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In een toespraak onder de titel 'Ethiopia stretching her hands out unto God schetst
Edward Blyden zijn visie op de verhouding tussen de rassen. "De Neger is, op het moment, het tegengestelde van de Angelsakser. De eerste dient de wereld overal, de laatste
regeert haar overal. (..J De een vervult zijn missie door te heersen, de ander door onderwerping. De een dient de mensheid door te regeren, de ander dient de mensheid door te
dienen. De een draagt de kroon en zwaait de scepter, de ander krijgt de slaag en draagt
het kruis." (1)
Elk ras heeft zijn eigen plaats, opdracht en kwaliteit. De plaats van het zwarte ras is
nederig, maar nobel: "...tot de aarde te spreken en door haar onderwezen te worden (Job
12,8) - de tuin te bewerken en Ie onderhouden". (2) Tenzij vervormd door invloeden van
buiten af, wijst het ras-instinct van een ieder de juiste weg. Het is de feitelijke orde van
de natuur die het zo bepaalt. Omdat "feiten, zegt men, de argumenten van God zijn",
kan ze bovendien als de goddelijke orde gezien worden. Een orde dus, die goed is en
waarvan het onze taak is haar in stand te houden.
Aan het woord is hier een geleerde, een flamboyante man en veel gevraagd spreker,
zowel in Engeland en de Verenigde Staten als in Afrika. Het woord 'Neger" mag volgens
hem slechts met hoofdletter N geschreven worden. Een ras met een eigen persoonlijkheidstype, maatschappij-type, een wereldhistorische taak en een eigen 'Vaderland':
Afrika.
De logica van Blydens positie zal de lezer al duidelijk zijn, het is een 'Blut und Boden'ideologie inclusief de discriminatie die minimaal al in het denkrnodel ingebouwd zit,
namelijk discriminatie van mensen van gemengd ras. 'Half-casts', 'bastaards' zijn fysiek
zwak en moreel karakterloos, ze moeten geweerd worden.
Verdient een dergelijke auteur hier bespreking? Ik meen van wel. Aan de hand van
Blyden laat zich goed het schemergebied tussen racisme en culturaiiime verkennen. Racistische theorieen hebben sinds Nazi-Duitsland hun krediet verloren, maar de vraag is
in hoeverre culturaiistische theorie'n, die de wereld opdelen in essentieel van elkaar verschillende culturen, niet tot dezelfde conclusies kunnen leiden.
Voor Blydens racisme dienen zich direct twee verzachtendeomstandigheden aan. Hij
schreef zo'n honderd jaar geleden en dergelijke ideeÃ«waren toen 'salonfahig". Het be-
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grip ras werd door velen beschouwd als de sleutel tot een wetenschappelijk begrip van
cultuur en maatschappij en de verklaring bij uitstek voor de westeise suprematie in de
wereld omstreeks de eeuwwisseling. Ten tweede was Edward W i o t Blyden zelf zwart,
zeer zwart zelfs, 'of unadulterated African blood'. Volgens verschillende historici was hij
de belangrijkste zwarte intellectueel uit de 19e eeuw in het Europese taalgebied en een
gevierde persoon in West Afrika. Hij sprak uit wat voor veel van zijn tijdgenoten vage
intuÃ¯tiewaren en legde de basis voor een cultureel-nationalistische stellingname tegeoover missie en koloniaal bestuur met onder andere messcherpe kritieken op westerse
zendingspraktijken en op de arrogantie van veel kolonialen. Nu nog zijn er 'Blydenites'
onder Afrikaans-Amerikaanse intellectuelen.
Blyden werd in 1832 geboren op het Caraittische eiland St. Thomas. (3) Hij wilde in de
Verenigde Staten theologie studeren, maar werd als zwarte geweigerd. Geschokt en bang
in de Verenigde Staten gekidnapt en verkocht te worden (de slavernij bestond daar nog),
besloot hij tot (remigratie naar Afrika.
De vrije 'neger-republiek' Liberia was nog maar een paar jaar onafhankelijk toen
Edward Wilmot Blyden daar in 1850 voet aan wal zette, een achttienjarige, aangekomen
op 'zijn' Afrikaanse continent. Liberia was een toevluchtsoord voor zwarten uit de
Noord-Amerikaanse diaspora. Maar in de ogen van Blyden en anderen die geinspireerd
waren door het 'Pan-NegroÃ¯sme'was Liberia mebr: het begin van het nieuwe Afrika,
van een herboren 'Ethiopia'. Liberia zou het bewijs leveren voor de capaciteiten van het
zwarte ras en een voorbeeld worden voor de rest van Afrika. Afrikanen uit de nieuwe
wereld zouden hierbij een belangrijke taak hebben: het was namelijk de goddelijke voorzienigheid zelf geweest die de omweg van slavernij en de diaspora gekozen had om het
christendom in Afrika te verbreiden. Blyden zag zichzelf, in de traditie van het 'Abolitionisme', als missionaris die het barbaarse Negritia' zou civiliseren en kerstenen:
'Ethiopia stretching her hands out unto God", citeerde hij uit de bijbel. In een toespraak
om het zwarte Amerikaanse publiek over te halen tot emigratie naar Liberia klonk het
zo:
"In mijn droom van de toekomst, zie ik die prachtige heuvels -de oevers van die bekoorlijke riviertjes, de groene vlakten en bloemrijke velden, de heilzame hooglanden in hun oorspronkelijke onschuld en glorie, en die vruchtbare streken overal rijkelijk bewaterd wals de tuin van de Heer: ik zie hoe alles in bezit genomen wordt
door de terugkerende ballingen uit het Westen, getraind voor het herbouwen van
brakke gronden onder een strenge discipline en onderworpen aan hun zware plicht Ik
zie ook hoe hun broeders zich haasten hun te verwelkomen. Ze komen van de hellingen van de Niger .. Mohammedanen en Heidenen, opperhoofden en volk, allen
komen ze om iets op te vangen van de inspiratie die de ballingen meebrengen ... en
om terug te marcheren, hand-in-hand met hun teruggekeerde broeders naar de dageraad van de wederopstanding van een continent ...opgeheven uit de sluimer van de
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eeuwen en gered van een stagnerende barbarij
den reiken naar God'." (4)

... 'Ethiopie zal

plotseling haar han-

Maar de realiteit in Liberiavoldeed nauwelijks aan deze schone droom. Het land was een
kleine nederzetting, met slechts enkele stenen huizen, op voet van oorlog met de
omringende Afrikaanse volkeren. De wet reserveerde burgerrechten vrijwel alleen voor
de Amerikaanse emigranten, waarbij de lichtst gekleurden de hoogste kaste vormden.
Bovendien hadden blanke Amerikanen nog grote invloed via de missie en de American
Colonisation Society (waarin ook Amerikaanse blanke conservatieven zaten, die zo het
'negerprobleem' hoopten op te lossen).
Blyden ontwikkelde zich snel tot de meest vooraanstaande intellectueel van Liberia.
Een self-made man, een veel-lezer, die zijn hele leven uitgebreid correspondeerde met
mensen over de hele wereld om zijn geografische en sociale isolatie te compenseren.
Als aimabele en interessante persoon maakte hij tal van vrienden in de hoogste kringen
in Engeland en de Verenigde Staten, tijdens zijn vele reizen en officiÃ«lmissies voor
Liberia; om, terug in Liberia, weer bijna ten onder te gaan in politiek gekonkel en
geruzie, met collega's, met de mulatto elite en met zijn vrouw.
Maar zijn geloof wankelde. Op reizen naar het binnenland kwam hij in contact met
ontwikkelde Afrikaanse samenlevingen. Vooral de uitstekend georganiseerde moslim
staten, met scholen, universiteiten en uitgebreide bibliotheken, maakten grote indruk
op hem. Blyden ontdekte een Afrika dat op geen enkele manier paste in de abolitionistische (5) vooroordelen waarmee hij uit Amerika was gekomen. Hij leerde vervolgens
Arabisch, herontdekte de Afrikaanse geschiedenis en reisde zelfs naar Egypte en Palestina. (6) Het oude Egypte beschouwde hij als een zwarte cultuur en als de bakermat van
de grote Afrikaanse traditie die in de oudheid zelfs de leermeester was geweest van de
Griekse filosofen!
"Volgens het verhaal zat de Sfinx aan de kant van de weg en gaf een raadsel op aan
elke passant. Als deze het raadsel niet kon oplossen werd hij levend verzwolgen.
Kon hij het wel, dan was de Sfinx verslagen. Heeft Afrika niet, door de eeuwen
heen, gezeten langs de weg van de wereld? Daar is ze, ten zuiden van Europa, met
slechts een meer er tussen, verbonden met AziÃ¨met de drukst bevaren oceanen ten
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Het abolitionisme was de beweging voor afschaffing van de slavernij, die vooral tussen 1780
en 1850 enorme invloed verwierf In het abolitionishsche denkmodel moest Afrika uit haar
barbaarse achterlijkheid verlost worden door christendom en hendel De abolitionisten
bestreden fel de racistische theorie'n die een fundamenteel verschil tussen de rassen
poneerden (poly-genisism) en die veelal gebruiktwerdenom de slavernij te rechtvaardigen Ze
huldigden het 'mono -genisism', de opvatting dat de menselijke soort een eenheid is (God heeft
de mens naar zijn evenbeeld geschapen). Dit gelijkheidsdenken verhinderde echter niet een
ongegeneerde culturele arrogantie ten opzichte van Afrika: al het goede moest uit het Westen
komen, Afrika was barbaars, bloeddorstig, wild, heidens
Overdeze reis schreef hij een mooi reisboek From West A f k a to Palestina. Freetown 1873

oosten en ten westen van haar - toegankelijk voor alle rassen, en toch wordt haar
geheim met gekend Ze heeft duizenden verzwolgen. De Sfinx moet nu eindelijk
haar eigen raadsel oplossen. Het open leggen van Afrika moet het werk zijn van
Afrikanen " (7)
Blydens herontdekking van Afrika zette hem op een nieuw spoor. Hij bleef de gentleman in een eerste klas Engels maatkostuum, maar de missie-ideologie werd ingeruild
tegen een identiteitsideologie: Black is beautiful. Afrika heeft een wereldhistorische
missie als de conservator van de spiritualiteit van de mensheid. Voorwaarde voor haar
ontwikkeling is echter dat zij haar eigenheid behoudt.
De veel-lezer Blyden vond in verschillende contemporaine tendenties steun voor zijn
identiteitsideologie. Joden, Slaven en Duitsers (her)vonden in de tweede helftvan de 19e
eeuw zichzelf als apart volk. De belangstelling voor culturen, met ieder hun eigen bereik, was groot. Tegelijkertijd vierden de rassentheorieen hoogtij. (8) In deze theone'n
vond Blyden bijna alles wat hij nodig had: verschil tussen blank en zwart, specifieke eigenschappen van het zwarte ras, Afrika als het 'eigen' continent van het zwarte ras waaraan het biologisch geheel aangepast is, een eigen Afrikaanse ontwikkelingsweg en afkeer van rasvennenging. Het enige dat hij afwees in de rassentheorieZn was een hÃ¯erar
chisering van rassen. Zij vullen juist elkaars eenzijdigheden aan tot de volmaaktheid
van Gods schepping.

"Wekunnen niet wedijveren mei de Angelsakser. Hij is zo vreselijk gedreven, zo intolerant en aanmatigend, vastbesloten om zijn wil door te drijven wat er ook gebeurt, met goede intenties natuurlijk; maar de raderen van zijn geest en begrip hebben een tragische behoefte aan smering met de olie van het Afrikaanse goede gemoed." (9)
Blyden gebruikte dus een rassen-vocabulaire, maar hij deed dat niet consistent. In veel
gevallen maakte hij geen scherpe scheiding tussen culturele en biologische factoren,
zoals wij dat nu doen (en zoals meer wetenschappelijk onderlegde tijdgenoten van hem
dat overigens ook al deden). Blydens vrijage met het rassen-vocabulairebleef echter niet
zonder gevolgen en hij verdedigde soms uiterst conservatieve politieke stellingnamen.
Blydens pleidooi voor 'race-pride' (rassen-trots) en verzet tegen verwestering waren aanvankelijk een krachtig wapen in de paternalistische verhoudimgen van missie, filantroE W Blyden, Chnstianity, Islam and tha Nagro Race A w . p 127.
De populariteit van 'wetenschappelijke' rassentheone&ngroeide gestaag gedurende de 19e
eeuw. Zij werden in Engeland vooral vanuit de "Anthropologtcal Society" fanatiek
gepropageerd Het Britse koloniale bestuur stond aanvankelijk relatief open voor niet-blanken,
De kroon-kolonie Sierra Leone had rond 1860 zelfs een zwarte gouverneur Maar twintig jaar
iaterwas het voor zwarten bijna onmogelijkom nog posities van betekenis te verwerven
Brief aan de Afrikaans-Amerikaanse leider Booker T. Washington van 28 nov 1894, in H
Lynch (ed ), Black Spokasman, Selected Publishad Wrilfngs of Edward Wilmot Blyden
Londen 1971,p. 209

pie en vroeg-koloniaal bestuur. Vooral zijn aanvallen op de christelijke kerken en missies, evenals zijn pleidooi voor het moslim-geloof in Afrika waren revolutionair. Maar
met de zogenaamde Scramble for Africa tussen de Europese grootmachten (k 18801900) werd kolonialisme meer dan paternalisme - het werd gewelddadige onderwerping.
Blydens identiteitsideologie toonde zich in deze nieuwe situatie van een minder progressieve kant. Misschien is het kolonialisme Gods voorzienigheid en heeft het blanke
ras een taak in Afrika, zo speculeerde hij. Blyden beperkte zijn verzet tot een beroep o p
koloniale bestuurders om meer begrip te tonen voor Afrikaanse instituties en een beroep op Afrikanen om hun identiteit niet te vergeten. De culturele radicaal werd een politieke meeloper.
Er zijn op dit punt twee interpretaties van Blyden mogelijk, een veilige en een uitdagende. Veilig is het om zijn 'meeloperij' te verklaren uit zijn vrijage met racistische
theorieen. Zulke theorieÃ¨ leiden immers gemakkelijk tot een standpunt van het apartheids-type: laat de blanken doen waar ze goed in zijn: organiseren, wetenschap, macht
en politiek; en laat de zwarten vooral behouden waar zij goed in zijn: spiritualiteit,
sociale relaties, muziek, handvaardigheid. Zo'n interpretatie is veilig omdat wij al weten
dat rassen-theorieEn onhoudbaar en verwerpelijk zijn en Blyden dus tot een historische
curiositeit verklaard kan worden.
Interessanter is het echter om de oorzaak van Blydens 'politieke onbetrouwbaarheid',
om het maar zo te noemen, een laagje dieper te zoeken: niet in zijn flirt met achterhaalde rassen-Ã®heorieen
maar in zijn essentialistische model van denken over culturele verschillen. In dit model van denken, dat ik cultwalistisch zal noemen, worden essentieel
van elkaar onderscheiden culturen geconstrueerd, ieder met een eigen "kern', 'logica*,of
'essentie'. Culturen worden zo tot een soort 'dingen' en de wereld wordt opgedeeld in deze fictieve eenheden die naast, of zelfs tegenover elkaar gesteld kunnen worden. 'Culturalisme' in deze zin is nog allerminst uitgestorven, het komt in vele vormen voor; bijvoorbeeld in de hedendaagse, meer exotische belangstelling voor 'vreemde culturen', bij
Afrikaanse intellectuelen die de culturele eigenheid van 'de' Afrikaanse cultuur bezingen,
en bijvoorbeeld in de vele vormen waarin het Westen tegenover het Oosten, of tegenover traditionele, of primitieve culturen wordt gesteld. Hierbij moet opgemerkt worden
dat niet iedere culturalist cultuurverschillen zo'n diepe, biologische of godsdienstige,
verankering zal geven als Blyden.
In het vervolg zal ik de mogelijkheid van een lezing van Blyden als culturalist (dus
juist niet als racist ) tonen door een korte bespreking van zijn meest extreme publicatie
over Afrikaanse cultuur: African Life and Customs. De typische culturele en politieke
rol die deze publicatie in Engeland en West -Afrika speelde kan iets leren over de politieke valkuilen waar een cnlturalistische denktrant ons in kan doen belanden.
Het boekje African Life and Customs verscheen in 1908 in Londen met de expliciete
bedoeling de verwesterde Afrikaanse elites te onderwijzen over de traditievan hun voorvaderen. Het is een bijzonder boekje. alleen al omdat het meer dan een halve eeuw vÃ³6
de bekende verhalen over 'de' Afrikaanse traditie van de hand van de eerste zwarte presidenten (Nkmmah van Ghana, Senghor van Senegal, Nyerere van Tanzania, Kannda

van Zambia en Kenyatia van Kenya), al een onovertroffen voorbeeld levert van dit type
verhaal, van dit literaire genre. Per onderwerpje, zoals familie, criminaliteit, religie,
wordt de Afrikaanse traditie geschilderd. Een mooi tijdloos plaatje van harmonisch op
elkaar afgestemde sociale instituties en geheel natuurlijke, onvemeemde en gelukkige
personen.
De opbouw van elke paragraaf verraadt dat Blyden niet alleen Afrikanen als lezers
veronderstelde. Elke paragraaf begint met de schets van problemen en misstanden in de
Engelse maatschappij van die dagen (sociale ongelijkheid, ongetrouwde vrouwen, criminaliteit), onderbouwd met citaten uit Britse kranten en tijdschriften. Daarna volgt de
Afrikaanse oplossing voor deze problemen, respectievelijk de uitleg waarom zulke problemen in de Afrikaanse maatschappij niet voorkomen. Blyden beveelt de Britten hier
niet aan direct Afrikaanse sociale instituties in te voeren, hij schetst slechts een tegenbeeld voor het Westen: 'zo kan het ook'. African Life and Customs levert zo een cultnwkritiek van het Angelsaksische zelfbeeld. Een kritiek die in Engeland in die dagen
ook werd vertegenwoordigd door Mary Kingsley en Dudley Kidd. (10) De gangbare
Britse zelfoverschattingwordt hier bekritiseerd door het mooie, geciviliseerdevanandere
culturen te onderstrepen. Typisch van deze cultuurkritiek is dat ze geen enorme omwentelingen predikt, of de koloniale macht ter discussie stelt, maar binnen deze kaders voor
een meer respectvolle houding tegenover de inheemse volkeren pleit.
Hoewel Blyden uitgebreid gebruik maakt van een rassen-vocabulaire (het wemelt
van de 'rassen-instincten' die de Afrikanen steeds tot het juiste handelen aan kunnen zetten), is het niet essentieel voor zijn verhaal. Wanneer het woord 'ras' systematisch vervangen wordt door het woord 'cultuur', verandert de strekking van het verhaal niet.
De rol van African Life and Customs in Afrika zelf blijkt ook geheel uit een culturalistische interpretatie ervan begrepen te kunnen worden. Blyden schetst zijn Afrikaanse publiek een zelfbewust cultureel tegenbeeld van hel Westen dat inspiratie en zelfvertrouwen geeft. Zijn boodschap was welbegrepen: Afrika heeft een rijke geschiedenis, eigen tradities en een wereldhistorischemissie. Blyden leverde zo een ideologie van cultureel nationalisme. De mogelijkheid dat deze zelfde ideologie ook meeloperij met de koloniale overheersing kan rechtvaardigen is echter met het culturalistische denkmodel gegeven. Wanneer Blyden de Afrikaanse identiteit namelijk zo 'anders' construeert dat ze
complementair wordt aan de identiteit van andere 'rassen', dan kunnen Afrikanen de
zetel van de Europeanen in Afrika niet meer opeisen. Een koloniaal systeem waarbij
rassen in harmonie naast, of boven en onder elkaar leven, wordt dan een mogelijk alternatief. De bevestiging van de eigen identiteit kreeg in de koloniale situatie voor Afrikanen meer een therapeutische dan een politiek-bevrijdende functie: het werd een laatste
verdedigingsmiddel van eigenwaarde tegenover een koloniale overmacht, een 'genezingsritueel' in moeilijke tijden.
Voor effectieve politieke oppositie moet men zich niet alleen als 'anders', maar tot op
zekere hoogte ook als 'hetzelde' definiEren als de groep die de macht heeft. Juist dit laat10 Dudley Kidd schreef boeken met exotische titels als The Essential Kaiir, Savage Childhood
en Kafir Soctalism

ste kan k t culturalisme niet garanderen, zoals Blydens werk toont. Waar in een politieke ideologie (raciale of culturele) verschillen centraal gesteld worden, is het niet vanzelfsprekend dat een dergelijke ideologie een gelijke positie in de moderne wereld steeds
zal verdedigen.
Deze 'politieke onbetrouwbaarheid' geldt vanzelfsprekend voor rassen-theorieen die
van een hi'rarchie of een complementariteit van rassen uitgaan, maar ook voor cnltuurtheorie'n die essentide culturele verschillen tussen groepen mensen veronderstellen. Of
deze verschillen uiteindelijk op biologische of op historische oorzaken worden teruggevoerd is wat dit betreft van weinig invloed. (11) Als Blyden zegt: "de ingewikkeldheid
van wetenschap (...) is toegankelijk, noch nodig voor hem (de Afrikaan)"; of "Politiek,
zoals in Europa opgevat is niet zijn sterke punt" (12) dan geeft hij de aanspraak van
Afrikanen op zeggenschap in essenti'le domeinen van een moderne maatschappij prijs.
Maar dat geldt ook voor de moderne culluralist die bijvoorbeeld de (historische) wijsheid
verkondigt dat de islamitische traditie onverenigbaar is met de Verlichting en dat daarmee democratie voor islamitische landen voorlopig niet aan de orde is. Of voor de Afrikaanse culturalist die meent dat de Afrikaanse cultuur een 'wij'-cultuur is en dat Afrikaanse politieke systemen het dus zonder georganiseerde politieke oppositie en individuele mensenrechten kunnen stellen. (13)
Het culturele vocabulaire van de culturalist behoedt hem of haar niet voor politieke
conclusies die parallel lopen met die van de racist. Deze politiek gezien twijfelachtige
conclusies zijn in eerste instantie niet afhankelijk van de vraag of de veronderstelde verschillen uiteindelijk op ras of cultuur worden teruggevoerd. Maar waarvan dan wel?
Volgens mij van twee factoren: l ) het construeren van een collectieve identiteit in termen van ras of cultuur, 2) waarbij de geconstrueerde identiteit de betreffende groep uitsluit van volledige participatie in de hedendaagse wereld - bijvoorbeeld door het toedichten van zulke eigenschappen dat men niet zelfstandig kan overleven in deze wereld en
dus hulp of leiding van anderen nodig heeft. (14) Waar slechts &&nvan deze beide een rol
speelt is er geen probleem. Het identificeren van culturele kenmerken binnen een bepaalde groep in een specifieke situatie, die een baniÃ¨.r vormen om zich effectief te
handhaven, is op zich ongevaarlijk,als deze typering niet tot h& kenmerk van een heel
11 De positie van L&y-Bruhl, met zijn 'mentalitÃ pnmitive' iswat dit betreft interessant In Afnka

geldt hij als het prototype van een racistische antropoloog, maar bij exacte lezing blijkt dat hij
niet beweert dat de primitieve gmst biologisch gedetermineerd is, deze zou zich in lange bjd
zou kunnen ontwikkelen Toch zijn 'lor al1 practica1 purposes" 'primitieven' fundamenteel
anders dan geciviliseerden
12 E W Blyden, African Lifa and Customs. p 9
13 Een uitgebreide en prachtige analyse van de erfenis van rassen-denken in de Afrikaanse en
Afnkaans-Amerikaanse traditie is te vinden in K A Appiah, In My Fathers House Cambndge,

1992.
14 Het verwijzen naar 'deze wereld' is hier natuurlijk problematisch- een deel van de stelling van
de culturalist zal zijn dat deze wereld anders georganiseerd moet en kan De wagen in welke
mate deze wereld veranderd kan worden en welke strategie daarvoor nodig is behoeven dan
echter wel speciale aandacht. Een aandacht die veelal juist ontbreekt

'volk', 'cultuur' of 'ras' wordt verklaard. Zo ook leidt culturalisme op zich niet noodzakelijk tot uitsluiting. Een essentialistische visie op culturen is achterhaald door de talrijke studies die juist de veranderlijkheid van culturen, de inventie van traditie en de situationele constructie van identiteit laten zien.
Toch leidt culturalisme in de praktijk gemakkelijk tot uitsluiting en diskwalificatie
omdat de culturalistische strategiejuist bedoeld is om verschillen met het Westen te benadrukken en niet, bijvoorbeeld, om levensvatbare alternatieven uit te werken. Goed bedoelde profilering van de eigen identiteit, zoals in de Afrikaanse Negritude filosofie,
waarbij de gevoelsmatige Afrikaan tegenover de rationele Westerling werd gezet, kan zo
tot diskwalificatie van Afrikanen leiden voor een wereld waarin wetenschap en techniek
een grote rol spelen. Cultureel gerehabiliteerd en opgedoft staan ze politiek, economisch en wetenschappelijk in hun hemd.

De rol van het culturalisme kan zelfs nog dubieuzer vormen aannemen. Het kan niet alleen Afrikanen politieke wapenen uit handen slaan en 'meelopen)' rechtvaardigen, zoals
hierboven is beargumenteerd. Het kan ook de ideologische positie van het Westen versterken. Ook hier kan Blyden als exemplarisch gelden.
Het zelfbeeld van het Westen als derationele, ontwikkelde, geciviliseerde cultuur
wordt steeds in stand gehouden door het cre'ren van contrasten met anderen: modern tegenover traditioneel, geciviliseerd tegenover primitief, ontwikkeld tegenover onderontwikkeld, tolerant tegenover autoritair of fundamentalistisch. (15) Blydens gestileerde
culturele (tegen)beeld van de Afrikaanse cultuur als communaal, religieus, holistisch,
op gevoel, ritme en muziek gericht, accepteert de oppositie van 'culturen'. U n aspect
van de mythe, de humanitaire en morele superioriteitsaanspraak van 'het' Westen wordt
ondermijnd, maar de meeste van de gangbare connotaties van deze constructie worden
juist versterkt. Hierdoor ontstaat de paradoxale situatie dat cultuur-kritiek tot herbevestigtng leidt van de mythische categorie van het Westen, een categorie die zelf als rechtvaardiging dient van de westerse suprematie.
De paradox van Blydens werk is te vergelijken met veel hedendaagse culturalistisch
geÃ¯nspireerdverhalen over andere culturen, die steeds het 'authentieke', het 'andere' in
die culturen zoeken. Ook hier leidt de exercitie meestal niet tot het beoogde doel, herwaardering van die andere culturen. De schoonheid en diepzinnigheid van deze culturen
kan nog zo opgehemeld worden, het is de schoonheid van het museum, of het reservaat.
De geÃ¯nformeerdkrantenlezer realiseert zich meer dan ooit dat het machteloze schoonheid is en dat men voor overleving in deze wereld beter voor de westerse cultuur kan
kiezen. De culturalistische opdeling van het universum in verschillende culturen heeft
zo het omgekeerde effect van wat beoogd werd: waardering voor de westerse cultuur.
De valkuilen in Blydens denken zijn volgens mij dezelfde valkuilen als van het culturalisme. We hebben al lang afgeleerd om in raciale essenties te denken. Er is alle reden
om ook het denken in culturele essenties af te leren
15 Zie ook S Koenis en P Boete van Hensbroek, 'De mythe van de moderne identiteit' in. P

Boete van Hensbroek, S. Koenis en P Westerman (red ), Naar de Letter, beschouwingen over
fundamentalisme Utrecht 1991.

