weggeefactie2 impliceert niet dat mijn belangstelling voor zwarte en andere culturen aan het 

afnemen is. Integendeel! Maar tijdens deze fase in mijn leven, ben ik gestopt met het doelgericht  

vergaren en bestuderen van dergelijk materiaal. Ik sta liever alles gratis af zodat andere, vooral 

jongere,  geïnteresseerden er hun voordeel mee kunnen doen.  

 

Samenhangend met het eveneens leeftijdsgebonden feit dat ik de laatste tien jaar steeds minder 

verre, avontuurlijke reizen maak, lees ik ter ontspanning bijna uitsluitend literaire thrillers en 

avonturenverhalen die zijn gesitueerd in exotische streken en culturen waar ik vroeger zelden of 

nooit kwam.  Voorbeelden daarvan zijn Japan en China. En passant ervaar en beleef ik nu toch nog  

de andere leef- en zienswijzen van die volkeren, en wordt mijn cultuursensitiviteit vergroot. Dat 

                                                           
1 ENGELSTALIGE <VREEMDE> BOEKEN TIJDENS MIJN LUDGERUSJAREN 1962-1967 
In <DIE EENZAME LUDGER-KERST VAN 1965> lichtte ik in 2017 toe hoe ik met name er toe kwam om al tijdens mijn 
MULO-jaren Engelstalige boeken te lezen. Zie: http://www.postvakh3.nl/eenzame%20kerst%201965.pdf   
Daaraan vooraf gaand - in mei 2016 - vertelde ik in <ZWART: DE RODE DRAAD IN MIJN LEVEN> al dat mijn hang naar 
exotische (zwarte) mensen en culturen ook al tijdens mijn vroege jeugdjaren bevrediging vond in verhalen waarin 
multi-raciale vriendenstellen, slaven en andere underdock-figuren de hoofdrol speelden. Zie met name pagina 3-5: 
http://www.postvakh3.nl/zwarterodedraad.pdf  
 
2 <WEGGEVEN> TYPEERT 70-PLUSSERS 
Deel 3 van de Serie <De Dagen van 70+> heet <OPRUIMEN>. Het gaat nader in op diverse aspecten van dit typische 
senioren-weggeef-gedrag. Zie: http://www.postvakh3.nl/dagen%20van%2070-plussers%203.pdf   
  

http://www.postvakh3.nl/eenzame%20kerst%201965.pdf
http://www.postvakh3.nl/zwarterodedraad.pdf
http://www.postvakh3.nl/dagen%20van%2070-plussers%203.pdf
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levert een aanzienlijke bijdrage aan mijn eigen levensgeluk. En dat geldt voor iedereen: Door te 

ervaren dat <elders alles anders is en anders wordt ervaren en gewaardeerd> leert elk mens te 

relativeren!  Spannende boeken zijn daarvoor per definitie uitermate geschikt! Immers,  de lezer 

is niet alleen rationeel betrokken bij zulke teksten. Bovenal wordt hij emotioneel aangesproken! 

Daardoor maken de -- op zich droge, aan ons rationeel begrijpen appellerende -- feitelijkheden een 

grotere indruk op iemands levensinstelling en gedrag. Emoties, gevoelens, zijn immers 

doorslaggevend voor nagenoeg alle gedragsveranderingen.  

 

ANDERS GEZEGD: Het vreemde wordt bij een emotionele betrokkenheid niet alleen <onderkend> 

en daarbij <gekend>, maar dat vreemde wordt ook <erkend> omdat er in dat vreemde een 

<bekend> aspect van onszelf en ons mens-zijn in wordt <herkend>. Mensen die werkzaam zijn in 

de transculturele psychotherapie, verpleegkunde, discriminatie-bestrijding en marketing zijn zich 

veelal sterk bewust van de hierboven gemelde psycho-dynamische ken-processen en maken 

daarvan bewust en gedoseerd gebruik tijdens hun op verandering (van gedrag, mening en 

zienswijze) gerichte werkzaamheden. De twee hieronder afgebeelde twee begripswolken geven 

een indicatie van de aspecten die een belangrijke rol spelen bij dergelijke processen. Het is er hier 

de plaats niet voor om ze systematisch uit te diepen.  

 
 

GEEN EXOTISCHE FLAUWE KUL 

Als gevolg van mijn jarenlange werkzaamheden in Verre Streken zoals West Afrika en Haïti, ben ik 

in eerste instantie altijd argwanend als thrillerschrijvers hun lezers mee nemen naar exotische 

plaatsen, tijden en maatschappelijke sectoren waarvan ik vermoed dat ze die alleen maar kennen 

‘van horen zeggen’, vooroordelen, en speculatie. Vandaar dat ik bij het aanschaffen van mijn 

ontspanningsliteratuur op voorhand een idee wil hebben over het werkelijkheids- en betrouw-

baarheidsgehalte van de - voor mij nieuwe -  fictie-wereld waarin ik me wil begeven. Maar zoiets 

is lang niet altijd mogelijk. Vooral niet als je de auteur van een spannend lijkend boek totaal niet 

kent. Het vertrouwen in de specifieke culturele kennis & inzicht en het erbij behorende empathisch 

vermogen van een auteur ontstaat langzaam en met vallen en opstaan. Al lezend en verifiërend, 

heb ik tot mijn eigen verbazing in de loop der jaren echter geleerd dat er binnen de thriller-

literatuur wel degelijk een vrij groot aantal Franse, Zuid-Afrikaanse en Amerikaanse schrijvers zijn 
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die met kennis van zaken een indringend beeld neerpennen van culturen die ook voor hen vreemd 

en dus exotisch zijn. Uit mijn eigen bonte rijtje van zulke auteurs3 koos ik voor deze bijdrage aan 

onze alumni-website de succesvolle Amerikaanse thriller-schrijver Martin Cruz Smith. Met name 

gebruik ik diens literaire thriller <TOKIO CENTRAAL>.  

 

IN DE VREEMDE-CULTUUR-SPIEGEL VAN <TOKIO CENTRAAL>  

Op dit punt in mijn betoog is het vooral belangrijk te 

vermelden dat de auteur van <Tokio Centraal> de lezer 

kennis laat maken met het Japanse Leven en Denken 

anno 1941,  een paar dagen voor de verrassingsaanval 

van de Keizerlijke Marine op de Amerikaanse Marine-

basis Pearl Harbor. Dat gebeurt en passant. Immers, zijn  

spannende verhaal ontvouwt zich in deze exotische 

setting aan de hand van de intriges en avonturen van de 

hoofdpersoon: de geheel verjapaniseerde Amerikaanse 

oplichter Harry Niles.   

 

Op het eind van de Bijlage vind je  op blz 8 een korte 

beschrijving van dit spannende schelmen-verhaal. 

Bovendien zie je daar welke 27 aspecten van deze 

<vreemde en onbekende> Japanse cultuur mijn 

bijzondere aandacht opeisten. Die lijst met aandachts-

punten zegt minstens zoveel over mezelf als over Japan! 

Achteraf constateer ik immers dat ze de meeste van mijn 

persoonlijke, zéér specifieke interesses weergeven. Met 

name geldt dat voor de passages die te maken hebben 

met Japanse invullingen van: 

1. Erotiek - liefde - homoseksualiteit 

2. Zelfbeeld & Perceptie van de ander / de vreemdeling 

3. Koloniale verhoudingen 

4. De rol van geuren in ons bestaan 

5. Kunst 

6. Psychodynamiek 

Die zes aandachtsgebieden leveren een vrij representatief beeld van mezelf. Immers, ze verwijzen, 

reflecteren of appelleren aan de waarden en interesses die een dominante plaats innemen in mijn 

                                                           
3 AUTEURS VAN LITERAIRE THRILLERS MET EEN HOGE CULTURELE VALIDITEIT- & BETROUWBAARHEIDSSCORE  
Op aanvraag is bij mij een <beargumenteerde lijst> verkrijgbaar van het type auteurs dat hier bedoeld wordt. 
Stuur je verzoek naar mijn emailadres svp: gerard.kosse@planet.nl  
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leven. Dat zal de lezers van mijn verzameling van meer dan 100 bijdragen4 aan onze alumni-media 

ongetwijfeld zijn opgevallen.  

 

RANZIGE BOTER 

Het zou te ver gaan per interessegebied de betreffende passages uit <Tokio Centraal> te citeren. 

Voor de combinatie <GEUR + BEELD VAN DE ANDER>, dus mijn interessegebieden 2 en 4, maak ik 

een kleine uitzondering. Niet alleen omdat mijn eigen reukorgaan zo’n grote rol speelt in mijn 

leven. Maar vooral omdat geuren van immanent belang zijn in de actuele beleving en het oproepen 

en weer beleven van vroegere gebeurtenissen. Uitermate sterk geldt dat voor de herinneringen5 

van liefde en van ander intensief interpersoonlijk contact.  

 

De laag- of onbewuste positieve of negatieve appreciatie van iemands lichaamsgeur geeft in de 

meeste gevallen de doorslag bij het aangaan en onderhouden van langdurig  intermenselijk 

contact.  Het onbegrip tussen westerlingen en Japanners wordt volgens de auteur dan ook in eerste 

instantie veroorzaakt en in stand gehouden door de STANK VAN VREEMDELINGEN (lees: 

westerlingen) volgens de Japanners. Op  bladzijde 25 omschrijft Michiko, de moordlustige 

maîtresse van de hoofdpersoon,  ons in geur-termen die je heel vaak tegen komt  binnen niet-

westerse culturen: 

“Westerlingen ruiken naar boter. Ranzige boter.” Maar ze voegt er voor haar minnaar iets 

positiefs aan toe: “Het beste wat ik van jou kan zeggen, Harry,   is dat je voor een Amerikaan 

helemaal zo slecht niet ruikt.” 

Het negatieve (stereotype) BEELD VAN WESTERLINGEN dat Japanners erop na houden, is in eerste 

instantie te herleiden tot de fysieke afkeer die door de hierboven gesignaleerde stank wordt 

geïnitieerd. Westerlingen worden in de Japanse beleving dan ook snel gedegradeerd tot 

wangedrochten. Dat is overigens een universeel mechanisme bij elke negatieve stereotypering. De 

gekste dingen worden westerlingen misprijzend aangerekend. Op blz 138 weet de pseudo-Japanse 

Harry dan ook 10 ernstige tekortkomingen te noemen. Zeer belangrijk binnen dat rijtje zonden zijn 

de westerling kenmerkende  

 Aanmatiging 

 Onvermogen Japans te spreken 

 Bombarie 

 Gebrek aan decorum 

 Klunzigheid, lelijke huidskleur en abominabele lengte. 

                                                           
4 100 BIJDRAGEN/ARTIKELEN VOOR ONZE ALUMNI-MEDIA POSTVAKH3 EN HILVERSUM 3  
Onze webmaster Frits Le Roux stak op de hem typerende, luchtige wijze de loftrompet over mijn 100 bijdragen. Zie: 
http://www.postvakh3.nl/honderdxgerard.pdf  
En hier het adres van de lijst zelf:  http://www.postvakh3.nl/alumniproducties%20Gerard.pdf  
 
5 GEUR IN ACTUELE BELEVING EN HERINNERING 
Deel 2 van de biografische serie over onze levenscycli is nagenoeg helemaal gewijd aan de rol van geuren in erotiek en 
herinnering. Zie: http://www.postvakh3.nl/stillekrachtdeel2.pdf  

http://www.postvakh3.nl/honderdxgerard.pdf
http://www.postvakh3.nl/alumniproducties%20Gerard.pdf
http://www.postvakh3.nl/stillekrachtdeel2.pdf
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Je snapt het al, beste lezers: 

Intercultureel werken gaat lang niet altijd van een leien dakje 

Onze multi-culturele samenleving is de facto -- in de meeste gevallen -- 

 niet meer dan een <verzameling van losse, op-zich-staande culturen> 

HET LEZEN VAN SPANNENDE LITERAIRE THRILLERS KAN DAAR VERBETERING IN AANBRENGEN 

en je leert daarbij relativeren 

en dus 

jezelf beter kennen 

== 

 

 

 

 

BIJLAGE 
MIJN 27  AANDACHT-TREKKERS  
Uitgetikte versie van de lijst onderwerpen die mijn bijzondere aandacht trokken: 

Paginanummer met aanduiding van het onderwerp dat mijn BIJZONDERE AANDACHT trok in de Literaire Thriller 

TOKIO CENTRAAL van Martin Cruz Smith, 2002; 384p  --  Een KOPIE van mijn originele handgeschreven krabbels 

achterin het boek bevindt zich op pagina 9. 

 

23 nek: erotische zone in Japan 

25 stank van westerlingen  

30 katachtige onafhankelijkheid 

73-76 Wereld + koloniale houding bezien door de 

     ogen van Japan e.d. 

81-82 Keizerlijk Paleis 

83 Brits flegma 

87 Torii-poort van Yasukunitempel 

90 zendelingen in Japan 

91-93 USA-kolonie en Ambassadegedrag 

99 Shell heette in Japan: Rijzende Zon 

107/8 Techniek van kleurengravures 

122 Amerikanen-op-reis zijn uitvergrote versies  

                   van zichzelf 

134 Japanse aanpak om wrede soldaten te 

                   maken 

138  tien aspecten van Westerse lelijkheid = 10 

                   zonden van de gaijin ←25 

├186 descriptie fraaie Japanse prenten 

├189 verschillen tussen Japanse prenten en  

                   Europese Schilderijen 

├192 Penseelstreek verraadt maatschappelijke 

                   klasse 

198 gay samoerai traditie 
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210 overgang naar herinnering via een beeld 

211-12 samoerai executeert anderen 

222/3 1e keer neuken 

227/8 vertaalproblemen 

233 geisha +236+240 + (schminken: 246, 268) 

253 haiku essentie 

256/7 Japanse identiteit 

285 functie / effect en essentie van verwarring 

351/2 schoonheid van de bedriegerij van de Keizerlijke halfgod cultus 

 

AANDACHT-TREKKERS PER INTERESSEGEBIED 
De bovenstaande 27 aandacht-trekkende passages in <Tokio Centraal> kunnen ondergebracht worden in 

de volgende zes interessegebieden die karakteristiek zijn voor mezelf.  

Sommige passages vallen inhoudelijk in twee of drie clusters. 

De getallen binnen elke cluster verwijzen naar de bladzijde waar desbetreffende passage in <Tokio 

Centraal> aangetroffen wordt: 

1. Erotiek - liefde - homoseksualiteit 

23 nek: erotische zone in Japan 

198 gay samoerai traditie 

222/3 1e keer neuken 

233 geisha +236+240 + (schminken: 246, 268) 

 

2. Zelfbeeld & Perceptie van de ander / de vreemdeling 

25 stank van westerlingen  

30 katachtige onafhankelijkheid 

83 Brits flegma 

91-93 USA-kolonie en Ambassadegedrag 

122 Amerikanen-op-reis zijn uitvergrote versies van zichzelf 

138  tien aspecten van Westerse lelijkheid = 10 zonden van de gaijin ←25 

233 geisha +236+240 + (schminken: 246, 268) 

227/8 vertaalproblemen 

256/7 Japanse identiteit 

351/2 schoonheid van de bedriegerij van de Keizerlijke halfgod cultus 

 

3. Koloniale verhoudingen 

73-76 Wereld + koloniale houding bezien door de  ogen van Japan e.d. 

90 zendelingen in Japan 

91-93 USA-kolonie en Ambassadegedrag 

99 Shell heette in Japan: Rijzende Zon 

 

4. De rol van geuren in ons bestaan 

25 stank van westerlingen  

138  tien aspecten van Westerse lelijkheid = 10 zonden van de gaijin ←25 

233 geisha +236+240 + (schminken: 246, 268) 

 

5. Kunst (veelal in relatie tot aangehangen maatschappij- en wereldbeeld) 

  81-82 Keizerlijk Paleis 
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 87 Torii-poort van Yasukunitempel 

 107/8 Techniek van kleurengravures 

 138  tien aspecten van Westerse lelijkheid = 10 zonden van de gaijin ←25 

 ├186 descriptie fraaie Japanse prenten 

├189 verschillen tussen Japanse prenten en Europese Schilderijen 

├192 Penseelstreek verraadt maatschappelijke Klasse 

211-12 samoerai executeert anderen  

233 geisha +236+240 + (schminken: 246, 268) 

253 haiku essentie 

256/7 Japanse identiteit 

 

6. Psychodynamiek 

134 Japanse aanpak om wrede soldaten te maken 

186 descriptie fraaie Japanse prenten 

198 gay samoerai traditie 

227/8 vertaalproblemen 

210 overgang naar herinnering via een beeld 

211-12 samoerai executeert anderen 

285 functie / effect en essentie van verwarring 

 

MEER OVER DE AUTEUR 
Het literaire supplement van de New York Times noemt deze, geest-verruimende <mystery-roman 

schrijver> “niet alleen de beste Amerikaanse thrillerauteur, maar ook een van de beste schrijvers van dit 

moment”. Meer over hem: https://en.wikipedia.org/wiki/Martin_Cruz_Smith  

 

HET VERHAAL  
Het verhaal speelt zich af in Tokio: enkele dagen voorafgaand aan de VERRASINGSAANVAL van de Keizerlijke 

Marine op de Amerikaanse marinebasis Pearl Harbor op 7 december 1941. De in Japan opgegroeide 

Amerikaanse charmante schurk Harry Niles is eigenaar van een nachtclub, een grote versierder en 

waarschijnlijk ook een spion. Maar voor wie is niet duidelijk. Desondanks probeert hij de Geallieerden er 

van te overtuigen dat de Japanners, ondanks hun chronisch olietekort, een coup beramen. Niles moet door 

zijn intriges uit de klauwen zien te blijven van zijn moordlustige maîtresse, en die van een wraakzuchtige  

Japanse samoerai-majoor die door zijn toedoen enorm gezichtsverlies leed.  Door Niles’ ogen ziet en beleeft 

de lezer de intrigerende, veelkleurige werkelijkheid van het Japanse leven en de botsingen van Westerse en 

Japanse waarden en normen. Op het achterkaft staat dan ook terecht: 

“TOKIO CENTRAAL bevat de bekende, spannende ingredienten van Martin Cruz Smiths eerdere romans: een 

exotische achtergrond, kleurrijke, complexe karakters gevangen in een web van intriges, en een verhaal dat 

voortsnelt naar de onverwachte, explosieve ontknoping.” 

 

EVENEENS DOOR MIJ BEWONDERDE TRANSCULTURELE THRILLER-AUTEURS  
De vele thrillers en spionageromans van Robert Ludlum hebben me ook ontelbare avonturen laten beleven. 

Ze hebben mij bovendien transcultureel gefascineerd door hun intieme kennis van andere (vooral 

Aziatische) volkeren.  Hetzelfde geldt voor Erik Van Lustbader die verder werkt aan wijlen Ludlums boeken. 
 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Martin_Cruz_Smith
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MIJN HANDGESCHREVEN AANDACHT-KRABBELS  

zoals ze voorkomen achter in het genoemde, spannende boek <Tokio Centraal> 
Hieronder staat een afdruk van mijn haastig gemaakte, moeilijk leesbare krabbels om belangwekkende 

passages terug te kunnen vinden.  

Om druk- en inbind-technische 

redenen zijn er in veel boeken 

achterin één of meer blanke,  

onbedrukte pagina’s. 

Deze gebruik ik bijna altijd om 

tijdens het lezen snel te noteren 

wat mij <buitengewoon fascineert 

of opvalt>.  

Hiernaast staat als voorbeeld zo’n 

aantekeningenvel afgebeeld uit de 

literaire thriller <Tokio Centraal>. 

  

GEBRUIK 

De zo verkregen lijst met mijn 

persoonlijke   aandachts-punten 

gebruik ik naderhand vooral met 

drie in elkaar overlopende 

doelstellingen in gedachten: 

1)LEESGENOT 

betreffende passages lees ik nog 

een of meer keren 

2)VERDIEPING / STUDIE 

Om meer info op te zoeken over 

het onderwerp dat me boeide 

3)STOF TOT NADENKEN 

Nieuwe en/of afwijkende 

standpunten boeien me in het 

bijzonder. Hoe rijmen ze wel of niet 

met wat ik tot dan toe dacht?  

 

 


