
C
ivilizations are the ultimate hu~ 

mcm lrihes, and the clash of civili~ 

zalions ts lrihal co11flict on a glo~ 

h<Jl mlle." Dat stelt Samuel 

Huntington in zijn studie The Cl<Jsh of 

Civiliz<Jtions ill1d the Remaking of World 

Order' Op 3 november jongstlcden 

vond de pre5entatie plaats van de 

Nederlandse vertaling in de Oude 

Lutherse Kerk in Amsterdam. Bij die 

gelegenheid trad Huntington in de de

bat met Ruud Lubbers, hoogleraar in de 

globalisering en voorzitter van het 

Wetenschappelijk lnstituut voor het 

CDA. Hier volgt een bespreking van 

(de Engelstalige editie van) hct hoek 

van Huntington.' 

"We hold these truths to he se/f~evidenl that a/1 

mut are created equal, that they ctre endotPCd 

with certain mwlienable rights and that among 

these are life, liberty and the fmrsuil of happi~ 

11ess." Met deze openingszin uit de 

Amerikaame Onafhankelijkheidsverkla

ring van 1776 hecft de westerse bescha

ving de wereld misschien wei het heste 

gegevcn van wat zij aan politick den

ken heeft voortgebracht. De uitspraak 

i5 een richtlijn geworden voor de ont

wikkcling van de democratische rechts

staat binncn Ianden zelf. En zij hicdt te

gclijk een universeel houvast waar -

onderdrukte - mensen en volken waar 

ook ter wereld zich aan konden en kun

nen optrekken. 

Dat zal nict Ianger zo gaan, als het aan 

Samuel Huntington ligt. Hij verwacht 

voor de komende decennia een con-
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frontatie tussen de verschillende grote 

beschavingcn in de wereld. Vooral tus

sen het westen enerzijds en aan de 

andere kant de islamitische bescha

vingswereld en de Chinese. Wat jaren

lang als universeel gold, ontmaskcrt 

Huntington als typisch wester<; Met de 

relatieve achteruitgang in de machtspo

sitie van het westen gaat ook de zeg

gingskracht van universelc waarden en 

normen achteruit: democratic, rechts

staat, memcnrechten. Het westen kan 

zich maar beter op die veranderde situ

atie instellcn, aldus Huntington. 

Dee! van bredere discussie 
Huntingtons boek is ecn van de vclc re

acties op de aankondiging van het 

einde van de geschiedenis door Francis 

Fukuyama. De laatste verwachtte ecn 

onstuitbarc opkomst van de democratic 

en de vrije markt. Daarmee zou de ge

schiedenis in feite zijn voltooid. Een 

helc golf publicaties is gevolgd met uit

eenlopende bewijsvoeringen dat cr he

lemaal geen sprake i<; van een einde aan 

de geschiedcnis. Ernest Gellner wees 

op de wederopkomst van het natio

nalisme2 Benjamin Barhcr plaatstc 

vooral kritiek bij de a! te optimistischc 

vcrwachtingen van de vrije markt, die 

zich wereldwijd aan het ontplooien is. 

"McWorld" noemde hij dat: informatie, 

communicatie en bestuur komen samen 

op een punt waar de traditioncle natio

nale staten geen invloed meer hebbcn. 

De internationalisering van de markten 

ondermijnt de mogelijkheden van de 
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nationale staat, waarin de democratic 

wordt vormgegcven. 1 

In de vcle kriticken op Fukuyama valt 

de nadruk op die gelcgd wordt op cui

tum, op geloof, op sentiment. Ook 

Huntington neemt expliciet atstand van 

de theoric van Fukuyama, ten eerste 

wat betrdt de opkomst van de demo

cratic "The illusion of harmony at the end of 

/the) Cold War ruas soon dissi{latd l>y the 

multiplrcation of etlmic conflicts a11d 'etl111ic 

cleansiJJL}·, the bredkdorull of !diP 1111d order, "" 

Fn wat betrelt de vrijc markt: wcsterse 

consumptiepatronen en popcultuur ziJn 

niet mecr dan modegrillcn en technic

ken, die komen cn gaan en geen belang

rijkc culturele invloed uitodenen in de 

ontvangende heschaving. De ondcrlig

gende culturelc patronen blijven onver

andcrd. Trouwcns, voegt Huntington 

toe 'The cssmce of \:Vestem ciuilization is the 

A1rJg11a Carta not the i\1agna Mac. The fad 

tbrtno11- Westemcrs hite 1n the /alter has 110 im

f,/iUitiom for· ti1C1r <~ne{ltiHL} the former."' 

Culturele identiteit 
doorslaggevend 
Het centrale thema van The Clash of 

Cwilizatio11s' Js dat cultuur en culturele 

idcntiteiten - op de grootst mogelijke 

schaal zijn dat heschavingen, ot bc

schavingskringen - de patronen vor

men van cohesie, desintegratic en con

flict in de wcreld van na de Koude 

Oorlog. '' "In the post-cold war U'orld, the 

most im(1ortrmt distinctio11s <lltiOHq f'eo{lle <1re 

not ideologiwl, political or econornic. They are 

cultural. Peof>lc a11d nations <Jre 11ttem{ltiny to 

i111SJPer the most basic questiorrs humrms Cll/1 

face Who arc ruo ) People use flolitic s rrot 

)liSt to aduance their interests hut also to defim 

their identity. We know who we rm only u>he11 

we know who we are not and often mJ/y when 

we know ruhom we 11re cJgaimt." "Roots 

aqainst reason", zo vatte Ernest Cellner 

dat krachtig samen-" 

Codsdienst is volgens Huntington de 

belangrijkstc !actor die de verschillende 

beschavmgskringen scheidt. Hij dcclr 

de beschavingen als volgt in: dc 

C:hinees/confucianistischc, de Japanse, 

de hindoe'istische, de islamitische, de 

orthodoxe, de westers/christelijke, de 

l.atijns-Amerikaanse en "mogeli)k'' de 

Afrikaanse. Die beschavingcn zip1 niet 

uitwi-.selhaar en dus onvergcliJkhaar. 

Binnen iedcre heschavingskring orde

nen de staten zich rond een sterke 

kern. Voor de westersc heschaving is 

dat bijvoorbeeld de Verenigde Staten. 

voor de Omt-Aziatische is dar China. 

Oost-Aziatischc beschavingcn, gegroe

pecrd rondom China, worden steeds 

zeltverzekerdcr dankzij de sterkc eco

nomische groei en de basis die dit biedt 

voor militaire en politiekc invloedsver

groting. Hct regime in Peking baseert 

zicb steeds minder op de marxistisch 

leninistische ideologic en steeds mecr 

op Chinees nationalisme en contu

ciaanse waarden. Oost-Aziatische ian

den hebben steeds mincler bood.,chap 

aan wcstersc waarden. Zij zijn crvan 

overtuigd dat hun economischc -;ucces

sen tc danken zijn aan de Aziatischc 

cultuur 

De islamiti.,che Ianden zijn eveneen' 

in opkomst. Huntington spreekt van 

een "ldi/JJIJC Rcsrmjellcc" met ccn hootd

letter R, omdat hij de ontwikkeling, 

die eenvijfde van de wereldhevolking 

aangaat, van eenzeltde hi-;torisch he

lang acht als de Amerikaanse Revolutie 

of de Retormatie.'' Wordt hct Omt

Aziatischc zeltvertrouwen gcvoed 

door economi-;che successen, de lsla

mitische Wedcropkomst wordt gevncd 

door even spectaculaire groei in de he

volkingsaantallcn. 

De wester-;e beschaving is gestempeld 

door her westers christendom (in te

genstelling tot de oostcrsc orthodoxie) 
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en de opgehouwde ervaringen van 

<,cheiding tussen kerk en staat, de hecr

'chappiJ van het recht, een onathanke

lijke citnl 'ocicty, plurali-;me. representa

tteve organen. individualisme. De harde 

kern crvan is, zo meent hij, de Angel

saksische cultuur. 

Over de Afrikaame be-;chavingskring is 

f luntington niet gcheel zeker. Het 

noorden van het continent wordt im

mcrs gestempeld door de islamitische 

cuiLUur. Ten zuiden van de Sahara heh

ben Luropee'> imperiali-;me en kerste

ntng een <;terke invloed gehad, zij het 

dat Atrikanen in toencmende mate cen 

gevoel van Afribanse identiteit aan het 

ontwikkelen zip1 HiJ doet het voorko

men al<,ol het apartheid'>regime in 

:Luid-Atrika een we-;ter<,e regering wa<, 

en her vcrzet onder Ieiding van het 

ANC typerend was voor de Afrikaame 

cultuur.'" Alrika bezuiden de Sahara 

zou, zo verwacht Huntington, kunnen 

-;amengroeien in een te ondcrscheiden 

he'>chavingsknng met Zuid-Atrika al<, 

mogelijke kernstaat. 

Veranderde mondiale 
machtsverhoudingen 
De machtwcrhoudingen 111 de wcreld 

ZtJn in de vi<,ic van Huntington aan het 

vcr<,chuiven ten nadelc van hct we<,len 

in de richting van niet-we<,terse be,cha

vingen, met name de Chinese en de is

lamiti,che. Het aandcel van de men-;en 

hehorend lot hct we<;ten in relatie tot 

het totaal van de wereldhevolking daalt 

van 1(1'){, in 1900 tot 13% in 19'!3 tot 

II% in het begin van de eenenlwintig

<;te eeuw. In I'J5(1 waren de we<,terse 

economiecn goed voor h4% van het 

hruto wereldproducl, in llJRO wa-; dit 

aZlndccl algcnon1cn tot 4<)!,~{). Fen vcr

geliJkhaar verhaal gaat up vour de mili

taire krachtwerhuudingen. 
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The Ci11sh' betoogt dat de politick van 

na de Koude Oorlog zich voor een be

langrijk dec! zal at-;pelen via de inlerac

tie tussen de wcsterse en de Chine<,e en 

i'>lamitische he,chavingen. Cuntlicten 

tu<,<;cn Ianden die behorcn tot dezeltde 

hc,chaving<,kring zullcn steeds onwaar

<,chijnliJker worden. llmnenlandse cun

tlicten tu<,<,en groepcn mel hun wortel<, 

in ver-;chillende cuiLUren de'> te mecr 

Cctuige hijvuorhceld hct uiteenvallen 

van het vroegere _loegoslavie. de af

scheiding van i'>lamitisch Fritrea van 

chmtelijk Ethiopic of de hurgeroorlog 

in de Soedan. In contlicten tu<,<,cn be

'>chavingen- "hreuklijn-uorlogen"- zal 

tenmin<,te ccn van de deelncmcnde 

kanten gewelddadig optredcn en uit 

zijn op her verovcren van grondgebicd, 

gezuivcrd van andere vulken. Dal geldt 

zcker voor brcuklijn-oorlogen waar 

muslim'> hij hetrokken zijn. Hunting

ton: "i\lusli111 hdltcosity mtd Piolcncc are li!tc

ltuclllicth-ccntury fa ell which neither A luslims 

1101· 11011-i\ 1us/iriiS Cllfl dn1y. "I I 

De opmars van de democratic in de 

wereld i-; vulgcm Huntington eerdcr 

schijn dan werkelijkheid De memen

rechtenvcrdragen. zoals de Llniver<,e\c 

Verklaring van 194H en de mensenrech

tenconventies van de Vercnigde Naties 

zijn producten van we<,ter-; denken. 

Landen van andere he<,chavingen zien 

deze in toenemende mate als uiting van 

we<,tcrs imperiali<;me. Het aandringen 

op hct nakomen van men<,enrechten

verdragen in Ianden die bchoren tot an

dere he<,chaving-.kringen is dan uuk 

vruchteluos en irritant. Ln wordt het 

<;teed-; meer, naarmale de krachtsver

houdingen zich ten nadelc van het we<,

ten ontwikkclcn. Wat hct westen a!<, 

universeel heschouwt, ziet het niet

wc-;ten als typi<,ch we5tcrs. 

De cultuur van ";\·lc World" i'> volgem 
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Huntington voor politici in niet-wcs

terse Ianden ecn extra aanmoediging 

om westers imperialisme te veroordclen 

en hun achterhan op te roepen om de 

integriteit van de eigen cultuur te bc

schermen. Naarmate de glohalisering 

intcnser wordt, hechten mensen steeds 

meer belang aan hun identitcit, zekcr in 

tijdcn van snclle veranderingen. En zij 

makcn daarbij gretig gehruik van de mo

derne communicatietechnicken. Ook 

economischc modernisering lcidt nict 

automatisch tot overname van westerse 

waarden. Huntington: 'The West was the 

West lonq hefore it ll'tlS modern. The central 

chamcteristics of the West, those luhich distin

gwsh it from the other civiliZcJtions, antedate the 

modemisatio11 of the West."'' 

Huntington lcgt de vinger op cen zeer 

gcvoelige plek, namelijk de wat hij 

noe111t de111ocratische paradox: wanneer 

niet-westerse samenlevingen wcsterse 

de111ocratische instellingen overne111en 

worden antiwestersc politiekc hewegin

gen aange111ocdigd en in staat ge'>teld 

0111 aan de 111acht te komcn. Politici in 

niet-we<>tcrse Ianden winnen de verkie

zingen niet door aan te tonen hoc wes

ters ze zijn, maar juist door zich aan te 

sluiten hij de inhee111se cultuur, and 

"those are usually ethnic, 11atimwlist and reli

cjious in character". 11 Algerije is een af

schrikwckkend voorheeld. In de ana

lyse van de veranderde internationalc 

verhoudingen is The Clash' cen hijzon

der nuttig en helangrijk werk. Maar 

Huntington heeft meer willcn doen dan 

aileen ccn wetcnschappclijke analyse 

schrijven. Hij biedt ook aanhcvelingen 

voor belcid. 

Lessen voor beleid 
De krachtsverhoudingen in de wcrcld 

zullen bcpaald worden door culturele 

kcn111erken, is de thc<>c van Huntington. 

Culturele idcntiteit is de belangrijkste 

factor die de bondgenoot<>chappen en 

antagonismen van ccn land zal hepalen. 

Een onontkoomhare factor zelfs: wat 

telt zijn blocd, geloof en afkomst. 

Politieke democratic, de hecrschappij 

van het recht, mcnsenrcchtcn, culturclc 

vrijheid zijn westcrse ideccn, niet 

Aziatisch, niet Afrikaan'>, niet Midden

Oostcrs. Het enige wat een wcrcld

organisatie als de VN kan docn, is niet

westcrse Ianden uitnodigen cigen 

111ensenrechtencodes op te stellen, die 

passcn hij de eigen cultuur, en die in de 

eigcn bcschavingskring zouden moeten 

worden nageleefd. Als er Aziatische 

Ianden zijn, die democratische politiek 

willen, zal dat niet te dankcn zijn aan 

wester'>e druk, maar omdat eigen Azia

tische hourgeoisiecn en middenklassen 

daarom vragen. 

Een grotc oorlog tussen het westcn en 

de kernstaten van andere beschavings

kringen is mogelijk, zij het niet onont

kool11haar. De remedie van Huntingon 

is om een stahilisatiepolitiek te voeren, 

conflicten met andere beschavingen te 

voorkomen en er ccn laag internationaal 

profiel op na te houden. Huntington: 

"ln the emm}ing l!'orld of ethnic conflict and ci

PilJZatiorud clash, Wcstem belief in the rmiPer

sality of Western culture suffers three frrohlems. 

it is false, it is immoral, and it is dmu}erous. "11 

Het is gcvaarlijk, omdat het ecn oorlog 

tussen hcschavingen kan uitlokken. 

Mondiaal is dus multiculturalisme gc

boden, zo beveelt T/JC Clash' aan, bin

ncn de wcsterse beschavingskring moet 

hct cerder gaan om herorientatie op de 

culturelc ken111erken van de eigen he

schaving Hct i'> volgens Huntington 

dan ook de ecrste vcrantwoordclijkheid 

van westerse !eiders 0111 de unieke kwa

liteiten van de westersc beschaving te 
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bc<ichcrmen. Met andere woordcn: 

Eigen beschaving cerst. 

Ot het we<.ten de achteruitgang in 

cigen beschavingskring tot stilstand 

brcngcn hangt volgen-. Huntington 

voor een belangrijk dec! af van de vraag 

of wester<.c regeringen cr in slagen de 

morele achteruitgang van de samenlc

ving te kcren. Maar het ligt er ook aan 

hoe zij omgaan met immigranten uit 

andere beschavingskringcn, die assimi

latie afwijzen. Daarorn wijst hij het 

beleid van multiculturalisme van de re

gcring-C:Iinton hartgrnn-

Ofhcicel omdat het land economisch 

nog onvoldoende ontwikkcld is en de 

mensenrechten schendt. Maar de echte 

reden, aldus Huntington, is dat de 

Europe<.e Ianden hun open grenzen nict 

willcn delen met 60 miljoen moslims. 11
' 

En daarom herorientcert hct land zich 

steeds meer op C:cntraal-Azie. 

Huntington bcveelt de Turkse rcgering 

dan ook welgcmeend aan om het secu

liere karakter van de <.taat tc Iaten 

varen, omdat het vreemd zou zijn aan 

de cigen cultuur, en een leidende rol op 

zich te nemen in de islamitische 

wereld17 Tijdens de dis-

dig a f. 1 ' lmmigranten 

moetcn assimileren. Hct 
Wie van zijn 

cussieavond ter gelegen· 

heid van hct verschijnen 

van de Nederlandstalige 

editic vertclde hij dat hij 

de Turkcn aanraadt om nu 

eindclijk de verncderendc 

vcrzoeken om lidmaat· 

Amcrikaanse culturelc erf· 

goed is onmisbaar voor de 

sarnenhang van de samen

leving. Anders ontstaat 

ccn closh of civdizolions bin

nen de Verenigde Staten 

zclf Hetzelfde geldt voor 

beschavingskring 

zijn internationaal 

politiek programma 

maakt is een 
schap de Europese van 

meganationalist. Llnie tc Iaten varcn en 

zich op de eigen bescha

vingskring te concentrercn. Het le

vcrde ecn aardige discussie op met 

Ruud Lubbers, bruggenhouwer bij uit· 

stek. Die beval de westerse bcschaving 

aan om, na ccuwenlang in westclijke 

richting te zijn gegaan, zich nu naar het 

oosten te richtcn. Hij waardeerde 

Turkije juist als brug naar de islamiti· 

Europa, waar volgens 

Huntington vooral de mo<.lims voor 

grote integraticproblcmen zorgen. De 

verzwakking van de christelijke compo· 

ncnt in Europa i<. ecn bedrciging voor 

de gezondhcid van de westerse hescha-

ving. 

De identihcatie van Europa met westers 

christendom houdt wat hem betrcft 

ook een heldcr criterium in voor de 

toegang van nieuwe !eden tot westerse 

organisaties als de F.uropese Llnie en de 

NAVO. Hij zcgt dan ook ab-,oluut nee 

tegcn Roemenic, nee tegen Hulgarije, 

nee tegcn Rusland. Turkije is een hij· 

zonder geval Het is een i<.lamiti<.ch 

land, dat uitdrukkclijk wil behoren tot 

de wester<.e wereld. Het kent een 

<.trikte schciding tu<,<;en staat en islam. 

Lidmaatschap van de Europesc Llnic is 

nict voor niets een lang gcuite wens. 

Maar de Llnie houdt de hoot af 
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:,chc wereld. 

Meganationalisme 
Huntington gaat ver. Hij noemt he

:,chavingen "comprehensive", alomvattend. 

Dat wil zeggen, zo Huntington, dat 

"1wne of their comtituwl units can be ftdly wt

derslood without reference to the utcontpossiHq 

civilization. [ ) A citJilizalion is a 'totality'"" 

Menscn hebben vcrschillende loyalitei

ten, zoals in verband van verwantschap, 

beroep, cultuur, organisatie of vercni· 

ging, partij, ideologic en andere, dat 
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gedt hi) toe. Maar in de huidige wcreld 

gecft de culturcle identiteit de dnor<;lag. 

l\1cmen idcntiliceren zichzell op de 

eer-.tc plaat<; met cultuur, de <>lam, de et

ni'>che groep, de rcligic, de natie, en op 

hct hoog'>te nivcau met de he-,chaving 

waar zij toe hehoren. En het onder

'>chcid tU'>'>en \vi( en "z1j" wordt '>tcrkeL 

vnor zcltdchniering zijn andcrcn nodig. 

Huntington bcveclt regeringen nicr 

aileen aan rekening te houden met de 

gewijzigdc intcrnationale omstandighc

dcn, maar ook om zclf actief mce tc 

docn met die ontwikkeling, de "totali

teit" van de culturele identitcit vcrkla

rcn tot politick programma. Volgcm 

Cellner i<> nationalisme het politicke 

hegimel dat stclr dat overeenkomst in 

cultuur de voornaam<>tc <;ocialc binding 

<;chept. Natinnali'>ten be-.chouwcn het 

als "natuurli1k" dat men'>en niet willcn 

<;amenlcven met andere men<;en die tot 

ccn andere cultuur bchoren. 1
" Hunting

ton doct hetzelfde, zij het nict op na

tionaal niveau, maar op dat van bescha

ving'>kringcn. "CiPilizatious <ll'f the ultinwte 

11111111111 trihes, 1111d the clash of ciuiliZ11tio11s is 

trihal co11{1ict OII 11 qlahal m1le. "2" De lezer 

doct er goed aan zich te reali<>ercn dar 

wie van zijn natie ol etni'>che groep zijn 

politick programma maakt, ccn natio

nali<>t i'>. Wic van zijn be'>chaving'>kring 

zijn internationaal politicke programma 

maakt i'> ccn meganationali'>t. Ecn be

<>chaving die zich aldus gedraagt als de 

"ultiJJwle 11//III<III trihe'· houdt op be'>chaatd 

te zijn. 

Net al'> bij gewone nationali'>ten i5 hi) 

Huntington de culrurele identiteit on

aantasthaar In lciteliJkc en in norma

ticvc zin. Huntington, "Political le<Idm 

imhued with the hulnis to thi11k that they Cdii 

fundameiitally mha{le the cultw-e a/ their socie

ties are desti11cd to jail While they c1111 iutro-

,/uce r/eme11ts of vVestmi culture, t/1ey iiiT JIIIII

hle flmiiiii1eiiily to suf'fnrss or Ia rliiiiiiuile the 

nne clniiCIIls of theii· iudujeiiaiiS culliire ! 
PalitiuJ! ledders Ci/II 11111ke history hut they ci/II-

110t escafie l11slary. They fmJduce /om caJIIIti·ies, 

they do 11ot crmte Westcm societies. They i11fect 

their cO!IIllry /Pith d c ulturill schizofJ}mui<I 

IPhich heca/I/es its coiitiuuiiU} mlli ,lcfiuiutj char

dcteristic '':::_ 1 

Eerder had Van der Staay in de 'lnter

nationale Spectator' kritiek geleverd op 

het hock van Huntington met name 

aan de hand van de idee van de '>chci

ding tuS'>en kcrk en <;taat. Huntington 

noemt het een rypisch wc<;tcr<;/chn'>te

lijk idee en du'> met geschikt voor an

dere he'>chavingen. Nu acht Van der 

Staay het onder'>cheid het cnigc hc

prodde syqeem dar g()(hdiemttwiqcn 

kan indammen. 1\let het opgcven van 

die 1dec ver-.pecl je, volgem Van dcr 

Staay, iederc kans op een andere ont

wikkeling in i'>lamitischc Ianden dan 

die van hct tundamcntah'>mc. 22 Vandaar 

dat Huntington Turkijc met zovecl 

woorden de wilderni'> in'>tuurt. 

Volgen'> Van der Staay doct Hunting

ton onrecht aan de andere hijdragcn 

van hct wc'>ten aan de wereld, namcli1k 

die van de natuurweten<;chap. de uitvin

ding van de landbouw, het -,chrilt, mo

nothc.l\me, democraticn Ot de aanhel 

van de Amcrikaan'>e OnalhankeliJk

hcidsvcrklaring, zou je er aan kunnen 

toevoegen. De verworvenheden daar

van zijn ovcrgenomcn door andere cul

turen. Kennelijk zijn beschavingcn 

geen geheel gcslotcn gemecnschappen, 

maar <,laan ziJ open voor bc'invloeding 

van hllltcn. Culturen kunnen clementen 

van elkaar ovcrncn1en en zo ict~ gc

meemchappelijks ontwikkelen. 01 die

perc lagen dclcn, zoal-. waarden, nor

men, gcdrag'>code'>. 01 univcrselc 

waardcn aanborcn. 
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Zo onveranderiijk zijn cuituren nu ook 

weer niet. .~\i-;-;chien dat het op het ni

vcau van hc..,chavtngcn Ianger duurt, 

maar cuituur hestaat hij overdracht van 

de etle gencratie op de voigende 

Ieclerc gencratie zai hct hare tocvoc

gen, som-; mecr, <;<llll<; mtndct- Dat cui

turen kuntlcn dcgencrcren gedt Hun

tington trouwen-; zcil toe, waar hi) 

aangeelt dat het wcstcn zich mccr op 

zip1 eigcnhcid moct toclcggcn. Kcn

neiijk hcclt de poiittck da;:~r wei dcgc

itJk ccn rol. Hct cnige wal heschavin

gcn volgcn;., Huntington docn 1.., 

clcmctllcn overncmcn door dczc tc 

hcrlormuict-cn en lc integrercn in hun 

cigcn waardc-;y-;temen. I ht i-; op zich

zeil ai een lanta<;ti-;chc opening. Ook 

voor ''typt<;ch wc<;tcr-;c" zaken a is demo

cratic, rccht"laat en rc-;pcct voor de 

mcn-;cnrechten. 

De lormulcring en de inpa"ing in hct 

cigcn woardc'-ly'Jtccnl kunncn per cul

tuur ver-;chillcn, maar mel noties van 

recht"laal, democratic, menscnrechtcn 

hcclt de wc-;tcr-;e cultuur ieh te pakken 

gehad van ec11 univcrselc waarlwid. 

ilct "ecn "gave', die JC voor Jezclt ai

leen kunl houden, ol die Je kunl delcn 

mel andercn Huntington kie<;t voor de 

ccr;.,tc opttc n1ct zijn Zlanbcvcling uni-

vcr-,ali'-.mc op tc gcvcn 

groot-;tc prohlccm 111 

Daar iigt hct 

T/Jc C/111/J' 

Llnivcr-;clc waarden zijn nu cenmaai 

ccn hcdrciging voor aile llZltiona\i;.,ti

schc liimotiet'tl. 

lndcrdaad heroepcn veei niet-westcrsc 

rcgcnngcn zich met toenemendc zeil

verzekerdheid op hun eigen cuituur etl 

hc-;chaving, om daarmee hemoeienis 

met tntcrnc aangclcgcnhcdcn tc ont

krachten. Dit zipl lcgeiijk vriJwci aitijd 

rcg11nc-. die nlartclingcn, vcrdwijningcn 

en op..,llllting zondcr vorm van procc..., 

hruikhare imtrumcntetl van ordehand

having achten. Het i-; mocilijk om der-

gclijke regime~ tot cnigc bcschaving'-;

kt-ing te rekenen. lc zuit trouwcns nooit 

van de siachtolters- de Tihetanen, de 

Omt-Timorezcn, de politiekc di<;<;iden

ten- horcn dat zij alwijzend staan ten 

opzichte van de univcrsaliteit van mcn

senrechtcn, rccht<;<;taat en democratic. 

Wic herinnert zich niet de <;tudentcn 

dtc op het Plein van de Hcmei-;c Vrede 

hun cigcn Vrijheidsbceid houwden, 

Chinees van uiterliJk, maar gc'lnspirccrd 

door hct Vrijheid-;hceid itl New York' 1 

Het in de steek Iaten van vcrdrukten 

iaat zich moeilijk rijmen met de univcr

-;clc aan-;praak van hct chri-;tclijk gciool 

en met hct univcrsclc kcnmcrk van de 

wc-;tcrsc bcschaving. In 

piaats van mecr nadruk te 

lcggcn op deze karakteristiek 

en dczc te bcschermen, ieidt 

het plcidooi van Huntington 

jui'->t tot opgavc van ccn wc

zeniijk kcnmcrk van de we-;

tcr-;c, chri<;teiijkc, cuituur 

Het is onchristcil)k. en du-; in 

de visic van Huntington (ais 

htJ con-;cqucnt zou zipl) on

wc-;tcr-;, om een individuclc 

mem ot cen volk af tc -;chriJ

ven, om de cnkcle reden dat 

hij ol ziJ tot ccn andere he

-;chavi ngskri ng behoort. I )a l 

i-; nu Juist her kenmerk hij 

uit'>tck dat de wcstcrsc cui-

tuur hct vcrdcdigcn \vaard 

maakt. 

Culturen kunnen 

elementen van 

elkaar overnemen 

en zo iets 

gemeenschappelijks 

ontwikkelen. Of 

diepere lagen delen, 

zoals waarden, 

normen, 

gedragscodes. Of 

universele waarden 

aanboren. 

Ceiukkig i'> Huntington 111et come

quent en gcclt hi) zeit aanknopingspun· 

ten voor cen dialoog met andere hc

schavingskrtngcn en godsdiensten. 

Huntington· ",\lore lno,d/y, t/Jc rcli!)ous rc

lllli}flllC i/Jrow;/Joul 1/,c tl'orid 11 " mtclio11 

11<}111tlsl scculdl·isllt. lttorlll rcll1iii'IS1lt, 1111d scl}'

illdu/,fn"'· 1111d 11 m1{{in1111liclll of t/Jc l'cdur1 of 



0 

0 
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or·dcr, discifJli11c, !Pork, nwtwd hciJ', u11d hrm1<111 

solidarity")' Or grond daarvan acht hij 

een wereldwijde minimale moraal mo

gelijk, die voortvlocit uit hct merl',-zijn 

zell en uit houdingcn die in aile cultu

ren tc vindcn zijn. In pbat'> van he

paaldc kenmcrken van cen he<,chaving 

tot universcel te vcrklaren, moet wor

den aangesloten bij wat de mee-.te he

schavingen gemeen<;chaprelijk hchben. 

Aileen uit de zoektocht naar deze over

eenkom-.ten zal er ooit ecn univer<;e\e 

be<;chaving ontwikkeld kunnen worden. 

Helaa<, hlijlt het hier bij een weinig on

derhouwdc en vage uit<;mijter. om het 

bock aan het cind loch nog een po<;i

tieve draai le geven. 01 zou uitwerking 

daarvan hem cigenlijk nict zoveel intc

res'icren~ 

Huntington beveelt het we<,lcn aan 

zich op zijn eigen idcntiteit tc conccn

trercn en binnen de eigen be,chaving<,

kring het lciderschap van de Verenigde 

Staten tc aanvaarden. Ooit hcbben de 

Amcrikanen de rolitiekc bood-;chap 

van het we<;ten <;amcngevat met de vcr

klaring dat aile memen gelijk zijn ge

scharen en zijn hegihigd met zckere 

onvervreemdhare rcch ten, waaronder 

het recht op Ieven, or vrijheid en op 

het na<,trcven van geluk Die hood

<,chap i'> een baken geweest voor onder

drukLe volken en per<;onen. Aileen op 

grond daarvan is het leidcr<;chap van de 

Verenigde Staten binnen de groep we<;

ter<,c Ianden aanvaardhaar Aileen op 

grond van die verklaring kan hct we<;

ten een vruchthare hijdrage levcren aan 

cen hctcre wereld. 
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