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Tijdens het lezen van dit belangrijke boek 

met als doel het schrijven van dit signale

ment trof mij een bericht in NRC Handels

blad van 5 maart 2003 onder de kop: 

"Volgens rapport van VN Groot tekort aan 

zoet water dreigt in 2050". De discrepantie 

tussen de titel van het gesignaleerde boek 

en dit krantenbericht springt de argeloze 

lezer in het oog. Het zal dus wel weer niet 

zo erg zijn als Rischard, de onderdirecteur 

van de Europese afdeling van de Wereld

bank, ons tracht duidelijk te maken. Maar 

hier schuilt mijns inziens al de eerste grote 

drogreden, want ik ben van mening dat 

het zo mogelijk nog erger met de wereld is 

gesteld dan Rischard weergeeft. We hebben 

hier, hoe dan ook, een uitermate belang

wekkend boek in handen. Helaas lezen po

litici en bestuurders, de goeden uitgezon

derd, niet of nauwelijks, en dan zeker geen 

boek - ik kan er van meepraten, als fervent 

lezer en als ex-politicus en dus in de dub

bele zin van het woord -, doch dit werk, in 

het Engels zo beeldend getiteld High Noon 

voor wie deze beklemmende western ooit 
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zag, zou iedereen die verantwoordelijkheid 

draagt in het (lands)bestuur direct ter 

hand moeten nemen. 

Een korte weergave van de inhoud doet 

noodzakelijkerwijs wat catalogusachtig 

aan, maar zij is nodig voor beter begrip, 

ook van mijn commentaar. Het boek schar

niert met zijn drie delen om het middel

ste, dat een overzicht biedt van "twintig 

urgente mondiale problemen", zulks na

dat de schrijver in het eerste deel de twee 

grote krachten schetst die momenteel 

werkzaam zijn, te weten: de "demografi

sche explosie" - iedereen zal begrijpen 

wat hiermee wordt bedoeld, bijvoorbeeld 

als zij ofhij zich de tot nu toe exponentië

le curve voor de geest haalt langs welke de 

wereldbevolking groeide (zij vlakt mijns 

inziens thans wat af) - en de "nieuwe we

reldeconomie" (dit is iets anders dan die 

nieuwe economie, die veel heeft van een 

luchtballon), waarachter twee aandrijfme

chanismen werkzaam zijn: de economi

sche en de technologische revolutie, waar

bij met het eerste vooral wordt gedoeld op 

de sedert 1989 bijna overal ingetreden 

werking van de markt. Ook hier spreekt 

het tweede mechanisme wel voor zich. 

Zowel de bevolkingsexplosie als de mon

dialisering van de economie leveren wat 

Rischard noemt "ongekende spanningsvel

den" op, terwijl de economische kracht 

ook "ongekende mogelijkheden" biedt. 
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Twintig grootste wereldproblemen 

In het tweede deel komen die spanningsvel

den grotendeels terug in de vorm van de 

twintig grootste wereldproblemen. De lijst 

kan er bij anderen iets anders uitzien doch 

ik vermoed. dat over de meeste wel consen

sus bestaat. De auteur deelt ze in drie groe

pen in, waarbij hij, zonder dat te zeggen, de 

inmiddels wel bekende "triple-P" -benade

ring lijkt te volgen: planet, people, profit, voor 

mij is dit de juiste volgorde, voor Rischard 

ook. De eerste zes vallen onder de kop 

"Onze aarde delen" (opwarming aarde, ver

lies biodiversiteit, overbevissing, ontbos

sing, watertekort, vervuiling); de tweede 

zes "onze menselijkheid delen" (armoede, 

terrorisme, onderwijs, gezondheid, digitali

sering, rampen bestrijden) en tenslotte de 

laatste acht "Onze regels delen" (waaron

der regels voor mondiale belasting, han

delsverkeer, biotechnologie, arbeid en mi

gratie - de opsomming is hier niet 

uitputtend, men zie op bladzijde 70 van het 

boek). Als extra "macroprobleem" kan men 

er de enorme onderlinge samenhang en 

complexiteit aan toevoegen. 

Netwerkstructuur per probleemveld 

In het derde deel biedt Rischard een proeve 

voor een oplossing in de vorm van een net

werkstructuur per probleemveld, samenge

steld uit overheden van de "natiestaten" , 

non-gouvernementele organisaties en het 

bedrijfsleven. Na een opstartfase van onge

veer 1 jaar en een "normenvoortbrengen

de" fase van tweederde jaar zou een imple

mentatiefase circa 10 jaar vergen. Een 

deskundigenpanel zou het netwerk kun

nen versterken. Het zou normpakketten 

voor de probleemoplossing moeten vast-
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stellen die op het niveau van de natiesta

ten (eventueel gepaard aan invloed van de 

Verenigde Naties of de G 20-groep) tot ge

lijkluidende wetgeving verheven zouden 

moeten worden. Zijn de staten democra

tisch gelegitimeerd op verticale wijze (ver

kiezingen), dat netwerk zou, doordat het 

volstrekt open is voor iedereen, een hori

zontale democratie kunnen impliceren. 

Het zou als belangrijk instrument kunnen 

hanteren: het aan de kaak stellen vanfree

riders en "schurkenstaten" , zoals al eens 

succesvol is gebeurd (de auteur geeft het 

voorbeeld van het publiceren van lijsten 

met landen die geld witwassen, blz. 127-128). 

Dat netwerk zou moeten berusten op ge

kwalificeerde deelname van personen op 

basis van belangeloos wereldburgerschap; 

een ideaal dat op een dergelijk niveau soms 

naleefbaar blijkt, naar de ervaring uitwijst. 

Per saldo ben ik het volstrekt eens met de 

basisobservatie van Rischard, dat de "klas

sieke" aanpak van de wereldproblemen (ver

dragen, intergouvernementele conferenties 

zoals Rio, Kyoto, Caïro, ]ohannesburg, 

G7jG8-achtige groeperingen en mondiale 

multilaterale instellingen -de VN kennen 

er alleen aI40!) niet werkt. Daarom spreekt 

het idee van zo'n mondiaal netwerk per 

type probleem - hoezeer ze ook weer on

derling samenhangen - toch aan. Vat er één 

goed bij de kop en je lost soms ook een an

der al ten dele op. Breng ze in elk geval niet 

steeds met elkaar in verband, want dan 

blijft er een vertragingsmechanisme werk-

zaam. 

"De tragedie van de meent" 

De mooiste metafoor om het totale mon

diale probleem - van welk type dan ook -

te beschrijven haalt Rischard uit het klas-



sieke Science-artikel (1968) van Gazzett 

Hardin The Tragedy ofthe Commons, door 

Marieke Koekoek in het voorliggend boek 

op voor juristen of heemkundigen aardige 

wijze vertaald als: "De tragedie van de 

meent", de gemeenschappelijke veeweide. 

Ik geef het betreffende stukje tekst van 

RischardjKoekoek hier weer, omdat het zo 

fraai illustreert wàt het èchte probleem is, 

en waarom ik zo sceptisch ben over welke 

oplossing dan ook: "Wanneer een veehou

der een schaap meer laat grazen, levert 

hem dat een winst op voor laten wij zeggen 

plus 1. Maar er is ook een verlies, aange

zien dit extra dier de overbegrazing van de 

meent zal verergeren. Omdat het verlies 

echter met alle andere veehouders wordt 

gedeeld, bedraagt het veel minder dan min 

1 voor onze veehouder. En dus voegt hij het 

schaap toe. "En hierin ligt de tragedie besloten: 

iedere veehouder heeft dezelfde drijfveer om er 

het ene schaap na het andere bij te nemen, tot

dat het land zo erg overbegraasd raakt dat scha

pen houden onmogelijk wordt" (cursivering van 

mij, PvW). Daarom geloof ik dat Rischard 

één dimensie van het wereldprobleem over 

het hoofd ziet: we zullen de permanente 

spanning tussen individu en collectief op 

moeten heffen, voordat er een uitweg 

zichtbaar wordt. 
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