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Het gaat niet goed met de armoedebestrijding in
de wereld, ook al suggereert ons voormalig mi-
nisterie van Ontwikkelingssamenwerking het
tegendeel.1 Een vijfde van de mensheid moet
zien rond te komen van minder dan een dollar
per dag en bijna de helft heeft minder te beste-
den dan twee dollars per dag. De kloof tussen rijk
en arm is nog nooit zo groot geweest als op dit
ogenblik en neemt nog steeds toe. Meer dan
veertig jaar heb ik doorgebracht met de bestude-
ring van armoede en afhankelijkheid op de bo-
dem van het bestaan in Azië. Bij het opmaken
van de balans moet ik constateren dat de vooruit-
gang matig en niet aanhoudend is geweest.2 De
verbetering is grotendeels beperkt gebleven tot
delen van de bevolking die ook voorheen boven
de armoedelijn leefden. De lichte vooruitgang in
de jaren zeventig en tachtig heeft zich voor de
meeste mensen daaronder niet doorgezet. Die
terugval volgde op het uitleveren van de econo-
mie aan de vrije markt onder gelijktijdige terug-
treding van de staat.

Het eerdere scenario voor oplossing van de
sociale kwestie op wereldschaal ging uit van bij-
stand van rijk aan arm door middel van ontwik-
kelingshulp, en meer in het algemeen de inrich-
ting van een mondiaal bestel gebaseerd op vrij-
heid, gelijkheid en verbondenheid. Het kapitaal
dat wordt verschaft om aan sociaal-economische

onderontwikkeling een einde te maken blijft ver
achter bij wat nodig is om de groei te versnellen
en ervoor te zorgen dat de onderbedeelden als
eersten daarvan profijt trekken. Het ontbreekt
niet aan oproepen om honger, ziekte en andere
misère te bestrijden, maar het mankeert aan
daadkracht om de waarde en waardigheid van al-
len te vergroten.

het heil van de markt

Mensen zijn gewend hun lot met dat van ande-
ren te vergelijken. In plaats van in gebrek te blij-
ven leven gaan velen op zoek naar een beter be-
staan elders. Overal in de wereld vindt een mas-
sale trek plaats van het platteland naar de steden,
van streken en landen waar armoede heerst naar
welvarender gebieden. De meeste migranten
leggen geen al te grote afstanden af, zijn meer in
eigen land op pad dan op weg naar het buiten-
land. Toch is ook de internationale migratie
binnen alle continenten sterk toegenomen.
Groeiende aantallen ¬ niet de armsten maar de
meer kapitaalkrachtigen of kredietwaardigen ¬
slagen er zelfs in om als economische vluchtelin-
gen het rijke westen te bereiken. Geheel en al in
overeenstemming met de voorspelling die Tin-
bergen een kwart eeuw geleden deed: als ontwik-
keling in eigen huis uitblijft, ligt het voor de
hand om dit bij de bron zelf te gaan halen.

Tot de spelregels van het ontstane wereldbe-
stel behoort dat het verkeer van kapitaal vrij is,
maar niet dat van arbeid. Dezelfde overheid die
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op vrij kapitaalverkeer welwillend toeziet, werpt
barrières op tegen de toestroom van ongenode
gastarbeiders indachtig het vol-is-vol motto. Het
is geen toevallige samenloop van omstandighe-
den dat de minister van (Anti-) Vreemdelingen-
beleid in het nieuwe kabinet aantreedt, terwijl
de minister van (Pro-) Ontwikkelingssamenwer-
king het veld ruimt. Die beleidskentering ge-
tuigt van een harde, afwijzende opstelling jegens
het deel van de mensheid dat in achterstand ver-
keert. Wat is het sociaal-democratische oordeel
over die koersverlegging? Het antwoord hangt af
van de uiteenlopende waardering die er bestaat
van de uitwerking die de kapitalistische orde-
ning mondiaal heeft gehad. Onmiskenbaar is er
de laatste halve eeuw sprake van een enorme ver-
rijking in het type samenleving waartoe ook
Nederland behoort. De welvaartsverhoging heeft
in wat als de derde wereld placht te worden aan-
geduid veel ongelijker uitgewerkt. De verschil-
len tussen landen en gebieden daarbinnen is
sterk toegenomen en dit geldt nog nadrukkelij-
ker voor de ongelijkheid in de maatschappelijke
verdeling. Nu al staat vast dat de armoede in het
komend decennium veel minder snel zal dalen
dan was beoogd. De zekerheid dat de doelstelling
van halvering in 2015 van het aantal mensen dat
wereldwijd beneden het bestaansniveau leeft
niet gehaald zal worden vloeit mede voort uit de
dalende omvang van ontwikkelingshulp. Het
rijke deel der mensheid keert het arme deel de
rug toe. De Millenniumverklaring met de plech-
tige belofte ziekte en honger te bestrijden, kinde-
ren niet naar werk maar naar school te sturen en
een mondiger bestaan tot een recht voor allen te
maken, is nu al een loze belofte gebleken. Met
apostolische ijver houden Wereldbank en IMF
vol dat onbelemmerde marktwerking de enige
remedie is om de waarde te vergroten van men-
sen die nog geen of onvoldoende economisch
nut hebben. De Bank zegt haar missie te hebben
bijgesteld in het licht van de rampzalige uitwer-
king op de minst draagkrachtigen. Van correctie
op hoofdlijnen is evenwel geen sprake. En deze
transnationale instellingen hebben ook hun
adepten binnen de breed gespreide sociaal-de-

mocratische familie. De vertrokken minister
voor Ontwikkelingssamenwerking is een hard-
nekkige gelovige in de neo-liberale leer en haar
beleid sloot naadloos aan bij de Wereldbankcate-
chismus.

crisis in het wereldkapitalisme?

Het vertrouwen in het ongebreidelde kapita-
lisme als de beste waarborg voor zowel vermeer-
dering als spreiding van welvaart ontmoet
binnen de socialistische beweging niet alleen
maar bijval. De kritiek ter linkerzijde tegen deze
door de vrije markt gedreven productiewijze is
nooit helemaal verstomd geraakt. Voor die oppo-
sitie staat het werk van de socioloog Immanuel
Wallerstein model. Volgens hem verkeert het
wereldkapitalisme in een terminale crisis.3 De
voortgang in de kapitaalsaccumulatie waarop
deze productiewijze berust stagneert als gevolg
van de sterk gedaalde winstmarges. Debet daar-
aan zijn drie factoren: ten eerste, loonstijging
over de hele wereld als gevolg van de invoeging
van de arbeidende massa in het kapitalistisch re-
gime en de overgang die daarop volgt van de in-
formele naar de formele sector van de economie;
ten tweede de noodzaak voor het bedrijfsleven
om de kosten van milieudegradatie zelf te dra-
gen in plaats van die te externaliseren; tenslotte,
opvoering van de belastingheffing ten gunste
van publieke herverdeling in onderwijs, gezond-
heidsvoorzieningen en sociale zorg. Wallerstein
herleidt deze ontwikkeling tot de behoefte van
overheden om bestuur en beleid te legitimeren
terwille van het behoud van maatschappelijke
stabiliteit. Daarachter schuilt de groeiende hin-
derkracht van de onderklassen in het wereldbe-
stel. Vrees voor omverwerping van de bestaande
orde roept de noodzaak op concessies te doen
aan de onderbedeelde massa die, zoals De Swaan
voor een eerdere periode in het Atlantische
samenlevingstype heeft betoogd, tot haar toela-
ting en insluiting in de door burgers beheerde
maatschappij leidt.4 Zowel analyse als gevolg-
trekking laat ik voor rekening van Wallerstein.
De ‘terminale crisis’ die naar zijn mening gaande
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is leest in feite als een succesvol sociaal-democra-
tisch scenario voor armoedebestrijding en maat-
schappelijke emancipatie. Die voorstelling
strookt niet met de werkelijkheid en dynamiek
die ik bij mijn onderzoek in Azië in kaart heb ge-
bracht. Burgerij noch gevestigde politici lijken
beducht voor een acuut gevaar dat van onderop
dreigt en dat door ingrijpende sociale hervor-
mingen moet worden afgewenteld.

De Swaan eindigde zijn belangwekkende stu-
die met de vaststelling dat doorzetting op mon-
diaal niveau van het collectiviseringsproces zoals
dat zich op het westelijk halfrond heeft voorge-
daan geen historische noodzaak is. De interde-
pendentie tussen rijk en arm lijkt thans aan an-
dere wetmatigheden onderhevig te zijn dan in
een eerdere fase binnen het nationale verband
van de industrieel-stedelijke staat het geval was.
Het ontbreken van getransnationaliseerd pu-
bliek bestuur en de onwil van nationale regerin-
gen om hiertoe alsnog over te gaan ¬ de tegen-
stand tegen het verdrag van Kyoto en het Inter-
nationaal Strafhof zijn actuele voorbeelden ¬
verklaren waarom een wereldwijde formulering
en oplossing van ‘de sociale kwestie’ uitblijft.
Dit gebrek aan gouvernementele daadkracht
staat niet los van een wezenlijk andere perceptie
dan in het verleden op de dreiging die van les
classes dangereuses zou uitgaan. Wallerstein wijst
in zijn betoog op de trend om de bescherming
van eigen veiligheid (weer) in eigen private han-
den te nemen. Maar de mogelijkheid geweld toe
te passen is ongelijk verdeeld. Armen missen
meer dan niet-armen de middelen om zich te
verdedigen. 

Daarin ligt misschien ook de oorzaak van de
afgenomen hinderkracht van dat deel van de
mensheid dat op de bodem van het bestaan vege-
teert. Het povere wapenarsenaal van de zwakken
gebruiken zij vooral om weerstand te bieden. De
constructie van de ‘buitengesloten Ander’ tot vij-
and heeft tot functie gevoelens van agressiviteit
jegens hen op te wekken.5 Door hen voor te stel-
len als horden die in opstand kunnen komen
wordt voldoende rechtvaardiging gevonden om
al bij voorbaat tot hun tuchtiging met harde

hand over te gaan. Voor wat als een overtollige
ballast in de wereldeconomie wordt ervaren gaat
de toekomst meer in de richting van uitdrijving
dan van insluiting. Ik ben geneigd die benade-
ring als een terugkeer van het credo van sociaal-
darwinisme op wereldschaal op te vatten. Die
leer boette aan het einde van de 19e eeuw aan
overtuigingskracht in toen het leger van niet-
respectabele armen als arbeidskrachten alsnog
ingeschakeld bleek te kunnen worden in het
toen nog weinig kapitaalintensieve industriali-
satieproces.

solidariteit over de grenzen heen

Het behoeft geen betoog dat de wederopleving
van een Untermenschen-doctrine haaks op het so-
ciaal-democratische gedachtegoed staat. Toch is
een krachtig antwoord op het ‘eigen volk eerst’-
principe uitgebleven. Terwijl de mondialisering
van de Nederlandse economie een grote sprong
voorwaarts in het toch al redelijk comfortabele
bestaan heeft opgeleverd is in reactie daarop een
naar binnen gerichte politiek gevoerd. De aan-
sluiting van de PvdA bij de Derde Weg-koers kreeg
uitwerking in het poldermodel. De opsluiting in
dit Hollandse landschap heeft ook in letterlijke
zin het zicht ontnomen op wat zich buiten de dij-
ken afspeelt. Zoals ik eerder schreef: op de Derde
Weg is de derde wereld weg. In de niet-geïndustria-
liseerde landen waar tegen het kapitalisme geen
tegenkracht op basis van collectieve actie tot ont-

Het behoeft geen betoog dat
de wederopleving van een
Untermenschen-doctrine
haaks op het sociaal-
democratische gedachtegoed
staat. Toch is een krachtig
antwoord op het ‘eigen volk
eerst’-principe uitgebleven

S&D juli 2002 binnenwerk  16-09-2002  12:40  Pagina 32



s & d 7 / 8  |  20 0 2  

33

Na de dreun. Het vervolg  Jan Breman  De essentie van de sociaal-democratie

plooiing is gekomen ondervindt de aanzet daar-
toe meer tegenwerking dan waarop de arbeids-
beweging in de vroegere fase van westerse in-
dustrialisatie stuitte. 

Het is niet een moment van onachtzaamheid
geweest waarop de sociaal-democratie heeft ver-
zaakt aan haar beweging en doelstelling een
internationale grondslag te geven en aldus met
de oproep tot solidariteit voorbij de grenzen van
het eigen beveiligde bestaan te reiken. Het ac-
cent ligt daarentegen op behoud en verdere uit-
bouw van de verkregen welvaart. De kapitalisti-
sche bedrijvigheid heeft een uitgesproken specu-
latieve inslag gekregen en de opwaardering van
bezit is tot ver boven de reële productiewaarde
ervan gestegen. De calculerende burger heeft de
gedaante van een potverterende burger aangeno-
men en is, aangejaagd door de markt, in mate-
loze consumptiedrift vervallen. Het is een men-
taliteitsomslag waarin weinig mededogen be-
staat met de gekende mensen die het in de eigen
samenleving niet zo goed gaat, laat staan met de
massa’s onbekenden ver van huis.

Hiermee kom ik toe aan wat naar mijn me-
ning de echte crisis van het kapitalisme is: de on-
wil om tot marktuitbreiding over te gaan door
zowel de productiekracht als de koopkracht van
de arme mensheid in de mondiale economie
drastisch te verhogen. Het eerste betekent meer
en beter werk scheppen, het laatste houdt de ver-
plichting in daarvoor een fatsoenlijke prijs te be-
talen.6 De logica van deze optie volgt uit de ideo-
logie van sociale gelijkheid die zowel aan de ver-
kleining van de tegenstelling tussen arm en rijk
voorafgaat als ook de uitwerking daarvan is.
Maar is het dichten van de enorme welvaarts-
kloof echt een oprecht verlangen van degenen
die in vaak obsceen aandoende welstand leven?
Als we al bij voorbaat de opdracht tot armoedebe-
strijding niet alleen als hopeloos, maar boven-
dien als schadelijk voor ons eigen welzijn nu of
in de toekomst beschouwen, laten we dan ook
niet langer lippendienst bewijzen aan de stelling
dat armoede de grootste kwaal is waaronder de
wereldeconomie lijdt.

De ideologie van maatschappelijke ongelijk-

heid is terug van weggeweest. Niet alleen nemen
de tegenstellingen binnen onze eigen samenle-
ving weer sterk toe, maar de eerdere verlegen-
heid met, dan wel relativering van, de oplopende
afstand tussen top en basis maken plaats voor
opvattingen dat met ongelijkheid niets mis is.
Integendeel, de voorstanders van die cultuur-
breuk staat een conservatieve renaissance voor
ogen waarin wordt afgerekend met de schade-
lijke effecten van een gelijkheidheidsstreven dat
op geïndividualiseerde en genivelleerde vrijblij-
vendheid is uitgelopen.7 Die denktrant heeft ze-
ker aanhang en dan vooral toegepast op de grote,
weinig geciviliseerde buitenwereld: het domein
van Moslims, Hindoes en ander vreemd volk be-
hept met een culturele erfenis die niet tegen die
van ons is opgewassen. Het ethisch reveil heeft
geen boodschap aan mede-aansprakelijkheid
voor de oplossing van het ontwikkelingsvraag-
stuk. 

De kloof tussen arm en rijk in de wereld is in
de zienswijze van haar apostelen geen naijlend
gevolg van kolonialisme of van voortgaande uit-
buiting en onderschikking maar ligt aan kwalen,
zoals corruptie, die nu eenmaal inherent zijn aan
dat soort landen. Eigen schuld en falen van over-
heden en civiele instituties daar pleiten vrij van
de plicht om bijstand anders dan uit liefdadig-
heid te verlenen. 

het sluiten van de kring

Het sociaal-democratisch weerwoord hierop kan
nooit een verwerping zijn van het universele ge-
lijkheidsideaal. Dat zou immers verraad zijn aan
een nalatenschap die vanaf de geboorte van de
beweging is opgebouwd. Voortgaande op de
marsroute van de Derde Weg geeft Paul de Beer in-
vulling aan de noodzakelijke begrenzing van
lotsverbondenheid.8 Met hem ben ik van me-
ning dat het tot stand brengen van rechtvaardige
sociaal-economische verhoudingen de voor-
naamste inspiratiebron moet blijven. Ook deel
ik zijn opvatting dat bijstand aan kansarmen de
eigen verantwoordelijkheid van burgers, met in-
begrip van de kansarmen zelf, onverlet laat. On-
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eens ben ik het daarentegen met zijn variant van
het eigen-volk-eerst-principe. Solidariteit aan de
kansarmen in ons midden, zo schrijft De Beer el-
ders in dit nummer, moet ten koste gaan van so-
lidariteit met de kansarmen in de derde wereld.
Ik ga er maar aan voorbij dat de kansarmen hier,
juist door de opkomst van de verzorgingsstaat,
in een wezenlijk andere positie verkeren dan de
veel grotere massa’s daar die net of net niet het
hoofd boven water kunnen houden. De uitweg
die De Beer zoekt uit wat hij een duivels di-
lemma noemt is gebaseerd op een drogreden,
het argument namelijk dat wij niet rijk genoeg
zijn om de rest van de wereld te onderhouden.
Wij, inwoners van Nederland? Of wij, de rijken
in de wereld die hun welgesteldheid mede in-
standhouden door de miljarden armen op aarde
van een menswaardig bestaan uit te sluiten? 

De eerste taakstelling valt natuurlijk af.
Nederland alleen is uiteraard niet in staat de be-
lofte van universele emancipatie te verwezenlij-
ken. De sociaal-democratische opgave blijft ech-
ter onverminderd om op basis van collectieve ac-
tie in de boven-nationale sfeer ontwikkeling
voor allen tot stand te brengen. Dat dient te ge-
beuren door de vrije marktwerking te temmen
met een regelgeving die in plaats van het recht
van de sterkste voorop te stellen stoelt op recht-
vaardigheid en gelijkwaardigheid. Verder is pu-
bliek bestuur op mondiaal niveau vereist voor
het arrangeren van sociale zorg en bevordering
van duurzame ontwikkeling. De eis van good go-
vernance, eenzijdig aan arme landen gesteld,
geldt in niet mindere mate voor onszelf en dient
zich tot voorbij de nationale staat uit te strekken.
De hier geschetste agenda is niet nieuw, maar ¬
in de context van een politiek-economisch kli-
maat dat van neo-liberaal naar neo-reactionair
doorslaat ¬ dringend aan heractivering toe.

De opdracht tot bijstand over de grenzen van
het eigen maatschappelijk bestel heen gaat terug
op de klassieke sociaal-democratische ideologie.
Maar een andere reden om naar wereldwijde
ontwikkeling te streven is het veiligstellen van
het eigenbelang. Bij alle waardering voor het ka-
pitalisme als krachtige motor voor economische

groei mag de ontwrichtende en vernietigende
uitwerking van deze productiewijze in verleden
of heden niet uit het oog worden verloren. De
schadelijke gevolgen van onbeteugeld kapita-
listisch ondernemen gelden voor zowel milieu
als mensen die geen profijt aan de ontketende
dynamiek ontlenen maar er juist het slachtoffer
van worden. Losgemaakt van sociaal geïnspi-
reerde beheersing, waarbij maximering van het
onmiddellijke voordeel afgewogen wordt tegen
verwaarlozing van toekomstige nadelen, loopt
kapitalisme het risico aan duurzaamheid en re-
gerenerend vermogen te verliezen. De voort-
gaande premie op verschillen tussen rijk en arm
roept een wereldbeeld op waarbij een elitaire bo-
venlaag haar welgesteldheid en macht slechts
kan handhaven door de stemloze en bezitloze
klasse op de bodem van het mondiale bestel met
harde hand te disciplineren. Wellicht voorkomt
dit de mobilisatie van hinderkracht vanuit deze
uitgesloten massa’s tegen de extreme ongelijk-
heid in heerschappij en rijkdom. Maar ook dan
lijkt het onwaarschijnlijk dat de bereikte kwa-
liteit van het bestaan ¬ gekenmerkt door demo-
cratie, verdraagzaamheid en pluriformiteit ¬
binnen een dergelijke egelstelling van welvaart
onaangetast kan blijven. Aan de barbaarse bui-
tenwereld zal waakzaamheid geboden moeten
worden, soms zullen incidentele of stelselmatige
confrontaties ermee onvermijdelijk zijn; dit zal
het nodig maken vergaande concessies te doen
aan de gelijkheid en het recht op meebeslissen in
eigen kring.

ontwikkeling in mondiaal perspectief

De politieke draai naar rechts in Nederland heeft
een kabinet opgeleverd met weinig aandacht
voor het vraagstuk van duurzaamheid. De milieu-
en ontwikkelingslobby heeft al van grote zorg
over deze verwaarlozing blijk gegeven. Naar mijn
mening terecht. De uitspraak dat in ieder geval
aan het budget voor ontwikkelingssamenwer-
king niet getornd wordt gaat samen met de ge-
ruststellende suggestie dat er een breed maat-
schappelijk draagvlak is voor instandhouding
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van dit volume. Die indruk bevat een hoog ge-
halte aan wensdenken. De non-gouvernementele
organisaties die met overheidsgeld uitgerust hun
werkterrein vooral in landen van de derde wereld
zoeken, zouden er verstandig aan doen zich voor-
taan minder als een verlengstuk van het departe-
ment te laten gebruiken en hun activiteiten meer
naar eigen land te verleggen. Zelf heb ik nooit
veel fiducie gehad in projecten die zijn bedoeld
om de bewustwording op plaatselijk niveau in
Azië, Afrika en Latijns-Amerika te stimuleren.
Waarin voorzien moet worden is de behoefte aan
scholings- en vormingswerk dicht bij huis, dat
het besef demonstreert van mondiale lotsverbon-
denheid. Daarbij hoort ook een welwillender be-
oordeling van het nieuwe activisme, ten onrechte
als ‘anti-globalisering’ voorgesteld. De voorhoede
van deze beweging komt in feite op voor mondia-
lisering met een menselijk gezicht.

Een sociaal-democratische plaatsbepaling
binnen de mondiale schaalvergroting maakt het
noodzakelijk grenzen te stellen aan het verlan-
gen naar zelfverrijking. De onlesbare consump-
tiedrang die daarmee samengaat moet worden
vervangen door een ethiek van soberheid. Maar
was dat ook niet de essentie van sociaal-demo-
cratie? De keuze voor het herijken van de poli-
tieke strategie leidt niet alleen voorbij het hui-
dige kabinet, maar misschien ook voorbij vol-
gende kabinetten. Het is immers duidelijk dat
zo’n herpositionering een kwestie van lange
adem zal zijn. Er is in elk geval voldoende gele-
genheid en aanleiding voor een herbezinning op
een koers die zicht moet geven op een betere toe-
komst in eigen land en vooral in de rest van de de
wereld. 

Noten

1. Zie Armoedebestrijding: Neder-
lands beleid in kort bestek. Mi-
nisterie van Buitenlandse Za-
ken, Den Haag 2002. Het rap-
port is geschreven in de
kordate, ietwat blijmoedige
toonzetting die zo kenmerkend
is voor de voormalige bewinds-
vrouw. Voor lezers bekend met
de Wereldbankdocumentatie
biedt het document geen
nieuws.

2. In boekvorm heb ik verslag ge-
daan van de laatste uitkomsten
van mijn veldwerk aan de voet
van de Indonesische en Indiase
samenleving, zie resp. Good Ti-
mes and Bad Times in Rural Java
(samen met G.Wiradi), KITLV
Press, Leiden 2002; The Labou-
ring Poor in India; Patterns of Ex-
ploitation and Exclusion. Oxford
University Press, Delhi 2002.

3. Een beknopt overzicht biedt
zijn recente artikel ‘Globaliza-
tion or the Age of Transition;

A Long-Term View of the Trajec-
tory of the World System’, Inter-
national Sociology, vol. 15/2,
2000: 251-67. 

4. A. de Swaan ¬ Zorg en de staat;
welzijn, onderwijs en gezondheids-
zorg in Europa en de Verenigde Sta-
ten in de nieuwe tijd. Uitgeverij
Bert Bakker, Amsterdam 1989.

5. Zie J.C. Scott ¬ Domination and
the Arts of Resistance; Hidden Tran-
scripts. Yale University Press,
New Haven/London 1990.

6. Illustratief voor het nieuwe gedo-
gen van onbehoorlijke arbeidsprak-
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