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EEN ANTROPOLOGISCHE KIJK OP ‘NORMAAL’

DANIELLE BRAUN

Hoe vaak had jij vandaag al een oordeel ergens over? Vond je iets raar, 
of ongewoon? In Da’s gek neemt Danielle Braun je mee op reis en laat je 
met de blik van een antropoloog kijken naar werk, relaties en zelfs naar 
wat we tussen de lakens doen. Daarbij betoogt ze dat ‘normaal’ soms best 
gek is, en ‘gek’ soms behoorlijk normaal. Of iets gek is hangt af van de 
context. In twintig verhalen geeft ze antropologische levenslessen, met 
daarbij prikkelende, reflectieve vragen. Door haar frisse blik op de mens 
raak je prettig in de war, je leven zal nooit meer hetzelfde zijn. Je wordt, 

kortom, zelf een beetje antropoloog. Van je eigen leven.
 

Danielle Braun is corporate antropoloog en expert op het gebied van 
organisatiecultuur en leiderschap. Haar boek De Corporate Tribe werd 

uitgeroepen tot Managementboek van het Jaar 2016.

‘Wat ze je niet vertellen wanneer je zoals ik antropologie gaat studeren, is 
dat je de rest van je leven een weirdo bent. Een buitenstaander in je eigen 
omgeving. Welkom bij de club. Dit boek rekent ook af met jouw normaal zijn.’

Joris Luyendijk, antropoloog, journalist, auteur
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Wat ze je niet vertellen, wanneer je zoals ik antropologie gaat studeren, 
is dat je de rest van je leven een weirdo bent. Door je als buitenstaander 
een langere periode wérkelijk in een andere gemeenschap of samenleving 
te verdiepen en vooral te verplaatsen, ben je na afloop namelijk een 
buitenstaander geworden in je eigen gemeenschap of samenleving. Dat 
is lang niet altijd handig of makkelijk, en als buitenstaanders dan ook nog 
‘antropologie’ en ‘antroposofie’ door elkaar halen, is het soms moeilijk 

geen geweld te gebruiken.

Daarom herkennen antropologen elkaar zo makkelijk, zoals ook 
oorlogscorrespondenten of artsen in traumagebieden aan een enkele 
onderlinge blik een vakgenoot herkennen. Niet zozeer een secret 

handshake, maar eerder een secret head shake.

Als antropoloog leer je jezelf deprogrammeren door je eigen vanzelf-
sprekendheden en aannames over wat normaal is fundamenteel tegen het 
licht te houden en ter discussie te stellen. Dit maakt je voor altijd een ander 
mens en isoleert je van de mensen voor wie deze vanzelfsprekendheden 
nog steeds precies dat zijn: dingen die vanzelf spreken: ‘Zo gaat dat hier 
gewoon.’ ‘Waarom doe je zo moeilijk?’ en al snel: ‘Ben jij hier wel gelukkig?’

Toen ik doorkreeg hoe onherstelbaar anders ik naar de werkelijkheid 
had leren kijken, heb ik vrij snel voor het freelancerschap gekozen: 
ik accepteerde dat mijn manier van denken zo ondermijnend was voor 
groepsprocessen op de werkvloer, en tegelijk zo bedreigend voor degenen 
die zich de baas wanen op die werkvloer, dat werken in loondienst 

onwerkbaar was.

Ik begon voor mezelf en je kan zonder overdrijving zeggen dat mijn boeken 
sindsdien een vast patroon volgen: ik wijs een veld aan, bijvoorbeeld 
Egyptische studenten in Cairo, of de Gazastrook, of een vierkante 
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kilometer op het Binnenhof, of de bancaire sector in de City van Londen, 
of PVV-stemmers, en vervolgens plunder ik mijn gereedschapskist vol 
antropologische hamers, beitels en nijptangen om verborgen aannames en 
machtsverhoudingen bloot te leggen. In feite bestaat mijn hele oeuvre uit 
het toepassen van antropologie op gebieden waar antropologen meestal 
wegblijven. Dat deze boeken tot de best verkochte non-fictie van Nederland 
horen, zou een aanwijzing kunnen zijn dat ook buiten de veranderkunde de 
antropologie een wereld te winnen heeft. Want binnen de veranderkunde 
gaat het inmiddels heel erg hard. Nog maar een paar jaar geleden werden 
antropologen weggelachen door andere disciplines – als deze disciplines 
überhaupt al wisten wat de studie inhield. Maar toen togen Danielle Braun 
en andere corporate anthropologists in binnen- en buitenland aan het 
werk. Zij wisten wel die verbinding te slaan tussen antropologische kijk- 
en analysemodellen aan de ene kant, en de weerbarstige praktijk waar die 

analyses moeten ‘landen’ aan de andere kant.

En wat een succes! Razendsnel begint corporate antropologie zich te 
vestigen als een serieuze stroming binnen de veranderkunde – een woord 
trouwens waar ik nooit aan hoop te wennen. Steeds meer managers 
en leidinggevenden hebben dankzij het verbindende werk van Danielle 
en anderen nu baat bij inzichten die mij als 21-jarige student na een 
omzwerving langs de Arabische wereld, de geschiedenis en de politicologie 

volledig van mijn sokken bliezen. 

Voor lezers die al een achtergrond hebben in de klassieke antropologie 
kan dit boek een zeer interessante verbreding betekenen: zo pas je 
vertrouwde antropologische concepten dus toe op de werkvloer. En tot 
lezers voor wie de antropologie nog helemaal nieuw is, zeg ik: ‘Hartelijk 

welkom bij de club van de weirdo’s.’

Joris Luyendijk, antropoloog, journalist, auteur





Da’s gek

1313

Er zijn in het alledaagse taalgebruik weinig woorden die zo makkelijk 
en onbedachtzaam worden gebruikt als ‘gek’. Er wordt ‘bijzonder’ 
of ‘opvallend’ mee bedoeld, maar vooral ook ‘psychisch gestoord’, 
‘ontoerekeningsvatbaar’. Wat de een ‘gek’ noemt, is voor de ander 

‘normaal’. 

Psychologen en psychiaters zijn tot op de dag van vandaag druk bezig 
om ‘gek’ van een wetenschappelijk betrouwbare definitie te voorzien. Alle 
vormen van ‘gekte’ worden geclassificeerd volgens de regels van een dik 
boek, de DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders), dat 
wordt gebruikt alsof het een objectief beeld geeft van menselijk gedrag. 
De DSM zegt heel veel over deze tijd, en over onze cultuur. Die relativering 

horen we weinig, veel te weinig. 

Wat is het dan fijn om een slimme, beetje gekke cultureel antropoloog 
te treffen die ons hierover iets kan leren. Die ons helpt om anders te 
kijken, om onze gekleurde bril eens af te zetten. Da’s gek is een boek voor 
iedereen die dit weleens zegt, en voor iedereen die er weleens van beticht 

is ‘gek’ te zijn. 

Bram Bakker
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Wat is gek,
wat is normaal? 

Een ring door je neus is voor veel mensen gekker dan eentje door je 
oor. Getrouwd zijn als man met drie vrouwen tegelijk is gek, maar drie 
vriendinnen hebben als vrouw is heel gebruikelijk. Je eigen hond opeten 
is gek, maar je eigen varken niet. Op de Dam ‘Allahu Akbar’ roepen tijdens 
de dodenherdenking geeft problemen, kannibalisme mag ook niet, maar 
als een priester in de kerk zegt dat hij het bloed van Jezus gaat drinken, 
vinden we dat heel gewoon. Hoe vaak heb je vandaag al een oordeel over 
iets gehad? Over iets wat je las in de krant? Over een nieuwe procedure 
op je werk? Over het kapsel van de buurvrouw? We oordelen de hele dag 

over gek en normaal.

Maar wat is dan precies gek en wat is normaal? Wie bepaalt dat eigenlijk, 
en hoe? Mensen zijn tribale wezens. We leven in groepen en daarbinnen 
meestal bij voorkeur in paren of in gezinsverband. Om de groep veilig te 
houden en te kunnen overleven, spreken we onderling omgangsvormen 
af. Eigenlijk ontstaan die in de loop van de tijd. Die afspraken, normen 
en waarden noemen we cultuur. En cultuur bepaalt wat je gek vindt en 
wat niet. Als jouw wieg ergens anders had gestaan, had je waarschijnlijk 
van andere dingen gezegd: ‘Da’s gek’. In dit boek ga ik je uitdagen, om 
te bepalen of gek wel echt gek is of best normaal. En andersom. Ik wil 

vertrouwd maken wat gek is, en gek maken wat vertrouwd is.
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We bouwen gekmakende 
tribes 

We creëren tribes met elkaar en daaruit ontstaat cultuur. Op ons werk 
ontstaan daardoor systemen en organisaties. Soms echter zijn deze 
ver afgedreven van wat wij mensen eigenlijk met elkaar willen. We 
leven het liefste in veilige tribes, waar we elkaar zien en onze eerste 
levensbehoeften kunnen vervullen. Waar we kunnen liefhebben en 
vertrouwen. Toch bouwen we in organisaties en in de samenleving soms 
ook rare, ontzielde tribes. Omdat we onze systemen zo inrichten dat we 
procedures en papier belangrijker vinden dan menselijk contact. Dan 
vergeten we wat wij als mensen zo nodig hebben. Elkaar echt zien en 
aan elkaar vragen wat de ander nodig heeft bijvoorbeeld. Mensen zijn 
nu eenmaal niet allemaal hetzelfde en hebben ook niet hetzelfde nodig. 
Die bureaucratie en standaardisatie kan gekmakend zijn. Als je goed om 
je heen kijkt, zie je dat we op sommige plekken in de samenleving en in 
organisaties ver van onze tribale, menselijke behoeften zijn afgedwaald. 
En daarmee onthechten we misschien ook wel de samenleving; voelen we 

ons minder veilig en worden we eenzamer. 

Van nadenken over wat gek is en normaal kan je een beetje in de war 
raken. Dan ga je alles wat je van tevoren gewoon voor waar aannam, 
ter discussie stellen. Cultuurrelativisme noemen we dat. Dan leer je dat 
wat jij gek vindt, ook maar een idee is. Het helpt als je als het ware je 
camerastandpunt een beetje verder uitzoomt dan je gewend bent. Dan kijk 
je met nieuwe ogen naar jezelf en je omgeving. Als je dat steeds opnieuw 



doet en jezelf leert je oordeel uit te stellen, wordt gek opeens normaal en 
normaal gek. Je traint je verwonderde blik en je compassiespier als het 
ware. Dat vraagt om een beetje dissociëren. De blik van de buitenstaander, 
de reiziger, de antropoloog. Dat is precies wat ik je met dit boek wil laten 
ervaren. Dat vanzelfsprekendheden minder vanzelfsprekend zijn. Wees 
dus gewaarschuwd. Ik neem je mee op reis in je eigen leven, tussen de 
lakens, in de wereld, in organisaties en in de psychiatrie – het domein van 
gekte. En ik hoop oprecht dat je na het lezen van dit boek anders kijkt, 

vragen stelt, meer ziet. En minder oordeelt.

De verwonderde blik 
van de antropoloog 

Antropologie maakt vertrouwd wat vreemd is en vreemd wat vertrouwd 
is. Ik ben cultureel antropoloog. Antropologen gaan van oudsher naar 
verre vreemde volkeren om te leren hoe mensen samen leven, werken, 
geloven, ruziemaken en het bijleggen, kinderen opvoeden, tribes vormen. 

Als je een historicus naar de wereld laat kijken, zal die je vertellen wat er 
in de afgelopen millennia is gebeurd. Kijkt een econoom naar de wereld, 
dan ziet die de financiële gezondheid van jouw huishouden of bedrijf. Een 
bedrijfskundige beoordeelt of logistieke processen al dan niet handig zijn 
ingericht. Een arts let op de (on)gezondheid van de wereldbewoners. Laat 
je een psycholoog naar mensen en de wereld kijken, dan zal die focussen op 
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individuele overtuigingen van mensen en op hoe die systemisch op elkaar 
inwerken. De knop om aan te draaien als je iets wilt veranderen is dan het 
individu. Je zult dan bijvoorbeeld een goed gesprek met een medewerker 
voeren om op die manier zijn of haar ideeën te beïnvloeden. Je hoopt 
daarmee op gedragsverandering. Antropologen gaan over datgene wat er 
tússen mensen zit. Over de menselijke interactie die maakt dat mensen in 
een groep iets anders doen dan ze wellicht vertellen dat ze doen als je ze 
daar individueel naar vraagt. Die optelsom van interacties, overtuigingen 
en gedrag noemen we cultuur. Datgene wat je gek vindt of juist normaal, 

wordt voor een groot deel bepaald door je culturele overtuigingen.

Gek is een contextprobleem
Zeggen dat je iemands bloed gaat drinken is niet handig op de Dam, dan 
is de kans groot dat je op een gesloten psychiatrische afdeling of in een 
politiecel terechtkomt. Maar in de kerk met een paarse jurk aan mag dat 
dan weer wel. Als man die paarse jurk aantrekken in de supermarkt geeft 

juist weer veel bekijks.

Ik denk dat niets gek is in zichzelf. Mensen niet, dingen niet, gedrag niet. 
Het aantal glazen wijn dat een ‘normale’ Fransman drinkt in een week 
valt in Nederland al snel in de categorie verslaving. In Nederland is 
het onbeleefd iemand in de bus te vragen hoeveel hij of zij verdient. In 
Thailand is dat minder een taboe. In Nederland betaal je de dokter of het 
ziekenhuis als je ziek bent. In China betaal je de traditionele genezer juist 
als je gezond bent. Het is immers de taak van de dokter om jou gezond te 

houden, dus als je ziek bent hoef je niet te betalen. 



We vinden iets gek als het buiten de curve valt van wat binnen onze 
cultuur normaal is. Als iets wringt heb je twee keuzes: jezelf veranderen, 
of de context wijzigen. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, want het 
is niet altijd mogelijk uit je eigen context te stappen. Maar soms zou het 
wel handig zijn. Als je stemmen in je hoofd hoort, ben je in Afrika beter af 
dan in Nederland. Hier ben je ziek, krijg je een stempel, verlies je wellicht 
je baan en kom je terecht in de GGZ. In een traditionele tribe in Afrika 
word je misschien wel sjamaan of witch doctor en sta je in hoog aanzien, 
omdat je met voorouders kunt praten. Maar als je albino bent, heb je echt 
een beter leven in Nederland dan in Afrika, waar je als heks gezien wordt. 

Dit fenomeen heet matter out of space. Een paardenbloem in een groot 
grasveld vinden we mooi. Diezelfde bloem tussen onze terrastegels wordt 
hardhandig uit de grond gerukt; verkeerde plaats. Wijn drinken vinden 
we ’s avonds bij een etentje met vrienden gewoon, ’s ochtends bij het 
ontbijt een glas wijn drinken met de buurvrouw voor je naar je werk gaat 
is raar. Mensen denken graag in hokjes, zodat ze de enorm chaotische 
werkelijkheid om zich heen een beetje kunnen ordenen. Anders moeten 
we over te veel nadenken op een dag. Matter out of space gaat erover dat 
iets in het verkeerde hokje zit. Of dat er geen hokje voor bestaat. Als je 
in je hoofd een hokje hebt met twee genderrollen: man en vrouw, dan is 
transgender een ingewikkeld fenomeen. Past niet in een van de hokjes. 
Matter out of space. Mensen die buiten de lijntjes kleuren noemen we 
vaak gek. Soms handig; zo houden we onze tribes helder en veilig voor 
onszelf. Maar soms is het jammer, want juist de mensen buiten de hokjes 

zorgen voor vernieuwing en creativiteit.
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Gefascineerd door gekte 
Toen ik vijftien was, had ik een bijzondere passie. In plaats van naar de 
disco te gaan, zat ik avonden lang met een highlighter in de Bijbel, de 
Koran, de Torah, de Bhagavad Gita, boedhistische teksten en het boekje 
van Mao te zoeken naar overeenkomsten in teksten. Over naastenliefde 
bijvoorbeeld. Of ik zocht of andere religies ook zoiets als de tien geboden 
kenden. Totaal gefascineerd door het feit dat mensen hun religie uniek 

vinden maar in feite allemaal hetzelfde zeggen en willen. 

Op mijn achttiende begon ik met een studie culturele antropologie. 
Ik studeerde af in Afrikaanse en Aziatische bezetenheidsreligies en 
voorouderverering. Nog steeds was ik gefascineerd door hoe verschillend 
we overal op de wereld cultuur vormgeven én door hoe we dat op dezelfde 
manier doen. In het derde jaar kwam ik erachter dat ik niet per se naar 
dat éne dorp in Zuid-Oost Bali wilde, maar dat ik geboeid ben door het 
concept van cultuur. Het fascineerde me dat we zoiets als cultuur hebben. 
Zoals een bioloog wil weten hoe een organisme is opgebouwd, zo wilde ik 

de ‘grammatica’ van cultureel samenleven snappen. 

Ik ging culturen en hun oorsprong bestuderen. Was geïntrigeerd door de 
vraag hoe mensen overal met elkaar tribes bouwen. Hoe ze dat tegelijkertijd 
zo divers én hetzelfde doen. Ik werd gegrepen door de schoonheid van 
dat bouwen. Van de interne logica die in al die overtuigingen en soms 
vreemde gewoontes zit. Ik ging op zoek naar de logische patronen van 
cultuur. Niet alleen maar bij verre, exotische volken, maar juist ook in het 
alledaagse leven om de hoek. Tijdens familie-etentjes, in de buurt en bij 

bedrijven en organisaties in Nederland.



Al tijdens mijn studie ben ik me gaan specialiseren in corporate 
antropologie (bedrijfs- of organisatieantropologie). Dat was wel even 
wennen voor mijn professoren, die erg gericht waren op niet-westerse 
samenlevingen. Maar het exotische dat dichtbij te vinden is, was juist wat 
mij zo aansprak. Mensen in kantoorpanden kunnen wonderlijke rituelen 
en omgangsvormen hebben. Gedurende anderhalf jaar zat ik vrijwel 
dagelijks in een politieauto om onderzoek te doen naar de cultuur van 
politieagenten. Hun rituelen leren kennen en in hun werkelijkheid stappen, 
daar promoveerde ik op. Werkte bij de politie als organisatieadviseur 
en vervolgens bij een groot organisatieadviesbureau. Dat was pas gek 
voor een antropoloog: de wereld van spreadsheets, planning & control, 

PowerPoints en quickscans. 

Toen ik 29 was werd ik directeur van een asielzoekerscentrum met 
achthonderd bewoners en tachtig medewerkers. Ik zag prachtige mensen 
uit alle windstreken. Maar ook veel gekte. Mensen die door oorlog 
gek waren geworden én mensen die gek werden gemaakt door het 
asielsysteem. Ik werd regiodirecteur en coördineerde de asielopvang in 
Noord-Brabant en Limburg en de landelijke instroom van minderjarige 
asielzoekers. In de toen overvolle asielzoekerscentra – het was oorlog in 
Angola en in de Balkan – was het een groot probleem: mensen die in de 
war waren en daardoor gevaarlijk of lastig voor anderen, konden nergens 
terecht. De (forensische) psychiatrie liep vast en de overlast in de centra 
was te groot. We begonnen AMOG-centra te openen (Asielzoekers Met 
Onaangepast Gedrag), plekken waar mensen veilig konden wachten op 
psychiatrische hulp. Het was heftig en intens om een woongemeenschap 
te leiden waarin gekte tot grote wasdom kwam en het was balanceren 
tussen veiligheid, zorg, dealen met oorlogsdaders en -slachtoffers en 

aanlopen tegen de grenzen van het zorgsysteem.
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Inmiddels was ik moeder geworden van een prachtige zoon en diende 
het tweede kind zich aan. Die zwangerschap verliep minder voorspoedig. 
Mijn dochter werd drie maanden te vroeg geboren (ze is nu een prachtige, 
gezonde jongedame), en had in haar eerste jaren veel zorg nodig. Ik koos 
er toen voor veel thuis te zijn en nam met pijn in mijn hart afscheid van de 
asielopvang. Ik werd trainer en consultant en had mijn eigen bedrijf. Over 
die antropologische blik begon ik te schrijven, les te geven en er in lezingen 
over te vertellen. Ik ontmoette Jitske Kramer. We spraken dezelfde taal 
en schreven het boek De Corporate Tribe, Managementboek van het jaar 
2016. Ik richtte de Academie voor Organisatiecultuur op, een platform 
voor corporate antropologie in Nederland met leergangen, trainingen, 
advieswerk en lezingen over Anders kijken – Meer zien – Beter veranderen. 
We stellen lastige vragen aan leiders en leiden mensen op in gesprek te 
gaan over de vraag welke cultuur normaal en wenselijk is in hun organisatie. 
Ik maak binnen bedrijven en op podia gek wat vertrouwd is en vertrouwd 
wat gek is. Reis de wereld rond op zoek naar best practices en pas die 
in opdracht toe in organisaties en de samenleving. We weten al lang hoe 
we moeten organiseren en veranderen, maar we zijn het soms alleen even 
vergeten. Als je bijvoorbeeld wilt weten hoe je de concurrent voor kunt 
blijven, kan je die kunst prima afkijken bij de voormalige koppensnellers uit 
Indonesië. De Asmat, een voormalig koppensnellende tribe, geloven niet in 
een natuurlijke dood. Als iemand in hun dorp is overleden, gaan ze ervan 
uit dat dat door toedoen van hekserij uit het naburige dorp is gekomen. De 
dood moet dan gewroken worden. De Asmat plaatsen dan een zogenaamde 
bisjpaal in hun dorp, die symbool staat voor de ziel van hun geliefde. Pas als 
er een kop gesneld is in het buurdorp, wordt de bisjpaal omgehaald en heeft 
de overledene rust. Wat je daarvan kunt leren als je een zeer ambitieuze 
organisatie bent? Een bisjpaal neerzetten in de hal of de personeelsruimte 
waarop je de doelstelling van dat jaar zet. Die ene concurrent die je wilt 
overnemen of de omzetcijfers die je dat jaar wilt behalen. Rust niet voordat 
de bisjpaal om kan, voordat je je doel hebt behaald. Zo wordt voor iedereen 



zichtbaar en voelbaar waaraan keihard gewerkt moet worden. Ga je fuseren 
of intensief samenwerken met een ander bedrijf? Als je snapt hoe het 
werkt met bruidsschatten op een (Indiase) bruiloft, weet je wat je te doen 
staat. Fusieonderhandelingen en onderhandelingen over een bruidsschat 
lijken op elkaar. En het maakt uit of jij als bedrijf gaat inwonen bij de ander 
of dat de ander bij jou komt of dat je samen op zoek gaat naar een nieuw 
pand. Zijn kantoortuinen en het nieuwe werken lastig te implementeren? 
Nomadische volken werken al eeuwenlang op afstand. Als we goed kijken 
hoe zij dat doen, kunnen we vergaderingen omvormen tot geweldige 
gatherings waar mensen wél graag voor naar kantoor komen. Een goede 
dialoog voeren over je strategische visie? Door middel van een kgotla, een 
Afrikaanse volksraadpleging, hoor je alle stemmen en meningen. We passen 

oude wijsheid toe op moderne organisaties. 

Altijd ben ik gefascineerd gebleven door de vraag wat gek is en wat 
normaal. Soms wordt het me even te gek. Moet ook ik even stilstaan en 
met behulp van lieve mensen om me heen weer even mijn eigen normaal 
terugvinden. Dat is lastig en het verrijkt. Maakt compassievol. Ik ben 
gestopt met zeggen: ‘Da’s gek.’ Maar ik ben wel altijd nog op zoek… naar 
gekte. Ik hoop je met dit boek net zo enthousiast te maken voor die 

zoektocht als ik zelf al die jaren ben.

Mijn dragende tribes  
‘Geen mens is los verkrijgbaar.’ Ik word gedragen door een aantal 
geweldige tribes van mensen om mij heen. Dankzij hen heb ik dit boek 

kunnen schrijven.



Da’s gek

2525

Met mijn professionele tribemembers, collega’s van de Academie voor 
Organisatiecultuur, dagen we elke dag opnieuw de soms vastgeroeste 
waarheid in organisaties uit. Elke dag blijven we met elkaar leren en 
tegen elkaar zeggen: ‘Da’s gek.’ Dank voor jullie collegialiteit, inspiratie 

en vriendschap. 

Ingeborg Zeijlmans heeft dit boek meegelezen. Dank je wel, wat lopen we 
al ontzettend lang met elkaar mee en wat is het te gek dat je er altijd bent.
Mijn boeken zijn een belangrijke pijler in mijn leven. Het is fijn om te 
werken met mensen die van je verhalen een prachtboek durven te maken. 
Dank je wel uitgevers van Boom | Management Impact en van Uitgeverij 

Water voor de begeleiding en mooie opmaak van dit boek. 

Mijn ouders en zusje wil ik bedanken dat ze mij de ruimte hebben gegeven 
de mooiste studie te gaan doen die ik me had kunnen wensen. In een tijd 
dat je daar per definitie werkloos van zou worden. Het is toch nog goed 

gekomen.

Last but first… Mijn lieve, heerlijke, gekke thuistribe. Ook zij hebben dit 
boek meegelezen en zien ontstaan. Marleen, mijn vrouw, die mij nooit gek 
vindt maar wel te gek. En ik haar. Van dochter Indi leer ik om met volle 
teugen alles uit het leven te halen, met compassie voor de mensen om je 
heen en grote humor. Je bent prachtig, vanbinnen en vanbuiten. Van zoon 
Tomar leer ik elke dag waar het echt over moet gaan in het leven. Niet 
over geld of carrière, maar over relaties met familie en vrienden, over 

hogere idealen en de samenleving. So proud of you.



Anders kijken, meer zien in 
twintig verhalen 

Genoeg gekletst… op naar twintig verhalen over ‘Da’s gek’. Verhalen die 
tot stand zijn gekomen door mijn studie, door mijn reizen over de wereld, 
door mijn praktijkopdrachten in de zorg en andere organisaties, door mijn 
betrokkenheid bij de psychiatrie en de uitdagingen daarin, en door met 
een antropologische blik naar mijn eigen leven en de relaties om mij heen 
te kijken. Verhalen die je net even anders laten kijken. Antropologie is 
meer de kunst van het vragen stellen, dan van het antwoorden geven. 
De kracht van de antropologie is juist niet oordelen, maar aanzetten tot 
vergelijkingen tussen jezelf en de ander. Door in een ‘vreemde’ wereld te 
stappen, wordt je eigen normaal minder vanzelfsprekend. Aan het einde 
van elk verhaal staan daarom een paar vragen. Vragen waar je lezend 
in je eentje over kunt doormijmeren. Of die je met iemand anders kunt 

gebruiken ter reflectie op je leven, je werk, je relaties, de wereld.

Ik wens je veel leesplezier. Enjoy!



GA MEE OP REIS
GEK IN DE WERELD



Nawoord
Ik hoop dat het is gelukt. Dat gek nu vertrouwd is en vertrouwd gek. Dat je 
een beetje scheef bent gaan kijken. Naar de wereld, naar de samenleving, 
naar organisaties, naar de psychiatrie, naar relaties, naar jezelf. Dat je 
prettig verward bent. Uitgezoomd. Dat je een beetje antropoloog bent 

geworden. Dat je heel vaak en toch ook nooit meer zegt: ‘Da’s gek.’

Meer mooie verhalen? In het boek De Corporate Tribe neem ik je opnieuw 
mee de wereld rond. In dertig meeslepende verhalen wordt een andere 
blik op organisaties en organiseren gegeven. Exotisch, maar met praktisch 
toepasbare denkwijzen, tips en verandermodellen. Je raakt opnieuw 
prettig in de war én goed toegerust om met een antropologische blik en 

gereedschapskist met organisatiecultuur aan de slag te gaan.

Leren anders te kijken. Meer te zien. Beter te veranderen. Zelf met 
organisatiecultuur aan de slag te gaan. Je kunt de leergang Corporate 

Antropologie volgen of een van de korte trainingen. 
Kijk op www.avorganisatiecultuur.nl voor alle opleidingen.

Leren de wijsheid van de minderheid te gebruiken in al je gesprekken en 
dialogen. Op je werk en privé. De kracht van het collectief te benutten. 
Volg een Harry-training; Deep Democracy: een dialoogmethode uit Zuid-
Afrika waarin alle stemmen gehoord worden. Je sabotage tegengaat. Echt 

iedere stem er mag zijn. Kijk op www.deepdemocracyacademy.nl.
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Een lezing boeken? Ik geef lezingen over ‘Da’s gek’ of over organisatie-
cultuur en verandering. Gericht op samenlevingsvraagstukken en je 
eigen leven, of op maat voor (zorg)organisaties, GGZ-instellingen, of een 
congres. Kijk op www.avorganisatiecultuur.nl voor een overzicht van alle 

thema’s.

Wil je me volgen? Leuk. Zoek me op op LinkedIn, Facebook of Twitter:       
@daniellebraunOL. Of ga naar het YouTube-kanaal van de Academie voor 

Organisatiecultuur. Vol complete lezingregistraties, filmpjes en vlogs. 

Af. Klaar. Da’s gek.



Da’s gekDa’s gek
EEN ANTROPOLOGISCHE KIJK OP ‘NORMAAL’

DANIELLE BRAUN

Hoe vaak had jij vandaag al een oordeel ergens over? Vond je iets raar, 
of ongewoon? In Da’s gek neemt Danielle Braun je mee op reis en laat je 
met de blik van een antropoloog kijken naar werk, relaties en zelfs naar 
wat we tussen de lakens doen. Daarbij betoogt ze dat ‘normaal’ soms best 
gek is, en ‘gek’ soms behoorlijk normaal. Of iets gek is hangt af van de 
context. In twintig verhalen geeft ze antropologische levenslessen, met 
daarbij prikkelende, reflectieve vragen. Door haar frisse blik op de mens 
raak je prettig in de war, je leven zal nooit meer hetzelfde zijn. Je wordt, 

kortom, zelf een beetje antropoloog. Van je eigen leven.
 

Danielle Braun is corporate antropoloog en expert op het gebied van 
organisatiecultuur en leiderschap. Haar boek De Corporate Tribe werd 

uitgeroepen tot Managementboek van het Jaar 2016.

‘Wat ze je niet vertellen wanneer je zoals ik antropologie gaat studeren, is 
dat je de rest van je leven een weirdo bent. Een buitenstaander in je eigen 
omgeving. Welkom bij de club. Dit boek rekent ook af met jouw normaal zijn.’

Joris Luyendijk, antropoloog, journalist, auteur

Da’s gek
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