
Ontwtkkeltngssamenwerktng 

Mr. J.JAM. van Gennip 

Derde Wereld, milieu 
en vrede 

Het draagvlak voor ontwikkelingssamen
werkmg word! aangetast op een moment 
dat tnternationa/e solidariteit meer dan ooit 
nodig ts. De centrale uitdaging is.· Zijn wij 
tn staat om ons gedrag en onze cultuur 
aan te passen aan het behoud en de over
leving van de schepping? 

Het IIJken relatief onbeduidende dingen 
die de vooronderstellingen voor het dage
IIJkse Ieven van de mensen nu volledig Ia
ten veranderen: de pil, het straalvliegtuig, 
de computer; ze verwijzen naar nieuwe 
menselijke besch ikki ngsmogelijkheden, 
gedragspatronen. Er zijn andere de we
reid omkerende ontwikkelingen: de uit
roeilng van de grote epidemieen, de 
groe1ende ontkoppeling van voortbren
Qing van goederen en menselijke inspan
nlng, maar ze verwijzen nog niet naar het 
centrale vraagstuk van onze tijd. Oat doen 
de nuclea1re ontwikkeling, de biotechno
logie en het gebruik van de ruimte voor 
communicatie tussen mensen, voor beYn
vloeding van hen of beheersing van de 
aarde. Die vooronderstellingen wijzen 
nog veel duidelijker naar het centrale 
vraagstuk van onze tijd: de beheersing 
van de macht, macht over de individuele 
mens, ziJn geest, de pluriformiteit van de 
cultuur. het voortbestaan van de Schep
ping zelve. 

Een verwoeste economie, de bedrei-
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ging van een imperiale en een ideologi
sche hegemonie, het afbreken van het na
tionalistische concept in Europa, het ant
woord op legitieme onafhankelijkheidsas
piraties van kolonien: dat was de naoor
logse agenda. Punten die met min of meer 
succes zijn opgelost, maar die elk van ons 
hebben opgezadeld met ernstige handi
caps om in vrijheid en met energie en met 
een schone lei het volstrekt nieuwe pro
bleem, dat komende generaties zullen 
moeten oplossen, aan te pakken. 

lndividu en samenleving 
In het politieke en filosofische debat wordt 
gesproken over 'die Entideologisierung'. 
Als spiegel beg rip van het pragmatisme en 
de nieuwe zakelijkheid heeft het voordeel 
dat niet telkens opnieuw in die debatten 
gerefereerd hoeft te worden aan begrip
pen en systemen die in een vorige eeuw 
zijn uitgedacht. Dit heeft voor sommigen 
nog het bijkomend voordeel dat het dele
gitimatie is van secularisering en relative
ring van de identiteitsdiscussie. Hoe had 
een net, gezagsgetrouw, arbeidzaam volk 
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als het Duitse zo ge'lnstrumentaliseerd 
kunnen worden voor het kwade, het bar
baarse, het destructieve? In de reflectie 
over deze vraag kwam bij een enkele 
Duitse auteur al naar voren dat de optel
som van individuele netheid, arbeidzaam
heid, gezagsgetrouwheid, ja zelfs se
rieuze wetenschapsbeoefening niet de 
garantie is voor een natie die gekenmerkt 
wordt door welvaart, orde, gebrek aan cri
minaliteit en geordende deskundigheid. 
Zondige structuren; de combinatie van in
dividueel deugdzame mensen, of goed 
bedoelende mensen, en hun medewer
king aan, minstens zich behaaglijk of wei 
voelen bij een systeem, een structuur die 
zondig, die levensvernietigend is. De na
oorlogse agenda in Nederland was 
daarom zo duidelijk, omdat de optelsom 
van individueel hard werken tot nationaal 
herstel en welvaart leidde. Het opgeven 
van nationale identiteit, zeker na het bloed 
dat dat gekost had, appelleerde even
zeer, door de redenering van de schaal
verg roti ng, gericht op herstel, g roei, op 
meer. Een groei die het afstoten van kolo
nien makkelijker maakte. De ontwikke
lingshulp kreeg daarbij voor sommigen 
ook een duidelijke motivering als investe
ring in de toekomstige welvaart en dus im
portcapaciteit van derden. Deze redene
ring was niet toereikend, net zo min als 
defensie-inspanningen in termen van geld 
en dienstplicht leidden tot die beoogde re
delijke mate van veiligheid. 

Waar we nu mee geconfronteerd wor
den, is het gegeven dat het algemeen be
lang, het bonum commune, the wealth of 
the nation, minstens op termijn niet aileen 
niet de optelsom is van individuele inspan
ningen en deugden, maar dat er tussen 
die twee wei eens een conflict kon ont
staan. ~~et als bij de mens die generaties 
nadat hij de lichamelijke arbeid niet meer 
hoeft te verrichten, toch nog vast hield aan 
de norm dat het goed is om veel te eten. Of 
zoals bij de degelijke, zichzelf wegcijfe
rende, Duitse moeder die respect voor ge-
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zag en vaderland op haar kinderen als 
norm had overgebracht. 

Nieuwe uitdagingen 
Er is een absolute omslag. De vooron
derstellingen van vlak na de Tweede We
reldoorlog zijn niet meer aanwezig. In 
plaats van het doortrekken van de naoor
logse agenda leiden de gewijzigde voor
onderstellingen in ieder geval tot een aan
tal nieuwe uitdagingen waarvoor individu 
en samenleving zich moeten prepareren, 
maar die een volstrekt verschillende 
oplossing zullen krijgen naarmate princi
pieel zicht op plaats van mens en samen
leving, schepping en cultuur uiteenlopen, 
want er was nog iets dat de Nederlandse 
samenwerking kenmerkte in die naoor
logse fase: dater niet zo al niet consensus 
dan toch een meerderheidsopvatting be
stand over zaken als de uniciteit van de 
mens, waarde van Ieven, bescherming 
van het zwakke, het onvolwaardige. 

Daar is op de eerste plaats de demogra
fische revolutie. De tot ale omkeer in de de
mografische verhoudingen in de Noord
Zuidrelatie heeft een aantal volstrekt on
verwachte consequenties. De ontwikke
lingshulp bijvoorbeeld krijgt hier te maken 
met een klemmende paradox. Het aantal 
armen in de wereld groeit snel. Een gelijk 
blijvend of zelfs inkrimpend rijk Noordelijk 
deel van de wereld is steeds minder in 
staat om met hulp aileen de mensen te 
voeden, laat staan boven de poverty line 
uit te trekken. Aileen een economische 
structuur die begin! bij een volwaardige 
participatie op basisniveau en in de kring 
van de kleinere verbanden en die eindigt 
in een volwaardige toegang tot de wereld
economie, maar ook tot nieuwe weten
schappelijke verworvenheden, zal op den 
duur het enig denkbare antwoord zrjn op 
de realiteit van de verdubbeling van de 
arme wereldbevolking in twintig a dertig 
jaar tijd. Aan de andere kant: zolang dat 
proces niet is afgerond, betekent het niet 
of te weinig helpen, een terugval in de 
sociaal-economische positie zoals we die 
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nu al in het Afrikaanse continent kennen, 
maar soms met tientallen procenten, tot 
ver onder de armoedegrens en zelfs de 
absolute hongergrens. Zelden in de men
selljke geschiedenis zijn naties erin 
geslaagd om een snel groeiende bevol
klng op hetzelfde welvaartsniveau te hou
den, laat staan te Iaten groeien, anders 
dan door exploitatie van andere volkeren. 
Diegenen d1e het gemakkelijke antwoord 
klaar hebben van geboortebeperking en 
daaraan geconditioneerde hulpverlening, 
realiseren zich onvoldoende de onom
keerbaarheid van de bevolkingsexplosie 
1n de komende kwart eeuw, en de motie
ven bij de armste boerenbevolking en 
slumbevolking. Men1geen in Nederland 
hoeft maar twee of drie generaties terug te 
gaan om in de eigen familiegeschiedenis 
dezelfde motivering te vinden en dus de 
basis van het eigen Ieven. Oat wil niet zeg
gen dat de demografische problematiek 
n1et een zeer belangrijk aandachtspunt is 
1n de ontwikkelingsproblematiek. Maar de 
effecten voor het nu en de kortere termijn 
z1jn buitengewoon beperkt. Overigens 
ook hier de andere kant: wanneer partici
patie van dat gedeelte van de wereld dat 
dertig jaar geleden nog tot de periferie be
hoorde maar nu het dominante aantal uit
maakt, in de wereldeconomie succes zal 
hebben, is dat ook voor een vergrijzende 
Noordelijke economie van overlevingsbe
tekenis. Nog bijna niet bespreekbaar, als 
consequentie van de demografische re-

Kan Europa het reservaat 
blijven van drie a vier 
procent van de 
we reid bevol king? 
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volutie, is overigens de vraag in hoeverre 
Europa wil en kan blijven het reservaat 
van zijn oorspronkelijke bewoners, de drie 
a vier procent van de wereldbevolking 
straks. 

De mondiale militarisatie 
De Falklandoorlog, en het lrak-lraanse 
conflict onderstrepen dat een volledig sa
menvallen van een veiligheidsbeleid met 
het Oost-Westconflict, en eventueel de 
oplossing daarvan, een illusie is gewor
den. Gretigheid, laksheid, zeer korte ter
mijn denken hebben wapenexporten, 
maar ook een wapentechnologie-over
dracht, tot stand gebracht die nu in een 
hoog tempo voor een doorbraak lijken te 
zorgen. De tientallen naoorlogse en regio
nale conflicten terzijde van de directe 
Oost-Westconfrontatie kunnen daardoor 
minstens continentale dimensies gaan krij
gen. Oat is de tweede grote uitdaging. De 
zorg voor de nuclearisatie van conflicten 
ligt hier het duidelijkst voor de hand. Het 
kan echter een levensgevaarlijke misreke
ning zijn om zich hier aileen op te concen
treren. De combinatie van wapenhandel 
en eigen technologisch vermogen heeft in 
het lrak-lran conflict bewezen hoe snel 
een anders matig ontwikkelde natie in 
staat is tot de opbouw van een vernieti
gingspotentieel dat ver uitstijgt boven dat 
van de Tweede Wereldoorlog. Zeker, het 
is de nuclearisatie over de hele globe die 
voor Carl-Friedrich von Weiszacker de 
grote stoot heeft betekend in zijn stimule
ring van het Conciliaire Proces. Maar het is 
goed als wij ons ook de consequenties 
realiseren van de opbouw van conventio
neel militair potentieel over heel de we
reid, ook bij kleinere Ianden. Oat is nodig, 
uiteraard vanwege de morele keuze of wij 
Ianden in staat stellen schaarse middelen 
aan te wenden voor opbouw van overle
vingskansen en het overleven zelf, of voor 
wat in de meest duidelijke zin, contrapro
duktief is. Wie buigt eigenlijk niet be
schaamd het hoofd als de president van 
Peru, als erfgenaam van een militair re-
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gime, aan een Nederlandse delegatie 
vraagt om dat royale gebaar van die f 30 
miljoen ontwikkelingshulp maar nate Iaten 
indien het tweedehands vlaggeschip van 
de Nederlandse marine: de Almirante 
Grau die hetland met meer dan f 1 miljard 
schuld heeft opgezadeld, oak in Amster
dam zou kunnen blijven, met die schuld 
wei te verstaan. Zeker: doordenking van 
deze r,ieuwe ontwikkelingen heeft oak zijn 
consequenties voor de ontwikkelingshulp. 
Een disproportioneel gedeelte van beste
ding van nationaal inkomen aan nieuwe 
wapenopbouw zal de betrokken regerin
gen tach minder kwalificeren voor het krij
gen van hulp. Maar net als bij de demo
grafische problematiek zijn dit de gemak
kelijkste en in bepaald opzicht de meest 
primitieve antwoorden. In ieder geval zijn 
het halve antwoorden. Ze moeten min
stens in het Iicht worden gezien van wat 
onze samenlevingen zelf aan bewapening 
willen spenderen, oak als paging om voor 
te blijven. Het was de toenmalige fractielei
der van het CDA, Lubbers, die bij het be
gin van de discussie over de middellange 
afstandsraketten de overbewapening van 
het Noorden en terzelfder tijd onze eis dat 
het Zuiden niet mocht moderniseren, laat 
staan nucleariseren, ter discussie stelde. 
Ieder ander antwoord op deze ontwikke
ling dan een energiek werken aan een glo
baal en afdwingbaar veiligheidssysteem 
is een misrekening. Maar het is oak een 
misrekening te veronderstellen dat men 
internationaal zo'n systeem kan afdwin
gen als niet de hele volkengemeenschap, 
oak economisch, bij handhaving van een 
mondiale vredesstructuur belang heeft. In 
zoverre ligt er in die onontkoombaarheid 
van de opbouw van een effectief multilate
raal globaal veiligheidssysteem, oak een 
kans voor echte wereldvrede, althans 
voor uitbreiding van dat veel gehanteerde 
begrip tot meer dan NAVO en Warschau
pact. 

lnformatie-overdracht 
Er is een derde uitdaging die nag zo jong 
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is, dat ze nag nauwelijks benoembaar is 
en in al haar consequenties te overzien. 
Oat betreft tegelijkertijd de globalisering 
en de democratisering van de informatie
overdracht, maar zo benoemd, lijkt het ai
leen de constatering van de bijna weke
lijkse toeneming van de technische facill
teiten van wereldwijde communicatie. De 
vraag gaat naar het gebruik van die 
nieuwe tech nische faciliteiten. Politicolo
gen leggen al een direct verband tussen 
Perestrojka of de uitslag van het Chileense 
referendum en de onmogelijkheid van na
tionale machthebbers om de eigen bevol
king af te schermen tegen overdracht van 
de waarheid. Maar hier, en dat is nu het 
onontgonnen terre in in de agenda van het 
Conciliair Proces, is het belangrijk te we
ten oak dat het niet aileen om informatie 
maar om een cultuur- en waardenover
dracht gaat. We weten hoe die nieuwe 
mogelijkheden voor een belangrijk ge
deelte worden ingevuld met, laat ik het 
nag maar primitief aanduiden met kern
woorden als consumptie, commercie, 
macht, succes, geweld. In termen van dat 
Conciliair Proces: er wordt nu exact een le
vensstijl en houding, en een waarde
opvatting over mens en materie als domi
nant gepresenteerd, die volstrekt in strijd 
is met de waarde en cultuur die die wereld 
nodig heeft om te overleven als geheel en 
met een menswaardige participatie van al
len. De vraag is niet of dit nag ongedaan 
gemaakt kan worden maar die houding 
moet veeleer onderzocht worden op 
welke wijze nu al de jongere generatie en 
haar opvolgers de mogelijkheid hebben 
om kennis te nemen van een ander waar
depatroon. Centrale vraag is of het funda
mentalisme, de afsluiting, dan wei de op
bouw van een alternatieve tegenstroom 
antwoorden kunnen zijn. In het huidige 
Nederlandse mediadebat is dit al actueel. 
En het is van doorslaggevende betekenis, 
het zal direct blijken, bij de modellen die 
de ontwikkelingssamenwerking moet 
hanteren voor maatschappij-opbouw. Te 
somber? Als een wereldwijde uitzending 
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van een pauselijke boodschap, ongewild 
of gewild, aileen nog maar mogelijk is met 
commerciele sponsoring, dan staat wis en 
waarachtig op de nieuwe agenda de 
vraag naar de onafhankelijkheid, de ont
kleuring van waarde- en cultuurover
dracht. Wat de Derde Wereld betreft: mis
schien is naast de hanger niets meer ge
lukbedreigend dan de dagelijks geaccu
muleerde confrontatie van de slumbewo
ner en landloze met een andere wereld, 
een vreemde wereld, met een vreemde 
cultuur, vooral een wereld met standaar
den die onbereikbaar ver afstaan van het 
echte ideaal dat zij zich gesteld hebben: 
de eigen kinderen kans te geven op wat 
scholing, een eenvoudig dak, voldoende 
voedsel, geneesmiddelen in de urgente 
gevallen, eigen verworven inkomen als 
bas1s voor waardigheid. Niet het meer, 
maar het genoeg, niet de overvloed maar 
het sobere. 

Natuur en milieu 
Over het vierde en laatste fenomeen dat 
onze ind1viduele en maatschappelijke 
agenda 1n de komende jaren moet be
heersen, IS al genoeg door anderen 
gesproken het verstoorde evenwicht, de 
belasting, de uitbuiting en de uitputting 
van natuur en milieu. Het grate verband is 
du1delijk met die demografische proble
matlek overigens ook zeer direct in relatie 
met die nieuwe globale normatieve cul
tuur die lijkt te ontstaan en die een le
vensstljl opdringt die voor die kleine Noor
delljke minoriteit al niet meer handhaaf
baar is, laat staan voor een groeiende we
reldbevolklng. Alhoewel onverzadigbaar
held geen prerogatief is voor degenen die 
al veel hebben, is het milieuprobleem in 
de Oerde Wereld loch primair een pro
bleem van zwakke mensen in een zwakke 
nat1e. Zwakke mensen: wie kan gesteld 
voor de dagelijkse overlevingsstrijd, zich 
de weelde veroorloven van het oude Ne
derlandse adagium: Boompje groat, plan
terlJe dood? Wie kan zich de herbebos
Singsinvesteringen veroorloven als indi-
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vidu of als natie, als aileen maar vandaag 
telt? Wie de enorme investeringen van de 
wallenaanleg tegen de opdringende woes
tijn, de grate infrastructurele werken, die 
een groeiende bevolking voedsel en be
scherming moeten bieden? Wie weet wat 
het onderhoud aan Nederlandse dijken 
per jaar kost, en wie terzelfder tijd weet wat 
de bevolking van Bangladesh vandaag 
kan opbrengen, is wei heel voorzichtig 
met de kreet: 'een deltaplan voor Bangla
desh'. Oat vraagt van de internationale 
donorgemeenschap niet aileen een miljar
deninvestering maar ook een commit
ment voor minstens twee decennia voor 
onderhoud en reparatie. Een probleem 
van zwakte: welk ontwikkelingsland heeft 
de wetten, zo die er al zijn, en het afdwin
gingsmechanisme om te voorkomen dat 
afval direct mensbedreigend geloosd 
wordt, zich vermengt met drinkwater, of 
de schaarse landbouwgrond met eeuwig
durende onvruchtbaarheid vervuilt? 
Welke zwakke natie, opgezadeld met dat 
ene centrale voorschrift namelijk harde va
l uta te verdienen voor aflossing van 
schuld, weerstaat het terugvallen op de 
export van die natuurlijke hulpbronnen die 
voor het eigen overleven pas op middel
lange termijn essentieel zijn en zeker van 
die hulpbronnen die van verder verwij
derd belang zijn, in de tijd of voor meer 
dan de eigen natie, zoals het tropisch re
genwoud? Wat gezegd moet worden over 
deze problematiek lijkt met het Brundt
land-rapport gezegd. Wat nodig is, is de 
vertaling en actie, mobilisatie, the sense of 
urgency. Te beginnen bij de ontwikke
lingshulp: verwoestijning, ontbossing, de 
realiteit van uit zijn voegen gedraaide en 
op export gerichte economie dwingen de 
hulp tot andere prioriteiten, soms dwars 
tegen de form eel gepresenteerde aanvra
gen in. In het Nederlandse ontwikkelings
beleid tekent zich iets van die verandering 
af, in de geforceerde wijze waarop aan
dacht besteed wordt aan herbossing, hout 
op de boerderij, opkoop van schuldtitels, 
voor natuurbehoud. Naast andere priori-
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teiten is ook een nieuwe zorgvuld1gheid 
nodig: Projecten mislukten wegens het 
niet of onvoldoende aandacht geven aan 
de menselijke, de culturele context waar
binnen die projecten opgezet en tot bloei 
moeten komen. Naast die culturele on
zorgvuldigheid uit het verleden, is er de 
ecologische onzorgvuldigheid geweest, 
het onvoldoende rekening houden met de 
broosheid, met neveneffecten. Ook hier 
weer die mentale breuk met de vooron
derstelling dat de tropen rijk, onuitputtelijk, 
zelfregenererend zouden zijn, groen en 
ruim, vooral ruim. Overigens: ook hier is 
weer het gemakkelijkste antwoord het 
halve de afwijzing van de modernisering, 
de te gemakkelijke verbinding van causa
liteit en gevolg. Het wereldvoedsel
vraagstuk is ingewikkelder dan dat onze 
vleesconsumptie hun honger zou beteke
nen. De ineenstorting van de suikerprijs 
op Negros is niet aileen en niet op de eer
ste plaats veroorzaakt door onze suiker
bietenproduktie. Het gemeenschappelijk 
Europees landbouwbeleid en de voedsel
hulp zijn of waren niet de hoofdschuldigen 
voor een niet op gang komen van de lo
kale voedselproduktie. Niet datal die fac
toren niets met elkaar te maken hebben, 
maar de te gemakkelijke brandmerking 
als de enige oorzaak geeft evenzeer een 
te gemakkelijk excuus aan diegenen die 
wei geinformeerd zijn, om tot de orde van 
de dag en niet tot de orde van morgen 
over te gaan. 

Herstel van het evenwicht 
Wat nodig is, aan onze un1versiteiten en 
wetenschappelijke instellingen, in de pu
blieke opinie en in de politiek, bij be
leidsmakers en uitvoerders is een inten
sieve inspanning om de analyses ter zake 
van de n1euwe uitdagingen zuiver te heb
ben, modellen en oplossingen aan te dra
gen op basis van die nieuwe realiteit en 
niet op basis van de tredmolen van giste
ren. lk denk dat het bij de universiteiten, biJ 
het wetenschappelijk onderzoek, maar 
ook in onze samenleving als geheel om v1jf 
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clusters van vragen gaat. Vijf clusters van 
vragen die beantwoord moeten worden 
bij de invulling van een actieplan voor het 
Conciliair Proces, vragen die verre het in
tuitieve engagement en de emotionele 
verontrusting overstijgen 

De eerste cluster van vragen betreft als 
het ware de techniek van herstel van het 
evenwicht, van de sustainability, van het 
stoppen van de vernietiging, het uitstel 
van de uitputting Het gaat dan om de de
mografie in de relatie met de Derde We
reid, de vraag naar bevordering en be
lemmering van voedselzekerheid voor 
een hele wereldbevolking en in de afzon
derlijke Ianden en regionen, op welke 
wijze de biotechnologie ten voordele kan 
strekken van ontwikkelingslanden, nu 
voorshands zelfs de biotechnologie eer
der grotere nadelen voor de Derde We
reid lijkt te hebben. Het gaat om de wijze 
waarop een effectief milieubeleid globaal 
en lokaal gevoerd kan worden, maar ook 
om hoe een tekort schietende Neder
landse kennis op het geb1ed van herbe
bossing in droge gebieden hersteld kan 
worden, hoe effectief een beschermende 
of herstellende infrastructuur opgebouwd 
kan worden die betaalbaar is. Het nieuwe 
en daarom ook het schaarse bij de beant
woording van d1t soort vragen is dat het 
n1et Ianger om formules gaat die hier uitge
test zijn en dus overdraagbaar naar de 
Derde Wereld. Het gaat om problemen 
die in hun uniciteit door de Derde Wereld 
zelf bepaald worden, door de situatie van 
onderontwikkeling en armoede. Be
leidsmakers stuiten op het fenomeen dat 
bijvoorbeeld de demografische proble
matiek vanuit de optiek van de ontwikke
lingslanden, in Nederland maar met zeer 
beperkte expertise onderbouwd kan wor
den. Hetzelfde geld! op een aantal andere 
van deze min of meer technische terrei
nen. Oat zou moeten veranderen. 

Structurele problematiek 
Het tweede cluster van vragen betreft de 
opbouw van een zorgvuldig debat over 
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ledere planner heeft het 
vage idee dat de wereld 
een optelsom moet worden 
van Zwitserlanden en 
Singapores. 

de structurele problematiek. Ook hier 
weer is de nieuwheid van die problema
ttek oorzaak van een te beperkte kennis 
en research; de vlieger die vijftien jaar ge
leden werd opgelaten over hervorming 
v:J.n de internationale economische orde is 
daarom ook zo snel neergeklapt omdat 
analyses en oplossingen meer emotioneel 
dan wetenschappeliJk gefundeerd waren. 
Oploss1ngen werden gesuggereerd en 
formules ontwikkeld die irrealistisch wa
ren. De schuldenproblematiek in al haar 
volhetd is het debat over hoe een stuk 
woestiJn in Mali, of een uitgeputte econo
mte als de Peruaanse, haar schulden kan 
aflossen. Hoe voorkomen we dat door ge
brek aan verbeeldingsvermogen en denk
kracht over een uitspreiding en oplossing 
van het schuldenvraagstuk de nieuwe de
mocratische aspiraties van zoveel volke
ren bltjvend verhypothekeerd en gefrus
treerd worden. Wie ontkomt dan aan de 
Duitse parallel van de jaren twintig? De 
schuldenproblematiek betreft vragen, ook 
naar 1nvestering van wie, met wie, in wat 
en 1n welke normering. Vragen naar de 
handel, naar het dilemma van de minister 
van Econom1sche Planning van Costa 
Rtca die aile regeltjes van WB en IMF had 
opgevolgd, de staatsbedrijven had ge
trtmd, ziJn balans in evenwicht en zijn 
sterkte-aanbod ontwikkeld om op dat mo
ment de grens van Noord Amerika geslo
ten te zien. Tot vragen naar wanneer han-
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del uitverkoop wordt, of naar de spanning 
tussen een mondiaal vrijhandelssysteem 
en de noodzaak, met zoveel kracht door 
de EG voor zichzelf geclaimd, om in be
paalde fases een eigen opbouwmarkt of 
een markt van essentiele goederen te be
schermen. Vragen ook naar toelaatbaar
heid en normering van de handel in agrari
sche produkten, de prijsbepaling van de 
grondstoffen en de plaats van verwerking, 
juridische kwesties over verandering en 
bestendiging van een tijdelijke kennis
voorsprong van degenen die nude macht 
hebben. Er is een nieuwe ronde nodig in 
het debat over die structurele problema
tiek. De parameters van dat debat zijn 
enerzijds de aanduiding van de pauselijke 
encycliek dat het om zondige structuren 
gaat en anderzijds dat de ombuiging 
daarvan, de ontspanning eraan, een weg 
is van deskundigheid, stap voor stap toe
passingen eerder dan grote formules. 

Stu ring 
Het derde cluster betreft de sturing van 
ontwikkelingssamenwerking. Ook hier de 
noodzaak om afstand te nemen van de 
formules uit de postkoloniale tijd. Wij ma
ken ontwikkeling, ons geld, onze kennis. 
Ontwikkeling wordt door de staat ge
maakt, de staat ginds, de staat hier. Maar 
de centrale vraag in de hele ontwikke
lingssamenwerking heeft eigenlijk nog het 
minst beantwoording gekregen: wat voor 
soort samenleving moet ginds opge
bouwd worden. Die vraag dient uiteraard 
door de volken van de Derde Wereld 
beantwoord te worden, maar dat is een 
uitvlucht. Het ontwikkelingsmodel dat on
uitgesproken of uitgesproken aan bijna 
aile ontwikkelingshulp ten grondslag ligt, 
is nog steeds een afgeleide van onze ont
wikkeling, van ons maatschappijbeeld. In 
het achterhoofd van ieder planner zit toch 
wei zo' n vaag idee dat de wereld straks 
een optelsom van Zwitserlanden moet 
worden of Singapores. Een wereldbeeld 
dat een optelsom is van die welvaart, die 
consumptie misschien ook die steriliteit is, 
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volstrekt onhoudbaar echter. Als zo'n be
langrijk gedeelte van ontwikkelingsactivi
teiten dat nu nog door Westerse experts 
en zelfs vrijwilligers gedaan wordt, vrijwel 
even goed, misschien beter uitgevoerd 
kan worden door het snel groeiend corps 
van eigen experts, ook in Afrika, wat is dan 
de Nederlandse toegevoegde waarde, 
van het bedrijfsleven, maar ook van de 
universiteiten? Waar wei die Nederlandse 
inzet, waar niet? Wat betekent een cen
trale planning in samenlevingen waar eco
nomische kracht en sociale zorg gestalte 
vond in kleine gemeenschappen? Hoe 
kan een moderniseringsproces bereikt 
worden zonder de traditionele keuze tus
sen de grote moderne onderneming of de 
staat? Hoe vooral kan het over het hoofd 
geziene, ja soms vernietigde ontwikke
lingspotentieel van de landlozen, van de 
allerarmsten, van de gemarginaliseerden, 
gemobiliseerd worden? Hoe halen we het 
in ons hoofd een masculine agrarisch pro
duktieproces op te leggen aan samenle
vingen waarin de voedselproduktie en 
-voorziening eeuwenlang in - meestal 
goede - vrouwenhanden was. Of hoe 
komt in het beleid de zich zo snel differen
tierende realiteit van de ontwikkelingswe
reld volledig tot zijn recht? Hoe worden zo 
de prioriteiten bij de verdeling van de ont
wikkelingshulp vastgesteld? Moeten wij 
die Ianden die zelf aantrekkelijk genoeg 
zijn voor normale kapitaalsoverdracht of 
aantrekkelijk genoeg zouden kunnen zijn, 
nog Ianger op een andere man1er helpen 
dan door ons te concentreren op hun mi
lieuproblematiek, omdat herstel en con
servering geen korte-termijn-rendement 
oplevert, en op hun allerarmsten? Moeten 
wij in de Ianden die onder een zware com
merciele schuldenlast gebukt gaan onze 
hulp niet inzetten voor de opbouw van een 
min of meer daar autonoom tegenover
staand midden- en kleinbedrijf, voor de 
opbouw van de informele sector aan de 
ene kant en aan de andere kant het veilig 
stellen van het onderwijs. Misschien juist 
het hoger onderwijs om de schuldenlast 
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van vandaag in ieder geval niet de ijzeren 
gevangenenbal te Iaten zijn bij de weg 
naar ontwikkeling van een volgende ge
neratie. En uiteraard moeten we in ieder 
geval pogen met ons hulpgeld te voorko
men dat toegegeven wordt aan de verlei
ding om het milieu maar uit te verkopen. 
Moeten we ten aanzien van het Afrikaans 
continent niet voor een tijdje maar het hele 
ontwikkelingsconcept opzij zetten en ons 
realiseren dat onze hulp daar voorshands 
een overlevingshulp zal zijn? 

Er zijn de nog niet opgeloste vragen 
over de relatie ontwikkelingshulp en de
mocratische aspiraties. Er is het debat hoe 
in de Nederlandse samenleving verant
woordelijkheid voor de besteding van de 
hulp optimaal kan worden uitgeoefend. B1j 
een recente gelegenheid mocht ik er nog 
eens op wijzen dat het echte debat over 
de kwaliteit van de hulp nog moet begin
nen, maar ik hoop wei dat het weten
schappelijk onderzoek van de Neder
landse universiteiten zo zorgvuldig moge
lijk en zo objectief mogelijk geschiedt. 
Meer dan eens heb ik het in mijn vorige 
functie moeten meemaken dat ook in de 
contacten met wetenschappelijke instel
lingen vooringenomenheden aan weers
kanten, onderwaarderingen en toedich
ting van andere motieven de boventoon 
voerden. Een beleid moet niet om het we
tenschappelijk onderzoek heen kunnen 
en het wetenschappelijk onderzoek dient 
het beleid zo serieus mogelijk te nemen. 
Een beleid dat uitgaat van de wereld
vreemdheid van de wetenschap zal zich 
niet Iaten bevruchten en een wetenschap 
die in sjablonen denkt, zoals 'die of die 
partij wordt aileen maar door bepaalde 
oogmerken gedreven' of 'het bedrijfsle
ven zal het nooit goed doen', verliest zijn 
relevantie voor beleidsmakers en -uitvoe
renden die ook met die factoren te maken 
hebben. 

Europa 
Maar hiermee kom ik al op het terrein van 
de vierde cluster van vragen, vragen in 
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het grensgebied tussen studie en politiek. 
Het gaat over kwesties die in tegenstelling 
met het vorige cluster onze eigen, onze in
terngerichte agenda bepalen maar dan 
als afgeleide van de nieuwe mondiale pro
blematiek: hoe richten wij dat Europa in, 
dat volgens de verklaring waarmee het 
huidige kabinet zich ten doop hield, open 
en toekomstgericht moet zijn. Hoe geven 
w1j gestalte aan een vernieuwd landbouw
beleid, met inachtneming van de nieuwe 
economische, biotechnologische en han
delstnzichten, en waarin de milieu-ervarin
gen tot hun recht komen zonder terug te 
vallen op Arcadie, op de romantiek van 
het kleine, op de negatie van het weten
schappelijk verworvene? Niet de herinne
nng aan vroeger maakt een alternatief 
landbouwbeleid mogelijk, maar de Wissel
werking tussen politiek en wetenschap en 
niet wederzijdse afstoting. ledere regering 
heeft de neiging om haar periode te 
bestendigen, te markeren in de vorm van 
monumenten, in onze dagen meestal 
grote gebouwen. Het is een neiging waar 
1n de Nederlandse politieke cultuur geluk
ktg maar beperkt aan is toegegeven in te
genstelling tot bijvoorbeeld Frankrijk. In 
Nederland werden regimes gekenmerkt 
door de aanleg van een kanalennet, een 
spoorwegnet, in de jaren zestig en zeven
\tg een groot autowegennet. Anderhalve 
eeuw geleden is er een gigantische opera
lie op gang gezet tot herstel en nieuwe 
aanplant van de Nederlande bossen, die 
toen 1n onze demografische ontwikkeling, 
1n onze behoefte naar meer vee, bijna ver
dwenen waren. Soms bekruipt me de ge
dachte - ook beleidsuitvoerders mogen 
wei eens dromen - dat het een unieke 
s1gnaalwerking zou hebben en een unieke 
markering in de geschiedenis van ons 
land als we in de komende tien a twintig 
Jaar wederom een gigantisch herbebos
stngsplan zouden durven entameren, ook 
als een duidelijk signaal dat deze genera
lie de tekenen van de tijd verstaan heeft. 

Pol1tieke instituties en fysieke infrastruc
tuur zouden zich moeten omvormen in het 
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Iicht van radicaal gewijzigde omstandig
heden. Voor de blauwdrukken daarvan is 
een breed maatschappelijk debat, geba
seerd op serieuze research, dialoog en re
flectie noodzakelijk. Het gaat niet aileen 
om het landbouwbeleid, maar ook om het 
verkeersbeleid, het ruimtelijke ordenings
beleid, energiebeleid, belastingbeleid en 
de wijze waarop 'de vervuiler betaalt'. 

Levensbeschouwing en maatschappij 
Aan het begin van dit artikel beschreef ik 
het vervallen van de consensus in onze 
samenleving over mensopvatting, Ober
haupt over de relatie levensbeschouwing
maatschappij. De vraag die in de ontwik
kelingssamenwerking levensgroot aan de 
orde is, is wat voor soort samenleving we 
eigenlijk willen opbouwen? Oat begin, met 
valse uitgangspunten van 'wij' en 'opbou
wen', regardeert allereerst ons. Als de 
echte revolutie in ons bestaan zal zijn dat 
de gestalte van onze samenleving in de 
komende jaren niet zonder meer een af
geleide kan zijn van de huidige, van die 
van de afgelopen veertig jaar, dan zijn de 
centrale machtsvragen: wat doen we met 
individueel Ieven; wat doen we met 
geestelijke manipulatie; hoe gaan we om 
met onze nieuwe onmiddellijke vernieti
gingsmacht van de schepping en hoe met 
de geleidelijke. Deze vragen zijn niet meer 
vanuit mentaliteit van een beetje bijsturen, 
gezond verstand en pragmatisme te be
antwoorden. Hier ligt een veld van re
flexie, kennisverwerving en overdracht. In 
een ander verband heb ik het wei eens ge
had over de onbegrijpelijke onder
wijsmaatregelen, om juist in onze tijd vak
ken als geografie, geschiedenis en cate
chese naar de marge van het oplei
dingspakket te Iaten verdwijnen, juist op 
een moment dat de nieuwe generatie de 
grootst mogelijke behoefte heeft aan toe
rusting over: waar sta ik in de geschiede
nis, met wie moet ik die geschiedenis ma
ken en vanuit welke normering. Als mijn 
veronderstellingen juist zijn, is er juist niet 
minder maar meer behoefte aan funda-
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mentele reflexie over de omgang met 
macht, de inrichting van een samenleving, 
inperking van het automatisme van de 
macht en bescherming van het zwakkere; 
vooral de omgang met het krachtige en 
het zwakke. 

Draagvlak voor solidariteit 
Die reflexie is aileen al nodig omdat juist 
ten aanzien van de relatie met de Derde 
Wereld automatismen in onze samenle
ving niet meer functioneren. Het draag
vlak voor onze belangstelling voor de 
Derde Wereld steunt op twee pijlers: 
zendings- en missiedrang heeft zich nooit 
beperkt tot wat nu smalend 'zieltjeswinne
rij' wordt genoemd, maar altijd heel de 
mens, ook zijn gezondheid, ook zijn voe
ding, ook zijn scholing tot object gehad 
(per slot van rekening was op het hoogte
punt van het grate missie-uur meer dan de 
helft van de bijna tienduizend Neder
landse missionarissen in gezondheids
zorg en onderwijs werkzaam). Omdat die 
grate zendings- en missietraditie met ont
wikkeling te maken had, was het in deja
ren vijftig en zestig niet zo moeilijk om de 
toen nog majoritaire christelijke bevolking 
in Nederland te motiveren en te winnen 
voor de noodzaak van een nieuwe vorm 
van solidariteit, de eerste pijler, en dat was 
het niet aileen omdat er ook nog een heel 
belangrijk ander steunpunt in de Neder
landse samenleving was: het Nederland
se socialisme had niet in de eerste decen
nia van deze eeuw in tegenstelling met de 
Duitse en Franse verwante stromingen het 
haar kenmerkend internationalisme verlo
ren. De zorg voor de arm en is zeker vanaf 
de jaren dertig met de Tinbergens, een 
zorg voor de armen in heel de wereld ge
weest. Het wegvallen van die intensieve 
en gespreide relaties van Nederlandse 
christenen met die verre vreemde heiden
wereld, maar ook het wegvallen van de 
automatische doortrekking van de ar
moede in Nederland naar die van ginds, 
betekent dat het draagvlak van ontwikke
lingssamenwerking wordt aangetast, op 
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een moment dat meer dan ooit 'internatio
nale solidariteit', nodig is. Dit uit de Franse 
lal"cistische traditie stammend woord 
wordt nu tegenover de zondigheid van de 
structuren door de paus overgenomen als 
deugdl Zeker, er zijn pogingen geweest 
om het interdependentiebegrip als substi
tutie van solidariteit en als nieuw draag
vlak in te voeren: hun armoede kan niet op 
den duur de voorwaarde van onze wel
vaart zijn, integendeel. Het redden van het 
tropische regenwoud is niet aileen, en 
zelfs niet primair, een Braziliaans belang 
maar van overleven van heel de mens
heid. Als de brandstol tot overleven van 
de aarde, soms in letterl1jke zin, ju1st in het 
Zuiden gelegen is, is het beheer daarvan, 
de vernieuwing, het wegnemen van de 
noodzaak tot uitverkoop niet hun maar 
ons belang. Oat is het nieuwe belang, het 
eigenbelang. En het houdt er niet bij op. 
Het gaat verder dan het iets weggeven 
van ons teveel. Als we tot de conclusie 
moeten komen dat aarde en dampkring 
het niet zullen verdragen wanneer de 
Westerse motoriseringscultuur door de 
hele wereld wordt overgenomen dan 
moet men niet de illusie hebben dat wij 
dus die cultuur, dat wij uberhaupt de con
sumptiecultuur, in deze stijl op dit niveau 
zullen kunnen volhouden. Oat is de uitein
delijke en de centrale uitdaging: zijn wij in 
staat om ons gedrag en onze cultuur aan 
te passen aan het behoud en de overle
ving van de schepping: dat is het vijlde 
vraagveld. 

Maar er is meer 
Wij zijn niet de enigen die met die vragen 
bezig zijn. Het is niet juist dat op de vier 
eerdere clusters van vragen prim air vanuit 
onze studie, aileen vanuit onze rellexie, 
een antwoord wordt gegeven. Oat ant
woord moet tot stand komen in dialoog 
met en afgeleid van hun omgaan met de 
werkelijkheid, hun inspiratie, hun mens
en wereldbeschouwing. Zo is het omgaan 
met overlevingsvragen, met de duiding 
van Ieven en schepping, een zaak waar 
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we bij geholpen kunnen worden, gevoed, 
door de enorme rijkdom aan bezinning en 
studie in de grote wereldgodsdiensten, 
n1et op de laatste plaats binnen de christe
IIJke kerken van de Derde Wereld Als miJ 
een ding benauwt in het verval van de mis
sionaire traditie in Nederland, dan is het 
het afknijpen van onze communicatie met 
de levende kerken daar, op een moment 
dat onze samenleving meer dan ooit be
hoefte heeft aan dat andere gezichtspunt, 
d1e andere belichting, die confrontatie met 
het enige wat er echt toe doet. T erwijl be
grijpelijk er een zekere scepsis is ontstaan 
ten aanzien van de christelijke sociale leer, 
de normering van ons handel en van bove
naf, mogen we de ogen niet sluiten voor 
d1e enorme wereldwijde beweging, vooral 
buiten ons om, die wei de heelheid van de 
Schepping, de heelheid van de mens, de 
eenheid van scheppingszorgvuldigheid 
en georienteerdheid op de Schepper be
nadrukt. Hoe blijven we in contact met een 
Fllipijnse bisschoppenconferentie, of een 
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theologische faculteit in Lima, maar ook 
met de studies van Noordamerikaanse 
bisschoppen over armoede, over nu
cleaire vraagstukken, met de religieuzen 
in Latijns Amerika, met de conferentie van 
Derde Wereld-theologen. Het is een abso
lute verarming als in ons nationale debat 
over hoe om te gaan met de toekomst, die 
geluiden niet meer zouden doordringen, 
incidenteel, maar vooral systematisch in 
studie en kennisoverdracht. De deur naar 
deze schatkamer mag niet gesloten wor
den, op een moment dat we dit reservoir 
meer dan ooit nodig hebben voor overle
ven en voor het hervinden van de levens
duiding van onszelf en van onze kinderen. 
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