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INLEIDING 

Gaan etnische breuklijnen samen met grote 

verschillen in preferenties, normen, waarden en 

attitudes? Velen lijken daar van overtuigd. In 

ontwikkelingslanden hebben we vaak de indruk 

dat verschillende etnische groepen het niet 

eens zijn over de algemene doelstellingen van 

de samenleving, wat een disfunctionele staat tot 

gevolg heeft. Landen met een complexe 

etnische samenstelling zoals Sri Lanka, Soedan 

of Congo, zijn meer vatbaar voor onenigheid en 

conflicten. In ontwikkelde landen wordt er 

gedebatteerd over hoe immigratie en 

multiculturalisme kunnen leiden tot de afbraak 

van de sociale consensus. De discussie over 

Syrische vluchtelingen in Europa gaat zowel 

over waarden als over economie. 

De onderliggende veronderstelling lijkt te zijn 

dat mensen overeenkomen binnen etnische 

groepen, maar niet over etnische breuklijnen 

heen. Dit is wellicht de reden waarom 

economisten en politicologen vaak geen 

onderscheid maken tussen de termen etnische 

diversiteit en culturele diversiteit. Conflicten 

tussen etnische groepen worden daarom soms 

beschouwd als bewijs dat culturele diversiteit tot 

                                                      

1 www.worldvaluessurvey.org 

onenigheid leidt. Ook al wordt etniciteit dikwijls 

gezien als synoniem voor cultuur, toch bestaat 

er quasi geen kwantitatief onderzoek naar het 

verband tussen etniciteit en cultuur. 

WAT IS CULTUUR? 

Ons doel is om het verband tussen etniciteit en 

cultuur systematisch te onderzoeken (Desmet, 

Ortuño-Ortín en Wacziarg, 2015). Het 

uitgangspunt hierbij is dat de cultuur van een 

individu bestaat uit het geheel van normen, 

waarden, attitudes en voorkeuren. Om cultuur 

empirisch te meten, maken we gebruik van de 

World Values Survey1. Deze enquête is 

gebaseerd op het antwoord van individuen in 

vele landen op een reeks vragen over hun 

waarden, normen en attitudes. Dit zal ons 

toelaten te analyseren in welke mate cultuur en 

etnolinguïstische identiteit samengaan. 

SOCIAAL ANTAGONISME, CULTUUR EN 
ETNICITEIT 

Wat de kwestie i.v.m. conflicten betreft, is het 

duidelijk dat diversiteit de kans op 

burgeroorlogen verhoogt; waarom dit echter zo 

is, is minder duidelijk. Wij gaan, afhankelijk van 

de oorzaken van de spanningen, uit van drie 

mogelijke vormen van sociaal antagonisme. Bij 

het naderbij bekijken van die drie 

mogelijkheden, hanteren we een eenvoudig 

voorbeeld van een samenleving met twee 
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etnische groepen, de roden en de groenen, en 

één dimensie van cultuur, de smaak voor koffie. 

 

1) Cultureel antagonisme 

Denk aan een samenleving waar men enkel 

aandacht heeft voor culturele verschillen en 

waar etniciteit geen rol speelt. Niemand 

interesseert zich voor de taal, de huidskleur of 

de etniciteit van de andere; er is enkel sprake 

van spanning als men omgaat met mensen met 

andere prioriteiten en voorkeuren. Het kan 

niemand schelen of je nu rood of groen bent, 

maar wel of je graag koffie drinkt of niet. In dit 

geval kunnen we de spanning in de 

samenleving meten door de kans dat twee 

willekeurige individuen het oneens zijn over hun 

koffievoorkeur. We verwijzen naar dit concept 

van sociaal antagonisme als culturele 

fractionalisatie.   

2) Etnisch antagonisme 

Beschouw nu een samenleving waarin 

antagonisme alleen te maken heeft met 

etnolinguïstische verschillen. Niemand 

interesseert zich voor de manier van denken of 

voor de attitudes van de anderen. Het enige dat 

telt is of ze dezelfde huidskleur hebben of 

dezelfde taal spreken. Dit zou het gevolg 

kunnen zijn van raciale animositeit, maar ook 

van een tekort aan vertrouwen of van 

communicatiebarrières tussen etnische 

groepen of mensen die een verschillende taal 

spreken. Het kan niemand schelen of je nu 

graag koffie drinkt of niet, maar wel of je deel 

uitmaakt van de roden of de groenen. In dit 

geval kunnen we de spanning in de 

samenleving meten door de kans dat twee 

willekeurige individuen een verschillende 

huidskleur hebben of een verschillende taal 

spreken. We verwijzen naar dit concept van 

sociaal antagonisme als etnische 

fractionalisatie. 

3) Samenvallen van etniciteit en cultuur 

Een derde mogelijke samenleving is die waarin 

individuen antagonistische gevoelens 

koesteren tegenover andere etnische groepen, 

maar dan enkel in de mate dat die andere 

groepen ook cultureel verschillend zijn. Dat 

betekent dat mensen geen spanningen 

aanvoelen ten overstaan van individuen met 

culturele verschillen van hun eigen etnische 

groep of ten overstaan van cultureel 

vergelijkbare etnische groepen. Er is dus enkel 

sprake van antagonisme tegenover andere 

etniciteiten als ze cultureel verschillend zijn. Je 

moet m.a.w. enkel niet veel hebben van 

mensen met een andere huidskleur als ook 

koffie voor hen niet is wat ze is voor jou. 

De meest intuïtieve methode om het 

samenvallen van cultuur en etniciteit te meten 

is via het gebruik van de zogenaamde fixatie 

index, FST. In onze context is het de ratio van 

de culturele heterogeniteit tussen etnische 

groepen en de totale culturele heterogeniteit. 

Deze verhouding – die varieert tussen 0 en 1 – 

drukt dus in feite uit hoeveel van de totale 

culturele variatie te wijten is aan verschillen 

tussen de etnische groepen. We verwijzen naar 

dit concept van sociaal antagonisme als FST of 

het samenvallen van cultuur en etniciteit.  

Als de FST hoog is, verschaft het kennen van 

iemands etniciteit heel wat informatie over zijn 

cultuur. Als de FST daarentegen laag is, zegt de 

kennis van iemands etniciteit niets over zijn 

cultuur. Om dit verder te illustreren, gaan we 

even terug naar ons voorbeeld van de koffie. Als 

twee derde van de roden graag koffie drinkt en 
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één derde niet, en hetzelfde geldt voor de 

groenen, dan onthult iemands huidskleur niets 

over zijn smaak voor koffie. De variatie in 

koffiecultuur in de samenleving als geheel is 

gelijk aan de variatie binnen beide groepen. In 

dat geval zou de FST -waarde nul zijn. In 

populatiegenetica zou dit perfecte inteelt of 

“panmixis” worden genoemd. Als echter al de 

roden van koffie houden en al de groenen er 

niets van moeten hebben, dan geeft iemands 

etniciteit je perfecte informatie over zijn 

koffiecultuur. In dat geval zou de FST -waarde 

één zijn. Er is perfecte fixatie tussen de 

koffiecultuur en de etnische groepen. 

Als economisten en politieke wetenschappers 

etnische diversiteit gebruiken als synoniem voor 

culturele diversiteit, hebben ze duidelijk deze 

laatste situatie voor ogen. Of nog duidelijker: bij 

perfecte fixatie zouden etnische en culturele 

diversiteit niet van elkaar te onderscheiden zijn. 

Als we dan vaststellen dat etnische diversiteit 

conflict tot gevolg heeft, kunnen we niet weten 

of dit het gevolg is van etnisch antagonisme of 

van cultureel antagonisme. Maar zoals reeds 

eerder betoogd, is dit tot nog toe een 

onbewezen veronderstelling. Daarom stappen 

we nu over naar de data. 

WAT BEWIJZEN DE DATA? 

Figuur 1 toont een kaart van culturele 

fractionalisatie (CF), gemeten door de kans dat 

twee willekeurige individuen van een land een 

willekeurige vraag van de World Values Survey 

verschillend beantwoorden. Het land met de 

grootste culturele diversiteit is Zambia, dat met 

de kleinste culturele diversiteit is Jordanië. 

Frankrijk en Indië zijn andere voorbeelden van 

landen met een grote culturele diversiteit, terwijl 

Egypte, Indonesië en China cultureel gezien 

veel homogener zijn. 

Zoals reeds vermeld, gaat men in de literatuur 

over dit thema ervan uit dat culturele 

fractionalisatie sterk gecorreleerd zou moeten 

zijn met etnolinguïstische heterogeniteit (ELF). 

Als we Figuur 1 met Figuur 2 vergelijken, wordt 

het meteen duidelijk dat een dergelijke 

correlatie moeilijk te vinden is in de data. 

Landen zoals Pakistan en Egypte hebben een 

hoge etnolinguïstische heterogeniteit, maar een 

laag niveau van culturele heterogeniteit. Aan 
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het andere uiterste zijn er de landen zoals 

Duitsland en Zuid-Korea, die etnolinguïstisch 

relatief homogeen zijn, maar cultureel divers  

zijn. Het ontbreken van een verband tussen de 

twee types van heterogeniteit is niet beperkt tot 

deze paar voorbeelden. De feitelijke correlatie 

tussen beide is quasi nul of 0,030 om precies te 

zijn.  

Het ontbreken van een correlatie tussen 

culturele en etnische fractionalisatie doet 

veronderstellen dat de twee concepten elkaar 

niet overlappen. Figuur 3 toont FST of het 

aandeel aan van de variantie in culturele 

fractionalisatie dat te wijten is aan de verschillen 

tussen de etnische groepen. De gemiddelde  

FST bedraagt 0,01: dit betekent dat slechts 1% 

van de totale culturele variatie te verklaren is 
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door verschillen tussen groepen, terwijl de 

resterende 99% te maken heeft met 

heterogeniteit binnen etnische groepen. 

CULTUUR, ETNICITEIT EN 
BURGEROORLOGEN 

Nu keren we terug op onze initiële vragen: wat 

bepaalt het verband tussen diversiteit en 

burgeroorlogen? Is het culturele diversiteit die 

onenigheid verklaart? Is het de etnische 

diversiteit per se die de kans op conflict 

verhoogt? Of is het enkel als etnische groepen 

uiteenlopende opvattingen hebben, dat dit tot 

conflict leidt?  

In tegenstelling tot de algemeen gangbare 

mening, vinden we dat etnische diversiteit op 

zich geen invloed heeft op de kans op conflict. 

Het is enkel wanneer verschillen in cultuur 

samengaan met verschillen in etniciteit dat de 

kans op conflict groter wordt. Het effect op 

conflict wanneer cultuur en etniciteit 

samenvallen is zondermeer groot: een toename 

van één standaarddeviatie in FST leidt tot een 

toename van 17% in de kans op burgeroorlog2.   

We hebben dezelfde methode ook gebruikt om 

het ontwikkelingsniveau van een land te 

bestuderen. Zoals met de analyse van 

conflicten vinden we dat etnische diversiteit op 

zich van geen belang is. Het is enkel wanneer 

de etnische verschillen samenvallen met 

culturele verschillen dat de economische 

ontwikkeling achterop hinkt. 

CONCLUSIE 

Onze analyse laat ons toe om drie belangrijke 

conclusies te trekken. Ten eerste,  etnische 

diversiteit kan niet beschouwd worden als 

                                                      

2 De standaarddeviatie van FST is 0,011.  

synoniem voor culturele diversiteit. De 

correlatie tussen beide begrippen is zo goed als 

nul. Ten tweede, de culturele verschillen tussen 

etnische groepen verklaren slechts 1% van de 

totale culturele heterogeniteit in de 

samenleving, dus het is moeilijk om iemands 

cultuur te voorspellen door de kennis van zijn 

etnische achtergrond. Ten derde, alhoewel de 

culturele diversiteit tussen etnische groepen 

zeer klein is, kan het ons helpen te verklaren 

welke landen meer geconfronteerd worden met 

conflict en andere ontwikkelingsuitdagingen. 
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De VIVES Briefings stellen zich tot doel het debat over de economische en maatschappelijke ontwikkeling 

van Vlaanderen te stofferen. Dit doen ze door middel van korte bijdragen naar de hand van eigen en 

geaffilieerde onderzoekers. De briefings zijn veelal gebaseerd zijn op lopend fundamenteel onderzoek. 

 

U kan een elektronische versie van de briefing terugvinden op de website van VIVES: 
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