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EEN KWESTIE VAN (AAN)GEPAST TAALGEBRUIK 

Ieder van ons heeft tijdens reizen in het buitenland wel gemerkt dat de opvattingen over goede 

manieren en gepast taalgebruik van plaats tot plaats sterk verschillen.  Daarvan word je je nog 

scherper bewust als je een vreemde taal leert en je je met die taal uitdrukt in desbetreffend 

taalgebied. De culturele verschillen komen pregnant naar voren als betrokken partijen van mening 

verschillen of als er sprake is van gedrag dat de ene partij 

niet kan of wil tolereren, of zelfs moet afstraffen. Wij 

Nederlanders, staan in zulke situaties bijvoorbeeld wijd en 

zijd bekend -- ‘berucht’ is een beter woord -- om het feit 

dat we ons dan erg direct en ongenuanceerd uitdrukken. 

Met opgeheven vingertje stellen we vermeende wan-

toestanden onomwonden aan de kaak: recht voor zijn 

raap! Helaas bereiken we daar in de meeste landen niets 

mee. Vaak juist het tegenovergestelde van wat we 

beoogden.  

 

In deze notitie probeer ik aan de hand van een incident uit 

1986 te laten zien hoe (traditionele) gezaghebbers in 

sommige Afrikaanse culturen het met subtiel taalgebruik 

voor elkaar krijgen om wetsovertreders te straffen door de 

kool en de geit te sparen en daarbij de medewerking van 

de gestrafte individu weten te bewerkstellingen. Let in het 

onderstaand verhaaltje in het bijzonder op het  

dubbelzinnige, veelduidige, insinuerende en doelgericht 

manipulerende taalgebruik van de ocheama c.q. okyeame1 

(=spokesman, linguist) die als ‘spreekbuis’ optreedt van een 

stamhoofd als er bijvoorbeeld onplezierige maatregelen 

moeten worden genomen.  

Terzijde merk ik hier op dat die traditionele communicatie-

vaardigheden snel aan het verdwijnen zijn onder invloed 

van het Westerse en Chinese kapitalisme en de Christelijke 

                                                           
1 VERSCHIL IN SPELLING: Dit woord wordt op verschillende manieren gespeld. Dat hangt samen met het feit dat 
vreemdelingen overal ter wereld <bij benadering> opschrijven van wat zij denken te horen. Westerse talen beschikken 
echter over veel minder letters dan de alfabetten van West-Afrikaanse volkeren en kunnen dus klanknuances moeilijk 
noteren. De korte <o> kent bijvoorbeeld in de Ewé-taal van onze Togolese pleegzoon drie varianten. Ondrlinge 
verwisseling kan tot onzin of grote misverstanden leiden. 

staf van een okyeame  -officiële linguïst 
‘spreekbuis’--van een stamhoofd 
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Revival Churches die de <moderne vooruitgang> brengen op het Zwarte Continent en daarbij zo’n 

2000 verschillende volkeren dwingen om zich uit te drukken in de vreemde talen van hun 

voormalige koloniale overheersers. Dus in het Engels, Frans, Portugees, Spaans, en ‘Afrikaans’ 

(=oud-Nederlands).  

 

DE TRADITIONELE AFRIKAANSE COMMUNICATIE-SITUATIE 

Een traditioneel opgeleide, West Afrikaanse ocheame2 deed en doet er 10 jaar over om een 

empathische TOLK van de bedoelingen van zijn Chief en volk te worden. Vaak bedient de adel, en 

vooral opperhoofden van de Asante-stam, zich van een ingewikkelde, zeer indirecte en 

hyperbeleefde HOFTAAL waarbij die edele lieden zich nooit rechtstreeks tot het klootjesvolk 

richten, maar tot hun spreekbuis, de Ocheama. Men laat nooit een emotie zien –- ook niet als men 

razend is. De Ocheame vertaalt de boodschap (en verborgen doelstellingen) van de Chief in 

gewone, DAGELIJKSE TAAL voor het aanwezige volk. Bij de Asante is dat dus het Twi. Bij mijn eigen 

stam, de Ga, is die indirecte, nooit beledigende hoffelijke communicatie ook gebruikelijk. De 

voordelen zijn overduidelijk: niemand wordt beledigd, maar iedereen weet wel hoe de vork in de 

steel zit, en de hele gemeenschap wordt gemobiliseerd om tot een oplossing te komen via 

consensus.  In Projecttermen: de doelstellingen van een Project worden ongeveer 20% sneller 

gerealiseerd dan in Europa, met meer participatie en betrokkenheid van iedereen, en mede 

daardoor tegen veel lagere implementatiekosten, en meer garanties voor duurzaamheid.   

                                                           
2 OVER OCHEAME’S -- LEES ER HIER MEER OVER:  
https://www.khanacademy.org/humanities/art-africa/west-africa/ghana/a/linguist-staff-okyeamepoma-asante-
peoples  

FISE (nabij Accra) 1986: Als Consultant <Integrated Development> zit ik hier temidden van stafleden van het grote Farmindus 
Project van de Ghanese NOBOA Foundation waarvan ik mede-oprichter was. Het project kreeg één miljoen gulden Financiering 

door NOVIB en het Nederlands Ministerie van Landbouw  

https://www.khanacademy.org/humanities/art-africa/west-africa/ghana/a/linguist-staff-okyeamepoma-asante-peoples
https://www.khanacademy.org/humanities/art-africa/west-africa/ghana/a/linguist-staff-okyeamepoma-asante-peoples
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GEBRUIK MAKEND VAN MIJN BIJZONDERE POSITIE 

Ik bezat in 1986 een merkwaardige status: Ik was een witte (dus ongemanierde!) Consultant, maar 

ook een gezaghebbend Board Member van de discreet werkende, zwarte Noboa Foundation, en 

bovendien een respect verdienende (genomineerde, maar -- gelukkig3 - nooit gekroond) Regionaal 

Stamhoofd van de Ga nabij Accra. Die merkwaardige opeenstapeling van functies gaf me de 

mogelijkheid om de traditionele 

manier van communiceren te 

gebruiken en ook slinks maar effectief   

te misbruiken zonder dat men me dit 

kwalijk kon nemen… 

 

PROJECTGELD  VERDWENEN 

Ik moest eens een lagere Chief de les 

lezen. Hij had zonder instemming van 

het Bestuur van de ontwikkelings- 

organisatie Noboa Foundation, en 

zonder toestemming van de  Familie-

hoofden van zijn dorp een grote som 

geld ‘geleend’ van het Dorpsschool-

fonds voor de verbouwing van zijn 

eigen Compound. Er moest een 

nieuwe bungalow worden gebouwd 

voor een meisje die hij als nieuwe 

vouw erbij wilde nemen. Het betrof 

het lokale Cedi-equivalent van ruim US 

$ 15.000 - Dat was toen in Nederlands 

geld zo’n Fl 33.000 en in termen van 

lokale, hedendaagse koopkracht4 te 

vergelijken met een bedrag van meer 

dan € 55.000 -- een aanzienlijk bedrag. 

 

DOELSTELLING 

Ik besloot het geld terug te halen en 

gezichtsverlies van de Chief te 

voorkomen. In <simpele projecttaal>:  

                                                           
3 GEEN ‘ENTHRONISATION’ 
In een recente bijdrage voor het Themanummer LUDGERIANEN IN DEN VREEMDE heb ik aangegeven waarom ik 
uiteindelijk de positie van blank stamhoofd niet heb kunnen en willen accepteren, en me dus niet liet kronen en geen 
lid werd van het House of Chiefs, de Ghanese versie van het Britse House of Lords. Zie het artikel <Alleen vreemd in 
de vreemde>: http://www.postvakh3.nl/Hilversum3nr32.pdf    
 
4 KOOPKRACHTOMREKENINGEN 
Voor het berekenen van de huidige koopkracht van de Nederlandse gulden vanaf het jaar 1450 kun je het best gebruik 
maken van de calculator van het Internationaal Instituut voor  Sociale geschiedenis: 
http://www.iisg.nl/hpw/calculate-nl.php  De correcties voor de Ghanese situatie heb ik zelf aangebracht. 

In functie als (genomineerd) Ga Stamhoofd Nii Teiko Akutia Oworsika om  
o.m  delicate zaken op te lossen t.b.v. het volk en de ontwikkelings-

projecten van de Noboa Foundation in de Ga Regio 

http://www.postvakh3.nl/Hilversum3nr32.pdf
http://www.iisg.nl/hpw/calculate-nl.php
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we kunnen het gewoon niet stellen zonder de positieve, bindende en organisatorische invloed van 

de Chief en zijn Familie. Maar hij mag niet stelen. Een <Palabre> (= een zeer ruim van tevoren 

aangekondigde openbare, oplossingsgerichte vergadering van alle belanghebbenden) was dus de 

aangewezen methode om de kool en de geit te sparen.  

 

GOED BEGREPEN, MAAR VERHULDE REPRIMANDES 

Als ik achterin de oude Mercedes die bij mijn functie hoort, eindelijk in het dorp Pokuase5 arriveer, 

dan zit de hele gemeenschap al klaar op het overschaduwde dorpsplein. Met veel egards helpt mijn 

chauffeur me uit de wagen en wordt ik vervolgens door een paar notabelen naar het centraal 

opgestelde krukje begeleid waarop ik plaats moet nemen zodra het Dorpshoofd klaar is met zijn 

welkomsspeech. Mijn ocheame is ondertusen uit de tweede auto geklommen en komt met zijn 

staf schuin voor me staan als ik naar de woorden van het Dorpshoofd luister. Diens vriendelijke 

welkomswoorden en zijn minzaam glimlachend gezicht moeten de indruk wekken dat hij werkelijk 

blij is me te zien. Maar hij en ik weten wel beter. Ik kom om de centen die hij voor zijn nieuwe 

liefdesaffaire  wilde aanwenden…. 

 

MIJN TOESPRAAK 

Als mijn Ocheame zich plecht-

statig met zijn staf half naar me 

toe draait, begin ik tegen hem te 

praten. Dus niet rechtstreeks 

tegen mijn gastheer en het 

toeluisterende publiek.  

Mijn toespraak begint daarom 

als volgt –- let op de rood 

gekleurde woorden waarmee ik 

over de Chief spreek. Mijn zeer 

empathische Ocheame  krijgt zo  

<pointers/aanwijzingen> van mij  

voor zijn woordkeuze en voor de 

manier waarop ik wil dat hij de Chief en het Probleem benadert in de lokale taal.  

 

Nii (= ik, de blanke, dus onbeschofte man die het tot Nii heeft geschopt) richt zich tot zijn 

Ocheame in gewone Engelse taal die door nagenoeg iedereen wordt begrepen en trek er een 

woedend gezicht bij. Iets wat een beschaafd iemand nooit zou doen!:  

“Zeg tegen die man dat ik laaiend ben. Hoe haalt ie het in zijn knappe kop om het schoolgeld 

van zijn kinderen te lenen of in te pikken?! Toch niet nog een duur vrouwtje erbij??!! 't Kan 

me niet schelen dat de Chief terug zal betalen, want:  Hoe moeten de kids nu naar school? 

Eten de leraren alleen maar lucht?! Plukken onze ouders pennen, schriftjes en boeken van 

hun cacao-bomen? Is onze Chief opeens zo stom geworden als de Kwasi Bruni (=de Blanke 

Man) die nooit verder kijkt dan vandaag?!!! Neen toch!!”  

                                                           
5 FICTIEVE NAAMSVERMELDINGEN 
Omwille van de privacy van alle berokken personen, heb de werkelijke namen van dorpen en personen vervangen  

Een vergelijkbaar krukje als het exemplaar dat ik toegewezen kreeg 



5 
 

 

MIJN OCHEAME richt zich in de zeer beleefde termen van het lokale Ga-dialect tot de Chief en zijn 

Council terwijl de Familiehoofden en het volk ademloos toeluisteren hoe hun opperhoofd wordt 

ingepalmd om prioriteit te geven aan het gemeenschapsdoel <onderwijs>: 

“Nii is verheugd dat U zo snel  uw Council en alle voorbeeldige leden van Uw gemeenschap 

hebt bijeengeroepen om met Nii van gedachten te wisselen. Nii is zeer bezorgd.... Nii vraagt 

zich namelijk af hoe de onderwijzers, de kinderen en de ouders straks de school draaiende 

gaan houden zonder geld. Het schoolgeld is immers.... eventjes.... niet beschikbaar.....omdat 

het momenteel wordt gebruikt voor de realisatie van andere belangrijke zaken van Uw 

Stam. Nii vraagt dus Uw advies en is benieuwd wat Uw Raadslieden voorstellen om ervoor 

te zorgen dat de kids straks wel naar school kunnen.......” 

.  

GEMEENSCHAPSOVERLEG:  Na een half uur vergelijkbare schermutseling tussen Nii en de lokale 

Chief (via hun ocheames), krijgen de Leden van de Dorpsraad, de Vrouwenraad en de 

Familiehoofden de gelegenheid om allerlei oplossingen aan te dragen..... zich coöperatief richtend 

tot hun eigen Chief (niet tot mij!) – wederom via zijn pluimstrijkende Ocheame. 

 

 
In Dawlotu Tutu (Togo, 2010) was de inbreng van mij als Consultant gelijkwaardig aan die van de Chief - Dus heel anders dan in 

dit verhaal dat zich afspeelt in Ghana en waar ik als  Nii &Consultant de plaatselijke Chief tot de orde kon roepen 
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DOOR IEDEREEN GEDRAGEN OPLOSSING 

Na drie uur schermutselen en met verkrampte spieren van het zitten op de <geëerde houten kruk 

met stam-symbolen> luistert Nii (ik dus) naar de UITEINDELIJKE OPLOSSING.  De Ocheame van de 

Chief vertelt deze aan het aanwezige volk. En daarna nog een dunnetjes over aan mijn eigen 

Ocheame “met de hartelijke en dankbare groeten aan Nii die toch maar zo vriendelijk was om zijn 

Grote Vriend, de dorps-Chief, te wijzen op een probleempje dat misschien –in de verre toekomst-

de belangen van het dorp had kunnen schaden…”  

 

DE ELEMENTEN VAN DE GEMEENSCHAPPELIJK GEDRAGEN OPLOSSING WAREN: 

1 VOORSCHOT SCHOOLGELD: De Clans(=groepen families) schieten ieder –- naar draagkracht 

per familie –- ong 20% van het benodigde schoolgeld voor, zodat het schooljaar toch op tijd kan 

beginnen. Elke familie betaalt dus voor hun schoolgaande kinderen een deel van het schoolgeld 

ineens (i.p.v. in maandelijkse termijnen). Voor sommige families is dat een hele opoffering! 

2 UITSTEL BOUWWERKZAAMHEDEN:  De bouw van nog meer nieuwe bungalows en 

vertrekken op de toch al zeer fraaie Compound van de Chief wordt uitgesteld...totdat het 

ambitieuze vriendinnetje van de Chief in de Hoofdstad is afgestudeerd en naar het dorp terugkomt. 

En wat iedereen hoopt en verwacht: de bouw van een nieuwe bungalow zal er wel nooit komen 

want over drie jaar is de Chief vast niet meer zo hitsig en verliefd op de vertrokken jongedame…    

3 EEN NIEUWE MANIER OM GELD TE BEHEREN: Het nog aanwezig restant van het onderwijs-

budget (bijna 60%) wordt door de boekhouder van de Chief overhandigd aan een nieuw op te 

richten Beheerclubje onder leiding van de democratisch gekozen Voorzitster van de Vrouwenraad. 

Zo wennen de Chief en de Bevolking er al aan dat de Chief minder greep heeft op de gemeen-

schapsfondsen. In dit geval geld dat van de ontwikkelingsorganisatie NOBOA afkomstig was. 

4 AFKOELING VAN DE HITSIGE CHIEF: Het Familiehoofd dat instemde met de “harem-

inlijvingswens” van een ambitieus bloedmooi grietje uit zijn familie, gaat zich met zijn gezin 

bezinnen op de vraag of het betreffende knappe meisje  niet beter haar Middelbare School kan 

afmaken......omdat, zoals de Chief zelf zei: het dorp dan nog veel meer aan haar zal hebben als ze 

(over drie jaar!) met nieuwe-nuttige-kennis terugkomt uit Accra! De Chief zou haar zo nu en dan in 

de hoofdstad kunnen bezoeken om haar van de noden van het dorp op  de hoogte te houden.... 

(Lees: haar drie jaar lang zo nu en dan bezoeken voor een vrijpartijtje zal de liefde wel bekoelen) 

5 DE CHIEF VRIJWAREN VAN DE VERDENKING GELD TE HEBBEN ONTVREEMD:  Het 

intelligente Council-lid dat de Boekhouding deed, had zelf ingezien dat hij zijn Chief <onvoldoende 

duidelijk> gewezen op de financieringsproblemen (waardoor de Chief dus eigenlijk ‘ter goeder 

trouw’ een groot bedrag ‘leende’). Om herhaling va zulke dure misverstanden te voorkomen, krijgt 

de boekhouder een gratis mini-cursus aangeboden door Nii's Noboa Foundation, had Nii’s 

ocheame gezegd. Ook dat die boekhouder daarvoor per auto naar de hoofdstad zal worden 

gebracht door Nii's eigen chauffeur. 

6 FEEN LANGDUREND GEMEENSCHAPPELIJK BELANG CREEREN:  De Noboa Foundation is op 

instigatie van Nii’s Ocheame bereid gebleken om de helft van de opleidingskosten van het sexy 

Meisje voor te schieten als haar Familie en de Chief zich ieder voor 50% garant stellen voor de 

terugbetaling van dat bedrag als het meisje voortijdig met haar studie stopt. De renteloze schuld 

wordt met 25% verminderd als het meisje slaagt voor haar examens. 

7 VERHULDE STRAF VOOR DE NU ELEGANT WEGGEPOETSTE  DIEFSTAL: De Chief laat 

vandaag zien dat hij de ontwikkeling van zijn gebied een warm hart toedraagt en graag met Noboa 
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Foundation wil samen werken. Dus staat hij (eindelijk!!) het land  voor Noboa's nieuwerwetse 

gewassenproject (100 hectares) voor 20 jaar ter beschikking aan Noboa's Baby-voedingsproject. 

Dat doet Zijne Excellentie de Chief per onmiddellijke ingang, tegen een “symbolische”  maar de 

facto aantrekkelijke vergoeding van de lokale tegenwaarde van US $ 8000 –- Dus 'toevallig'  slechts 

twee mille meer dan het bedrag dat de Chief al had besteed van het ingepikte schoolgeld. De Chief 

betaalt dus per onmiddellijke ingang het 'geleende' geld terug zonder dat hij zelf echt greep heeft 

op de transactie, maar ook zonder gezichtsverlies. Hij krijgt immers maar twee mille contant in 

handen. Het overeengekomen leasebedrag is bovendien véél lager dan de Chief aanvankelijk wilde 

incasseren. Noboa kan het zich dus gemakkelijk permitteren om de studies van de boekhouder en 

de nieuwe concubine grotendeels te financieren! Een win-win situatie. Zeker nu de twee mille voor 

de Chief in termijnen zal worden voldaan…en hij dus langere tijd moet wennen aan zijn 

toezeggingen die er bij elke betaling en plein publique worden ingepeperd.     

 

ALS GOEDE VRIENDEN UIT ELKAAR 

Nii (ik dus) laat merken dat hij in zijn sas is. Nii zegt met uitgestreken smoelwerk tegen zijn 

Ocheame (die niet toevallig ook Kofi (=op vrijdag geboren) heet net zoals ikzelf): 

“Je ziet maar weer Kofi: Ik heb weer veel geleerd van mijn vriend, de Chief, en van zijn 

Raadsleden l! Bedank hem daarvoor! En vraag of hij en alle leden van zijn Raad nog tijd 

hebben  om samen een kleinigheidje te eten en te drinken op mijn kosten. Ze worden ook 

uitgenodigd voor de opening van het nieuwe kindermeelfabriekje dat Noboa bouwt in Fise. 

Ik zal dan een paar auto’s sturen om hen op te halen.” 

 ===OO0=== 

 

 
OOK LEUK OM DE KIDS MET EEN DANSVERHAAL TE VERMAKEN ---- HIER IN EEN BUURTCENTRUM TE LOMÉ 2010 

 


