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Inleiding g 
Inn de afgelopen decennia is er over de hele wereld veel waardeonderzoek uitge-
voerd.. Vooral na het waardeonderzoek van Rokeach lijken de toepassingsmoge-
lijkhedenn wel eindeloos te zijn. Ook in Nederland wordt veel gebruik gemaakt van 
waardeonderzoek.. De waardelijsten die daarbij gebruikt worden, zijn over het 
algemeenn afkomstig uit andere landen en vaak van oudere datum. Door waarde-
lijstenn te gebruiken die niet speciaal voor Nederland zijn ontwikkeld, worden ele-
mentenn uit andere culturen in het Nederlandse consumentenonderzoek inge-
bracht.. De vraag is nu: kan dat wel? 

Waarr cultuurvermenging toe kan leiden moge blijken uit het volgende, waar 
gebeurde,, verhaal. Voor autochtone Nederlanders is het een doodnormale zaak 
omm hun hond in trein en bus mee te nemen, maar als een allochtone Nederlander 
zijnn schaap per bus wil vervoeren ontstaat de volgende situatie: 

"Op"Op 27 maart vieren de moslims Aïd-el-kebir (het offerfeest). Voor dit feest moet 
eeneen schaap of geit worden geslacht en de Nederlandse overheid eist dat dit in 
slachthuizenslachthuizen gebeurt. De meeste schapen worden bij het slachthuis verhandeld, 
maarmaar ook worden ze nog wel bij een boer gekocht, zodat het beestje dan naar het 
abattoirabattoir vervoerd moet worden. 

DatDat deed Abdul in ieder geval vorig jaar. En omdat hij in Marokko zelf ooit slachter 
was,was, en hij zich met een schaap goed op zijn gemak voelde, besloot Abdul met de 
busbus naar het slachthuis te gaan. Nederlanders nemen toch ook gewoon hun hond 
meemee in de bus? Dus kocht hij een strippenkaart en stempelde twee strippen voor 
hemzelfhemzelf en twee voor zijn schaap. De buschauffeur evenwel was not amused. D'r 
uituit met dat schaap! Abdul moppert na in de klas. Als een hond in de bus mag, 
waaromwaarom een schaap dan niet? Zijn klasgenoten zijn het met hem eens. Liever een 
schaapschaap in de bus dan een hond. Want honden zijn onreine, vieze dieren." 
NRCNRC 13 maart 1999: uit Schaap in de bus door Elizabeth Termeer. 

Tochh hebben autochtone Nederlanders niet altijd problemen met schapen, want ze 
vindenn het wel toelaatbaar, ja zelfs prachtig, als er met Kerstmis een zogenaamde 
'levendee kerststal' in nota bene de kerk aanwezig is. Hierin bevinden zich dan niet 
alleenn schapen, maar vaak zelfs een ezel en bij gebrek aan een os een koe. Maar 
eenn schaap in de bus, dat kan niet. Hoe men met dieren omgaat hangt af van wat 
inn een bepaalde cultuur gebruikelijk is. In Nederland is het eten van katten en 
hondenn not done, terwijl men in veel Aziatische samenlevingen daar geen enkel 
probleemm mee heeft. Omgaan met dieren heeft in verschillende culturen verschil-
lendee invullingen en er horen verschillende waarden bij. 
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Dee titel van dit proefschrift 'Een schaap in de bus? Een onderzoek naar waarden 
vann de Nederlander' wil uitdrukken hoe subtiel vaak de verschillen tussen culturen 
enn dus tussen waarden in een land of tussen landen onderling kunnen zijn. Een 
onderzoekk naar waarden zal met die verschillen rekening moeten houden. 
Daaromm is het niet mogelijk om waardeonderzoek uit andere culturen zonder 
meerr in Nederland toe te passen en is dit waardeonderzoek in eerste instantie 
beperktt gebleven tot de autochtone Nederlander. 

Ditt proefschrift is vooral geschreven vanuit de behoefte van de marketingcommu-
nicatie,, omdat waarden in de communicatie met de consument een grote rol spe-
len.. Het is het eerste proefschrift dat in opdracht en onder supervisie van SWOCC 
verschijnt. . 

Inn het eerste hoofdstuk wordt aangegeven hoe waarden per cultuur verschillen. 
Daarnaa wordt beschreven welke rol waarden in het marketingproces spelen. Dit 
leidtt tot de wenselijkheid van een nieuwe waarde-inventarisatie en daarmee tot 
dee probleemstelling van dit onderzoek. In het tweede hoofdstuk wordt een over-
zichtt gegeven van eerder waardeonderzoek. Met name wordt ingegaan op het 
werkk van Rokeach, op wiens theorieën dit voorliggend onderzoek is gebaseerd. In 
hoofdstukk drie komt het inventariseren van de actuele waarden van de 
Nederlanderr aan de orde en in hoofdstuk vier wordt de structuur van de geïnven-
tariseerdee waarden en de manier waarop hierin dimensies zijn te onderscheiden 
besproken.. In hoofdstuk vijf wordt verslag gedaan van de toepassing van dit 
onderzoekk in de tijdschriftenmarkt bij het ontwikkelen van de VNU-Waarde-
monitor.. Hoofdstuk zes bevat voorspellingen van toekomstige waardeontwikke-
lingenn op basis van leeftijd- en cohorteffecten bij autochtone Nederlanders. 
Hoofdstukk zeven sluit dit proefschrift af met een aantal conclusies en voorstellen 
voorr verder onderzoek. 
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