
CULTUURVERSCHILLEN (1) 
 
Ooit was er een tijd waarin wij onze cultuur en samenleving kenden als superieur aan andere. Dat 
kwam voornamelijk door het niveau van ontwikkeling dat was bereikt.  
Over het algemeen refereren beschaving en cultuur beide aan de algemene levenswijze van een volk. 
Beide betreffen de waarden, normen, instituties en manieren van denken waaraan opeenvolgende 
generaties in een bepaalde samenleving het grootste belang hebben gehecht. Noem dit het ontstaan 
van een gezamenlijk bewustzijn. 
 
In onze eigen huiselijke kring menen we doorgaans, dat we het goed voor elkaar hebben. We achten 
onszelf beter dan onze buurman en, hebben we gestudeerd, intelligenter dan de doorsnee mens. We 
streven immer naar beter, naar groei. Het is een vorm van bescheidenheid om niet rechtstreeks te 
beweren dàt we beter, intelligenter of welvarender zijn, maar we proberen het in elk geval te tonen in 
onze levenswijze en gedrag. Als samenleving is het opeens ‘fout’ om te stellen dat we beter zijn of op 
een hoge peil staan, terwijl het een natuurlijk gegeven is dat er verschil is. Zonder dat is er bovendien 
ook geen groei mogelijk. 
 
Wij, als westerse beschaving, hebben in de loop der eeuwen een ontwikkeling doorgemaakt die ons 
heeft gebracht tot wat we nu zijn. Mogelijk wat te materialistisch en met verlies van spirituele waarden 
hier en daar, maar in kennis en wetenschap zijn we in staat gebleken veel van de schepping te 
doorgronden en te begrijpen en zelfs te benutten. We hebben het gebracht tot een redelijke welvaart 
en die is blijkbaar dermate aantrekkelijk dat velen uit andere beschavingen de tocht naar de westerse 
samenleving ondernemen om te profiteren van de verworvenheden. Natuurlijk is dat niet bezwaarlijk, 
zolang deze belangstellenden meebouwen aan de levensstandaard die is opgebouwd. Het vreemde is 
echter, dat wel de voorzieningen worden geprefereerd, maar dat deze mensen ook de moraal van hun 
eigen beschaving, – de beschaving die dus niet de verworvenheden kon bereiken van de beschaving 
die ze opzoeken – willen uitdragen in het gastland. Het gastland, besmet met het idee dat iedereen en 
elke samenleving gelijk is, stelt niet onomwonden dat de eigen cultuur beter en verhevener is, met als 
gevolg een uitholling van de westerse samenleving en een achteruitgang van de bereikte standaard. 
Uiteindelijk zal deze, als een gezond organisme uitgezogen door een parasiet, ten onder gaan met 
alle verworvenheden. 
Ware de vreemde beschaving een betere, dan zou deze ondergang niet hebben kunnen plaatsvinden. 
 
Sinds de Tweede Wereldoorlog is het helemaal niet meer geoorloofd onderscheid te maken tussen 
mensenrassen of te spreken over niveauverschillen, terwijl die wel degelijk bestaan. Mensen zijn nu 
eenmaal verschillend, divers ontwikkeld en moreel divers. Culturen zijn nu eenmaal anders en 
sommige zijn nu eenmaal meer gevorderd dan de ander, of dit nu technologisch, spiritueel, 
maatschappelijk of sociaal is. De mens an sich is niet beter – wat dat betreft zijn alle mensen in de 
aard gelijk – het is de samenleving, de gezamenlijke cultuur (die tevens leidraad is voor het morele 
niveau) die hoogstaander danwel barbaarser is dan de ander. 
Albert Schweitzer verwoordde dat pakkend: ‘Goed is leven in stand houden, bevorderen; leven, dat 
voor ontwikkeling vatbaar is tot zijn hoogste peil opvoeren. Slecht is leven vernietigen, het nadeel 
toebrengen, leven dat voor ontwikkeling vatbaar is te remmen.’ Dat is een richtsnoer waar ieder mee 
uit de voeten kan. 
Een moreel hoogstaande cultuur levert mensen op (met een ontwikkeld geweten) met een hoog 
sociaal niveau en dientengevolge een ontfermende samenleving. Gezamenlijk wordt gewerkt aan een 
lopende economie. 
 
Wanneer een kind wordt geboren, is het een product van de genen van beide ouders. Als organisme 
is het een samenstelling van chemische processen die zijn doen en laten bepalen. Basale reacties en 
basale behoeften. Maar in het kind sluimert al de mogelijkheden tot ontwikkeling, in het kind is de 
nieuwe mens aanwezig die het worden zal. Hoe deze ontwikkeling plaatsvindt, is afhankelijk van 
omstandigheden als omgeving (milieu) en opvoeding. Groeit het kind op in een jagerscultuur, dan 
wordt het een uitnemend jager of jagersvrouw met alle kwaliteiten van dien. Zo ook in een 
herderscultuur of in een theocratie. Groeit het kind op in een maatschappij waarin onderwijs in 
wetenschappen centraal staan, dan verwerft het kind inzicht in technische en natuurkundige 
processen. De cultuur bepaalt het denken en handelen van de individu, alsmede de tradities en 
morele overtuigingen. 
 



Een volk met een herderscultuur kan een hoge moraal hebben en begaafd in het hoeden van vee, het 
heeft echter een andere standaard dan een technologische cultuur. Doorgaans wordt ‘algemene 
ontwikkeling’ hoger ingeschat dan ongeletterdheid en dientengevolge zijn sommige culturen hoger 
dan andere. Ergo, zijn hun ingezetenen hoger ontwikkeld dan anderen. Er is dus verschil in mens en 
cultuur. Niet voor niets spreken we over ‘primitieve volkeren’ en ‘ontwikkelde volkeren’. De mens is in 
de aard identiek, maar de cultuur bepaalt het niveau. 
 
Culturen met grote verschillen zijn slechts vermengbaar indien de laagste vorm bereid is tot 
ontwikkeling en derhalve eigen tradities achter durft te laten. Het heeft geen nut om als ontwikkelde 
cultuur een vorm van achteruitgang te omarmen als deze betreffende vorm niet bereid is tot groei, 
acceptatie van de ontwikkeling of wanneer deze hardnekkig blijft vasthouden aan eigen niveau. Of, 
zoals Machiavelli stelt: het heeft geen zin idealistisch en deemoedig op te treden als de ander daar 
niet toe bereid is. (Ook het accepteren van wezensvreemde elementen als eerwraak of primitieve 
straffen is een teruggang in de ontwikkeling tot een hoger niveau of bewustzijn.) 
Doet dit verschijnsel zich wel voor, dan rijst de vraag in hoeverre een cultuur zichzelf verloochent en 
hoe lang dit is vol te houden zonder niveauverlies of zonder ten onder te gaan. Het Romeinse Rijk 
verdween door uitholling van binnenuit en overmeestering door barbaarse volkeren. 
 
 
 
CULTUURVERSCHILLEN (2) 
 
Wie stelt dat ‘de gehele wereld min of meer is verwesterd’ is – met recht – trots op zijn afkomst. Die is 
zich ervan bewust dat de westerse cultuur op veel terreinen een positieve bijdrage heeft geleverd die 
‘de wereld’ iets beter maakte. Echter schuilt er een adder onder het gras. Het gebruik van westerse 
resultaten door andere culturen houdt niet per definitie in dat daarmee de westerse cultuur wordt 
omarmd. Wanneer in Japan en China de piano het populairste muziekinstrument is en dat de beste 
vertolkers van Bach of Mozart Chinezen zijn, zegt dit alleen iets over de populariteit van de piano en 
van Bach. En over de muzikale begaafdheid van Chinezen. 
 
In de jaren zeventig en tachtig consumeerden de Amerikanen miljoenen japanse auto’s, 
televisietoestellen, camera’s en elektronische speeltjes zonder ‘gejapaniseerd’ te raken. Het is naïef 
als mensen ervan uitgaan dat niet-westerlingen verwestersen door westerse goederen te kopen. Zelfs 
het overnemen van westerse gebruiken betekent niet zondermeer dat een niet-westerse samenleving 
verwesterd. Voor het overgrote deel neemt de eigen cultuur de geïmporteerde voorzieningen op en 
maakt ze onderdeel daarvan. 
De aardappel was een zuidamerikaans product en in Europa onbekend tot het moment dat 
ontdekkingsreizigers in de 16e eeuw de plant invoerden. Tegenwoordig is niets zo nederlands als de 
aardappel en niets zo vlaams als de frieten. 
 
Het vrijwillig overnemen van producten uit andere culturen betekent dus geen verandering van de 
eigen cultuur. In zo’n geval kunnen we wel van ‘verrijking’ spreken. In dit gemeenschappelijk gebruik 
kunnen we veel overeenkomsten vinden in moderne samenlevingen, zonder dat die samenlevingen of 
culturen vermengen. 
 
Samuel Huntington stelt in zijn boek ‘Botsende beschavingen’ terecht de vraag of moderne 
samenlevingen, die mogelijk veel gemeen hebben met elkaar, daardoor versmelten in homogeniteit. 
De bewering dat zij dit doen rust op de veronderstelling dat de moderne samenleving één enkel type 
kent, het westerse type, dat de moderne beschaving de westerse beschaving is en de westerse 
beschaving de moderne. Dit is echter een volstrekt verkeerde identificatie. De westerse beschaving 
kwam op in de 8e en 9e eeuw en ontwikkelde in de daaropvolgende eeuwen haar kenmerkende 
karakteristieken. De modernisering zette niet eerder in dan in de 17e en 18e eeuw. Het Westen was al 
lang het Westen voor het modern was. De centrale karakteristieken van het Westen, de dingen die het 
onderscheiden van andere beschavingen, zijn ouder dan de modernisering van het Westen. 
 
Huntington beschrijft deze onderscheidende karakteristieken: de klassieke erfenis, Katholicisme en 
Protestantisme, europese talen, scheiding van geestelijke en wereldlijke macht, het recht, sociaal 
pluralisme, vertegenwoordigende lichamen en tot slot individualisme. 
Dat is wat de westerse samenleving maakt tot wat ze nu is. Dat is onze identiteit en ons collectief 
bewustzijn. Het is niet voor niets dat de westerse rechtspraak is gebaseerd op humaniteit en is 



uitgestegen boven barbaarse methoden als steniging of zweepslagen. Het is niet voor niets dat onze 
maatschappij is gebaseerd op voorzieningen die bedoeld zijn om iedereen te verzekeren van een 
zekere mate van welvaart. 
 
Wanneer echter wordt geconstateerd dat deze verworvenheden onder druk staan of dreigen te 
verdwijnen (‘afbraak van de verzorgingsstaat’) dan is dat een signaal dat de samenleving of cultuur 
aan het afbrokkelen is. Het bijvoorbeeld accepteren van wezensvreemde rechtspraak omdat andere 
culturen binnen de westerse daaraan behoefte zouden hebben, is een ondermijning van de eigen 
rechtsstaat. Iedereen binnen de grenzen van de eigen cultuur heeft recht op dezelfde bescherming en 
voorzieningen van overheidswege. Onderscheid daarin betekent het opgeven van de eigen culturele 
verworvenheden en is niets anders dan uitholling en verbrokkeling van de eigen cultuur. 
 
Het gaat er niet om de westerse verworvenheden en visie over de hele wereld uit te dragen – al zijn 
we wellicht overtuigt van de westerse superioriteit – het gaat er om andere culturen te helpen te 
groeien naar het niveau waarop ‘leven’ in de breedste zin van het woord wordt gerespecteerd en 
bevorderd, en dit alles met behoud van hun eigen waarden (voor zover deze niet in strijd zijn met het 
bevorderen van leven). De aard van andere cultuurvolken is niet te vergelijken met onze (westerse) 
volksaard, deze hangt ook immers samen met de plek op aarde waar een volk leeft. 
 
Wanneer we in het oog houden dat oorlogen tussen nationale staten en ideologieën zo goed als tot 
het verleden behoren en dat (toekomstige) conflicten zullen verlopen volgens de breuklijnen van 
culturen en beschavingen, kunnen we in staat zijn de eigen waarden meer te beschermen tegen 
afbraak. Mits we tenminste fier zijn op onze cultuur en verworvenheden. 
 
Overigens heb ik niet het idee dat de Europese Unie het behoud van eigen culturele waarden 
nastreeft. Dat is ook niet zo vreemd; het oude rijk is uitgebloeid en loopt op haar laatste benen. Wat 
cultuur betreft is Europa de aartsvader en kampioen. Chinese wonderkinderen besteden tien uur per 
dag aan pianoconcerten van Liszt en Chopin; Shakespeare wordt uitgevoerd in Goa en Uruguay en 
de uitvinding van de roman, symfonie, stripverhaal, olieverf en c-kleinakkoord zijn zo succesvol als 
exportproduct dat ze niet eens meer doorgaan voor europees. 
 
Deze bijdragen van onschatbare waarde aan de wereld zijn de voortbrengselen van onze westerse 
cultuur, maar vergelijkbaar met de zaadjes van een paardebloem. De vruchten zijn doorgegeven, de 
oude plant sterft. Een heel natuurlijk proces, al is het een triest. En pijnlijk voor de mensen die daar 
deel van zijn. 
Triester en pijnlijker is het wanneer een groot deel van diezelfde mensen zelf de eigen cultuur ten 
onder brengt door het prijsgeven van de eigen waarden. Maar misschien is dat wel een onderdeel van 
hetzelfde proces. 
 
 
 
CULTUURVERSCHILLEN (3) DE PRIJS VAN INTEGRATIE 
 
De visie dat de westerse cultuur en samenleving superieur was aan andere ontstond tegen het einde 
van de 18e eeuw toen Europa zich langzamerhand ging onderscheiden en de machtsbalans omsloeg 
in europees voordeel. De Verlichting droeg daaraan bij, de ontplooiing van de menselijke geest en 
daarnaast ook de ontwikkelingen technologisch vlak. Vóór die tijd, wanneer Europeanen vanaf de 16e 
eeuw op grote schaal contact leggen met andere culturen, zie je steeds hetzelfde patroon: de grote, 
geletterde culturen doen niet voor elkaar onder. Veel niet-Europese volkeren, met name de aziatische, 
bleven zichzelf als de meest hoogstaande beschouwen, ook omdat ze er in slaagden onafhankelijk te 
blijven. 
 
Het idee dat het Westen in de 19e eeuw de wereld heeft onderworpen, is overdreven. Het probeerde 
dat alleen maar. Nu het westers imperialisme sedert de tweede helft van de 20e eeuw voorbij is, 
weten we dat die onderwerping lang niet zover ging als gedacht is. Lokale culturele structuren bleken 
veel taaier. De recente constatering dat na vijf eeuwen spaanse overheersing de indiaanse religies en 
culturen in Midden- en Zuid-Amerika in veel opzichten nog levend zijn, heeft menigeen verbaasd. 
De ideeën over superioriteit en lokale aanpassing waren europese wensdromen die de werkelijkheid 
dubbel vervormden: niet alleen Europeanen, maar ook lokale elites zagen de westerse cultuur als veel 
dominanter dan zij in feite was. 



Zij gingen denken dat handhaving van hun eigen machtspositie gebaat was bij aanpassing aan de 
nieuwe, imperialistische verhoudingen.  
 
De Europeanen veroverden een groot deel van de aardbol onder het mom van de verspreiding van 
een superieure westerse cultuur. En met zoveel succes dat miljarden mensen mettertijd belangrijke 
delen van die cultuur overnamen. Indiërs, Afrikanen, Arabieren, Chinezen en Maori’s leerden Frans, 
Engels en Spaans. Ze gingen geloven in mensenrechten en de vrije wil en ze omarmden westerse 
ideologieën als liberalisme, kapitalisme, communisme, feminisme en nationalisme. 
Veel antikoloniale vrijheidsoorlogen zijn gevoerd onder de banier van zelfbeschikking, socialisme en 
mensenrechten, die allemaal westerse erfenissen zijn. 
 
Integratie ontwikkelt zich in het spanningsveld van dominantie en ondergeschiktheid. Contacten 
tussen culturen leiden niet in één of twee generaties tot een comfortabele nieuwe synthese. 
Nieuwkomers verliezen elementen uit de eigen beschaving. Het is de prijs van de overleving. 
Van bijzonder belang zijn taal en communicatie. Het is onvermijdelijk en ook wenselijk dat 
nieuwkomers de centrale taal overnemen die communicatie, en dus samenleving en cultuur, 
structureert. Dat leidt tot taalverlies en daarmee tot een zeker cultuurverlies. Dat is de prijs voor 
integratie. Daarmee voorkomen nieuwkomers wel dat ze in een tijd van recessie als eersten uit de 
boot vallen. 
 
Maar waarom zijn alleen in de westerse wereld multiculturele samenlevingen ontstaan? Waarom 
leven hier nu zovelen uit andere culturen? Omdat onze cultuur hoogstaander is? Velen zoeken hier de 
vrijheid en tolerantie die het Westen in zekere mate te bieden heeft. Toch is het vooral de welvaart die 
mensen uit andere culturen hier brengt. Die verkiezen ze kennelijk boven een bestaan in hun eigen 
cultuur. 
 
Precies die welvaart heeft de westerse vrijheid en tolerantie sterk bevorderd. Democratie en vrijheid 
van meningsuiting zijn luxe verworvenheden die het mogelijk maken te praten over de integratie van 
nieuwe culturen, en kritisch te discussiëren over bijna alle aspecten van de eigen cultuur. Die vrijheid 
van zelfkritiek heeft men elders lang niet altijd. 
 
Heeft het Westen nu de rest van de wereld zijn democratie opgedrongen, zijn kapitalisme, zijn 
individualiteitsdenken? Ontegenzeglijk is de wereldwijde acceptatie van deze concepten mede 
bevorderd door anderhalve eeuw westerse dominantie, maar men kiest elders ook steeds meer 
bewust voor die concepten. De economische voordelen van het westerse model zijn de afgelopen 
honderdvijftig jaar gebleken. 
Het willen omarmen van dit model zonder de eigen tradities los te laten is onmogelijk en leidt enerzijds 
tot spanningen tussen de zich vermengende culturen en anderzijds – indien geen concessies worden 
gedaan ten aanzien van die tradities – tot een neergang en ineenstorting van de westerse welvaart.  
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