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Inleiding

De vanzelfsprekendheid waarmee producten in dagelijkse routines opgenomen worden,
zonder kritisch te kijken naar de mogelijke boodschap die het product onopgemerkt
communiceert, wekte mijn interesse voor het doen van dit onderzoek. Het is aan mij als
cultuurwetenschapper om deze boodschappen die in onze systemen opgenomen zijn, bloot te
leggen. Ik ben door mijn opleiding getraind in het zien van dit soort onzichtbare
maatschappelijke systemen die normaliter blindelings geconsumeerd worden. Ik ben ervan
overtuigd dat de stilzwijgende ideologieën in deze systemen gecommuniceerd worden naar de
doorsnee consument en dat deze informatie ook aankomt. Het is daarom van belang dat er
blootgelegd wordt wat en hoe een cosmeticamerk zoals Rituals ongemerkt ideologieën
communiceert. Bovendien hoop ik aan de consument een geheel aan ideologische systemen te
kunnen illustreren, waarvan zij slechts een zeer klein onderdeel bewust registreren.
Binnen dit onderzoek staan twee parfums van Rituals centraal: ‘Roi d’Orient’ en ‘Eau
d’Orient’, respectievelijk een mannen- en vrouwenparfum uit de collectie ‘Oriental essences’
(bijlage 1 en 2). Rituals is een Nederlands bedrijf dat in 2000 opgericht is door Raymond
Cloosterman. Het is een snelgroeiend bedrijf: in 2017 telde ze meer dan vijfhonderd winkels
in zesentwintig landen en voor 2021 streeft Rituals naar duizendveertig vestigingen in
achtentwintig landen (Stam, RetailNews). Rituals zegt “geïnspireerd [te zijn] door de
eeuwenoude kennis en tradities uit verschillende Aziatische culturen” waarmee ze “een
omvangrijke collectie luxe doch betaalbare home & body-producten” creëren (“Over
Rituals”).
Rituals richt zich niet slechts op de verkoop van goederen, maar zoals ze zelf
aangeven: “We’re not here to sell you beauty, we are here to make you feel good” (“Over
Rituals”). Ze proberen dus een gemoedstoestand – “feel good” – te verkopen. Binnen dit
onderzoek maak ik onderscheid tussen twee elementen, die samen het bovenstaand
totaalproduct van Rituals tot stand brengen. In figuur 1 is de opdeling van deze twee
elementen visueel weergegeven. Om het totaalproduct van Rituals te vervaardigen, worden
twee componenten samengevoegd: het goed in de vorm van de parfums, en de toegevoegde
waarde in de vorm van de belevenis.
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het goed:
parfum

totaalproduct:

toegevoegde
waarde:

“to make you
feel good'
(gemoedstoestand)

belevenis

Figuur 1: Het totaalproduct – een gemoedstoestand – van Rituals wordt gevormd door het
samengaan van het goed (de parfum) en de toegevoegde waarde (de belevenis).

Dit onderzoek zal twee theoretische kaders met elkaar verbinden, om zo een rijker beeld te
vormen van het totaalproduct van Rituals. Het eerste theoretische kader waarbinnen het goed
bestudeerd zal gaan worden, kenmerkt zich door semiotiek en discours. Centraal staat
Mythologies (1957) van Roland Barthes, waarin hij het semiotische systeem van de linguïst
Ferdinand de Saussure uitbreidt met een tweede, mythologische laag (Barthes 8). Deze laag
geeft inzichten in de mythe: een onderliggende ideologie die (onopgemerkt) gecommuniceerd
wordt. De mythe “wordt gecommuniceerd aan de hand van een discours”, dat zich kenmerkt
door een set normen en waarden die cultureel gestructureerd zijn en als waarheid worden
beschouwd (107-109). Het semiotische mythe systeem biedt de mogelijkheid om cultuur van
natuur te onderscheiden. Om dit discours te duiden binnen dit onderzoek, zal het oriëntalisme
als theoretisch raamwerk dienen. Edward Saïd brengt met Orientalism (1979) een theoretisch
handvat om de kunstmatige oppositie tussen wij en zij: het Westen en het Oosten, of
respectievelijk de Occident en de Oriënt te bestuderen. De aanleiding voor Saïd van het
schrijven van dit theoretische raamwerk was de representaties van de Oriënt door schilders en
schrijvers, hoofdzakelijk . Inmiddels biedt het concept oriëntalisme ook inzicht in hoe de
(Islamitische) Oriënt gedemoniseerd wordt in het hedendaagse nieuws, in het bijzonder na de
aanslagen van 11 september in het World Trade Centrum in New York (“Edward Saïd” 18.0318.28, 19:28-19:34). Daarnaast komen Oriëntalistische clichébeelden ook veelvoudig voor in
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een breed spectrum van alledaagse zaken en producten, zoals in de cosmetica producten van
Rituals.
Het tweede theoretische kader dat gebruikt wordt voor dit onderzoek, is die van de
beleveniseconomie. In De Beleveniseconomie (1999) wordt door B. Joseph Pine II en Joseph
H. Gilmore het theater gebruikt als theoretisch model voor het toevoegen van een vierde
economisch “waardeniveau” dat boven de economische waardeniveaus van: commodities1,
goederen en diensten uitstijgt (Pine en Gilmore 27). Dit niveau wordt vormgegeven door het
creëren van een belevenis. De theorie van de beleveniseconomie is gestoeld op een verbrede
definitie van theater, voortbouwend op zowel sociale wetenschappen als
theaterwetenschappen. Pine en Gilmore hebben zich hiervoor laten inspireren door Erving
Goffman, een socioloog die dramaturgische principes inzette om sociale interacties en
werksituaties te verklaren (155). Daarnaast leidt de theorie van socioloog Richard Schechner
tot de totstandkoming van de brede definitie van theater die Pine en Gilmore hanteren, waarbij
werk als theater wordt gezien (156). Een belevenis wordt door Pine en Gilmore gedefinieerd
aan de hand van vier verschillende domeinen: educatie, entertainment, escapisme en esthetiek.
Door de namen van de parfums en de manier waarop de belevenis rondom deze
goederen met veel oriëntalistische kenmerken vormgegeven is, heb ik de volgende hypothese
opgesteld: De manier waarop de belevenis rondom de parfums geconstrueerd wordt, draagt
direct bij aan het verspreiden van een verborgen ideologische boodschap, die oriëntalistisch
van aard is. Om dit te onderzoeken, zal de volgende hoofdvraag in dit onderzoek leidend zijn:
Op welke manier creëert cosmeticamerk Rituals met de parfums ‘Roi d’Orient’ en ‘Eau
d’Orient’ – ten behoeven van een totaalproduct – tegelijkertijd een belevenis en een
oriëntalistische mythe? Ten behoeven van de hoofdvraag staan in twee hoofdstukken twee
deelvragen centraal. Het eerste hoofdstuk geeft antwoord op de vraag: Op welke manier
creëren de parfums ‘Roi d’Orient’ en ‘Eau d’Orient’ een oriëntalistische mythe? Het tweede
hoofdstuk geeft antwoord op de vraag: Op welke manier creëert cosmeticamerk Rituals een
belevenis?
Methodologisch zal er binnen dit onderzoek een scherpe tweedeling zijn tussen het
goed en de belevenis. Het apart analyseren van de twee elementen, ieder met een eigen
methode, zal resulteren in een rijke conclusie van het totaalproduct. In het eerste hoofdstuk
wordt gebruikgemaakt van het semiotische mythe systeem van Barthes. Dit deel van het

In De beleveniseconomie heeft uitgeverij Sdu Uitgevers ervoor gekozen om het Engelse begrip “commodities”
onvertaald te gebruiken, doordat in verschillende contexten er een wisselende Nederlandse vertaling is, wat
teniet zou doen aan de essentie van het boek (Pine en Gilmore 7).
1
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onderzoek gaat op microniveau in op de parfums, waarbij verschillende elementen van de
parfums beurtelings worden uitgelicht binnen het raamwerk van dit systeem. Dit zal de
bouwstenen van de oriëntalistische mythe weergeven en deze van context voorzien. Hiervoor
zal gekeken worden naar de begeleidende verkoopteksten, de naamgeving en de visuele
vormgeving van de parfumverpakkingen. In het tweede hoofdstuk staat de constructie van de
belevenis centraal. De theorie met bijgaande concepten die Pine en Gilmore vanuit het veld
van de theaterwetenschappen bieden, zullen dienen als de theoretische lens en de
methodologische benadering voor het duiden van de economische toegevoegde waarde van de
parfums. Dit deel van het onderzoek bekijkt het creëren van een belevenis door Rituals op
macro niveau, maar legt in het bijzonder de nadruk op de belevenis rondom de twee parfums.
Elementen die centraal staan in de analyse zijn: de inrichting van de winkel, de tekst in de
marketingcampagne en de (online) presentatie van de parfums.

7

De oriëntalistische mythe
In dit hoofdstuk zullen de parfums onderworpen worden aan een semiotische discours
analyse, om antwoord te geven op de deelvraag: Op welke manier creëren de parfums ‘Roi
d’Orient’ en ‘Eau d’Orient’ een oriëntalistische mythe? Een semiotische analyse maakt het
mogelijk om een geconstrueerd object te deconstrueren. Tijdens het ontrafelen van een
construct, komen onderdelen van de structuren naar boven die niet natuurlijk zijn, maar
cultureel bepaald (Barthes 127). Deze structuren zullen verder in dit hoofdstuk aangeduid
worden als ideologieën. Bij het analyseren van de parfums via dit systeem, zal de verborgen
ideologische gelaagdheid die de parfums communiceren naar haar consument, naar de
voorgrond treden. Doordat de parfums oriëntalistische kenmerken vertonen, zal dit hoofdstuk
twee theorieën gebruiken. Eerst komt de structuralistische methode, en de daarbij
samengaande theorie, over mythevorming van Roland Barthes aan bod. Daarna zal Edward
Saïds theorie over het oriëntalisme uiteen gezet worden. Door methodologisch gebruik te
maken van Barthes systeem, zal er onderscheid gemaakt kunnen worden in de verschillende
elementen van de parfums. Deze elementen bestaan uit: de begeleidende verkoopteksten, de
naamgeving en de visuele vormgeving van de verpakking van de parfumflacons. Daarnaast
zullen de componenten die bijdragen aan het vormen van de mythe, geduid worden middels
Saïds theorie over het oriëntalisme. Aan het eind van dit hoofdstuk zal de oriëntalistische
mythe van de twee parfums ontrafeld en geduid zijn.

Barthes theorie over mythe
Om Barthes theorie over mythe te begrijpen, moet er eerst gekeken worden naar de theorie
waarop Barthes voortbouwt. Dit is de theorie van de Zwitserse linguïst Ferdinand de
Saussure, hij wordt aangewezen als de grondlegger van het structuralisme (Moriarty 75). “The
structuralist takes an object and breaks it down into its constituent parts; he then reconstructs
it so as to reveal the rules by which it functions, and which are invisible in its ‘natural’ state”
(58). De Saussure stelt dat taal haar betekenis krijgt, doordat tekens historisch en cultureel
aangeleerd worden en daarvoor uniek zijn in functioneren of falen binnen een bepaalde
context. In Course in General Linguistics (1916-1959) introduceert hij een tekensysteem, om
zodoende op een meer theoretisch en abstract niveau te begrijpen hoe betekenis in taal
ontstaat. De studie naar tekens en de relatie van tekens tot andere tekens en betekenis wordt
semiotiek genoemd. Binnen de semiotiek ontwikkelt hij het semiotische langue systeem, dat
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bestaat uit: het teken2, dat samengesteld is uit de betekenaar3 en het betekende4. Dit langue
systeem zal hieronder uitgelegd worden aan de hand van een voorbeeld. Vervolgens zal het
systeem gebruikt worden om de parfums ‘Roi d’Orient’ en ‘Eau d’Orient’ te analyseren.
In het semiotische systeem van langue vormen de parfumnamen het teken. De
betekenaar bestaat uit de klank van de uitgesproken namen, de letters die de namen vormen en
de inkt op het etiket om deze letters te af te beelden. Het betekende is het concept, idee, of de
(woordenboek)betekenis die samen gaat met de betekenaar. Als voorbeeld neem ik “koe” als
teken. Hierbij is de betekenaar de uitspraak van het woord koe, en de letters k, o en e die
samen het woord vormen. Het betekende van koe is: een redelijk groot beest met een staart,
vier poten met hoeven, een vacht die gevlekt kan zijn, etc. Alleen wanneer de betekenaar en
betekende samengevoegd worden, kan er gesproken worden over het teken koe. Wanneer er
buiten de Nederlandse taal het woord “koe” gebruikt wordt, zal het teken niet functioneren,
doordat de betekenaar niet in dezelfde hoedanigheid bestaat in een andere taal. Daarnaast is de
relatie tussen betekende en betekenaar arbitrair, bijvoorbeeld doordat de uitspraak van het
woord koe in een dialect anders kan klinken, of omdat er in een bepaalde context niet het dier,
maar een stom persoon aangeduid wordt met koe. Ditzelfde systeem toegepast op de parfums
levert figuur 2 op, waarin schematisch het semiotische langue systeem weergegeven

Figuur 2: het semiotische langue
niveau voor de twee parfums van
Rituals.

is. De twee namen voor de parfums in een niet-Nederlandse taal vormen het betekende. De
betekenis – het teken – dat op langue niveau naar voren komt in dit semiotische systeem is
een Franse productnaam voor twee parfums.

2

Sign/signe (EN/FR).
Signifier/significant (EN/FR).
4
Signified/signifié (EN/FR).
3
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De Franse literatuur theoreticus Roland Barthes wordt ook toegeschreven tot de
stroming van de structuralisten, die zich later zal ontwikkelen tot een post-structuralist (90).
Barthes bouwt in zijn boek Mythologies (1957) voort op het linguïstieke (langue) systeem van
De Saussure, zodat ideologie in populaire cultuuruitingen geïnterpreteerd kan worden
(Barthes 6). Ideologie is in dit geval cultuur, die verkeerd aangezien wordt voor natuur. Door
het verstrijken van de tijd zijn politieke voorkeuren en verhoudingen genormaliseerd en
geneutraliseerd in de systemen waaruit een samenleving bestaat (110). Deze genormaliseerde
ideologie noemt Barthes een moderne mythe (hierna aangeduid met: mythe). Mythe wordt
niet gedefinieerd door het object of de boodschap, maar “by the way in which it utters this
message” (109). Mythes zijn altijd historisch gegrond en worden gecommuniceerd via tekens.
Deze tekens kunnen uit een tekst of een woord(groep) bestaan, maar openbaren zich ook
buiten traditionele tekstuele communicatie, bijvoorbeeld via films, foto’s of producten.
Binnen dit onderzoek zullen de twee parfums van Rituals onderworpen worden aan het
semiotische mythe-systeem. Voordat dit gedaan kan worden, zal hieronder uiteen gezet
worden op welke manier Barthes het semiotische systeem van De Saussure uitbreidt.
Hij bouwt het semiotische langue systeem van De Saussure uit met een semiotisch
mythe systeem, door eenzelfde systeem aan het langue niveau toe te voegen. Barthes noemt
De Saussures semiotische systeem langue een systeem van de eerste orde, en bouwt deze uit
met een semiotisch systeem van de tweede orde: mythe (Barthes 114). Hierin wordt het teken
van het langue niveau, de betekenaar voor het mythe niveau. Deze betekenaar krijgt een
betekende door middel van associaties die connotaties genoemd worden. Het is belangrijk om
hier te vermelden dat de relatie tussen betekenaar en betekende arbitrair is, waardoor niet
ieder individu dezelfde connotaties bij de betekenaar zal hebben. Samen met de significatie5
van het mythe niveau zal de mythe aan het oppervlakte komen. In figuur 3 is schematisch
weergegeven hoe de twee systemen samen tot een mythe komen.

Figuur 3: Schematische
weergave van de aanvulling
op het langue niveau met een
mythe niveau door Barthes.
Tussen haken een Franse
vertaling van de termen.

5

‘ III. Signe” in figuur 3.
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Kortom, het langue systeem denoteert: er wordt een letterlijke taalkundige betekenis gegeven.
Op het niveau van mythe is het niet meer nodig om over de linguïstieke korrelatie tussen
betekende en betekenaar te spreken. Alleen het teken van het langue systeem is van belang,
doordat het in zijn totaliteit de betekenaar voor de mythologische laag wordt. Deze roept
connotaties op, die in het mythe systeem de betekenaar voorzien van een betekende. Hieruit
ontstaat een significantie; dit is de mythe.

Saïds theorie over het oriëntalisme
In dit hoofdstuk staat specifiek een oriëntalistische mythe centraal. Voordat deze ideologische
boodschap via de semiotiek ontrafeld kan worden, zal het theoretisch raamwerk rondom
oriëntalisme uiteengezet worden, zodat de mythe explicieter geduid kan worden. De
Palestijns-Amerikaanse literatuurwetenschapper Edward Saïd introduceerde het concept
oriëntalisme in het gelijknamige boek: Oriëntalisme (1978). Via de oriëntalistische lens
bestaat er een binaire perceptie van de wereld, met enerzijds het Westen; de Occident en
anderzijds het Oosten; de Oriënt. De oriëntalistische lens is een “style for dominating,
restructuring, and having authority over the Orient” (Saïd 3).
Om de “enormously systematic discipline by which European culture was able to
manage – and even produce – the Orient politically, sociologically, militarily, ideologically,
scientifically, and imaginatively during the post-Enlightenmet” te duiden, maakt Saïd gebruik
van van Michel Foucaults notie “discours”6, om zo te kunnen spreken over een oriëntalistisch
discours (3). Saïd plaatst het ontstaan van het oriëntalisme binnen de context van het
imperialisme, waarbinnen Frankrijk en Engeland als de belangrijkste Europese spelers niet
alleen gebied veroverden, maar ook hun ideologie oplegden (“Edward Saïd” 09.27-11.32).
Vanuit deze ideologie werd er een veralgemeniseerd en negatief beeld gecreëerd van de
onderdrukten; het beeld van de Oriënt ontstond. De term Oriënt is geenszins een specifieke
geografische aanduiding, doordat inwoners van Azië, Afrika en het Midden Oosten onder
deze noemer vallen. Saïd veronderstelt dat Amerika de Oriënt eerder zal associëren met het
Verre Oosten (hoofdzakelijk China en Japan) of een abstractie van het Europese beeld van de
Oriënt (1). Hierdoor verhouden zij zich anders tot de Oriënt dan Europa, dat een koloniaal
verleden heeft met het ook nog aangrenzende gebied (1). Om deze reden is de Oriënt een

“Orientalism expresses and represents that part culturally and even ideologically as a mode of discourse with
supporting institutions, vocabulary, scholarship, imagery, doctrines, even colonial bureaucracies and colonial
styles” (Saïd 2).
6
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Europese uitvinding van zowel een geografische aanduiding, als een groep mensen. De Oriënt
kenmerkt zich door: “a place of romance, exotic beings, haunting memories and landscapes,
remarkable experiences” maar ook door: het mystieke karakter, gevaar van het onbekende, de
vijand, en de dreiging in het verschil ten opzichte van het Westen (1; “Edward Saïd” 05:5806:04). De Oriënt krijgt geen eigen stem, maar wordt veralgemeniseerd, gestereotypeerd en
gedemoniseerd beschreven door de Occident, waarbij “European culture gained in strengt
hand identity by setting itself off against the Orient as a sort of surrogate and even
underground self” (3).
Oriëntalisme presenteert zichzelf als objectieve kennis die gebaseerd is op subjectieve
geopolitieke documentatie, waarin structureel de nadruk ligt op het bekende superieure
Westen en het onbekende inferieure Oosten (44). Binnen deze polarisatie wordt “kennis”
gebaseerd op veralgemeniserende en raciale karaktereigenschappen. Schrijvers zoals Gustave
Flaubert en John Keats en kunstenaars zoals Eugène Delacroix en Jean Auguste Dominique
Ingres droegen bij aan het overbrengen van oriëntalistische representaties (9, 23; “Edward
Saïd” 04:30-04:50). Ook andere autoriteiten zoals wetenschappers, schoolboeken, media,
regering, etc. houden tot vandaag de dag het oriëntalistisch discours in stand doordat er
binnen het systeem niet ontsnapt kan worden aan de codering die het discours met zich
meebrengt. Dit oriëntalistische discours zal dienen om de aard van de mythe van de twee
Rituals parfums te duiden.
De oriëntalistische mythe door ‘Roi d’Orient’ en ‘Eau d’Orient’
Om de parfums in hun totaliteit te analyseren, zullen de volgende elementen aan bod komen:
de Franse taal, geografische plaatsaanduidingen, genderongelijkheden op basis van de
syntaxis van de parfumnamen en het exotiseren van de Oriënt.
Zoals hierboven beschreven, kenmerkt het oriëntalisme zich door een overheerser die
kennis produceert over een inferieure Ander: de Oriënt. Barthes stelt dat zij die deze
ogenschijnlijke feitelijke kennis aannemen, de “myth consumers” zijn. Daartegenover staan
de “myth readers”, die in staat zijn cultuur te onderscheiden van natuur en de daarmee in staat
zijn de “parasitair” gecommuniceerde ideologie te herkennen (Barthes 17, 23). Deze ideologie
is gebaseerd op de door de Occident geconstrueerde Oriënt. De term Oriënt wordt in de
vrouwenparfumnaam gebruikt, wat automatisch associaties oproept van de binaire oppositie
tussen de Oriënt en een Occident. De Oriënt wordt geconstrueerd als het tegenbeeld van de
Occident door over de Ander te schrijven en haar te beschrijven. In dit proces wordt er kennis
over de Ander geproduceerd en in de taal van de superieure partij geschreven. Saïd geeft in
12

een interview getiteld “Edward Saïd on Orientalism” met dr. Sut Jhally uit 1998 een
voorbeeld van deze kennisproductie over de Oriënt. Tijdens Napoleons expeditie naar Egypte
in 1798 neemt hij naast een groot leger ook wetenschappers, architecten, antropologen,
schrijvers, etc. met zich mee, om de Ander te documenteren. Met de parfumnamen in de
Franse taal, wordt de Oriënt precies op eenzelfde manier beschreven, namelijk in de taal van
de overheerser. Het Franse rijk besloeg in haar imperialistische hoogtijdagen een zeer groot
gebied van de Oriënt (figuur 4). In figuur 5 is een kaart opgenomen die landen laat zien waar

Figuur 4: De wereldkaart met daarop Franse kolonialistische overheersingen in de periode 1534 tot
1962. Lichtgroen staat voor de eerste kolonialistische periode, donkergroen staat voor de tweede
kolonialistische periode. Bron: The Times Atlas of World History, 1999, pp. 170, 258-259.

Figuur 5: De wereldkaart, met daarop in het donkerbruin gebieden waar Frans een officiële taal is.
Bron: The Times Atlas of World History, 1999, pp. 258-259, 243 en Atlas of the worlds’languages,
‘Africa: official languages of non-African orgin. Sub-Saharan Africa’, 2007, p. 311.
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Frans een officiële taal is. Een opmerkelijke overeenkomst tussen figuur 4 en 5 is dat grote
gebieden van het continent Afrika de taal van zijn voormalig overheerser nog steeds als
officiële taal hanteren. De Franse taal – waarin ook de parfumnamen geschreven zijn – roept
verschillende connotaties op. In het kader van de bovenstaande figuren roept de Franse taal de
connotatie op van het Frans imperialisme en daarmee de opgelegde vreemde taal van de
overheerser op de Oriënt. Het Frans imperialisme werkt nog steeds door, doordat de taal nog
steeds aanwezig is. Binnen deze oriëntalistische mythe ligt de Franse taal ten grondslag aan de
ideologische lens die gevormd is uit een imperialistisch verleden.
De Franse taal is niet het enige element in de parfums dat duidt op een oriëntalistisch
discourse, ook de geografische plaatsaanduidingen verwijzen naar historische rijken ten tijden
van een Westerse overheerser in de gebieden van de Oriënt. In de beschrijvende parfumtekst
bij ‘Roi d’Orient’, wordt gesproken over het “oude Arabië” (bijlage 1). Het vrouwenparfum
wordt deels vormgegeven door te spreken over “Perzië” als een geografische plaatsaanduiding
(bijlage 2). Beide gebieden waren ooit rijken, maar inmiddels bestaan deze niet meer. Perzië
is in 1935 officieel verbannen als naam voor Iran, en het oude Arabië is een benaming van
het gebied dat vanaf 1927 Saoedi-Arabië heet (Jafari 178; Ochsenwald e.a.). Saïd geeft aan
dat het oriëntalistisch discours gestalte krijgt door de Oriënt als inferieure tegenstelling van de
Occident neer te zetten (Saïd 14). Dit kan terugkomen in verschillende vormen, zoals:
barbaars tegenover beschaafd, dom tegenover intelligent, of realisme tegenover fantasie. Door
in de parfumbeschrijvingen te spreken over een geografische indeling uit het verleden, wordt
het gebied aangeduid met een historische term die niet is mee ontwikkeld met de hedendaagse
situatie. De Oriënt wordt hier neergezet als achtergebleven gebied; een negatieve aanduiding
voor een deel van het leefgebied van de Oriënt. Het is opmerkelijk dat er voor deze
geografische gebieden wordt gekozen, en de parfumnaam tegelijkertijd in het Frans is,
aangezien er in deze gebieden geen Franse overheersing is geweest en dus deze taal niet
gesproken wordt. Rituals ontleent willekeurige elementen van de Oriënt ten behoeven van het
samenstellen van de marketing van de twee parfums.
Naast bovenstaande geografische aanduidingen, communiceert ook het woord “Roi”
(vert. koning) in de naam van het mannenparfum, op het niveau van syntaxis, op drie
manieren een oriëntalistische boodschap. Een koning heeft de functie van een alleenheerser,
waarbij hij zaken naar zijn besluit kan en mag leiden. Hij heeft de macht over een enorme
groep mensen, een samenleving of zelfs een rijk. Doordat het woord roi hier in de Franse taal
geschreven is – zoals hierboven reeds beschreven – connoteert het Frans imperialisme.
Binnen de context van deze connotatie wordt de structuur van het Franse imperialisme extra
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versterkt doordat het mannenparfum letterlijk stelt de koning ván de Oriënt te zijn (immers:
‘Roi d’Orient’).
De twee namen communiceren op hetzelfde niveau ook een genderongelijke
boodschap. De zinsconstructie “koning van de Oriënt” kan ook uitgelegd worden in een
andere context dan Frans imperialisme. Doordat de vrouwenparfumnaam de Oriënt is, en het
mannenparfum de koning van de Oriënt is, dan vertaalt zich dat ook in de man die de vrouw
in zijn bezit heeft en overheerst. Zelfs als het vrouwenparfum ‘Reine d’Orient’ (Koningin van
de Oriënt) geheten had, was de man haar overheerser geweest. De vrouw heeft een
ogenschijnlijke equivalent voor de functie van koning, ogenschijnlijk, want een koningin staat
lager in de rangorde dan een koning. Immers: als een koning trouwt met een vrouw van onder
zijn stand, krijgt zij wel de titel koningin. Indien een koningin met een man van onder haar
stand trouwt, krijgt hij niet de titel koning, maar prins. Het is cultureel bepaald in de titulatuur
dat de vrouw minder is dan de man.
Tenslotte is het vrouwenparfum gedefinieerd met slechts de geur van de Oriënt; een
zintuigelijke indruk van iemand, maar niet een fysieke verschijning. De naam van het
mannenparfum betekent in letterlijke zin: de koning van de fysieke verschijning achter de
zintuigelijke indruk. De man heeft toegang tot de vrouw die hij domineert; een veel
voorkomend beeld binnen het oriëntalistische discours (6, 184). Dit deel van het discours is
volgens Saïd hoofdzakelijk vormgegeven door vroegere prominente schrijvers uit de periode
van de romantiek zoals: Edward Lane, Richard Burton, Friedrich Schlegel, Gérard Neval,
François René de Chateaubriand, Gustave Flaubert en Ernest Renan (15,19). Deze dichters en
schrijvers ontwikkelden een beeld, waarmee zij het narratief rondom de Oriënt bepaalden. De
Oriënt in het algemeen, en de vrouwelijke Oriënt in het bijzonder “never spoke of herself, she
never represented her emotions, presence, or history’, doordat ze door de schrijver of schilder
neergezet werd (6).
Ook de ‘schrijver’ van de promotietekst die het parfum identiteit geeft, houdt deze
genderongelijkheden en het eerder genoemde Frans imperialisme aan. Zo wordt de vrouw in
de tekst bij het vrouwenparfum uitgenodigd om een wandeling te maken door “een groene
oasis [oase] uit het oude Perzië” (bijlage 1). Tegenover het mannenparfum dat de fantasie
uitnodigt om mee te gaan met “avontuurlijke prinsen in het oude Arabië, rijdend door koele
woestijnnachten over stoffige duinen” (bijlage 1). Voor het verplaatsen van haarzelf, wordt de
vrouw aangewezen op haar eigen lichaam. De mannen – de prinsen – worden voorzien van
iets waarmee zij kunnen rijden. Of het hier om een paard, het oriëntalistische stereotype: een
kameel, of om een geautomatiseerd voertuig gaat, wordt uit de tekst niet duidelijk.
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Geografisch krijgt de vrouw in deze tekst en interessante plek: de oase is haar gebied waarin
zij zich mag bewegen. Opmerkelijk is dat de man de gehele woestijn krijgt, waarin de oase
slechts een heel klein vruchtbaar gebied is. De connotatie die hier sterk naar voren komt is die
van het belang van de vruchtbare vrouw die letterlijk minder ruimte krijgt dan de man.
Binnen deze genderongelijkheden is de mannelijke Oriënt zeker niet gelijkwaardig aan
op de mannelijke Occident. Er wordt namelijk gesproken over de Arabische prinsen, en niet
de koningen, want de enige koning die er in de imperialistische structuur toe doet, is de
koning van de Occident; hij staat bovenaan de hiërarchie. Daarnaast gaan de prinsen op
avontuur, en niet op ontdekkingsreis. Het woord avontuur heeft sterke associaties met een zelf
uitgevonden spel door kinderen die plezier zoeken, terwijl ontdekkingsreis meer klinkt als een
gevaarlijke tocht met als doel iets belangrijks te onderzoeken. Deze niet op ratio gebaseerde
avonturen zijn het gebied van de Oriënt, de Occident daarentegen doet onderzoek en kan
gebruik maken van zijn ratio (71). De Occident zal eerder in verband worden gebracht met op
reis gaan en onderzoek doen.
Het laatste element dat bijdraagt aan het ontstaan van een oriëntalistische mythe is het
exotiseren van de Oriënt. De term Oriënt is “generally denoting the distant and exotic” (74).
Naast in de literatuur, werd in de schilderkunst veelvuldig gebruikgemaakt van dit stereotype
clichébeeld van de Oriënt, maar ook van de andere kenmerken van dit exotische beeld:

Sensuality, promise, terror, sublimity, idyllic pleasure, intense energy, the Orient as a
figure in the preRomantic, pretechnical Orientalist imagination of lateeighteenthcentury Europe was really a chameleonlike quality called (adjectivally)
‘Oriental’. (118-119)

Schilders zoals Eugène Delacroix, Jean-Auguste-Dominique Ingres en Jean-Léon Gérôme
hadden een fascinatie voor de Oriënt en maakten veel werken met de nadruk op het exotische
element daarvan (“Edward Saïd” 05.20-06.05). Er is een patroon te herkennen in schilderijen
van Westerse schilders – voornamelijk uit de negentiende eeuw – die de Oriënt afbeelden met
tijgers of tijgerhuiden als exotisch kenmerk van de Oriënt7.

The production of exotic was an inherent element in the European expansion, which
redefined cultural parameters and the criteria of civilization (as it would be called in

7

Bijvoorbeeld La Douleur du pacha. Le tigre mort (1885) en Marchand de peaux, Le Caire (1869) van Gérôme.
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the eighteenth century), downgrading other cultures and justifying political dominion
wherever it was established. (Bethencourt 76)

Op de verpakking waarin het parfum aangeboden wordt, staat ook een tijger (bijlage 3). De
combinatie van de gladde en zachte vacht van het dier, en zijn gespierde lichaam dat zich
loom uitrekt, wekt het een sensuele sfeer op doordat de lichamelijkheid benadrukt wordt. Het
is dezelfde sfeer die de hierboven genoemde schilders vaak neerzetten wanneer ze de Oriënt
afbeelden. Ingres schilderde bijvoorbeeld Le Bain turc (1862), waarop deze sfeer van een
harem weergegeven wordt door naakte vrouwenlichamen die uitgerekt en sensueel over elkaar
heen gedrapeerd zijn. Lichamelijkheid wordt vaak geassocieerd met seksualiteit (Parker 1).
De tijger als exotisch dier symboliseert op deze manier de sfeer die toegewezen wordt aan de
‘exotische Oriënt’. Naast het exotische, schuilt in de tijger ook een geheimzinnig, mysterieus
en angst inboezemde karakter. De Oriënt wordt ook door de parfumbeschrijvingen in verband
gebracht met het mystieke, sensuele en geheimzinnige van de nacht. Zo worden in de
parfumbeschrijvingen de volgende woordgroepen gebruikt: “nachtelijke avonturen”,
“sensuele mix [van kruiden]” en de voorstelling van “sensuele warmte tijdens een koude
winternacht” (bijlage 1 en 2). Gelang het oriëntalistisch discours, wordt er nadruk gelegd op
de sensuele en mystieke sfeer van de Oriënt.

Kortom, mythe die naar voren komt uit het mythologisch niveau van het semiotische systeem
is een significatie die berust op een oriëntalistische ideologie. In de bovenstaande analyse heb
ik u meegenomen in het ontrafelen en lezen van deze oriëntalistische mythe, door connotaties
die cultureel bepaald zijn te omschrijven. In figuur 6 is schematisch weergegeven hoe de twee
parfums via de twee semiotische systemen tot een significatie van een oriëntalistische mythe
komt. Vier elementen die door hun connotaties bijdragen aan de oriëntalistische mythe
stonden in dit hoofdstuk centraal: de Franse taal, geografische aanduidingen, syntaxis en
exotiseren. Naar voren is gekomen dat deze elementen bijdragen aan het voortbestaan van een
ideologie die berust op idealen uit een periode van Frans imperialisme, waarbij de Oriënt
geografisch in gebieden geplaatst wordt die vandaag de dag niet meer bestaan. Hierbij wordt
de nadruk gelegd op genderongelijkheden en het sensuele en exotische karakter van de Oriënt.
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Figuur 6: De twee semiotische niveaus, uitgewerkt voor de twee parfumnamen “Roi d’Orient” en “Eau
d’Orient’, die leiden tot een oriëntalistische mythe.
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De beleveniseconomie
Zoals reeds in de inleiding uiteengezet, is er ten behoeve van een analyse van het
totaalproduct, in dit onderzoek een tweedeling gemaakt tussen enerzijds het goed en
anderzijds de toegevoegde (economische) waarde. In het vorige hoofdstuk werd er ingezoomd
op de ideologische boodschap die gecommuniceerd wordt door het goed. Voor een
alomvattende analyse van het totaalproduct zal er in dit hoofdstuk – ten opzichte van het
vorige hoofdstuk – uitgezoomd worden naar de context waarbinnen de twee parfums verkocht
worden. Rituals stelt: “We’re not here to sell you beauty, we are here to make you feel good”
(“Over Rituals”). De gemoedstoestand “feel good” wordt door Rituals gecreëerd door een
belevenis te maken van het verkopen van cosmetica. In dit hoofdstuk zal de volgende
deelvraag centraal staan: Op welke manier creëert Rituals een belevenis? Om deze vraag te
beantwoorden zal het boek De beleveniseconomie van B. Joseph Pine II en Joseph H. Gilmore
een theoretisch kader bieden. Dit kader bestaat uit de beleveniseconomie: een op
theaterwetenschappen gestoeld theoretisch kader dat ingezet zal worden om de toegevoegde
waarde van het totaalproduct te analyseren. Voordat deze analyse gedaan wordt, zal dit
hoofdstuk eerst ingaan op de geschiedenis van een brede opvatting van het begrip theater,
waar Pine en Gilmore op voortbouwen voor de notie beleveniseconomie. Hierna zal een
analyse binnen het theoretische kader van de beleveniseconomie van Rituals als bedrijf – en
van de twee parfums in het bijzonder – inzicht bieden hoe de toegevoegde waarde van het
totaalproduct tot stand komt.

Een nieuwe benadering: werk is theater
Het economische aanbod bestond uit drie domeinen: commodities8, goederen en diensten.
Pine en Gilmore constateren eind jaren 90 dat er een vierde niveau van economische waarde
ontstaan is, die boven de eerdere drie uitstijgt: de belevenis. Aan de hand van een kopje koffie
wordt het verschil in waardeniveaus uitgelegd. De koffieboon is een commodity, verpakte
gemalen koffie in de supermarkt is een goed, en een uitgeschonken kopje koffie in een klein
café gaat door voor een dienst. Wanneer dezelfde koffie wordt geserveerd in een prachtige
omgeving, waarin het kopen van koffie een belevenis wordt, is het uitgestegen tot het vierde
waardeniveau: de beleveniseconomie (Pine en Gilmore 27). Bij het kopen van een belevenis

8

In navolging van Pine en Gilmore hanteer ik de Engelse term, doordat het begrip commodity verschillende
betekenissen kan hebben. “Volgens het Nima marketingslexicon zijn commodities bulkgoederen” en is een
commodity een […] grondstof, standaardproduct of handelswaar” (Pine en Gilmore 7).

wordt er ook tijd en geld besteed aan het “genieten van een reeks memorabele gebeurtenissen
die – net als in een toneelstuk – door de onderneming georganiseerd worden om hem [= de
consument] er op een persoonlijke manier bij te betrekken” (28). Pine en Gilmore passen de
principes van het theater niet alleen maar toe om nieuwe vergelijkingen aan te dragen, zoals
bij een metafoor, maar gebruiken het theater als model voor het bedrijfsleven (16). Hierbinnen
moeten alle vormen van arbeid gezien worden als theater, daarom stellen Pine en Gilmore:
werk ís theater (147). Het onderzoek naar de beleveniseconomie brengt enerzijds het bestaan
van de beleveniseconomie onder de aandacht. Anderzijds is het onderzoek een aanmoediging
voor het creëren van belevenissen in het economische veld.
Pine en Gilmore zijn niet de eersten die theaterwetenschappen buiten de context van
de theaterzaal gebruiken. Zij baseren zich op een traditie waarin er een steeds breder begrip
van theater gevormd werd, in het bijzonder via de theorieën van Ervin Goffman en Richard
Schechner. Hieronder zal beschreven worden op welke manier Pine en Gilmore zich baseren
op bovenstaande theoretici, om uiteindelijk tot de notie van de beleveniseconomie te komen.
Pine en Gilmore beginnen hun betoog met het bespreken van het onderzoek van
socioloog Ervin Goffman. Hij maakt in zijn onderzoek Presentation of Self in Everyday Life
uit 1959 gebruik van dramaturgische principes om sociale interacties te verklaren. Pine en
Gilmore geven aan dat Goffmann schrijft dat “a “performance” may, be defined as all the
activity of a given participant on a given occasion which serves to influence in any way in any
of the other participants” (Goffman 8). De traditionele definitie van een theatervoorstelling in
een schouwburg wordt door Goffman verbreed tot een definitie van theater waarbij alledaagse
omgang betrokken wordt (Pine en Gilmore 155). Goffman benadrukt dat de mens altijd
betrokken is in een rollenspel waarin het eigen individu een rol aanneemt die op verschillende
situaties afgestemd wordt.
Waar Goffman slechts sociale interactie tot het theaterdomein toeschrijft, is een
optreden volgens Richard Schechner “een activiteit, ondernomen door een persoon of een
groep, in aanwezigheid van een Ander individu of een andere groep” (Schechner in Pine en
Gilmore 156). Schechner richt zich minder specifiek op alleen de term theater, maar spreekt
in zijn boek Performance Theatre (1966-1976) over “performance theatre”. Theater is voor
Schechner slechts een onderdeel van de meer inclusieve term performance. Aan de hand van
deze brede opvatting van theater voegen Pine en Gilmore bedrijven en hoe zij producten aan
de consument brengen toe aan het theaterdomein. Pine en Gilmore maken een omslag binnen
het verbinden van sociale wetenschappen en theaterwetenschappen, door deze koppeling uit te
breiden met het economische veld. Schechner maakte al gebruik van dramaturgische termen
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om onderdelen van een performance te duiden9. Dit nemen Pine en Gilmore over, waardoor
ze het hebben over het regisseren van een belevenis, enscenering van een winkelruimte,
theaterpodium (de werkplek), kostumering van het personeel, het script (het geschreven idee
achter de belevenis), etc. Waar Goffman zou manifesteren: sociale interactie is theater, zou
Schechner zeggen: theater is performance, breiden Pine en Gilmore het begrip van theater uit
door te manifesteren: werk ís theater (147).

Het regisseren van de Rituals belevenis
Het creëren van een belevenis begint bij het vinden van een thema. Rituals beschrijft op haar
website hoe zij hun producten creëren: “geïnspireerd door de eeuwenoude kennis en tradities
uit verschillende Aziatische culturen creëerden we een omvangrijke collectie luxe doch
betaalbare home & body-producten” (“Our Rituals”). Het thema waaruit Rituals haar
belevenissen regisseert, is gebaseerd op verschillende Aziatische culturen en het mystieke
karakter daarvan. Bij het bezoeken van een Rituals winkel valt de op Azië geïnspireerde
invalshoek in de enscenering direct op: vaak zijn er kleine watereilanden en is er in het
midden een kersenbloesemboom geplaatst (bijlage 4). Het vertoont veel gelijkenissen met een
Japanse tuin. Deze boom, ook wel bekend onder de naam Sakura, “symboliseert dat het leven
en schoonheid vluchtig zijn en dat je er dus vol overgave van moet genieten” (“The Ritual of
Sakura”). Naast de Aziatische cultuur heeft ook de Arabische cultuur een prominente plek in
het creëren van belevenissen door Rituals. Dit thema is niet nieuw volgens socioloog Mark
Gottdiener. Hij beschreef tien thema’s die “vaak tot uiting komen in ‘geconstrueerde
milieus’”, waarin “Arabische fantasieën” op de zesde plek staat (Gottdiener gecit. in Pine en
Gilmore 82).
Waar in het vorige hoofdstuk ingegaan werd op de ideologische boodschap die de
parfums ongemerkt communiceren, staat in dit hoofdstuk de manier waarop de thematische
belevenis actief door Rituals vormgegeven wordt, centraal. Schechner merkt op dat er in de
recente geschiedenis een toegenomen interesse is in antropologie10, met als beoogd doel: “to
find in the Other a finer version of what their own self might be” (Schechner 30). De Ander
wordt dus niet als inferieur gezien, zoals binnen een oriëntalistische context, maar juist als iets
puurs en dicht bij zichzelf gebleven. Er is fascinatie voor deze Ander, die traditionele

Schechner gebruikt hiervoor de termen “drama, script, theater, voorstelling” (Pine en Gilmore 156-157).
Het gaat hier in het bijzonder om antropologisch onderzoek naar een andere, kleinere en eventueel minder
gemoderniseerde bevolkingsgroepen.
9

10
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gebruiken en rituelen nog steeds uitvoert. Deze manier om de Ander te zien, staat voor Rituals
centraal in het vormgeven van de belevenissen rondom hun producten11.
Binnen de beleveniseconomie moet er binnen een onderneming op alle niveaus
begrepen worden dat elk bedrijf een podium is en hun werk daardoor dus theater. Het
theaterspel van de medewerkers komt neer op het aannemen van een bepaalde rol die in dienst
staat van de belevenis die het bedrijf neer wil zetten. Zoals Goffman al stelde, past men zijn
gedrag aan in verschillende situaties. Medewerkers van Rituals moeten zich dus gedragen
naar de waardes die het bedrijf nastreeft en naar het verhaal of het thema dat de belevenis
ondersteunt. Het regisseren van belevenissen komt niet neer op amuseren van klanten, maar
op het betrekken van de klanten (Pine en Gilmore 60). Pine en Gilmore maken onderscheid
tussen vier domeinen van een belevenis. In figuur 7 komt naar voren welke parameters een
bepaald domein belevenis creëert. Op de horizontale as van de cirkel in de figuur zijn de
uitersten van deelname van de klant weergegeven: of een passieve, of een actieve participatie.
Op de verticale as is de verhouding of relatie tot de omgeving weergegeven, deze loopt van
absorptie tot onderdompeling. Het samenspel van deze twee dimensies, vormt de vier

Figuur 7: De vier domeinen van
een belevenis, uit “Welcome to
the Experience Economy” door
B. Joseph Pine II en James H.
Gilmore. Havard Business
Review, 1998.

11

In een interview met de CEO van Rituals, beschrijft Cloosterman hoe Rituals hun producten baseert op
tradities en rituelen – veelal uit het Verre Oosten – zodat deze naar de consumenten van Rituals gebracht kunnen
worden, zodat zij dit speciale ritueel of gebruik via de Rituals producten ook kunnen ervaren.
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domeinen van een belevenis: amusement, educatief, escapistisch of esthetiek. De belevenis
van Rituals is ingericht naar de algehele onderdompeling van de consument in de omgeving,
hierdoor zou de belevenis in eerste instantie toegeschreven worden aan het domein van zowel
een esthetische als een escapistische belevenis.
Zintuigelijke stimuli en andere elementen die vorm geven aan de belevenis, zijn als
“de inrichting van het podium, de rekwisieten en de kostumering – alles moet ertoe bijdragen
dat de ongeschreven subtekst van de spelers tot leven komt” (214). Rituals richt zich voor
haar belevenis hoofdzakelijk op zintuigelijke ervaringen, bovenstaande ongeschreven
subtekst; het verhaal gebaseerd op Aziatische culturen dat neergezet wordt. Pine en Gilmore
stellen dat “zintuigelijke stimuli zorgen voor een gedenkwaardigere belevenis” (95). Zodra
een klant een Rituals winkel binnen komt, wordt diegene visueel ondergedompeld in de
Aziatische cultuurrepresentaties. De aankleding van het decor – de winkelruimte – sluit
hierbij aan door decorstukken zoals de eerdergenoemde Sakuraboom en watereilanden. Er
wordt ook voldoende ruimte genomen voor het decor, zo gaf country director Lizette Lulofs
van Munster aan dat de uitbreiding van een Belgische Rituals locatie gegrond was opdat “er
ruimte nodig is om de beleving te kunnen bieden zoals Rituals [dat] wil” (Retailtrends).
Ook de kostumering van het theaterstuk – de bedrijfskleding – moet bijdragen aan het
thema. De medewerkers dragen een zwart jasje met een Sakura bloesemtak, dat veel
gelijkenissen vertoont met een korte cheongsam: een traditionele Aziatische jurk (bijlage 5).
Een cheongsam is een veel gebruikte Aziatische cultuurrepresentatie, waardoor de consument
deze bedrijfskleding direct zal associëren met deze cultuur.
Naast deze visueel zintuigelijke prikkeling, worden er ten behoeven van een belevenis
ook andere zintuigen aangesproken, zoals: proeven, voelen en ruiken. Bij binnenkomst wordt
de consument een thee uit het Rituals assortiment aangeboden, de consument mag proeven
van The Ritual of Doa, Sakura, Happy Buddha, Tsura of Hammam. De namen van de
theesoorten hebben ieder een eigen verhaal en belevenis, daarnaast biedt de thee een moment
van ontspanning. Hierbij hoeft de consument niet zelf een kopje thee uit een automaat te
nemen, maar wordt er door de medewerker geluisterd naar de voorkeur, waarna de thee
gemaakt en uitgeserveerd wordt. Het zetten van een kopje thee wordt zodoende tot het vierde
waardeniveau gemaakt. Op deze manier ontstaat er ook voor de medewerker de kans om een
gesprek te beginnen met de consument.
Nadat er gevraagd is naar wat voor een soort product de consument opzoek is, zal de
medewerker aanbieden om verschillende producten te proberen. Doordat de medewerker
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verschillende producten laat ruiken en voelen op de huid, wordt de consument zintuigelijk
ondergedompeld in de wereld die Rituals neer zet in haar winkels. Onderdompeling in een
omgeving staat in figuur 7 gelijk aan het belevenisdomeinen van de esthetiek of het
escapisme. Zolang de consument een passieve houding heeft valt de belevenis nog in het
esthetische domein, dat zich kenmerkt doordat de klant er graag is. Dit geldt vooral voor de
klant die graag geniet van het decor van de winkel. Vanaf het moment dat de klant een
actievere houding aan gaat nemen, verplaatst deze belevenis zich van het esthetische naar het
escapistische domein. Dit is het geval wanneer de consument niet zelf de producten probeert,
maar deze op de juiste manier door de medewerker aangebracht worden, bijvoorbeeld door de
hand te scrubben, wassen en vervolgens met een bodylotion in te smeren. Tijdens deze
behandeling ervaart de klant de producten aan de hand van geur, kleur, textuur, vormgeving
en het bijbehorende verhaal. Onder een actieve houding wordt verstaan dat de klant zelf een
rol krijgt en daardoor de belevenis “mede gestalte kan geven” (65). In de volgende alinea zal
naar voren komen op welke manier de twee parfums in het bijzonder een escapistische
belevenis creëren.
‘Roi d’Orient’ en ‘Eau d’Orient’ creëren op productniveau een escapistische belevenis,
overeenstemmend met de thematiek van Rituals. De escapistische belevenis die Rituals
creëert, vereist een actievere houding van de consument dan bij een esthetische belevenis.
Alleen de geur van het product zou niet voldoende zijn voor een escapistische belevenis, deze
ontstaat pas door een samenspel van gedenkwaardige elementen die de consument meetrekt
uit de dagelijkse routine. Alle elementen die de belevenis tot uiting doen laten komen,
schrijven in hun geheel mee aan het verhaal dat verteld wordt door de parfums. De
escapistische belevenis wordt allereerst in gang gezet doordat de consument ondergedompeld
wordt in de aankleding met Aziatische en Arabische cultuurrepresentaties van de
winkelinrichting. Ook op de website is deze visueel aantrekkelijke aankleding terug te zien.
De parfums hebben beiden een eigen productpagina met unieke schilderachtige afbeeldingen
die de Arabische sfeer van het parfum ondersteunen (bijlage 1 en 2). Als er op de
productpagina naar beneden wordt gescrold, verschijnen de belangrijkste grondstoffen van de
ingrediënten van de parfums (bijlage 6). Daarnaast zijn de producten ook aantrekkelijk
gemaakt voor het oog. Het visueel aantrekkelijke design met een patroon van
kleurcombinaties met een soort gouden explosie waar de naam van het parfum staat, lokt uit
om het parfum verder te ontdekken. Deze ontdekking wordt ondersteund door de
parfumomschrijvingen die de escapistische belevenis op tekstueel niveau kracht bijzet.
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In de parfumbeschrijvingen wordt de consument gevraagd om zich in te beelden hoe
een bepaalde geschetste omgeving en situatie eruit zou zien. Waar het vrouwenparfum het
verhaal vertelt van een rustige maar prachtige zomeravond, inclusief haar zachte geuren en
indrukken, gaat de vertelling van het mannenparfum over de aangename gloed van een
waterpijp en kampvuur onder de spanning en het avontuur van een donkere nacht in een
uitgestrekte woestijn. Er wordt van de consument een actieve houding gevraagd, door zich
deze plekken voor te stellen. Dit wordt gedaan door uitnodigende zinsconstructies zoals:
“Denk aan de avontuurlijke prinsen…” en “Stel je eens voor de perfecte architectuur van
Perzische oasetuinen…” (bijlage 1 en 2). Rituals nodigt hiermee haar consumenten uit tot het
ontsnappen naar deze geschetste verre plekken.

Kortom, centraal in dit hoofdstuk stond de deelvraag: Op welke manier creëert Rituals een
belevenis? Het regisseren van een belevenis gaat verder dan slechts amusement: het creëert
een vierde economisch waardeniveau. Voor het creëren van een belevenis is allereerst een
thema nodig. Rituals inspireert haar producten op Aziatische en Arabische culturen en
tradities en de fascinatie daarvoor. Binnen dit thema is een gedenkwaardige ervaring nodig,
deze bestaat uit twee pijlers: zintuigelijke stimuli en geconstrueerde verhalen. De parfum- en
theegeur, de visuele vormgeving van zowel de winkelruimte als de producten en de textuur en
smaak van cosmetica en de uitgeserveerde thee dragen bij aan het vormgeven van het verhaal
dat centraal staat. Dit verhaal is gebaseerd op de fascinatie voor Aziatische culturen en de
tradities die als ontsnappingsplekken voor de consument dienen.
De consument die net een Rituals winkel binnenkomt zal een passieve houding
hebben, maar direct visueel ondergedompeld worden door Aziatische cultuurrepresentaties
zoals de aankleding van de winkelruimte en de bedrijfskleding. Deze combinatie van een
passieve houding en onderdompeling wordt door Pine en Gilmore toegeschreven tot het
esthetische domein van de beleveniseconomie. Dit domein maakt plaats voor het escapistische
domein, zodra er van de consument een actievere houding wordt verwacht. Dit gebeurt tijdens
het ervaren van de producten door deze in de winkel te testen, of door de
productbeschrijvingen die aanzetten om in gedachten naar een verre plek – gebaseerd op
Aziatische culturen en tradities – te gaan.
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Conclusie
Centraal in dit onderzoek staat de hoofdvraag: Op welke manier creëert cosmeticamerk
Rituals met de parfums ‘Roi d’Orient’ en ‘Eau d’Orient’ – ten behoeven van een totaalproduct
– tegelijkertijd een belevenis en een oriëntalistische mythe? In dit onderzoek staat het
totaalproduct van Rituals voorop, dit is opgebouwd uit het goed; de parfums enerzijds, en
anderzijds de toegevoegde waarde; de belevenis. De twee onderdelen werden ieder via een
ander theoretisch kader geanalyseerd, waarmee er een zo compleet mogelijke analyse van het
totaalproduct gedaan kon worden, zonder een kant te onderbelichten.
Uit de analyse binnen het theoretische kader van de beleveniseconomie kwam naar
voren dat Rituals een esthetische en hoofdzakelijk escapistische belevenis creëert. In dit
hoofdstuk stond de volgende vraag centraal: Op welke manier creëert Rituals een belevenis?
Deze escapistische belevenis wordt vormgegeven aan de hand van Aziatische en Arabische
cultuurrepresentaties. Dit is terug te zien in alle facetten van Rituals: de inrichting van de
winkelruimte, de bedrijfskleding, de naamgeving van producten, de rol van de medewerkers,
de vormgeving en de begeleidende teksten van de producten. Bij al deze elementen geldt dat
er actief gewerkt is, om op alle niveaus van het cosmeticabedrijf de ongeschreven thematische
subtekst uit te werken en te communiceren. Alle onderdelen die de belevenis ondersteunen,
doen een beroep op een algemeen bekende beeldcultuur. Hierdoor is de consument in staat
associaties te maken binnen het thema dat Rituals aanhangt, waarmee er een andere wereld
gecreëerd wordt. Ondanks dat dit gemotiveerd wordt uit een fascinatie voor de Ander, met het
idee daarin een positief beeld te vinden van wat de zelf kan zijn, zou het bovenstaande
geherformuleerd moeten worden in: waarmee er de wereld van de Ander voor hen gecreëerd
wordt.
Het eerste hoofdstuk liet zien op welke manier cultuurrepresentaties gebaseerd zijn op
clichés en stereotypering. In dit hoofdstuk stond de volgende vraag centraal: Op welke manier
creëren de parfums ‘Roi d’Orient’ en ‘Eau d’Orient’ een oriëntalistische mythe? Het beeld dat
de cultuurrepresentaties en beeldvorming van Rituals oproept, is onvermijdelijk
oriëntalistisch. Het oriëntalisme is een vanuit de geschiedenis geconstrueerd discours,
waarbinnen geldt: de Ander is inferieur aan de Zelf; het Oosten is inferieur aan het Westen.
Dit kader is haast onvermijdelijk, waardoor er geen niet-besmette taal bestaat. Via de
semiotische analyse kwam naar voren dat deze taal en cultuurrepresentaties het
tegenovergestelde van onschuldig zijn: ze ondersteunen de continuïteit van een
oriëntalistische mythe door deze te communiceren.
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Ondanks dat Rituals niet het uitgangspunt lijkt te hebben om een oriëntalistische
mythe te communiceren, doen zij dit wel, door gebruik te maken van stereotype beeldvorming
en taalgebruik die afkomstig zijn uit het oriëntalistische discours. De cultuurrepresentaties en
beeldvormingen die Rituals via allerlei elementen creëert, functioneren bij de consument,
doordat die zich in hetzelfde discours bevindt. Dus, ondanks dat het Rituals op deze manier
lukt hun consumenten een escapistische belevenis te geven, ontsnapt Rituals hiermee niet aan
het communiceren en daarmee het instant houden van een oriëntalistische mythe.

Vervolgonderzoek
Voor een vervolgonderzoek zou ik allereerst meer producten van dezelfde parfumlijn willen
analyseren, of zelfs verschillende productlijnen willen incorporeren in het onderzoek. Op deze
manier zal het bedrijf Rituals meer in haar totaliteit geanalyseerd worden, in plaats van dat de
focus op slechts twee van haar producten ligt. Daarnaast zou ik in willen gaan op de notie van
culturele toe-eigening, en in dialoog willen treden met het wetenschappelijke veld van
cultuurmarketing. Hiervoor zal ik gebruik willen maken van Destination Culture: Tourism,
Museums, and Heritage (1998) van Barbara Kirshenblatt-Gimblett. In dit onderzoek wordt er
een koppeling gemaakt tussen verleden, cultuur en de beleveniseconomie, waarbij
Kirshenblatt-Gimblett voorop stelt dat cultuur een koopwaar is, dat afhankelijk is van
emotionele bagage. Doordat deze bagage een erkende geschiedenis heeft, en zeer veel
individuele geschiedenissen, zal dit een groot arbitrair gebied zijn. Het verschil in de visie op
het verleden zal bepalend zijn voor wat een consument doet met een cultuurrepresentatie, dit
wordt geduid met het begrip bestemmingscultuur. Door het uitbreiden van mijn onderzoek
met dit concept, vermoed ik dat er een minder zwart-wit beeld ontstaat. Waar nu dit
onderzoek sluit met de conclusie dat Rituals niet de intentie heeft om een oriëntalistische
ideologie te communiceren, maar daar niet aan ontsnapt doordat de taal besmet is, zal de
uitbreiding van dit onderzoek met bovenstaande literatuur het arbitraire grijze gebied een stem
geven.

.
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Bijlagen
Bijlage 1: Het mannenparfum ‘Roi d’Orient’
Het mannenparfum ‘Roi d’Orient’ van Rituals. Tussen onderstaande (promotie)teksten staan
de verschillende versies.
Bron: “Roi d’Orient.” Rituals, Rituals, https://www.rituals.com/nl-nl/roi-%E2%80%99orient1105097.html?channable=e7396.MTEwNTA5Nw&gclid=CjwKC
AiAx_DwBRAfEiwA3vwZYpOhWFKPxl1H2-76at6olDg-1YMPwbi_Nlapc7mKORR
z9m65SajdnhoCEekQAvD_Bw E&gclsrc=aw.ds. Geraadpleegd op 13-01-2020.

[maart 2019]
Ontwikkeld door de beste parfumeurs
ter wereld, geïnspireerd op hun reizen
naar het Oosten. Avontuurlijke prinsen
in het oude Arabië, rijdend door koele
woestijnnachten over stoffige duinen.
Ontspannen rokend aan hun waterpijp
bij de gloed van een smeulend
kampvuur onder de sterrenhemel. Het
elegante karakter van Roi d’Orient is
een krachtige en verfijnde geur waarin
rokerig Amber en weelderig Musk
samenkomen met een vleugje Witte Peper

[17 okt. 2019]
De promotietekst is hetzelfde gebleven.

[19 nov. 2019]
Denk aan de avontuurlijke prinsen van het oude Arabië, die door de nacht reizen over de
zandduinen van de koele woestijn. Met hun blik naar de weidse sterrenhemel rusten ze uit bij
de gloed van een smeulend kampvuur en roken hun waterpijp. Roi d’Orient heeft een elegant
karakter en een krachtige, verfijnde geur die rokerige ambertonen combineert met weelderige
rijke musk en een vleugje witte peper.
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Beschrijving ingrediënten
Arabische amber: Amber is gefossiliseerde boomhars. Het wordt al sinds de jonge steentijd
bewonderd vanwege de kleur en de natuurlijke schoonheid. In parfum is het amber-akkoord
zoet, zacht en sensueel, met poederachtige en Oosterse vanille-accenten.
Witte peper: Het aroma van witte peper is een extract uit de rijpe vruchten van de peperplant
en geeft een kruidige, pittige, citroenachtige, frisse en bruisende geur. Witte peper werd in de
4de eeuw voor Christus al gebruikt, hoewel het toen zeer kostbaar was en alleen de zeer rijken
het zich konden veroorloven. De handelsroutes in die tijd liepen over land of over zee langs
de kustlijn van de Arabische zee.

Deze afbeelding is in oktober op de productpagina toegevoegd. Voor alle oriëntalistische
geuren zijn er schilderachtige afbeeldingen toegevoegd.
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Bijlage 2: Het vrouwenparfum ‘Eau d’Orient’
Het vrouwenparfum “Eau d’Orient’ van Rituals. Tussen onderstaande (promotie)teksten staan
de verschillende versies.
Bron: “Eau d’Orient.”Rituals, Rituals, https://www.rituals.com/nl-nl/eau-dorient-11050
81.html?channable=e7396.MTEwNTA4MQ&gclid=CjwKCAiAx_DwBRAfEiwA3vwZYrbe
6ArHG61e8Tt2wYiik-FPMuMA0931sHKpwELjqmszui66awz5zRoCXMgQAvD_Bw
E&gclsrc=aw.ds. Geraadpleegd op 13-01-2020.

[maart 2019]
Maak een wandeling door een groene oasis [oase] uit het oude Perzië met dit eau de parfum,
gecreëerd door de beste parfumeurs ter wereld. De scherpe geur van hout vermengt zich met
de zoetheid van kruiden, gevolgd door een subtiel laagje Perzische peper en fijne toetsen van
wierook. Eigenlijk is het veel meer dan een parfum: een ware ontdekkingsreis in een flacon
die de natuur tot leven brengt op je huid.

[17 okt. 2019]
Stel je eens voor de perfecte architectuur van Perzische oasetuinen in de gouden glinstering
van het avonddauw. De aangename warmte van
een late avond waarin zich geleidelijk de
scherpe geuren van houtachtige aroma's en de
zoete tonen van vochtige kruiden verspreiden.
Met een subtiel vleugje pittige Perzische Peper
en wat Wierook komt het heldere karakter van
deze geur helemaal tot leven.

[19 nov. 2019]
Stel je voor: de perfect aangelegde oude tuinen
in een Perzische oase, goudglinsterend van de
dauw in de avond. De comfortabele warmte van
de late avondzon verdampt langzaam met een
scherp, houtachtig aroma en de zoete geur van
graskruiden in de lucht. Voeg daarbij een subtiele laag van pikante Perzische peper en een
vleugje wierook om het heldere karakter van dit parfum helemaal tot leven te wekken.
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Beschrijving ingrediënten
Perzische peper: Onze parfumeurs hebben een ongebruikelijke, sensueel mystieke mix van
zoete en licht-pittige rode pepers uit het Midden-Oosten samengesteld.
Wierook: Heilige wierook is samengesteld uit aromatische oliën, natuurlijke kruiden en
Oosterse specerijen. Het doet denken aan een de sfeer van sensuele warmte tijdens een koude
winternacht.

Productpagina
Deze afbeelding is in oktober op de productpagina toegevoegd in het najaar van 2019. Voor
alle oriëntalistische geuren zijn er schilderachtige afbeeldingen toegevoegd.
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Bijlage 3: Close-up verpakking
Close-up van de afgebeelde tijger.

Bijlage 4: Aankleding winkelruimte Rituals
Afbeelding van de standaard inrichting van een Rituals winkel. Onder andere met de Japanse
Sakura-boom met kersenbloesem en verschillende watereilanden.

Bron: “Rituals opent zijn grootste winkel ter wereld.” Retailtrends, Retailtrends, https://
retailtrends.nl/news/54616/rituals-opent-zijn-grootste-winkel-ter-wereld. Geraadpleegd op 2811-2019.
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Bijlage 5: Bedrijfskleding
Rituals bedrijfskleding

Bron: “Cosmeticagigant Rituals in binnenstad.” Nieuwsblad, Nieuwsblad,
https://www.nieuwsblad.be/cnt/bljwi_01783675. Geraadpleegd op 01-01-2020.

Bron: “Hoe Rituals wereldwijd medewerkers verbindt en centraal stelt.”Speakap, Speakap,
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fblog.speakap.com%2Fnl%2Fvideo
37

-hoe-rituals-wereldwijd-medewerkers-verbindt-en-centraal-stelt&psig=AOvVaw
2qPr9bv3SqLKrAM3id88WR&ust=1578995036352000&source=images&cd=vfe&ved=0CA
0QjhxqFwoTCIDjkI2lgOcCFQAAAAAdAAAAABAQ. Geraadpleegd op 11-01-2020.

Traditionele cheongsam

Bron: Jiang, Y., Guo, R., Ma, F. ea. “Cloth simulation for Chinese traditional costumes.”
Multimedia Tools and Applications, feb. 2019, Volume 78, Issue 4, pp 5025–5050, fig. 14.
https://doi-org.ru.idm.oclc.org/10.1007/s11042-018-5983-8.
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Bijlage 6: Parfumproductpagina’s
Productpagina’s parfums met de ingrediënten die verschijnen als men naar beneden scrolt.

Bron: “Roi d’Orient.” Rituals, Rituals, https://www.rituals.com/nl-nl/roi-%E2%80%99orient1105097.html?channable=e7396.MTEwNTA5Nw&gclid=CjwKCAiAx_DwBRAfEiwA3vwZ
YpOhWFKPxl1H2-76at6olDg-1YMPwbi_Nlapc7mKORRz9m65SajdnhoCEekQAvD_Bw
E&gclsrc=aw.ds. Geraadpleegd op 13-01-2020.
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Bron: “Eau d’Orient.”Rituals, Rituals, https://www.rituals.com/nl-nl/eau-dorient-11050
81.html?channable=e7396.MTEwNTA4MQ&gclid=CjwKCAiAx_DwBRAfEiwA3vwZYrbe
6ArHG61e8Tt2wYiik-FPMuMA0931sHKpwELjqmszui66awz5zRoCXMgQAvD_Bw
E&gclsrc=aw.ds. Geraadpleegd op 13-01-2020.

40

