
05 GLOBALISERING IN HET DENKEN 
 
Spreker: Dr. Hein van Dongen (Amsterdam) 
 
De nog steeds voorkomende gelijkstelling van 'filosofie' met 'westerse filosofie' is anno 2023 
onhoudbaar geworden. Dat geldt wellicht ook voor het idee dat 'globalisering' zou betekenen dat er 
één cultuur is (de westerse) die zich over de hele planeet zal verspreiden.  
Als we de geleefde denkbeelden uit verschillende culturen onderzoeken stuiten we op een 
pluralistische situatie en niet op een 'monocultuur'. Die pluralistische situatie roept wel urgente 
vragen op. In hoeverre leidt de meervoudigheid aan mens- en wereldbeelden tot fragmentarisering 
en relativisme of juist tot verschansing in eigen tradities? Ontstaan er door de kruisbestuiving tussen 
verschillende tradities nieuwe invalshoeken? Wat kan de westerse traditie leren van andere tradities 
(inclusief van hun kritiek op het westerse denken).  
Waarschijnlijk is luisteren naar- en leren van elkaar de enige duurzame houding in het pluralistische 
landschap. 
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