
PERSPECTIEF 

Tolerantie een gevaarlijl~e farce? 
Het idee van de tolerantie hangt nauw samen met dat van de evenwaardigheid van alle 
culturen. Immers, als alle culturen evenwaardig zijn, is het niet te verantwoorden dat 
men intolerant zou zijn tegenover een andere cultuur. Op een zeer eenvoudig niveau 
kan men echter reeds zien dat beide ideeën onzin zijn. 

door Johan De Clercq 
privé-bezit van wapens, waaronder zelfs I nde Amerikaanse samenleving is het gen in hun cultuur teweegbrengen. Zo heeft 

publieke aandacht voor de vergelijking tussen 
machinegeweren, toegelaten en zijn mo-

nokini's verboden. In West-Europa is het omgekeerde het geval. 
Vermits zowel de VS als West-Europa democratieën zijn, kan dit 
verschil dus enkel te wijten zijn aan een verschil in de mentaliteit 
van de meerderheid, en dit is nu juist wat de cultuur uitmaakt. 
De Amerikaanse cultuur is wellicht de meest invloedrijke ter we
reld, dus kun je er moeilijk naast kijken. In exportproducten van 
de Amerikaanse cultuur zoals films en tv-series, valt trouwens op 
dat ook zij meestal veel geweld bevatten, en weinig bloot. 

Schlagermuziek 

Als niet racistisch beschouwen we kritiek op of repressie van het 
diepgewortelde vermeende recht van elke Amerikaanse burger op 
wapenbezit, de oorzaken van het dubbele aantal verkeersdoden in 
België in vergelijking met Nederland, de marsen van de Noord
Ierse protestantse Oranjeorden (een eeuwenoude traditie), het feit 
dat fundamentalistische christenen uit Staphorst omwille van een 
bijbelinterpretatie weigeren hun kinderen te laten vaccineren 
tegen polio, Duitse schlagermuziek. Wel racistisch vinden we kri
tiek op of repressie van de criminaliteit bij migranten, het bedelen 
van zigeuners, bijgeloof bij Afrikanen, het Arabisch nationalisme 
of rapmuziek van zwarte jongeren. Er is, kortom, een scherp on
derscheid tussen culturen van rijke en van arme gebieden ofbevol
kingsgroepen. 

Pornografie 

Op het gebied van de zedigheid is dit zeer frappant. Westerse 
vrouwelijke toeristen die in het (arme) Thnesië in monokini zon
nen, zijn voor de progressieve intelligentsia barbaren 'omdat ze 
blijk geven van een gebrek aan respect voor de plaatselijke (isla
mitische) cultuur'. Als politici zoals Alexandra Colen (Vlaams 
Blok) of burgemeester Lippens van Knokke (CVP) omwille van 
hun conservatieve ingesteldheid protesteren tegen pornografische 
reclame en nudisme, vindt het linkse kamp hen achterlijk en wor
den ze belachelijk gemaakt. Dit onderscheid tussen de evaluatie 
van culturen van rijk en arm wordt vrijwel steeds impliciet 
gemaakt. Ik heb nog nooit een motivatie of zelfs een expliciete ver
melding gezien. 
Het ergste is wel dat hierdoor arme culturen geen kritiek krijgen. 
Terwijl kritiek op en vergelijkingen van culturen er juist toe kun
nen leiden dat personen van een cultuur hun waarde- en gedrags
patroon gaan wijzigen en daardoor veranderingen en verbeterin-
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het aantal verkeersdoden in België en Neder
land (2 à 2,5 staat tot 1) ertoe geleid dat in België maatregelen zijn 
genomen die de verkeersonveiligheid deden dalen, zoals beperking 
van het alcoholverbruik en een soms scherpe controle van en re
pressie bij dronkenschap van jonge chauffeurs na discotheekbe
zoek. Alcohol drinken en dronken worden bij feesten is in Vlaan
deren (en elders) een eeuwenoude traditie en dus een bij uitstek 
culturele kwestie. Discotheekbezoek is een moderne vorm van 
feesten en, gezien de Belgische ruimtelijke ordening en afwezig
heid van openbaar vervoer is daarbij het gebruik van de auto 's 
nachts nagenoeg onvermijdelijk. Het feit dat er in de weekends ve-
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Ie jonge dronken chauffeurs op pad zijn, met al dan niet dodelijke 
ongelukken als gevolg, is dus een gevolg van onze cultuur. Het 
tegengaan hiervan kan niet zonder in een bepaalde mate onze cul
tuur aan te tasten. Wat ook strijdig is met bepaalde Belgische cul
turele normen is het installeren van verkeerscamera's (aantasting 
van de privacy) en snelheidsbeperkingen, aangezien sjoemelen 
deel uitmaakt van de Vlaamse cultuur en het ideaal van de snelle 
verplaatsing sterk verbreid is en ook een prominente rol speelt in 
de hardrock en actiefilms. De gevolgde, vaak repressieve politiek 
tegenover dronkenschap had resultaat: het aantal verkeersdoden 
in België daalde van 3000 begin jaren zeventig tot 1500 eind jaren 
negentig, niettegenstaande een groei van het totaal aantal afge
legde kilometers per auto met een factor 2,5. 

Het onderscheid tussen politiek correcte en incorrecte kritiek en 
repressie valt grotendeels samen met het onderscheid tussen 
blank en niet-blank. Bijgevolg belemmert de politieke correctheid 
niet de vooruitgang door culturele verbetering bij blanken, maar 
ontmoedigt ze deze wel bij niet-blanken. Hier ligt mijns inziens 
zeer goed mogelijk een oorzakelijk verband met het feit dat Mrika, 
het Derdewereldcontinent dat cultureel het nauwst tegen Europa 
leunt, er economisch ook het slechtst aan toe is, en Azië, het we
relddeel waar het fenomeen van de nieuwe geïndustrialiseerde 
landen het duidelijkst is, vaak politiek incorrect is. Een voorbeeld: 
Mohammed Mahatir, de lang regerende premier van Maleisië, dat 
in enkele decennia zijn armoede ontworstelde, schuwde er niet 

voor om de lagere criminaliteit onder etni
Indien deze positieve ontwikkeling niet had 
plaatsgevonden, zou dit niet alleen veel men
selijk leed berokkend hebben maar ook de 
positie van Brussel als Europese hoofdstad 
(met vele buitenlandse hoge ambtenaren en 
werknemers bij particuliere bedrijven) onge
twijfeld geschaad hebben, evenals de toeristi
sche sector. Omdat ook in Nederland het aan
tal verkeersdoden daalde, bleef de relatieve 
verhouding België-Nederland overigens onge
wijzigd. 

Politieke 
sche Chinezen in zijn land als voorbeeld te 
stellen voor de moslims, waartoe hij behoort. 
Dezelfde politici die overal oproepen tot toler
antie, beschouwen de Amerikaanse cultuur 
als minderwaardig en zijn intolerant tegen
over privébezit van wapens of dronken auto
rijden. In deze zin is tolerantie een farce. Het 
is echter een gevaarlijke farce, vermits het 
ideaal van de tolerantie voortdurend gepro
pageerd wordt, daardoor werkzaam is en op 
andere vlakken wel ingang gevonden heeft. 
Migranten krijgen de boodschap dat er in 
hun manier van denken en handelen niets 
verkeerds is, en dat iedereen die een andere 
opinie heeft een racist is. De burgeroorlog in 
ex-Joegoslavië is gedeeltelijk te verklaren 

correctheid is., 
net zoals 

Turken en aids 

de nazi-ideologie., 
verantwoordelijk 

voor de dood 

In tegenstelling hiermeewordt een vergelij
king tussen criminaliteit bij Marokkaanse mi
granten en autochtone Belgen als hoogst po-

van miljoenen 

litiek incorrect beschouwd, en is bijgevolg verregaand taboe in in
tellectuele. en universitaire kringen en bij beleidsmakers. Re
pressief optreden inzake dit probleem wordt afgewezen door het 
progressieve deel van de intelligentsia, zoals Agalev (de Vlaamse 
Groene partij). Op dit vlak is er dan ook géén vooruitgang geboekt. 
Volgens bepaalde (zwarte) traditionele genezers in Zuid-Afrikaan
se landen kan aids genezen als de aidspatiënt seksueel contact 
heeft met een maagd. De ziekte zou dan 'verhuizen' naar deze per
soon. Dit geloof is er deels verantwoordelijk voor dat er in Zuid
Afrika alleen al vier miljoen aidspatiënten zijn die vermoedelijk 
allen een (vreselijke) dood zullen sterven. 
Men zou kunnen stellen dat geneeskunde niet tot het culturele 
domein behoort. Dit wordt echter tegengesproken door het feit dat 
als een illustratie van de domheid van racisten vaak het voorbeeld 
aangehaald wordt van de arabische geneeskunde, die in de vroege 
middeleeuwen meer geavanceerd was dan de Europese. Terloops 
gezegd, de redenering dat dit de domheid van racisten aantoont 
steunt op de veronderstelling dat volkeren identiek blijven door de 
eeuwen heen, een idee dat ook de Servische nationalisten in de 
Joegoslavische burgeroorlogen huldigden en dat de genocide op de 
moslims fundeerde. Zij werden namelijk identiek geacht met de 
'furkse overheersers van weleer, wat ook blijkt het feit dat de 
Serviërs hun 'Turken' noemden. 

Nazi-ideologie 

Het aangehaalde voorbeeld bewijst dat politieke correctheid, het 
idee van de evenwaardigheid van alle culturen, net zoals de nazi
ideologie verantwoordelijk is voor de dood van miljoenen mensen 
en zij valt er qua immoraliteit dus zeker mee te vergelijken. 
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doordat de Serviërs, in plaats van zelf toler
antie op te brengen voor andere culturen, eisten dat de andere cul
turen tolerant zouden zijn tegenover de in hun cultuur opgeslagen 
eeuwenoude haat tegenover 'de Turken'. 
De opgang van extreem-rechts, of toch tenminste van de anti-poli
tieke stemming, is in een bepaalde mate te wijten aan het feit dat 
diegenen die tot de eigen (rijke) cultuur behoren, in navolging van 
het ideaal van de tolerantie nu ook eens wat verdraagzaamheid 
tegenover zichzelf gaan eisen, bij voorbeeld inzake bouwovertre
dingen (Knack nr. 11 (1413/2001) vermeldt dat bepaalde hierom 
gestrafte burgers op de lijsten van het Vlaams Blok gingen staan), 
belastingsontduiking, dronken autorijden of snelheidsovertredin
gen, of respect tegenover de ook in de eigen cultuur ingebedde eis 
tot zedigheid (Alexandra Colen). 

Intolerantie 

In plaats van te stellen dat intolerantie an sich verkeerd is, stel ik 
dat er goede en slechte intolerantie bestaat. Iedere cultuur heeft 
verboden, zoals het verbod op alcoholconsumptie in de islam, en 
deze verboden vormen een feitelijke intolerantie tegenover andere 
culturen. De gemiddelde moslimvader zal vast en zeker niet tole
rant zijn als een van zijn kinderen regelmatig dronken naar huis 
komt. Het feit dat dit een normale zaak is in de Ierse cultuur, en 
dat men dit gedrag kan verklaren als een 'ver-Iersen' van de per
soon, verandert hier niets aan. De kwaliteit van een cultuur wordt 
bepaald door de mate waarin haar normen en waarden ertoe bij
dragen dat de mensen gelukkig zijn of worden. Soms kan een into
lerante houding aangewezen zijn, en er op termijn juist toe leiden 
dat verschillende etnische groepen vreedzaam met mekaar gaan 
leven, op nationaal of op mondiaal niveau. • 
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