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De Nederlandse ontwikke
lingshulp bestaat een halve 
eeuw. Het initiatief kreeg 
bij de start in eigen land 
brede publieke steun, niet
tegenstaande bedenkingen 
(toen al) over het waarom 
en hoe ter linker- en rech
terzijde van het politieke 
spectrum. Overdracht van 

Van 
ontwikkelings
samenwerking 

gemeenschap en in het bui
tenland een goede naam ge
niet voor de kwaliteit van 
de hulpverlening. Hetis een 
belichting die ook in de ju
bileumbundel niet ont
breekt 1 

• De minister ziet 
haar tevredenheid beves
tigd door een inleidende 

naar 
internationale 

armenzorg 
opmerking in het Human 

kennis en kapitaal moest 
een einde maken aan de 
achterstand die een groot 
deel van de mensheid ge
vangen hield in een armoe
dig bestaan. De opdracht 
was in feite een voortzet
ting van de laat-koloniale 
beschavingsrnissie, terwijl 

JAN BREMAN 

Development Report 1997 dat 
de afgelopen vijftig jaar de 
armoede in de wereld een 
dramatische daling ver
toont. Die juichtoon ver
dwijnt al snel bij verder 
lezen, maar de minister laat 
na over het veel somberder 
vervolg te reppen 2

• Goed 

Hoogleraar Sociologie aan de Amsterdamse School 
voor Sociaal- Wetenschappelijk Onderzoek alsmede 
verbonden aan het het Centrum voor Azie-studû"n 

van de Universiteit van Amsterdam; Hoogleraar 
Institute cif Socio/ Studies 

ook de Koude Oorlog bijdroeg aan de westerse 
goedgeefsheid . De route naar ontwikkeling werd 
geacht vast te liggen: de overgang naar een modern 
industrieel-urbane maatschappij zoals die in het At
lantisch deel van de wereld voor het eerst gestalte 
had gekregen. Aan het einde van de jaren zeventig 
verschoof het accent in beeldvorming en verant
woording van hulp naar samenwerking om de in
druk weg te nemen dat de relatie tussen gever en 
ontvanger slechts door liefdadigheid werd ingege
ven. Met de bijstand van rijke aan arme landen zou 
een wederzijds belang gediend zijn waarbij recht
vaardigheid als richtsnoer gold voor de gezamenlijke 
vormgeving van een nieuwe internationale orde. Dit 
suggereerde gelijkwaardigheid in het streven naar 
vermindering van de afstand tussen arm en rijk in de 
wereld, een uitgangspunt waarop het bondgenoot-
chap van ontwikkeling zou berusten. 

Hoe luidt het oordeel over de resultaten een 
halve eeuw later? De uitnodiging van het departe
ment voor de feestelijke viering in het vroe~ najaar 
gaat vergezeld van een tekst waarin de minister haar 
voldoening uitspreekt over hetgeen is bereikt. Zij 
vermeldt dat Nederland voorop loopt in de donor-

nieuws valt nog veel minder te putten uit het laatste 
jaarrapport van de u N D P dat kort geleden is ver
schenen. Verwijzing naar deze bron zou niet anders 
dan een domper op de feestvreugde hebben gezet3. 

Verdrievoudiging van de klocif 
Toch onderschrijf ik de constatering dat met armoe
debestrijding wel degelijk vooruitgang is geboekt. Ik 
ga daarbij af op de uitkomsten van mijn eigen onder
zoek in India over een periode van bijna veertig jaar 
onder landloze arbeiders en ongeschoolde werkers 
in de informele sector van de economie. Zuid-Azië 
is het gebied in de wereld met de grootste concen
tratie van diepe armoede. Tijdens mijn eerste antro
pologisch veldwerk op het platteland van Gujarat in 
1961-2 heb ik het bestaan in ellende aan de onder
kant van de dorpssamenleving in kaart gebracht. Ik 
trof resten aan van een stelsel van horigheid en ge
brek aan alles wat nodig is voor het dagelijks levens
onderhoud. Herhaling van dezelfde studie een 
kwart eeuw later wees uit dat de armoede een min
der extreme vorm had aangenomen: de landarbei
ders gebruikten meer en ook beter voedsel, de kwa
liteit van behuizing en kleding was omhoog gegaan, 
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ziekte en vroegtijdige sterfte kwamen minder voor 
en zelfs was er een begin van school gang. 

In het verslag van mijn bevindingen legde ik de 
nadruk op de vrij bescheiden materiële lotsverbete
ring aan de bodem van het bestaan. Van meer wezen
lijke betekenis was naar mijn mening een omslag in 
sociaal bewustzijn die zich uitte in verzet tegen on
derschikking en uitbuiting, een vertoon van asserti
viteit waarin de aanspraak op gelijkgerechtigdheid 
doorklonk4. Maar de arbeidende huishoudens waar
op mijn studie zich richt moeten tot op heden nog 
steeds rondkomen van een veel lager inkomen dan 
één dollar per hoofd per dag. Dit is het bedrag 
waarop volgens een vrij onbeholpen internationale 
maatstaf een menswaardig bestaan begint. Ik teken 
hierbij aan dat de door mij beschreven situatie be
trekking heeft op een deelstaat in India gekenmerkt 
door aanhoudend hoge economische groei. Dit 
geldt in veel mindere mate voor tal van andere stre
ken in Zuid-Azië en eigenlijk helemaal niet voor 
grote delen van Afrika. De economische stagnatie of 
zelfs achteruitgang heeft hier tot vergroting van de 
armoede bijgedragen. Het Hu man Development Report 
1997 berekende dat tussen 1987 en 1993 het aantal 
mensen dat minder dan één dollar per dag te beste
den heeft is toegenomen van I oo miljoen tot 1 • 3 
miljard. 

Van minstens even grote betekenis als de aanhou
dende armoede of zelfs voortschrijdende verarming 
in tal van contreien op aarde is de welvaartsver
meerdering van een kleiner deel der wereldbevol
king. De trend tot polarisatie heeft een ruimtelijke 
en een sociale dimensie die niet volledig in elkaars 
verlengde liggen. Afgaande op de verschillen tussen 
landen komt de verarming-verrijking spiraal erop 
neer dat het vijfde deel van de mensheid dat in de 
rijke landen leeft 86% van het wereldinkomen in 
handen heeft terwijl het laagste vijfde deel in arme 
landen slechts I% toevalt. Stond het inkomensver
schil tussen deze boven- en onderkantin 196o nog in 
een verhouding van 3 o: I, nadien is dit opgelopen via 

6o: 1 in 1990 tot 74:1 in 1997. Sinds het begin van de 
ontwikkelingssamenwerking is de onderlinge af
stand ongeveer verdrievoudigd. Cijfers zoals deze 
illustreren de verscherping van ongelijkheid die in 
de zich vervlechtende wereldeconomie is opgetre
den. 

Anti-armoede beleid 
In de ontwikkelingsdecennia is de kloof dus niet 
smaller maar breder geworden. Hoe plausibel is het 
in het licht van deze trend om over de hulpverlening 
in termen van succes te spreken 7 Gedurende dit hele 
tijdvak stond armoedebestrijding in het Neder
landse beleid voorop, zo kregen wij telkens weer te 
horen. Niet alleen op papier maar ook in de praktijk? 
Daarvoor heb ik bij mijn herhaald onderzoek in het 
armoedemilieu van India geen bevestiging gevon
den. India staat al heel lang op de lijst van Neder
landse concentratielanden en binnen dit subconti
nent is Gujarat sinds jaar en dag één van de meest be
gunstigde deelstaten in ons programma. Ik kan niet 
anders berichten dan datdeN ederlandse hulp aan de 
grote massa van landarme en landloze arbeiders vrij
wel ongemerkt is voorbijgegaan. 

Maar hoe indicatief en representatief is mijn 
eigen onderzoekservaring? Het antwoord op die 
vraag is te vinden in een rapport dat Hoebink en 
Schulpen onlangs in opdracht van deoECDhebben 
uitgebracht>. Zij menen dat in het beleid altijd prio
riteit is gegeven aan indirecte bestrijding van ar
moede, opgevat als het streven naar vergroting van 
economische zelfstandigheid. In het toch vrij om
vangrijke departementale apparaat blijkt weinig te 
zijn nagedacht over wat armoedebestrijding eigen
lijk is en hoe dat moet. De auteurs constateren zowel 
een gebrek aan analytisch vermogen als ook een ge
ringe feitelijke kennis van zaken, bevindingen die 
hen niet in dank zijn afgenomen. De studie van beide 
onderzoekers geeft grond aan het vermoeden dat 
onze hulp zich meer in programmatische dan in fei
telijke zin onderscheidt van wat de meeste andere 

'. J.A. Nekkers en P.A .M. Malcontent 
(red.), Los van de collectebus; 50 jaar 
beleid van ontwikkelingssamenwerking, 

1949-1999. 's-Gravenhage: sou, '999· 
2. Zie Hu man Development Report 1997, 
NewYork/Oxford: Oxford University 
Press, 1997, p. 1-3. 
3· Zie Human Development Report 1999, 
NewYork/Oxford: Oxford University 
Prcss, 1 999. 

4· J. Breman, Op zoek naar een 
menswaardig bestaan; de dynamiek van 
armoede en welstand op het platteland van 
West-India aan het einde der twintigste 
eeuw. Mededelingen van de Afdeling 
Letterkunde van de Koninklijke 
Nederlandse Akademie van Weten
schappen, Nieuwe Reeks 1991, ss!>· 
Als deel 11 opgenomen in Beyond 
Patronage and Exploitation; Changing 
Agrarian Relations in South Gujarat, 

Delhi: Oxford University Press, '993· 
s. P. Hoebink en L. Schulpen, The DAC 
Scoping Study '![Donor Povert.y Reduction, 
Policies and Practices: The Netherlands. Het 
rapport is in maart uitgebracht aan de 
OECD in Parijs. Op verzoek van DGIS 

hebben de auteurs in een herziene 
versie (juli 1999) enkele wijzigingen 
aangebracht, maar de essentie van hun 
betoog is gehändhaafd. 
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donorlanden doen en laten. De behoefte om Neder
land tot gidsland uit te roepen is allengs vervlogen, 
maar nu blijkt ook nog eens weinig reden te bestaan 
om prat te gaan op het onderscheidend karakter van 
onze goede gaven. 

In eerdere artikelen verschenen in dit tijdschrift 
heb ik betoogd dat de publieke scepsis over ontwik
kelingssamenwerking is gegroeid6 . De omslag hangt 
samen met de ontbinding van de Derde Wereld. De 
eenvoud van die constructie heeft plaats gemaakt 
voor een verwarrend complex van regio's, onder
ling sterk heterogeen en gekenmerkt door toene
mende differentiatie. Daarbij komt dat de ineenstor
ting van de Tweede Wereld de politieke interesse 
voor bijstand van de Eerste aan de Derde Wereld 
heeft getemperd. Maar het lijkt of tegenover de slij
tage in de sleur van alledag de ambities voor armoe
debestrijdingjuist steeds verder zijn gaan reiken. De 
wereldtop voor sociale ontwikkeling in 1995 in Ko
penhagen gehouden stelde maar liefst de definitieve 
oplossing voor deze loden last in het verschiet. De 
bijeenkomst die een jaar later mede op instigatie van 
Nederland werd belegd had ten doel om de ontvan
gers van westerse hulp ertoe te bewegen om 2 o% 

van hun budget aan sociale basisvoorzieningen te be
steden, en de donors om 2o% van hun inspanning 
hiervoor te oormerken. Van de nationale commissie 
aan onze kant ingesteld om dit voornemen verder 
uit te werken, is sindsdien vrijwel niets meer ver
nomen. 

Falende hulp en hardere koers 
In de rondgestuurde inleiding op de viering van een 
halve eeuw Nederlandse ontwikkelingssamenwer
king laat Minister Herfkens weten dat het in de toe
komst anders zal gaan. Na gepaste lof voor de ge
boekte vooruitgang meldt zij dat de nog resterende 
armoede in de wereld de harde kern van het ontwik
kelingsvraagstuk uitmaakt. De oplossing daarvan is 
veel moeilijker en lukt alleen door de ontwikke
lingslanden zelf hiervoor aansprakelijk te stellen. 
Hulp helpt mits gebaseerd op goed beleid en be
stuur. Die laatste kwalificaties worden in feite voor
waarden waaraan voldaan moet zijn om voortaan 
voor bijstand in aanmerking te komen. Deze verhar
ding van het beleid heeft politieke instemming, zo is 
bij de parlementaire behandeling van de begroting 

gebleken. Naar aanleiding van de beraadslagingen 
die in juni van dit jaar in de Tweede Kamer zijn ge
houden, stelde N RC Handelsblad in een ten geleide 
zonder omwegen vast dat de ontwikkelingshulp de 
afgelopen vijftig jaar spectaculair heeft gefaald . 
Daaraan zijn de ontwikkelingslanden schuldig want 
onze goede wil was niet opgewassen tegen hun on
vermogen, onwil of kwade trouw. Gelukkig weten 
we inmiddels hoe het wel moet. Het redactioneel 
commentaar verwoordde dit inzicht als volgt. 

'De Wereldbank heeft het afgelopen jaar studies 
verricht waaruit blijkt dat de omstandigheden in de 
ontvangende landen van doorslaggevende invloed 
zijn op het effect van de hulp. Hetis duidelijk dat lan
den in (burger)oorlog of chronische sociale strijd 
geen perspectief op ontwikkeling hebben. Daar
naast zijn gezond economisch beleid (lage inflatie, 
evenwichtige begroting, realistische wisselkoers, 
openheid voor handel en markt) en fatsoenlijke in
stituties (afwezigheid van corruptie, behoorlijk be
stuur, politieke openheid en functionerend juridisch 
systeem) essentieeLAfgezien van noodhulp en de in
standhouding van clientèle-relaties heeft het eigen
lijk geen zin ontwikkelingshulp te geven aan landen 
die niet aan deze voorwaarden voldoen. De ge
wenste resultaten blijven uit en de averechtse effec
ten zijn groot'7. 

Deze ronde taal heeft een wat voorzichtiger be
leidsverpakking gekregen, maar de sanering die 
thans gaande is getuigt van de ministeriële overscha
keling op de aangeprezen no-nonsense aanpak. 

Een niet te onderschatten motief voor afslanking 
en concentratie op een beperkt aantal goedwillende 
en - uit een oogpunt van effectieve besteding- zelfs 
veelbelovende landen is naar mijn mening de over
belasting van een apparaat dat verstikt is geraakt in 
een moeras 'van regelgeving en de greep op de pro
grammatische uitvoering heeft verloren. Aan de in
krimpingsoperatie ligt geen weldoordacht plan ten 
grondslag. De keuzes zijn arbitrair en ingegeven 
door overwegingen van het moment. Hoewel de uit
slag van de tombola, de eindlijst van Herfkens, nog 
niet helemaal vaststaat valt nu al te voorspellen dat 
de belofte van grotere doelmatigheid en doel
treffendheid niet zal worden bewaarheid. Een veeg 
teken voor de kentering in de meningsvorming is dat 
de discussie een sterk technisch-operationele inslag 

6. Zie 'Het verlopend tij van de 
ontwikkelingspolitiek; de kritische 
grens van Jan Pronk', in: Socialisme&. 

Democratie, 1 994, jrg. s 1 , nr. 1 1, p. 490-
497 en 'Globalisering of het einde van 
ontwikkelingssamenwerking', in: 

Socialisme & Democratie, 1996, jrg. 
53, nr. 6, p. J32·J39· 
7· NRC Handelsblad, 29 juni 1999. 
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heeft, toegespitst op de eis van goed bestuur, en niet 
gaat over de vraag hoe gestalte te geven aan de idee 
van verdelende rechtvaardigheid, ontplooiing in ge
lijkwaardigheid of de nog verdergaande erkenning 
van lotsverbondenheid. 

Een nieuwe stratesie 
De analyse waarop de nieuwe voortvarendheid 
stoelt getuigt van een zeer eenzijdige kijk op oorzaak 
en dynamiek van armoede in de wereld. Zoals al 
eerder het geval is geweest wordt de blokkering 
van vooruitgang bovenal toegeschreven aan interne, 
uit onderontwikkeldheid voortkomende obstakels. 
Het ontbreekt aan de notie dat voortduring van ar
moede aan de brede onderkant van de mondiale eco
nomie ten nauwste samenhangt met voortgaande 
verrijking in de reeds welvarende landen. Het gun
stig effect van de Nederlandse hulpinspanning, ook 
wanneer die wèl op directe armoedebestrijding ge
richt zou zijn geweest, weegt niet op tegen de aan
toonbare nadelen die de armen in de wereld onder
vinden van de manier waarop het globaliseringspro
ces verloopt. De weigering om het ongebreideld 
winstbejag aan banden te leggen leidt tot voortzet
ting van hun uitsluiting. Nog anders geformuleerd, 
zo lang andere en veel wezenlijker facetten van het 
Nederlands beleid, zowel op nationaal niveau als in 
internationaal verband, niet primair in het perspec
tief worden geplaatst van de lotsverbetering van de 
meesten en de minsten op aarde zal de uitwerking 
van zelfs goed bestede hulp van niet meer dan mar
ginale betekenis blijven. De nieuwe strategie aange
kondigd voor ontwikkelingssamenwerking is in lijn 
met de koers van de Wereldbank. De fundamentele 
herbezinning blijft achterwege waarvoor de UNDP 

al gedurende een lange reeks van jaren pleit in haar 
solide Human Development rapporten. 

Maar staat armoedebestrijding dan niet hoog op 
de agenda van de Wereldbank genoteerd? Zeer 
zeker, maar deze instelling gaat ervan uit dat wel
vaartsverhoging in essentie tot stand komt door het 
gebruik en de waarde van armen in het- economisch 
verkeer te verhogen 8 . Het probleem is volgens deze 
uitleg niet dat hun arbeidskracht uitzonderlijk laag 
wordt beloond maar dat zij onvoldoende productief 
zijn. De opvoering van sociale uitgaven is ook vol-

8. Naast een reeks van afzonderlijke 
landenstudies gewijd aan de toestand 
van armoede en hoe die te verhelpen, 
geeft ook het Poverty Reduction Handbaak 
(Washington 0. C. : The World Bank, 

gens de Wereldbank alleszins gerechtvaardigd omdat 
een hoger onderwijspeil en betere gezondheidszorg 
het economisch rendement ten goede komen. De 
bevrediging van basisbehoeften, met mate trouwens 
en zo veel mogelijk voor eigen rekening en risico, 
geldt in dit denken niet als eis van sociale recht
vaardigheid maar als een instrument voor stijgende 
productie en productiviteit. De nuttigheid van men
sen lijkt uitsluitend te worden afgemeten aan hun 
vermogen om te produceren en meer in het bij
zonder aan de mate waarin zij wel of niet erin slagen 
bij te dragen tot verhoging van het rendement 
van financieel kapitaal9. De schoorvoetende erken
ning van de noodzaak om voor de meest kwetsbaren 
een vangnet aan te brengen vloeit meer voort uit 
vrees voor maatschappelijke onvrede en onrust op 
grote schaal dan uit principieel respect voor men
selijke waardigheid. Een dimensie die in het anti
armoede beleid van de Wereldbank ontbreekt of 
voornamelijk in kritische zin ter sprake komt is de 
mogelijkheid om door collectieve actie lotsverbete
ring af te dwingen en daarbij te streven naar herver
deling van de bronnen van welvaart en macht. Het 
corrigeren van de sterk scheefgetrokken balans tus
sen kapitaal en arbeid is in het Bankscenario niet aan 
de orde. 

In ons eigen historisch besef is de vermindering 
van armoede onlosmakelijk verbonden met de so
ciale quaestie zoals die zich eind vorige eeuw manifes
teerde. Wanneer de werkende bevolking geleidelijk 
deelgenoot werd in economische vooruitgang was 
dat niet omdat groei nu eenmaal altijd een concen
trisch verloop te zien geeft, alsof er een dynamiek 
van welvaartsverbreding en -verdieping bestaat die 
de neiging heeft zich over steeds grotere delen van 
de samenleving uit te strekken. In plaats van passief 
en verdeeld te wachten tot zij eindelijk aan de beurt 
zou zijn - een moment dat in de toekomst bleef lig
gen - dwong de werkende massa haar insluiting af 
door zich te organiseren in vakbonden en andere be
langenverenigingen. Zonder deze oplopende druk 
van benedenaf gericht op medezeggenschap en 
waardigheid zou de economische en politieke de
mocratisering in de westerse wereld tijdens de eer
ste helft van de twintigste eeuw zich niet of anders, 
en zeker trager, hebben voltrokken' 0 • 

1993) een goed inzicht in de aanpak die 
deze instelling voorstaat. 
9· ZieR. Petrella, ' La dépossession qe 
l'Etat', in: Le Monde Diplomatique, 
augustus '999· 
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Sociale strijd pelijk residu aan de bodem van het agrarisch bestel 
De ontwikkelingsgang in de arme landen doet ech- waren vastgenageld. Hun bestaan als landarbeiders 
ter vermoeden dat de sociale strijd een ander karak- zijn zij hoe langer hoe meer gaan afwisselen met sei
ter aanneemt dan een eeuw geleden in het Atlanti- zoensemplooi, vaak op grote afstand van hun woon
sche deel der wereld. Het proces van urbanisatie en plaats en in andere economische sectoren. De toege
industrialisatie dat thans in arme landen gaande is nomen mobiliteit heeft hen weerbaarder gemaakt 
wijkt ingrijpend af van de eerdere fase van kapita- jegens werkgevers met als gevolg enige verlichting 
lisme toen de boerenbevolking in de westerse Jan- van de nog steeds schrille armoede . De uitkomsten 
den uit de dorpen wegstroomde naar fabrieken en van mijn onderzoek worden bevestigd in een pas 
andere plaatsen van grootschalige tewerkstelling. verschenen bundel gewijd aan deze grootste wer
Ook nu maken in Azië, Afrika en Latijns-Amerika kende klasse in Zuid-Azië. In verschillende bijdra
grote steden een snelle groei door maar die gaat ge- gen wordt geschetst hoe de balans heel geleidelijk 
paard met arbeidscirculatie waarbij een enorm leger verschuift ten gunste van de onderklasse in een be
van migranten tussen platteland en stad heen en stel van vergaande ongelijkheid 1 1 

• 

weer blijft golven. Fabrieken met rokende schoor- Het begin van mondigheid van de mmsten en de 
stenen en bewaakte toegangspoorten waardoor het strijd die zij zelf daartoe voeren vloeit voort uit een 
werkvolk op gezette tijden in- en uitstroomde, heel- politieke ordening die met de invoering van het al
den die bepalend waren voor het karakter van het gemeen kiesrecht sinds de onafhankelijkheid in 
vroegere industrialisme, ontbreken ook nu niet. De 1947 op democratische leest is geschoeid. Hoewel 
grote massa der arbeidende bevolking komt evenwel aan de werking van de democratie nog van alles ha
terecht in kleinschalige ondernemingen en ateliers . pert- het ontbreken van goed bestuur is daarvoor 
De graad van scholing is laag en de arbeidsovereen- een handzame term - heeft de stijgende druk van 
komst van tijdelijke duur. Het gros der mannen en onderop de bezitslozen ontegenzeggelijk enig mate
vrouwen werkt als losse krachten, aangenomen en rieel voordeel opgeleverd. Bij deze opkomst van 
ontslagen al naar gelang de behoefte van het mo- contra-macht tegen de gevestigde belangen heeft 
ment. De continue wisseling van werk en verblijf- staatsingrijpen een belangrijke rol gespeeld: afkon
plaats draagt wel bij tot het losser worden van de di ging van minimum loon, verbod op onvrije arbeid, 
band met het milieu van herkomst, maar het nieuwe uitgifte van onbebouwde grond; verstrekking van 
nomadisme voorkomt hechte inbedding in het mi- schoolmaaltijden, uitvoering van publieke werken, 
lieu van aankomst. De economische dynamiek die e.d .. Met alle gebreken die aan deze voorzieningen 
een premie stelt op flexibiliteit verhindert de op- in de praktijk kleven, getuigt alleen al het bestaan 
komst van een sterke arbeidersbeweging die het in- ervan op papier van een verschuiving in de machts
dustrieel kapitalisme van een eeuw geleden ken- verhoudingen. Het voorbeeld van India toont het 
merkte. potentieel belang aan van de overheid bij de bestrij-

Het feit dat de transformatie naar een moderne ding van armoede. De staat heeft de afgelopen halve 
samenleving in een heel ander economisch land- eeuw te maken gekregen met een sterk vergrote pu
schap gestalte krijgt wil echter niet zeggen dat so- blieke ruimte en moet rekening houden met aan
eiale strijd ontbreekt . Eerder heb ik gewezen op de spraken op bijstand en bescherming vanuit de on
assertiviteit van de landlozen op het platteland van derste echelons van de samenleving. 
India die sinds mensenheugenis als een maatschap- ' Tegenover de dominant geworden opvatting die 

1 o. Deze conclusie laat de geldigheid 
onverlet van de door De Swaan uit
gewerkte stelling dat de beter bedeel
den en gevestigden in de westerse 
samenlevingen het opportuun achtten 
een beleid te voeren gericht op in
sluiting van de armen in het maat
schappelijk bestel. A. de Swaan, Zora en 
de staat; welzijn, onderwijs en aezondheids
zora in Europa en de Vereniade Staten in de 
nieuwe tijd. Amsterdam: Bert Bakker, 
1989. De aanvankelijke opvatting van 

De Swaan, uitgewerkt in de door herrr 
in 1989 gehouden Oen Uyllezing, was 
dat zo'n traject ook ingezet zou kunnen 
worden op wereldschaal. In de later 
verschenen engeistalige versie oordeelt 
hij veel somberder over de kans op 
transnationalisering van sociaal beleid. 
A. de Sw~n, 'The Receding Prospects 
forTransnational Social Policy', in: 
Theory and Society, 1997, jrg. 26, pp. 
s61 -ns. 
1 1. T.J. Byres, K. Kapadia and J. Lerche 

(eds.), 'Rural Labour Relations in 
India', The Journal '![Peasant Studies, 
1999,jrg. 26, p. 2-3. Overhetgeweld 
uitgeoefend om de aanspraak op 
insluiting van de onderklasse te 
ontkrachten zie J. Breman, 'The Death 
of Man u; Silencing the Voice of 
Agricultural Labourers in South 
Gujarat', The Kingsley Martin 
Memorial Lecture, Cambridge 1 997. 
Gepubliceerd in: Modern Asia Studies, 
1999,jrg. 33,nr. 1,p. 1-22. 
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de overheid meer als obstakel dan instrument van ar

moedebestrijding ziet houd ik staande dat in een si
tuatie van een welhaast onuitputtelijk aanbod van 
weinig geschoolde en laag gewaardeerde arbeid, 
nochtans onder erkenning van het recht op een be
hoorlijk bestaan voor allen, de minsten en de zwak
sten meer van de markt dan van de staat te vrezen 
hebben. De omvangrijke massa's die in armoede 
voortleven hebben zaakwaarnemers gekregen in de 
vorm van allerlei maatschappelijke bewegingen 
voor de behartiging van de belangen van een ver
moede achterban die echter niet of nauwelijks in een 
hecht georganiseerd verband is bijeengebracht. Vak
bonden zijn in deze derde sector schaars vertegen
woordigd en opereren vrijwel uitsluitend in het for
mele circuit van de economie. 

Breuk in het ontwikkelinasdenken 

Zoals bekend is naar de mening van de Wereldbank 
de overheid meer in faciliterende dan in actieve zin 
partij bij de bestrijding van armoede. Deze trans
nationale instelling met een verstrekkend mandaat 
ziet al even weinig heil in sociale strijd als middel tot 
lotsverbetering' 2

. Het uitblijven van een sterke vak
beweging wordt mede veroorzaakt door een tech
nologie die concentratie van arbeid in grootschalige 
werkplaatsen overbodig maakt. De ontstane frag
mentering van de werkende bevolking vloeit tevens 
voort uit wijzigingen in de organisatorische vorm
geving van laat-kapitalistische bedrijvigheid. De 
economische politiek die de Wereldbank voorstaat 
heeft als prominent uitgangspunt een arbeidsmarkt 
met maximale flexibiliteit. Collectieve actie met als 
doel de ongestoorde werking van kapitaal aan ban
den te leggen heet onverenigbaar te zijn met de 
vrije, ondernemingsgewijze productie. Het onbe
perkte winstbejag draait op de motor van het welbe
grepen eigenbelang en die doctrine verdraagt geen 
compromissen. Maar de Wereldbank ontkent met 
nadruk afbreuk te willen doen aan het recht van ar
beid om zich in vrijheid te organiseren. Bedrijfsbon
den kunnen zelfs een nuttige functie vervullen mits 
zij bereid zijn om hun reikwijdte tot de werkvloer te 
beperken en af te zien van gemeenschappelijke 
frontvorming in federatief, nationaal, laat staan in-

I 2. Zie Workers in on lntearatinB World, 
World Development Report I995, 
NewYork/Oxford: Oxford University 
Press, I 995. Mijn kritische bespreking 
van dit rapport 'Een nieuw plan van de 
arbeid .. . : de catechismus van de 

ternationaal verband. Zij dragen bij aan een gezond 
arbeidsbestel door hun leden in verantwoordelijk
heidsbesef te scholen en oefenen een matigende in
vloed uit op al te vergaande aspiraties voor beloning 
en andere condities van tewerkstelling. 

Wat in deze zienswijze volledig ontbreekt is er
kenning van de bijdrage die vakbondsstrijd heeft ge
leverd aan de verhoging van de bestaanskwaliteit van 
de werkende bevolking in de westerse wereld. Het 
Human Development Report 1997 maakt daarvan wèl 
met waardering gewag en ziet in het krimpende le
dental een aanwijzing voor de tanende macht van de 
factor arbeid in veel ontwikkelde landen. De toon 
van bezorgdheid die in dit rapport over de achteruit
gang doorklinkt geldt nog meer de tegenwerking 
waarop arbeidsorganisaties in ontwikkelingslanden 
stuiten, zowel van de kant van overheden als van het 
multinationale bedrijfsleven I 3. Over deze stelsel
matige ontmoediging is in de Bankhàndleidingen 
weinig te vinden en nog veel minder over de nood
zaak om de warm bepleite disciplinering van arbeid 
aan te vullen met controle op ka~itaal. Afstemming 
van het nieuwe ontwikkelingsdetken op de regie 
van r M F en Wereldbank komt neer op aanvaarding 
van de welvaartskloof die gedurende de laatste halve 
eeuw steeds breder is geworden. De strategie van 
deze internationale instellingen loopt uit op besten
diging van een mondiaal bestel gemodelleerd op 
voortgezette bevoordeling en achterstelling, de in
sluiting van een minderheid der mensheid onder uit
sluiting van de meerderheid. Vasthouden aan deze 
koers zet de internationale armoedebestrijding op 
afstand maar verzaakt bovendien het emancipatoire 
ideaal dat eraan ten grondslag ligt. 

Hoe serieus mag men de vraag nemen die de mi
nister in haar inleidend betoog voor de jubileumvie
ring aan de orde stelt of het streven naar een westers 
welvaartsniveau voor ontwikkelingslanden wel een 
haalbare doelstelling is? Het bedoelde antwoord is 
natuurlijk ontkennend. Het in redelijk evenwicht 
brengen van de tegenstellingen zoals een halve eeuw 
geleden nog in het verschiet lag lijkt niet langer als 
een wenkend perspectief te gelden. Debet daaraan is 
de kolossale verrijking van het toen al meer gefortu
neerde deel der wereldbevolking. Deze sprong 

Wereldbank' is opgenomen in: 
Socialisme &.Democratie, t 995, jrg. 52, 
nr. to, P· 447·459· 
I 3. Hu man Development Report 1997, 
o.c., p. 97-98. ' 
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voorwaarts is vergezeld gegaan van een omslag in 
mentaliteit die van geen internationale verplichting 
tot bijstand wil weten. Niet 6nze hulpvaardigheid 
staat ter discussie maar hun manco's: gebrek aan ge
zond beleid en goed bestuur. De oorzaak van de fa
lende armoedebestrijding wordt in de allereerste 
plaats geweten aan onwil en onvermogen om orde 
op eigen zaken te stellen . Het is de oude wijsheid dat 
de armen zelf schuldig zijn aan hun lot. Bezegelen zij 
met onverantwoord demografisch gedrag niet de 
poverheid van hun bestaan tot in volgende genera
ties? Zet de explosie van de menselijke soort op 
aarde door hun toedoen in de betrekkelijk korte tijd 
van nog geen twee eeuwen tot een aantal van zes mil
jard ook niet de zekerheid en het comfort op het spel 
van het weldenkende deel der werelbevolking dat 
meende voorgoed aan armoede te zijn ontsnapt? In
voeging-in-afhankelijkheid van de arme landen aan 
de onderkant van de wereldeconomie kan het ont
staan in de hand werken van een nieuw sociaal dar
winisme dat de suprematie der rijken, berustend op 
materiële ongelijkheid en de verdere uitbouw daar
van, omzet in een ideële verhouding van superiori
teit versus inferioriteit. In zo'n visie vormen de 
armen een ballast die, veel meer nog dan zichzelf, de 
beter bedeelden tot last zijn. 

Men kan tegenwerpen dat die conclusie wat al te 
haastig en onnodig defaitistisch is. Per slot van reke
ning ligt het gelijkheidsprincipe ten grondslag aan de 
maatschappelijke vooruitgang die in de moderne 
tijd is bereikt. In het geboortejaar van de Neder
landse hulpverlening hield de socioloog Marshall en
kele klassiek geworden lezingen over de historische 
opmars van het burgerschap in de westerse wereld 
volgens een lineair model van sociale democratise
ring dat uitmondde in de verzorgingsstaati4. Hij 
maakte onderscheid tussen een drietal grondrech
ten welke achtereenvolgens ingang vonden: in de 
achttiende eeuw civiele rechten die hun beslag kre
gen in individuele vrijheden en de verankering daar
van in de rechtsstaat; in de negentiende eeuw poli
tieke rechten die inspraak en medezeggenschap in 
politieke besluitvorming regelden, uitlopend op het 
algemeen kiesrecht; vanaf het begin van de twintig-

ste eeuw de opkomst van sociaal-economische burger
schapsrechten die in de verzorgingsstaat hun inkade
ring vonden . Marshall merkte op dat de invoering 
van deze verworvenheden tot stand kwam ondanks 
fel verzet ertegen vanuit de gevestigde orde IS. Hoe 
plausibel is de stelling dat in de niet-westerse wereld 
zich een soortgelijke transformatie met dezelfde fa
sering maar binnen een korter tijdsbestek voltrekt? 
Vertrouwend op deze optimistische lezing valt vol te 
houden dat in ontwikkelingshulp vanuit de landen 
die dit traject al eerder hebben afgelegd, de sleutel 
ligt om de versnelling te bewerkstelligen en zo een 
betere wereld voor allen tot stand te brengen. Of de 
gedachte van saamhorigheid inderdaad de overhand 
heeft wordt bepaald door de aanwezigheid van het 
besef van lotsverbondenheid boven en buiten de 
grenzen van de natie-staat. 

De sociaal-democratie in het tijdperk van 
alobaliserina 

Die opvatting heeft altijd tot de centrale leerstellin
gen van het socialistisch gedachtegoed in diverse va
rianten behoord. De omzetting ervan in de politieke 
praktijk is geen groot succes geweest, zoals onder 
andere bij het begin van de Eerste Wereldoorlog dra
matisch bleek. In Nederland gebruikte de leiding 
van de sociaal-democratische beweging het credo 
van internationale solidariteit al evenmin als kompas 
in de omgang met het koloniale vraagstuk en de uit
eindelijke beslechting daarvan . De bijstand aan arme 
landen welke in de tweede helft van de twintigste 
eeuw op gang kwam, bood gelegenheid tot rehabili
tatie. Met grote bezieling spraken woordvoerders en 
achterban van de PvdA zich daarvoor uit. Aan deze 
keuze is sindsdien onverkort vastgehouden en mis
schien wel me~ nog meer nadruk naarmate de nood
zaak tot programmatische herziening urgenter werd 
in het licht van het stormachtig verlopend proces 
van globalisering. 
' Van de weinige geschriften waarin langs die lijn 
een nieuw bestek wordt uitgezet heeft The ThirdWay 
van Aniliony Giddens ongetwijfeld de meeste aan
dacht getrokken I 6 . De toenemende vervlechting in 
een wereldbestel is de rode draad van zijn betoog. 

14. De lezingen werden in I949 in 
Cambridge gegeven onder de titel 
'Citizenship and Social Class' en 
vervolgens herdrukt in: T.H. Marshall, 
C/ass, Citizenship and Social Development, 
NewYork: Doubleday, I96S, hfdst. 4· 

Is. Dit verzet is het onderwerp van een 
essay van A.O. Hirschman, 'Two 
Hundred Yeo~rs of Reactionary 
Rhetoric', in: P. Barker (ed.), Livine as 
Equals, Oxford: Oxford University 
Press, I 996, p. >9-84. 

Renewal '![Socia l Democracy, Cambridge: 
Polity Press, I 998. De Duitse versie 
van dezelfde opvatting - B. Hombach, 
A'!foruch; die Politik der Neuen Mitte 
(München: Econ Verlag, 1 998) - heeft 
veel minder aandacht getrokken. 

16. A. Giddens, TheThirdWay;The 
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Blijkens de inleiding wil hij invulling geven aan de 
doorTony Blair uitgesproken ambitie om vanuit een 
centrum-linkse invalshoek een beleidskader te ont
vouwen in reactie op de veranderingen in de inter
nationale orde. De auteur meent, en terecht, dat 
meer nog dan economische interdependentie de uit
werking van schaalvergroting in tijd en ruimte op 
ons dagelijks leven de wezenlijke betekenis vormt 
van globalisering. In zijn beschrijving van deze dyna
miek blijven de oorzaken ongrijpbaar en gaat hij ook 
goeddeels voorbij aan de toch niet onbelangrijke 
vraag wie baat heeft en wie schade lijdt. In vele op
zichten neemt Giddens gedecideerd afstand van de 
sociaal-democratische erfenis maar niet voor wat 
van oudsher in deze politieke gezindheid axioma
tisch is geweest: het gelijkheidsstreven. Deze ortho
doxe leidraad prijkt bovenaan de lijst van ver
nieuwde waarden direct gevolgd door de opdracht 
om de zwakken te beschermen. Hoe komt het dan 
dat ik, ondanks het warme pleidooi aan het einde van 
het boek voor areater alobal aovernance, toch ertoe 
neig de nadrukkelijke toezegging van solidariteit als 
weinig meer dan een loze belofte te beschouwen 
voor het gros van de armen die de wereld bevolken? 
Niet omdat dit handvest voor sociaal-democratische 
vernieuwing gezuiverd is van jargon dat uit het ver
leden stamt. Ik hecht niet om nostalgische redenen 
aan termen als onderdrukking en uitbuiting. Maar de 
actualiteitswaarde van zulke begrippen uit het histo
risch répertoire blijkt bij onderzoek naar werk en 
arbeidsverhoudingen in bijvoorbeeld het heden
daagse Azië. Die wereld ligt ver buiten het zicht van 
Giddens en zijn politiek programma is voor deze 
problematiek ook niet bestemd. 

De ThirdWay richt zich bijna als vanzelfsprekend 
op de toekomst van het Europese samenlevingstype 
en de vraag wat daarin de betekenis van de sociaal
democratie zal zijn. Er worden behartenswaardige 
opmerkingen gemaakt over de noodzaak tot hervor
ming van staat en overheid, versterking van de ci 
viele maatschappij onder erkenning van de derde 
sector (vrijwilligerswerk en de bundeling daarvan in 
sociale bewegingen) en tenslotte de behoefte aan 
een individualisme waarin de aanspraak op rechten 
in bedwang wordt gehouden door de erkenning en 
vervulling van plichten. In zijn schets van de sociale 
investeringsstaat toont Giddens zich voorstander 

I 7. 'Europa: de derde weg, het nieuwe 
centrum', zo luidt de politieke beginsel 
verklaring begin juni in Londen door 

van een evenwichtige afweging tussen eigen risico 
en zekerheid van staatswege. Herverdeling moet op 
de agenda blijven staan maar dan vooral in de zin van 
kansen en mogelijkheden. Deze aanbevelingen gaan 
vergezeld van het advies om geen genoegen te 
nemen met grote en groeiende ongelijkheid. Hij 
verwerpt met kracht de suggestie dat die onvermij
delijk of zelfs functioneel zou zijn als bron voor 
groeiende welvaart. Hierop volgt de waarschuwing 
dat omvangrijke neerwaartse mobiliteit voor maat
schappelijke cohesie even bedreigend is als de aan
wezigheid van een ontevreden onderklasse die in 
een toestand van uitsluiting verkeert. Net zo stellig 
is Giddens in zijn uitspraak dat de noodzakelijke her
vorming van de verzorgingsstaat niet mag uitlopen 
op reductie ervan tot een sociaal vangnet. Slechts 
een stelsel van sociale voorzieningen dat de over
grote meerderheid der bevolking tot voordeel 
strekt, zo waarschuwt hij, is in staat een gemeen
schappelijke burgerschapsmoraal tot stand te bren
gen. Omgekeerd bergt druk tot vergaande nivelle
ring het risico in zich dat de welvarende bovenlaag 
afhaakt om zich in eigen enclaves terug te trekken. 
Behalve uitstoting opgelegd aan de bodemlaag van 
het maatschappelijk bestel moet ook uitsluiting aan 
de top ervan worden tegengegaan. Die zelf gekozen 
uittreding betekent een inperking van het publieke 
domein en is strijdig met de bevordering van het ge
meenschappelijk belang. 

Structurerina van onaelijkheid 

Niettegenstaande incidentele verWIJzmgen naar 
verschijnselen en gebeurtenissen buiten Europa be
perkt de Derde Weg zich tot het uitzetten van een 
marsroute die niet alleen sterk eurocentrisch is maar 
ook vermijdt de grenzen van Europa te overstij
gen I 7. Zeker, de auteur signaleert enkele inter
nationale problemen. Hij acht regulering van finan
ciële markten dringend gewenst, spreekt zich uit 
voor invoering van een belasting op speculatiefkapi
taal, de zgn. Tobin tax, en geeft de oprichting in over
weging van een Economische Veiligheicis Raad. Maar 
dit alles is sprokkel werk, een paar slotopmerkingen 
in de marge. Giddens' pragmatische analyse en de 
neo-liberale receptuur ermee verbonden maken 
duidelijk dat het referentiekader de post-industriële 
samenleving is en de verdere afronding daarvan op 

Tony Blair en Gerhard Schröder afge
legd. Voor een bespreking van dit appèl 
zie Le Monde Diplomatique, juni I 999 . 
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eigen erf. De sociaal-democratische boodschap 
nieuwe stijl richt zich rechtstreeks tot het electoraat 
en ziet al bij voorbaat af van het mobiliseren van een 
grote massa in een staande organisatie: de partij. 
Macht en aanhang worden op een geprivatiseerde 
markt verhandeld en niet in een strijdvaardige bewe
ging ondergebracht. Aan arbeid maakt Giddens wei
rug woorden vuil en over de immanente spannings
verhouding tussen kapitalisme en gelijkheid zegt hij 
niet veel meer dan dat een democratisch bestel dat 
op grote schaal ongelijkheid oproept, onvermijde
lijk moet uitlopen op massale ontevredenheid en 
conflict' 8 . Zijn uitspraak is kennelijk bedoeld voor 
gebruik op de sociaal-democratische binnenmarkt 
van Europa. De consequenties van deze stelling voor 
mondiale politiek blijven onbesproken. De massa's 
van ontrechten op aarde komen voor de herziene 
heilsleer als doelgroep niet in aanmerking. Zij 
maken geen deel uit van de inclusieve maatschappij 
die Giddens voor ogen staat. Maar is de formulering 
van een naar binnen gericht politiek programma, 
ook al is dit het grotere kader van Europa, dan niet 
tevens een keuze voor uitsluiting van de buitenwe
reld? Zo ja, dan is de overtuigingskracht ervan ge
ring gegeven de interdependentie die het proces van 
globalisering markeert. Zo nee, dan houdt het geslo
ten model van Giddens onvoldoende rekening ten 
eerste met de toestand van misère elders in de we
reld (waar de verzorgingsstaat nooit is ontstaan laat 
staan doorgeschoten en het zelfs nog aan een sociaal 
vangnet ontbreekt) en ten tweede met de uitwer
king van een ongebonden en uitermate bruut kapita
lisme dat in deze buitenwereld heerst, op de inrich
ting van het eigen maatschappelijk bestel. 

Bij gebrek aan alternatieve verhandelingen over 
wat de sociaal-democratie met betrekking tot de 
vormgeving van een mondiaal bestel te bieden heeft 
concludeer ik dat de weg door Giddens gewezen, de 
eerder geponeerde stelling bevestigt dat met de 
eclips van de Derde Wereld ook de internationale 
bijstand voor armoedebestrijding buiten het ont
werp van een nieuwe sociaal-democratische toe
komst is geplaatst. De Derde Wes laat de Derde Wereld 

wea . Het perspectief op wereldwijde ontwikkeling 
heeft ingrijpende verandering ondergaan. Niet lan
ger wordt uitgegaan van een evolutionair verlo
pende ontwikkeling waarbij de al ontwikkelde lan-

~ 

den zich het lot aantrekken van het grote deel der 
mensheid dat steeds verder achterop raakt. De ge
dachte aan opheffing van de enorme welvaartsver
schillen binnen een wereldbestel is verlaten. Die be
nadering heeft plaats gemaakt voor het streven van 
een bevoordeelde minderheid om door het sluiten 
van een bondgenootschap met de factor kapitaal de 
genomen voorsprong op zijn minst in stand te hou
den en te voorkomen dat de massa van achterblijvers 
daaraan afbreuk zouden doen . In feite betekent dit 
een zich terugtrekken in beveiligde zones door een 
elite van de wereldbevolking, een gedrag dat Gid
dens voor het eigen bestel als strijdig met het solida
riteitsbeginsel aan de kaak stelt. Toch lijkt voor de 
mondiale dynamiek dezelfde wetmatigheid van toe
passing te zijn die hij voor het Atlantisch samenle
vingstype constateert, namelijk het bestaan van een 
oorzakelijk verband tussen de gedwongen uitsluiting 
aan de basis en de vrijwillige variant daarvan aan de 
top. Dat die overeenkomst voor Giddens zelf een 
blinde vlek is gebleven illustreert eens te meer hoe 
kort de spanboog van internationalisme is waarop 
zijn manifest stoelt. 

Fundamentele herbezinninB 

De vervolgvraag is natuurlijk of en hoe een meer 
waarachtige vorm van ontwikkelingssamenwerking 
erin kan slagen de wereldwijde polarisatie om te be
ginnen afte remmen, in tweede instantie te blokke
ren en tenslotte bij te dragen aan het bewerkstelli
gen van een omkering in deze trend. Ook dan moet 
vooropstaan dat de autonome dynamiek in de ont
wikkelingslanden naar grotere gelijkheid een nood
zakelijke voorwaarde blijft voor de verschuiving in 
de wereldbalans van macht, kennis en welvaart . 
Deze opgave valt echter niet te verwezenlijken zon
der onze actieve steun aan zo'n ingrijpend verande
ringsproces en moet gepaard gaan met een dras
tische verhoging van de veel te lage prijs betaald 
voor grondstoffen, arbeid en milieu in ontwikke
lingslanden. D e aanmerkelijk grotere inspanning die 
de ontwikkelde landen zich zullen moeten getroos
ten dan waartoe zij tot nog toe bereid zijn geweest 
heeft als uitgangspunt de notie dat de toekomst van 
arm en rijk op aarde niet een gedeelde maar een ge
zamenlijke is . 

Dat motief gaat veel verder dan waarmee de mi -

18. Zie de kritische beschouwing van J. 
Yidal-Beneyto, 'La social-démocratie 
privatisée', in: Le Monde Diplomatique, 

juH ' 999· 
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nister in haar openingstoespraak op het halve eeuw
feest de sceptisch geworden publieke opinie in 
Nederland hoopt te overtuigen van het nuttig rende
ment van hulp. Zij voert daarvoor het obligate argu
ment aan dat groei van de koopkracht op termijn de 
vraag naar westerse consumptiegoederen zal stimu
leren. Zo'n redenering appelleert, zij het in uit
gestelde vorm, nog steeds aan het welbegrepen 
eigenbelang. Onbelicht blijven andere effecten die 
voor het westers bedrijfsleven minder gunstig of 
zelfs ongunstig uitvallen. Nou en?Voor de beoorde
ling van de uitwerking van bijstand mag het eigen 
economisch voordeel of gerief niet doorslaggevend 
zijn. De inmiddels bekende voorbeelden zijn in het 
voorlaatste jaarrapport ( I998) van het VN ontwik
kelingsprogramma terug te vinden. De Ameri
kaanse bevolking besteedt per jaar 8 miljard dollar 
aan cosmetica, terwijl 6 miljard dollar jaarlijks vol
doende zou zijn om ieder kind op aarde de lagere 
school te laten doorlopen. De I I miljard dollar die 
Europeanen elk jaar aan consumptie-ijs uitgeven 
moet begrepen worden in verhouding tot het bedrag 
van 9 miljard dollar dat voldoende zou zijn om de 
hele mensheid van schoon drinkwater en veilige rio
lering te voorzien. Met 13 miljard dollar meer ont
wikkelingshulp zou universeel de primaire zorg 
voor gezondheid en bescherming tegen ondervoe
ding gewaarborgd zijn maar hoger genoteerd in het 
uitgavenpatroon van Europeanen en Amerikanen 
staat het bedrag van 1 7 miljard dollar per jaar aan 
voedsel voor hun huisdieren. De hulp die nodig is 
komt neer op een verschuiving in prioriteiten en be
tekent niet alleen meer doen maar bestaat ook uit 
meer nalaten, d.w.z. het afzien van allerlei schade
lijke interventies van buitenaf die het nuttig effect 
van armoedebestrijding ruimschoots overtreffen. 
Dit inzicht gaat vervolgens over in de bereidheid om 
een veel bredere agenda voor ontwikkelingssamen
werking op te stellen dan momenteel ter discussie 
staat. Zelfs bij handhaving van een beperkt mandaat 
rijst de vraag of het toevertrouwen ervan aan een 
apart departement met een zeer bescheiden porte
feuille de meest effectieve organisatievorm is. 

Broodnodig is verder als tweede doelstelling, op 
korte termijn in feite al even onbespreekbaar als de 
voorgaande, vergroting van het publieke domein op 

19. lk doel op recente persberichten 
over omvangrijke omkooppraktijken 
waaraan o.a. KPN zich in Indonesië en 
Tsjechië schuldig zou hebben 
gemaakt. Ook het bericht dat 

transnationaal niveau. Het is tekenend dat de eis van 
goed bestuur wel aan arme landen gesteld wordt die 
in dit opzicht evident tekortschieten, maar dat in de 
toelichting op dit criterium de uitermate urgente 
behoefte aan versterking van de gouvernementele 
bevoegdheden van de Verenigde Naties nauwelijks 
ter sprake komt. Deze veronachtzaming staat niet 
los van de evidente onwil met de machtigste mo
gendheid - de Verenigde Staten van Amerika -
voorop om na het verdampen van de Tweede en 
Derde Wereld de totstandkoming te bevorderen van 
vormen van mondiaal bestuur. Ook in dit opzicht 
wijst de trend eerder in omgekeerde richting. Tal 
van organen opgericht door de volkerengemeen
schap lijden een kommervol bestaan. De jaarlijkse 
bijdragen worden niet betaald en het is alleen aan 
Nederland en enkele andere leden te danken dat v N 

instellingen nog over fondsen beschikken voor hun 
verschraald werkprogramma. Een van de belang
rijkste taken van getransnationaliseerd bestuur zou 
moeten zijn om controle op fmanciële transacties uit 
te oefenen en kapitaal aan redelijke heffingen te on
derwerpen. Voorlopig is de kans hierop vrijwel nihil. 
Multinationale ondernemingen - dat zijn in de 
meeste gevallen bedrijven die in de rijke landen hun 
operatiebasis hebben -gaan ongestraft aan de juris
dictie van nationale overheden voorbij. Het is nog 
niet zo lang geleden dat o.a. Jan Tinbergen werkte 
aan de opstelling van een code voor goed gedrag 
waaraan deze conglomeraten zouden moeten vol
doen. Die tijd ligt ver achter ons. Naar pas nog is 
gebleken bestaat zelfs niet de behoefte om de om
vangrijke fraude en corruptie waarvan grote Neder
landse concerns in de onderontwikkelde buiten
wereld zijn beticht tenminste in het parlement van 
het moederland aan nader onderzoek te onderwer
pen 1 9. Goed bestuur heet in dit geval de kost voor de 
baat laten uitgaan. Het 1 M Fen de Wereldbank maken 
als financieel-monetaire instellingen de internatio
nale dienst uit en worden daarbij niet gehinderd 
door democratische controle. Hun werkwijze is 
meer autoritair dan transparant. De tot onmacht ge
doemde u N D P huldigt blijkens het Hu man De velop
ment Report 1997 heel andere denkbeelden over de 
transnationalisering van gezond beleid en goed be
stuur, samengevat in de stelling dat mondiaal beleid 

kinderen van Suharto een deel van de 
door hen geroofde fortuinen in 
Nederland hebben kunnen belegg~n, 
is buiten de politieke orde van de dag 
verklaard. 
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nodig is om markten ten dienste van mensen in 
plaats van mensen ten dienste van markten te laten 
werken20

. 

Ter completering van het lijstje van dringende 
maar bijna droombeeldig aandoende veranderingen 
noem ik tenslotte het afzweren van het dogmatisch 
geloof in de onverzadigbaarheid der behoeften . Juist 
deze leerstelling wordt gezien als de motor van het 
kapitalisme dat zich zegenrijk door de wereld heeft 
verbreid. In de jaren vijftig van deze eeuw toen de 
ontwikkelingslanden nog voor pre-kapitalistisch 
doorgingen gold als probleem van de daar woonach
tige mensheid dat zij een gedrag vertoonde geken
merkt door simpele behoeften en onmiddellijke be
vrediging. Verhoging van het lage welvaartspeil ver
eiste volgens de hardnekkig voortlevende koloniale 
leer van het economisch dualisme een revolutie van 
stijgende verwachtingen. Eenmaal op gang gekomen 
moest deze dynamiek tot overname leiden van het 
westers patroon van behoeftenbevrediging, zoals 
belichaamd in de homo economicus. Aangeraakt door 
de vonk van vooruitgang zou de kapitalistische ont
wikkeling vervolgens haar autonome werking krij
gen 2 1

• Welnu, het universele verlangen naar bevrij
ding uit een toestand van acuut gebrek is niet langer 
aan twijfel onderhevig. Al gauw heeft echter de aan
vankelijke these over het ontbreken van de ware eco
nomische prikkel onder niet-westerse volken plaats 
gemaakt voor de vrees dat hetniveau van aspirati e de 
neiging vertoont veel sneller op te lopen dan het 
niveau van prestatie. 

Ook dit inzicht laat zich nog onverkort uitleggen 
in termen van keuzegedrag dat tekortschiet in eco
nomische rationaliteit. Het is een variant van de 
steeds weer terugkerende opvatting dat niet in de 
laatste plaats de armen zelf verantwoordelijk zijn 
voor hun uitsluiting. Samen met het ontbreken van 
goed bestuur-gezond beleid is dit een bijkomende 
verklaringsgrond voor het voortduren van de ar
moedetoestand. In deze zienswijze ligt het probleem 
voor een belangrijk deel in het cultuurpatroon van 

de laatkomers en achterblijvers. Maar kan het ont
breken van een plafond in het welvaartsstreven niet 
evenzeer worden gezien als katalysator in de polari
satie, de onwil om het eigen hedonisme onderge
schikt te maken aan de nood van de ander? Gezwo
ren wordt bij de dynamiek van een economische 
ordening die van geen genoeg wil weten, weigert 
paal en perk te stellen aan winstbejag en bewust af
ziet van elke beteugeling van consumentisme. Voor
standers van een soberheidsmoraal boeken voorals
nog weinig succes. Vanuit welk sociaal milieu valt de 
meeste bijval voor dit streven naar zelfbeperking te 
verwachten?2 2 

Goede werken en kwade zaken 

Het bovenstaande verlanglijstje laat zich gemakke
lijk opstellen. Om het op de politieke agenda te krij
gen is oneindig veel lastiger. De kanttekening die 
hierbij te plaatsen valt is dat de politieke professio
nals zich nu eenmaallaten leiden door wat op korte 
termijn haalbaar is. Anders gezegd, dient niet bij het 
vooruitblikken op de toekomst van ontwikkelings
samenwerking meer werkelijkheidszin, of wat daar
voor doorgaat, voorop te staan? Naar het mij voor
komt alleen als de bestaande praktijk niet te ver 
verwijderd is van het doel dat men zegt te willen be
reiken: een menswaardig bestaan voor allen . Bij 
voortzetting van het huidig beleid kan daarvan geen 
sprake zijn. De roep tot fundamentele herbezinning 
verdraagt zich nu eenmaal slecht met een incremen
tele taakstelling. Doorgaan met wat haalbaar heet 
ligt misschien in de realistische rede, maar die zelfde 
nuchterheid gebiedt dan af te zien van de verder ge
legen doelstelling. Het is immers duidelijk dat van 
serieuze armoedebestrijding op titel van ontwikke
lingssamenwer~ng in de huidige internationale 
constellatie weinig terechtkomt. 

Waaraan niettemin ook dan onverminderd be
hoefte blijft bestaan is wat een dienst voor interna
tionale armenzorg zou kunnen worden genoemd. 
De activiteiten daarvan laten zich ruwweg in twee 

2o. Human Development Report 1997 , 

o.c., P· 91. 
21. J. Breman, ' Uitgestelde 
bevrediging, ondernemingsdrang en 
economische groei', in: Mens en 
Maatschappij, 1996,j rg. 41, nr. 1, p. l -

2o. 
22. Zie J. Goudsblom, 'De verleiding 
van het teveel', in: Het reaime van de tijd, 
Amsterdam: Meulenhoff, 1997, p. 39-
> 1. De mening van Goudsblom dat 

zelfbeperking als een elitaire beweging 
zal beginnen om zich vervolgens over 
bredere lagen van de bevolking te 
verspreiden wordt verder uitgewerkt in 
de dissertatie van W. Aarts, De status van 
soberheid , Universiteit van Amsterdam, 
september 1199. Afgaande op eerder 
onderzoek in Zuid-Azië meent zij dat 
consumptiebeperking ook daar 
verbonden is met hogere sociale status 
(Aarts, p. 6J -6)) . Maar de leefwijze 

van matiging waarvoor Mahatma 
Gandhi predikte als onderdeel van zijn 
verzet tegen koloniale overheersing 
doet vermoeden dat de voedingsbodem 
van soberheid ook, en misschien 
met meer succes, in milieu's van 
uitsluiting kan worden gezocht. 
Het is misschien juist in antwoord op 
of zelfs verzet tegen elitaire normen 
en waarden dat een alternatieve leefstijl 
zich doorzet . 
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afdelingen uitsplitsen. De eerste houdt zich bezig 
met goede werken: hulp voor het verzachten van 
menselijk leed veroorzaakt door natuurrampen, 
burgeroorlog, medisch soelaas bij het bedwingen 
van epidemieën, optreden tegen buitensporige mi
lieuvernietiging en -vervuiling, het corrigeren van 
onrecht begaan jegens kinderen en andere vormen 
van zichtbaar gemaakte nood die een moeilijk te 
weerstaan beroep doen op ons medeleven c.q. ei
genbelang. De tweede afdeling is die van kwade 
zaken en heeft als opdracht het dempen van politieke 
spanningen en bedreiging van de openbare orde op
geroepen door verpaupering en het besef van depri
vatie waartoe de obscene verschillen in welvaart 
aanleiding geven. De uitgaven om de komst van 
vluchtelingen, vooral van het bedenkelijk geachte 
economische soort, te weren en uit te zetten zullen 
beslag leggen op een groeiend deel van het budget. 
Het zijn bij elkaar de hinderkosten van globalisering 
en de verantwoordelijke minister kan de besteding 
ervan legitimeren met een beroep op eigen voor
deel, veiligheid of zelfs maar het tegemoetkomen 
aan de humanitaire behoefte' om iets te doen'. 

Opkomende druk tot insluitins 

Is de toekomst voor de verworpenen der aarde zo 
somber als hierboven gesuggereerd? Alleen door uit 
te gaan van de passiviteit van de onderliggende par
tij, de berusting in uitsluiting van een groot deel der 
mensheid. Naar ik eerder heb opgemerkt is de op
lossing van de sociale kwestie in de westerse samen
levingen tot stand gekomen dank zij de groeiende 
druk van onderop tot emancipatie in de nationale 
staat. Is het voorstelbaar dat die sociale strijd zich op 
mondiale schaal zal herhalen? De omstandigheden 
zijn misschien nog ongunstiger dan een eeuw gele
den in de zich toen industrialiserende landen . In het 
westers maatschappelijk bestel vond de volwaardige 
insluiting van de werkende bevolking onder erken
ning van het gelijkheidsbeginsel plaats in een tijd
perk dat het kolonialisme de idee van de homo hierar
chicus tot organiserend principe van internationale 
stratificatie had verheven. ' .. .it was the British (or 
the French or the Dutch) who appeared tobeon the 

side of inequality, and the Indians ( or the Indo-Chi
nese or the Indonesians) on the side of equality. 
These experiences can not be easily set aside as mere 
surface phenomena, representing a particular mo
ment in history: colonialism has been a fairly long 
moment in modern history' 2 3. 

Dekolonisatie kan beschouwd worden als de ver
wezenlijking van het ideaal van politieke mondig
heid waarover Marshall in zijn evolutionair model 
naar burgerschap rept, maar dan op wereldniveau. 
In die zin markeerde de strijd tegen koloniale over
heersing de ontkenning van ongelijkheid als bepa
lend voor de maatschappelijke verhoudingen in de 
internationale orde. Niet alleen de westerse supre
matie ging ten onder maar ook de daarmee verbon
den idee van etnisch of raciaal bepaalde superiori
teit, de verinnerlijking van natuurlijke ongelijkheid. 
Het stellen van de sociale kwestie in mondiaal per
spectiefligt in mijn visie in het verlengde van het de
kolonisatieproces. De snelheid en kracht waarmee 
niet-westerse volken rond het midden van deze 
eeuw hun vrijwording bevochten stond volkomen 
haaks op de koloniale realiteitszin van toen. Bij zijn 
aftreden in 1 9 3 6 liet de voorlaatste landvoogd van 
Nederlands-Indië voor zijn opvolgers de boodschap 
achter dat het Nederlands bewind driehonderd jaar 
had geduurd en dat er nog eens drie eeuwen bij zou
den moeten komen voordat Indië misschien voor zelf
standigheid rijp zou zijn. Tien jaar later was het voor
bij. Slechts een handjevol koloniale ambtenaren van 
tegendraadse snit had zich van het naderend einde 
bewust getoond. Interessant is het woord vooraf in 
de herinneringen van één van hen, gepubliceerd 
onder de titel Hoort BiJ de donder niet?, dat het besef 
van de aanstaande omwenteling wel degelijk in de 
kring van overheersers veel algemener en allang te
voren leefde, maar dat op publieke erkenning daar
van een taboe lag. 

'Zij, die midden in de gebeurtenissen stonden, 
zijn telkens gewaarschuwd. Zó vaak zelfs, dat velen 
er gewend aan·raakten, anderen het niet meer ver
dragen konden en óf hun ogen sloten en hun oren 
bedekten, óf zich wijs maakten dat het hun tijd nog 
wel duren zou en nog wel veellanger ook, dat de In-

2 3. Zie A. Béteille, 'Homo 
Hierarchicus, Homo Equalis'. The 
Kingsley Martin Memorial Lecture, 
Cambridge '979· Opgenomen in: 
The ldea '!.{ Naturallnequality and Other 
Essays, Delhi: Oxford University Press, 
1983,P·H· 
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donesiër zo hopeloos onbekwaam was en de Neder
lander hem nog z6 ver vooruit en zijn regering z6 
sterk was, dat die de gang van zaken bepalen zou en 
niet de ander.' 2 4 

Toen het eenmaal zo ver was ging het allemaal 
veel sneller dan ook de aangehaalde betweter zelf 
voor mogelijk had gehouden. Terugkijkend op zijn 
laat-koloniale leerschool verhaalt de oud-bestuurs
ambtenaar over oerkrachten die zich begonnen te 
roeren, een lawine, een vulkanische stroom van 
hete modder en gloeiende lava, die onstuitbaar 

naderde, een geweld, dat geen mensenmacht be
dwingen kon. Het is wat al te gemakkelijk om onder 
verwijzing naar dergelijke apocalyptische taal maar 
meteen te voorspellen dat na beslechting van de 
koloniale kwestie nu ook de wereldwijde oplossing 
van de sociale kwestie aanstaande is. Maar waar geen 
misverstand over mag bestaan is dat de aanspraak 
op menselijke waardigheid, met inbegrip van het 
recht op verlossing uit armoede en discriminatie, 
steeds luider is gaan klinken. Hoort gij ook die don
der niet? 

24. D. van der Meulen, Hoort Bij de 
donder niet?, Franeker: Wever, 1977, 

P· 9· 




