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Een nationale campagne rond het thema streekgebon-

den voedsel,gelanceerd door de Franse afdeling van de

internationale restaurantketen McDonald’s  in de

zomer van 2001 is een voorbeeld van een interessant

thema in de etnologie of volkskunde: het semantisch

register van "regionalisme" en "traditie" in marketing.

[ Marc Jacobs ]

"A good jam, in other words, is an X-ray of the subconscious of a cam-

paign, uncovering not an opposite meaning but the deeper truth

hiding beneath the layers of advertising euphemisms." 1

Sedert de laatste eeuwwisseling zijn hamburgerrestaurants

van McDonald’s regelmatig het mikpunt van aanslagen.

Gewelddadige activisten die opereren onder de heel brede bivak-

muts "antiglobaliseringsbeweging" lijken een bijzondere voorlief-

de te hebben voor die hamburgerrestaurants.

Websites zoals http://www.mcspotlight.org/

volgen uiterst kritisch de strategieën van de

keten. Het Animal Liberation Front meent er

eveneens een doelwit te moeten vinden. In het

laatste boek van E. Le Roy Ladurie2 wordt opge-

merkt dat een dodelijke aanslag op een

McDonald’s te Quévert de onafhankelijkheids-

strijders in een negatief daglicht stelde.

Wereldberoemd geworden is de Franse boere-

nactivist José Bové die als strijder voor hormo-

nentests op vlees en voor Franse producten

opkomt. Een McDonald’s nabij Millau is één van

de recurrente doelwitten. In de zomer van 2001

protesteerde hij daar opnieuw tegen de hoge

invoertaksen op Roquefortkaas in de Verenigde

Staten: een mooie verklikker van langeafstands-

handel met een regionaal product overigens.

WAAROM WIJ? 

Maar waarom krijgen wij al die negatieve aandacht en niet de

andere winkels en restaurants, zo hoort men McDonald’s mana-

gers zich wel eens afvragen op tv als er alweer logo’s, voorruiten en

inboedels kort en klein geslagen zijn. De Amerikaanse publiciste

Naomi Klein analyseerde de inzet en problemen in haar boek No

Logo. Haar analyse is verhelderend:

"Nike, Shell, Wal-Mart, Microsoft and McDonald’s have become meta-

phors for a global economic system gone awry, largely because, unlike

the back-door wheeling and dealing at NAFTA, GATT, APEC, WTO, MAI,

the EU, the IMF, the G-8 and the OECD, the methods and objectives of

these companies are plain to see (...) They have become the planet’s best

and biggest popular education tools, providing some much-needed cla-

rity inside the global market’s of acronyms and centralized,secretive dea-

lings. By attempting to enclose our shared culture in sanitized and con-

trolled brand cocoons, these corporations have themselves created the

surge of opposition." 3

Activisten ontwikkelden allerlei strategieën om verzet te plegen,

gaande van het genereren van hapklare brokken voor de massa-

media (door het plegen van bruut, eenoog-geweld) tot het pardi-

ëren van reclame of merken. Naomi Klein beschrijft tal van acties in

de jaren ’90 met de nodige sympathie.

GLOBALE TIENERS

Klein merkt tegelijkertijd ook spits op dat de handige jongens en

meisjes van de marketingindustrie daarop inspeelden en tegen-

tactieken uitvoerden. De marketeers lieten eveneens marktstudies

uitvoeren en daaruit bleek dat jongeren (of kant-en-klare doel-

groepen zoals homo’s en lesbiennes) als kapitaalkrachtig publiek

geïdentificeerd werden en dat "diversiteit" een sleutelwoord was.

De bedrijven zoomen in op de constructie van de globale tiener,

voor wie MTV een referentie is, geen muziekfabriek maar identi-

teitsfabriek, mede via de reclameclipjes tussendoor. Er wordt

getracht het beeld van de globale tiener te verkopen. Dit kan zelfs

een caleidoscoop van multi-etnische gezichten zijn, overgoten

met een saus van Engelse woordjes en wereldwijd samplen van

muziekjes. Het mechanisme is interessant:

POLITIEK VOEDSEL  
Van McDonald’s tot etnologo’s

Straatbeeld met een Mc Donald’s in het centrum van de Franse stad Reims (augustus 2001)
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"Nationality, language, ethnicity, religion and politics are all reduced

to their most colorfull, exotic accessories, converging to assure us, as

Diesel president Renzo Rosso does, there is "never an us and them”, but

simply one giant we (...) not American, not local, but one that would

unite the two, through shopping." 4

STANDAARDSMAKEN

Zoals Klein in haar succesvolle boek aantoont zijn de tactieken in

de reclamewereld fascinerend en belangrijk studiemateriaal. Ook

voor etnologen. Een aanzet tot discussie over de allerlaatste recu-

peratietrends opent een hele wereld: "Despite the embrace of poly-

ethnic imagery, market-driven globalization doesn’t want diversity;

quite the opposite. Its enemies are national habits, local brands and

distinctive regional tastes." 5

McDonald’s lijkt er op het eerste gezicht een schoolvoorbeeld van.

Een artikel van Susan Leigh Star6 is in enkele citeergemeenschap-

pen (de sociale studies van wetenschap en techniek, de culturele

studies,...) bekend geworden dankzij de persoonlijke insteek. De

wetenschapssociologe is allergisch voor uien maar ze lust wel een

hamburger. Zij ondervond veel tegenstand toen ze in een

McDonald’s vroeg om de uien eruit te laten. Dit leert ons iets over

de kracht van gestandaardiseerde systemen. Zelfs als er zoveel

mensen allergisch zouden zijn aan uien dat het eruit laten optio-

neel zou worden, dan nog zouden er nieuwe allergieën kunnen

opduiken. Gestandaardiseerde systemen kunnen niet alle mensen

tevreden stellen.

Het is anno 2001 beslist interessant te grasduinen op de interna-

tionale website van Mc Donald’s: www.mcdonalds.com. Van daar-

uit wordt gelinkt naar sites uit alle landen waar McDonald’s aan-

wezig zijn. Voor België komt men zo op de tweetalige site met het

voorspelbare adres terecht: www.mcdonalds.be. Op vele sites kan

men inderdaad schoolvoorbeelden van wereldwijde standaardise-

ring rapen, al zijn hier en daar wel lichte lokale of nationale accen-

ten te onderscheiden. Als men Frankrijk als link kiest, komt men op

http://www.mcdonalds.com/countries/france/index.html/ terecht

met algemene uitleg en wordt men niet doorverbonden met de

nationale site in Frankrijk zelf.

"EEN VLEUGJE REGIO"

In de zomer van 2001 was de site http://www.mcdonalds.fr/ noch-

tans bijzonder interessant. Er wordt uitgelegd dat er in Frankrijk

geëxperimenteerd wordt met de Sage des Fromages, een sand-

wich met "streekkazen" in de saus.Voor de McDeluxe wordt Franse

mosterd "à l’ancienne" gebruikt. Vanaf juni werd zelfs gestart met

een bijzondere actie die als volgt wordt gelegitimeerd: « pour preu-

ve de son attachement au monde agricole et de son indépendance à

l'égard de la maison-mère américaine, elle partait en campagne sur le

thème: "Une touche de région dans votre hamburger”.» 

Als men het hele artikel "partenaire du monde agricole" leest, blijkt

deze campagne nog andere aspecten te hebben. In februari 2001

was McDonald’s provocerend of gedurfd met een stand aanwezig

op het 38e landbouwsalon om er de boeren en de bevolking op te

wijzen dat ze een heel belangrijke klant van de Franse landbouw-

sector waren en dat ze daarover een discussie wensten. Als escala-

tie werd de bijzondere actie « een streepje regio in uw hamburger »

gelanceerd in de zomer van 2001:

« McDonald's se met à l'heure des régions de France et propose un évé-

nement gourmand avec chaque jour de la semaine un sandwich diffé-

rent. Vous découvrirez la recette à la normande, à la provençale, à l'au-

vergnate, à l'alsacienne, à la béarnaise, à la dijonnaise, et à la savoyar-

de. Pour l'occasion, vous trouverez également dans vos restaurants une

nouvelle sauce potatoes: une sauce à la provençale, à la tomate et au

basilic; ainsi qu'un tout nouveau sundae très gourmand,le sundae poire

belle hélène. »

Het is een goed voorbeeld van hoe marketeers inspelen op gevoe-

ligheden bij bevolkingsgroepen.

De Franse groep gebruikt overigens ook zelf expliciet etnologisch

onderzoek om de strategieën bij te stellen en informatie

te bieden. In augustus 2001 wordt op de Franse website veel plaats

ingeruimd om in te gaan op stadssagen en hoe ze zich versprei-

den: www.urbanlegends.com. Hiermee wordt ingegaan tegen het

verspreiden van een gerucht over een dame die een kippenhoofd

tussen de McNuggets gevonden zou hebben, iets wat als een

lopend vuurtje de wereld rondgaat (soms met de variant van een

kippenpoot). De firma beperkt zich niet tot het weerleggen na een

onderzoek, maar kaatst de bal terug naar het publiek (het "volk")

en de media door te verwijzen naar urban-legendsonderzoek,

inclusief enkele titelverwijzingen. Het zijn fraaie voorbeelden van

wederzijdse toe-eigeningsprocessen en interesses tussen marke-

ting en etnologie. n
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