
Het bezwaar tegen het betoog van Thomas von
der Dunk is dat het zoveel kanten tegelijk uit-
gaat. Kanten die stuk voor stuk voor weerlegging
vatbaar zijn en bovendien onderling moeilijk
verenigbaar zijn. De hoofdlijn van het betoog
luidt dat de westerse welvaart een produkt 
van de westerse cultuur en samenlevingsvorm 
is waaruit zou volgen dat voor het bereiken 
van een vergelijkbaar welvaartsniveau in andere
delen van de wereld verwesterlijking een voor-
waarde is.

Die stelling is een inversie van het historisch
materialisme: niet de onderbouw bepaalt de
bovenbouw, zoals Marx beweerde, maar anders-
om. De moeilijkheid van deze stelling, evenals
die van Marx, is dat de causaliteit ervan niet aan-

toonbaar is. De ontwikkeling van welvaart en
cultuur resp. samenlevingsvorm zijn historisch
hand in hand gegaan. Welke in deze de oorzaak
is en wat het gevolg valt hieruit moeilijk af te
leiden. Maar zelfs indien dit wel het geval zou
zijn, kan hieruit nog niet geconcludeerd worden
dat die oorzaak-gevolg relatie onder alle omstan-
digheden opgaat. Dat wil zeggen dat verwester-
lijking leidt tot welvaart onafhankelijk van het
niveau van de economische ontwikkeling en on-
geacht de cultuur en de samenlevingsvorm van
de maatschappij waarin verwesterlijking geprak-
tiseerd wordt.

Ook historici die als oorzaak van de westerse
suprematie wijzen op het uniek geachte indivi-
dualisme zijn er doorgaans van overtuigd dat de
grondslag voor de bloei van Europa is gelegd op
het moment dat de agrarische produktie per
hoofd van de bevolking begon uit te rijzen boven
het bestaansminimum. Hierdoor werd ruimte
voor investeringen gecreëerd, die de basisvoor-
waarde vormen voor technologische en sociaal-
economische vooruitgang. Die omstandigheid
¬ daarover bestaat overeenstemming ¬ is me-
de te danken aan het gematigde klimaat in Euro-
pa dat hogere agrarische opbrengsten heeft be-
gunstigd.

Hoezeer het recept van verwesterlijking in-
dien aan de basisvoorwaarden voor een ‘take off ’
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niet voldaan is, tot bankroet van een maatschap-
pij kan leiden hebben nogal wat derde-wereld
landen laten zien, de Moslim-wereld voorop. 

Het eerste land dat dit beleidsrecept op ruime
schaal heeft toegepast is Turkije onder Kemal
Atatürk geweest. Het kan niet ontkend worden
dat Atatürk er met enig succes in geslaagd is
westerse instituties in Turkije in te voeren en
onderdelen van de economie, waaronder het
bankwezen, op westerse leest te schoeien. Het
gevolg ervan is geweest dat zich een bovenlaag
en stedelijke middenklasse van westerse snit
hebben gevormd. Maar hun welvaart en levens-
wijze werden slechts mogelijk gemaakt door uit-
buiting van de massa van de bevolking.

In de jaren zestig diende zich in Turkije een
nieuwe generatie van in de vs en Europa opge-
leide technocraten aan die zich met steun van
het leger ten doel stelde ook de massa in de wel-
vaartsontwikkeling te betrekken door een meer
geplande economische ontwikkeling .  

Het niet beoogde noch voorziene gevolg er-
van was een ‘backlash’. In gang gezet en geleid
door de traditionele religieuze kaders die de plat-
telandsbevolking in hun greep hadden en de
penetratie van moderniteit in hun invloedssfeer
fel bestreden hebben. Het meest verrassende en
paradoxale fenomeen van deze backlash is de
aantrekkingskracht die van het herlevende
Moslim-fundamentalisme op goed opgeleide
jongeren bleek uit te gaan.

Het waren  ook de meer ontwikkelde Moslim-
landen zoals Turkije, Egypte en Iran waar het
fundamentalisme als eerste voet aan de grond
kreeg. Het afleggen van hun religieuze en cultu-
rele identiteit waarop verwesterlijking wel moet
uitdraaien, is voor velen in die landen een te ho-
ge prijs gebleken. Een weg die men kennelijk
niet bereid is te gaan ondanks het feit dat het
fundamentalisme de Moslim-wereld geen ont-
wikkelingsperspectief te bieden heeft. Het heeft
zich vast gebeten in een fanatiek anti-westers
sentiment. Waar het tot de macht doorgedron-
gen is, heeft het hopeloos gefaald.

Over de aanpak die de Moslim-wereld uit de
impasse zou kunnen bevrijden, vallen moeilijk

harde uitspraken te doen. Het meest valt te ver-
wachten van initiatieven om binnen de Moslim-
wereld een eigen Verlichting en hierop gerichte
samenlevingsvorm op gang te brengen die so-
ciaal-economische bloei weten te verenigen met
de religieuze en culturele identiteit. Het leveren
van prestaties op eigen kracht zal ruimte schep-
pen om prestaties van anderen meer naar
waarde te schatten.

Dat die aanpak betere aanknopingspunten
voor een evenwichtiger ontwikkeling biedt,
laten de Aziatische landen zien. Die hebben wel
de westerse technologie en know how over-
genomen maar die in hun eigen religieuze en
culturele context geplaatst.

�
De tweede lijn in het verhaal van Von der Dunk
omvat een fundamentele kritiek gericht op de-
zelfde cultuur en maatschappij die daarvoor nog
als toonbeelden aan de rest van de wereld wer-
den voorgehouden. In dit verband neemt hij uit-
eenlopende verschijnselen op de korrel: de aar-
zeling om de eigen waarden en normen serieus
te nemen; de lankmoedige houding ten opzichte
van de grondbeginselen van de westerse bescha-
ving; de verhaspeling van vrijheid met vrijhan-
del, de gesel van de financiën; het voorop stellen
van puur economische criteria in de internatio-
nale politiek; de verloochening van westerse
waarden in de contacten met de niet-westerse
wereld.

Die kritiek gaat zover dat de vraag gesteld kan
worden of de suprematie van de westerse wereld
in de ogen van Von der Dunk nu in feite niet
berust op eigenbelang en een hierop gerichte
machtspolitiek? De unieke waarden die het
westen een moreel leiderschap in de wereld zou
moeten bezorgen, zijn hier ver te zoeken. Valt 
uit het betoog van Von der Dunk op dit vlak niet
af te leiden, een standpunt waarin hij niet alleen
zou staan, dat alle culturen in de wereld onder
druk zijn komen te staan van globalisering die
werkt in de richting van vervlakking en gelijk-
schakeling waarop in de verschillende delen van
de wereld uiteenlopend wordt gereageerd?
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Zouden de kansen op verlichting in andere
delen van de wereld niet verbeterd worden in-
dien het westen zijn eigen waarden meer serieus
zou nemen en economische belangen resp. sta-
bliteit (lees: ‘ongestoord te kunnen genieten van
onze welvaart’) minder voorrang zou geven? Die
houding zou in de wereld meer respect afdwin-
gen alsook ons invoelingsvermogen vergroten
voor wat anderen beweegt die zich op waarden
oriënteren. 

De derde lijn in het betoog die er bij Von der
Dunk overigens bekaaid afkomt, betreft de rol
van de godsdienst als cultuurvernieuwde factor.
Om zijn argument kracht bij te zetten dat de
westerse maatschappij haar echte doorbraak 
pas beleefd heeft nadat het juk van het geloof in
een goddelijke waarheid en hieruit afgeleid nor-
men- en waardenstelsel was afgeschud, moet
Von der Dunk een loopje met de geschiedenis
nemen. Wat hem in het geloof als cultuurver-
nieuwde factor het meest tegenstaat is de preten-
tie van gelovigen krachtens een hogere morele
orde te spreken. Hierop valt weliswaar weinig af
te dingen, maar komt zijn eigen betoog hier niet
ook op neer? Plaatst hij het westen dan niet op
een voetstuk, niet van religieuze maar seculiere
huize?

�
‘Wie serieus de gelijkwaardigheid van mensen
op mondiaal niveau nastreeft, kan niet gelijker-
tijd de gelijkwaardigheid van menselijke cul-
turen aanhangen’, zo betoogt Von der Dunk
immers aan het slot van zijn bijdrage. Die stel-
ling miskent het historisch gegeven dat opeen-
volgende beschavingen die tot dominantie
gekomen zijn vele delen van de wereld bestre-
ken hebben, terwijl ze ook veel van elkaar heb-
ben overgenomen. In de beschavingsgeschiede-
nis is veeleer een doorlopende lijn te ontwaren
waarin nieuwe combinaties elkaar opvolgen. 
De westerse beschaving zou nooit zo’n hoge
vlucht genomen hebben zonder de bereidheid
tot openheid voor invloeden van buitenaf en res-
pect voor wat in grote beschavingen voor ons ge-
presteerd is.

Het grootste gevaar van een beschaving is
zelfgenoegzaamheid. Die houding staat boven-
dien haaks op wat Von der Dunk als de unieke
waarden van onze beschaving aanmerkt. Wie 
die waarden ernstig neemt heeft er geen behoef-
te aan die te laten ondergaan in een multicultu-
rele ratjetoe, dat zij Von der Dunk toegegeven,
maar evenmin om er de eigen suprematie op te
baseren.

De reactie van Arie van der Zwan is de opmerke-
lijkste die ik ooit op een artikel heb gehad. Of-
schoon bedoeld als een tegenbetoog, vormt zijn
repliek in hoofdzaak namelijk juist een aardige
¬ zij het hooguit wat selectieve ¬ samenvatting
van hetgeen ik in mijn stuk en enige andere op-
stellen in s & d heb beweerd. 

Van der Zwans eerste vermeende tegenwer-
ping, dat geforceerde verwesterlijking met name
in de islamitische wereld tot maatschappelijke
ontwrichting leidt, kan ik volledig onderschrij-
ven. Ik heb dat dan ook reeds in mijn gewraakte
artikel gedaan op p. 393 (eerste alinea van de eer-
ste kolom), alsmede specifiek over Turkije in
s & d, 12, 1997 (alsmede in de Internationale Spec-
tator 54 (2000) no. 3). De weerstand die dit, als
inbreuk op de eigen identiteit, onvermijdelijk 
bij de betrokkenen oproept, zodat dit proces tijd
nodig heeft, is precies ook het probleem dat ik
eveneens in het parallelartikel in s & d, 3, 2000
¬ waarnaar ik in de eerste regels verwijs ¬
signaleer (zie p. 129, laatste alinea eerste kolom;
p. 123, eerste kolom).

Noch daar, noch hier, heb ik overigens gespro-
ken van de noodzaak van niet-Europeanen om
pakweg ons poldermodel te copiëren. Het begrip
‘verwesterlijking’ staat steeds voor het doorbre-
ken van traditionele, religieus gelegitimeerde
denkpatronen en structuren, en het creëren van
ruimdenkendheid als basis voor eigen prestaties.
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De succesvolle Oostaziatische landen hebben
dan ook meer gedaan dan alleen maar het ‘op-
pervlakkig’ overnemen van know-how en tech-
nologie. Hun manier van samenleven is even-
eens veranderd.

Van der Zwans tweede vermeende tegenwer-
ping betreft de suprematie van het Westen. 
Ik heb zeer duidelijk een onderscheid gemaakt
(zie met name p. 395, tweede kolom direct boven
het tussenkopje) tussen de westerse waarden als
zodanig, en het feit dat wij er ons op grond van
economisch korte termijnbelang niet aan hou-
den. En inderdaad: wat zich intern bij ons als
westerse beschaving voordoet (en er op grond
van de westerse waarden voor zorgt dat wij wel-
varender zijn dan de rest), vertaalt zich naar bui-
ten toe vooral als westerse belangen, en dat doet
aan de geloofwaardigheid van het moreel leider-
schap van het Westen inderdaad veel af. En dat
staat er ook allemaal precies (zie voor dat laatste
met name p. 397, tweede alinea eerste kolom).

�
Van der Zwans derde vermeende tegenwerping
behelst dat ik tegenover de door mij afgewezen
hogere morele orde van de traditionele gods-
diensten een even absolute eigen morele orde
plaats. Het wezenlijke verschil is echter, dat die
laatste nu juist niet absoluut en onbeweeglijk is,
en dat haar suprematie niet in concrete, van ‘bo-
ven’ aangereikte religieuze wetsteksten wordt
gezocht, maar integendeel berust op het veel
abstractere vrijheidsbeginsel, gerelateerd aan
het besef van principiële veranderbaarheid en
grotere tolerantie voor het afwijkende. Men kan
wel fundamentalist zijn in een vrij land, maar
niet vrij in een fundamentalistisch. Inderdaad:

zonder de bereidheid tot openheid, dus tot ver-
andering (zie p. 392; en s & d, 3, 2000, p. 128-129),
zou de westerse beschaving niet zo’n hoge vlucht
genomen hebben. Haar zelfgenoegzaamheid
ontleent zij daarmee dan ook niet zozeer aan 
de specifieke huidige uitkomst van maatschap-
pelijke ontwikkelingen, maar aan het vermogen
die uitkomst als tijdgebonden te relativeren, zo-
dat zij ook flexibeler op gewijzigde omstandig-
heden kan reageren en veel minder afhoudend
staat tegenover beïnvloeding door nieuwe vor-
men en gedachten van buitenaf.

Op één punt zal de historicus uiteraard het
tegendeel blijven van de econoom: voor de laat-
ste zijn de ‘bewijzen’ van de eerste nooit afdoen-
de. Dat gaat ook op voor het causaliteitsverband
tussen welvaart en westerse samenlevingsvorm
¬ Marx versus Hegel, om het even puntig te
stellen.

Uiteraard is hier sprake van een voortdurende
wisselwerking, maar daarbij speelt méér een rol
dan alleen een tabelmatig aanwijsbare verho-
ging van het agrarische brutonationaalproduct.
Strikt bewijsbaar in bèta-wetenschappelijke zin
is de door mij gelegde relatie natuurlijk niet,
maar zij valt met een analyse van de relevante
mentale en maatschappelijke factoren wel aan-
nemelijk te maken. Meer kan men met een stu-
die van het verleden ook niet beogen, en in de
geschiedsvorsing houdt een verklaring derhalve
stand tot de formulering van een plausibeler
alternatief. Van der Zwan komt daarmee niet.
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