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tot vooruitgang van een mens of een volk.
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VOORWOORD: HET REFERENTIEKADER VAN DEZE STUDIE.

De hier volgende studie is een werkstuk op het terrein

van de leer over de ontwikkeling der sociaal-economisch

achtergebleven gebieden.. Zij werd ook vanuit het geheel ei-
gen gezichtspunt van deze discipline tot stand gebracht.

Aangezien deze wijze van benadering nog zeer jong is,
een geheel eigen karakter bezit en daardoor als zodanig niet
past binnen het nauwe kader van elk van de vele, meer tradi-

tionele disciplines, die zich met de problematiek der ontwik-
kelingslanden bezig houden, achten wij het noodzakelijk in
dit voorwoord een beknopte verantwoording van de zin, de

utiliteit en zelfs van de noodzakelijkheid hiervan te geven.

Welnu, de met het bestaan en de gewenste "ontwikkeling"

van een aantal ontwikkelingsgebieden gegeven problematiek
bestrijkt een zeer ruim terrein, in zijn algemeenheid uiter-

mate belangrijk en krijgt een steeds urgenter karakter.
Het is derhalve niet verwonderlijk, dat een aantal van

de traditionele wetenschappen, met name de economie, de so-

ciologie, de sociale psychologie. de sociale anthropologie,

de politieke wetenschappen, het recht en ook de ethica zich
de laatste tijd intensief hiermee bezig houden.

Zij doen dit echter slechts en kunnen dit ook alleen

maar doen vanuit hun eigen gezichtshoek en voorzover de be-
streken problematiek op hun eigen terrein ligt.

Dit betekent echter, dat de onderhavige problematiek in
zijn totaliteit door geen enkele van de bestaande traditio-

nele wetenschappen bestreken wordt en derhalve ook de inter-

disciplinaire verbanden niet altijd volledig dit de grondverf
kunnen komen.

Men is zich van deze leemte terdege bewust en streeft
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er daarom ook ernstig naar, door een z.g. interdisciplinaire
aanpak van verschillende wetenschappen tegelijk aan deze on-

bevredigende toestand een einde te maken.

Ofschoon hierdoor ongetwijfeld een deel van de moeilijk-
heden wordt opgelost, blijven echter vele grote problemen be-
staan

Op de eerste plaats is er met name in elk geval een co-

brdinatie en idealiter zelfs een convergentie van de bijdra-
gen van de diverse medewerkende wetenschappen vereist en de-

ze kan alleen maar gegeven worden vanuit een standpunt  dat

als zodanig voor alle van deze vreemd  of op zijn best onder-

geschikt is

Ten tweede vereist interdisciplinair werk een groot fun-

damenteel wederzijds begrip tussen de beoefenaars der mede-
werkende wetenschappen en een grote mate van overeenstemming
m b.t  doelstellingen en methodiek.

Zonder eenzelfde formele kijk op de zaak is dit echter
bijzonder moeilijk, zoniet onuitvoerbaar.

Ten derde zou het voor het verrichten van zinvol werk
op dit terrein nodig zijn, dat dit interdisciplinaire werk
zich tegelijkertijd over een zeer groot aantal wetenschappen
uitstrekt

Dit echter is om praktische redenen welhaast onuitvoer-

baar. waardoor vaak essentidle feiten of samenhangen buiten

beschouwing moeten worden gelaten.

En tenslotte is het nog geenszins zeker of het complex

van de op dit moment bestaande wetenschappen wel het gehele

probleemgebied van de ontwikkeling der achtergebleven landen
omvat.

***************
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Dit alles betekent vanzelfsprekend niet  dat de bestaan-

de wetenschappen: hetzij afzonderlijk of simultaan en in on-

derling verband geen goed werk zouden hebben gedaan of nog

steeds doen. De feiten bestaan immers  om dat in positieve
zin te bewij zen.

Het  blij ft echter  waar,  dat deze benadering  van  de  ont-
wikkelingsproblematiek geschiedt vanuit vele  en vaak irrele

vante kenobjecten en daardoor noodzakelijk tot op zekere

hoogte arbitrair verwarrend en onvolledig blijft
Hoe men een bepaald onderwerp beschouwt  hangt in laat-

ste instantie altijd af van de doelmatigheid van deze be-
schouwing zelf.

In het Westen ontwikkelden zich successievelijk de eco-

nomische  sociologische  psychologische en andere mensweten-

schappen omdat men behoefte aan een dergelijke beschouwings-
wijze kreeg Ofschoon men vooral de laatste decennia de
roep om meer interdisciplinaire samenwerking steeds luider

verneemt, mag men in het algemeen aannemen  dat de bestaande

indeling van wetenschappen op redelijke manier aan de door
de praktijk gestelde eisen tegemoet komt.

In de ontwikkelingslanden doet ze dit echter beslist
niet

Het is daarom zinvol, verantwoord en noodzakelijk, dat

er een alternatief ontwikkeld wordt  dat deze bezwaren onder-

vangt.

Naar onze mening bestaat dit uit de ontwikkeling van
een aparte  geheel nieuwe tak van wetenschap met een geheel
eigen kenobject van waaruit de problematiek der ontwikke-

lingslanden Adn en mdet worden benaderd

Hiermee wordt niet beweerd  dat de andere wetenschappen
niet met hun werk op dit terrein zouden mogen voortgaan (in-

tegendeel  hoe meer hoe beter)  maar wel  dat het na het in-
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stellen van een aantal leerstoelen voor deze problematiek nu

ook nodig is, een echte leer te ontwikkelen, waarin het vele

en goede dat inmiddels door de andere (buur- en hulp) weten-
schappen verworven werd vanuit het typisch eigen kenobject
der " ontwikkeling" gecoBrdineerd en uitgebouwd wordt. 1)

***************

Onze gedachtengang over de aard van deze nieuwe disci-

pline en de plaats welke zij in het bestaande systeem van we-
tenschappen zou moeten innemen, komt kort geformuleerd neer

op het volgende:

De buiten ons denken objectief existerende realiteit,

bestaande uit een enorme hoeveelheid al dan niet levende we-

zens, feiten, handelingen. hoedanigheden met al de daarbij
horende causale  functionele en teleologische verbanden.

vormt: hetzij in zijn geheel. hetzij gedeeltelijk, het zake-
lijk materidle object waarop zich de diverse wetenschappen
richten.

Om dit geheel in zijn totaliteit en vanuit alle mogelij-
ke standpunten tegelijk in din enkele universele wetenschap

te omvatten  bleek in de praktijk door de beperktheid van de
menselijke geest, en ook door de beperktheid van de tijd in-
teresse en hulpmiddelen  welke de wetenschapsbeoefenaren ten

dienste staan, volslagen onmogelijk.

De onderscheiden wetenschappen kwamen derhalve op, Zij

gingen zich van elkaar onderscheiden, doordat ze hetzij ande-
re onderdelen van de bestaande realiteit tot voorwerp van

studie maakten, of  meer nog  doordat ze deze zelfde reali-
teit telkens vanuit een ander oogpunt benaderden.

1)  De nu klaarblijke]ijk  in  de pralitijk gehul digde ste]Jing"development  is  whatdevelopers do" is wetenschappelijk gezien immers hoogst onbevredigend.



5

Het gaat deze wetenschappen derhalve niet in eerste in-
stantie om het hele complex van alle, buiten ons om objec-
tief bestaande samenhangen, maar om de in het denken verenig-
de   same mhangen,   die men ontdekt,als  men de realiteit vanuit
6dn bepaald standpunt (kenobject of formeel object) be-
licht. 1)

Sommige van deze wetenschappen houden zich vanuit hun
standpunt voorts alleen maar bezig met het objectieve " zijn"
(de  z.g. "Seinwissenschaften"), kijken dus alleen maar naar
datgene wat werkelijk is naar de relaties of wetmatigheden
welke daarbij naar voren komen: naar wat men in feite denkt
of doet, naar welke doelen men blijkt te streven en met wel-

ke middelen, in welke situaties en met welke graad van suc-
ces men deze doelen in de realiteit bereikt.

Een andere groep van disciplines, waarvan in brede
kring echter het strikt wetenschappelijke karakter wordt be-
streden, houdt zich daarnaast bezig met de toestanden zoals
die behoren te zijn of de doeleinden die men behoort na te

2streven (het "Sein sollen")   ).
Weer andere bevinden zich in een soort tussenpositie

tussen deze twee uitersten en trachten naast een systema-
tische beschrijving en analyse van datgene wat is d. m.v. een
zo objectief mogelijke doelmatighe,idsanalyse ook aan te ge-

1   )  Zo bestudeert men  in de natuurwetenschappen deze realiteit b. v. vanuit hetspecial e kenobl ect  van de physica, de chemie, de biologie, geologie, petro-
]96ie, meteoroiogie, etc.
IiiJ de menswetenschappen beschouwt  b. v. de economie het menselijke  1 evensl echts voorzover  dit te maken heeft  met het ordelijk   streven naar optimal ebehoeftebevrediging in een maatschappij met beperkt aanwezige  en al terna-tief aanwendbare middelen.
De sociologie houdt zich bezig met dit  ze] fde menselijk leven,  maar ooksl echts voorzover  dit  zich in groepsverband afspeel t.
De sociale psycholo4ie  enalyseert op dezel fde manier de rel aties tussen  in-dividuel e mensen onaer]ing  en hun verhoudingen tot groepen, de psycho] ogie
de mense]ijke denk- en hande]ingsprocessen, etc.

2  ) Hieronder vallen o.a. de ethica en de normatieve sociologie.

'
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ven, hoe men in gegeven situaties bepaalde  van te voren

aangenomen einddoelen via een optimale manipulatie van

middelen en intermediaire doelstellingen het beste kan be
reiken. 1)

Welnu, het is onder deze laatste soort van mensweten

schappen dat wij de ontwikkelingsleer voor de arme landen

zouden willen rangschikken.

Zij houdt zich bezig met de studie van de mens  de

intermenselijke verhoudingen en de samenlevingen (d w z

de daarbij behorende mentaliteit  instituties  structuren
en demografische verhoudingen) 21 voor zover deze betrok

ken zijn bij het streven der ontwikkelingslanden naar een

grotere mate van formele en materiBle gelijkwaardigheid met

de rijke geindustrialiseerde landen  Dit streven uit zich

in pogingen van deze landen  om op zo kort mogelijke termijn

een gestage en snelle economische groei op eigen kracht te

realiseren, een zo hoog mogelijke en steeds stijgende alge
mene levensstandaard voor iedereen te bereiken en de rijke
naties uiteindelijk wat betreft welvaart macht en prestige
in te halen

Als zodanig beweegt de ontwikkelingsleer zich op drie
welonderscheiden niveaus

A  Het beschrijvende niveau

Op het zuiver beschrijvende vlak houdt zij zich bezig

met het verzamelen van monografisch materiaal  dat

1  statisch gezien een beschrijving geeft van het hele

ingewikkelde complex van feiten en samenhangen waar-
door de

1) Typische voorbee] den hiervan  zijn de economie  en de medische wetenschappen.
2) Hierbij ligt uiteraard een zeer grote nadruk op het verband met het econo-

mische.



7

-mentaliteit ;

-de instituties (b.v  van economische  juridische, reli-

gieuze en andere aard) ;
-de sociale structuren ;

-de demografische verhoudingen
van de maatschappijen tijdens de opeenvolgende ontwikke-
lingsstadia en voorzover van belang voor de ontwikkeling
worden gekenmerkt.

2. dynamisch gezien een beschrijving vormt van het ontwikke-
lingsproces zelf en de factoren die als veronderstellin-
gen, stimuli, remmingen, bijprodukten en als conseguenties

van dit proces kunnen worden beschouwd.

Hulpwetenschappen,die op dit vlak voor de ontwikkelings-
leer van belang zijn, zijn vooral:

- de geschiedenis  speciaal de economische, sociale en

cultuurgeschiedenis;

- de sociografie;

- de ethnografie;

- de culturele en sociale anthrologie,

- de ecologie;

- de demografie;
- de vergelijkende rechts-, staats- en godsdienstleer.

B. Het theoretische niveau·

Op het theoretische niveau tracht de ontwikkelingsleer
de samenhangen te analyseren, en daarbij optredende regel-

matigheden en wetmatigheden waaraan de ontwikkelingsproces-
sen gebonden zijn, op te sporen en - voor zover mogelijk -
daze samenhangen ook te begrijpen en te verklaren.

1  Statisch gezien betekent dit dat de ontwikkelingsleer
zoekt naar de op elk ontwikkelingspeil voor deze ontwik-

keling relevante algemene feiten en de daartussen be-
staande functionele verbanden die zij tracht te begrijpen
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en te duiden. Men probeert derhalve de voor de ontwik-

keling relevante algemene configuraties van interde-
pendente sleutelvariabelen op het terrein van de men-

taliteit, structuur, instituties en demografie van de
maatschappijen in elk ontwikkelingsstadium op te sporen,

2. Dynamisch gezien zoekt zij naar de causale en teleolo-

gische bewegingswetten die de dynamiek van de zojuist
beschreven functionele samenhangen in de richting van
de ontwikkelingsdoeleinden beheersen.

Als zodanig tracht zij een critische analyse te geven

van de implicaties die het stellen van de ontwikke-

lingsdoelen in elk ontwikkelingsstadium voor het stre-

ven en handelen van de mens en zijn maatschappij met

zich meebrengt. Ze is derhalve evenals de economie, in

wezen ook een doelmatigheidscritiek over de samenstel-

len van situaties, verhoudingen. middelen en interme-

diaire doelstellingen en handelingen. welke voor het

bereiken van het gestelde einddoel relevant zijn
De vragen waarop hier een in algemene termen gesteld

antwoord moet worden gegeven zijn
Wat zijn de sleutelvariabelen die op het terrein van

de maatschappelijke mentaliteit  structuur  instituties

en getalsverhoudingen als veronderstellingen, hinder-
nissen, bijprodukten . stimuli en gevolgen met de ont-
wikkeling samenhangen en.

volgens welke min of meer algemene regels voltrekt

zich het ontwikkelingsproces van elk stadium naar het

volgende en kan een optimale realisering der ontwikke-

lingsdoeleinden het beste verwezenlijkt worden
Op dit theoretisch vlak streeft de ontwikkelingsleer

er uiteindelijk naar om.
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a. Een adequaat begrippenapparaat op te bouwen om het vast-

stellen van algemene elementen te vergemakkelijken en
generalisatie mogelijk te maken.

b. Via het empirisch verifi8ren van hypothesen de samenhan-

gen en bewegingswetten van het ontwikkelingsproces op te

sporen,

c. Tenslotte op basis van deze functionele samenhangen en

causale bewegingswetten die theoretische ontwikkelings-

modellen op te bouwen waarmee de overgang van het ene

naar het volgende ontwikkelingsstadium begrepen en ver-
klaard kan worden.

Deze modellen, die zowel in mathematische als in verbaal
theoretische begrippen kunnen worden uitgedrukt, kan men op

het hoogste abstractieniveau trachten op te bouwen voor de

wereld als geheel  maar ook veel meer concreet en praktisch

voor de verschillende subregio's daarvan, de individuele

landen of zelfs voor delen daarvan.

Het spreekt vanzelf, dat hierbij een goed gebruik van

de door de'economen reeds geleverde modellen en speciaal de
door de sociologen nog te leveren modellen voor de institu-

tionalisatie van systemen van nieuwe gemeenschappelijke

waarden moet worden gemaakt.

Belangrijke hulpwetenschappen op dit theoretische vlak
zijn:

- de economie ;

- de sociologie ;
- de sociale psychologie;
- de algemene psychologie :
- de vo,lkeren-psychologie ;
-  de ethnologie en de culturele en sociale anthropologie;
- de ecologie.
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C. Het niveau van de Praktische Toepassing.

Tenslotte heeft de ontwikkelingsleer ook een zuiver
praktische, toegepaste dimensie, waarop de via de ervarings-

wetenschappelijke gewonnen kennis gebruikt wordt voor de

daadwerkelijke oplossing van het ontwikkelingsprobleem zelf.

Op dit niveau gaat het erom de algemene ontwikkelings
doelen nader te concretiseren en steunend op de theorie

(speciaal de integrale ontwikkelings-modellen) de meest ge-

eigende maatregels aan te bevelen waarmee deze doelstellingen

onder de gegeven omstandigheden en met de beschikbare mensen

en hulpbronnen kunnen worden gerealiseerd

De belangrijkste hulp-disciplines op dit vlak zijn

de ethica;

- de politieke wetenschappen:

- de toegepaste economie.

- de "sociale politiek'.
***

Vanuit het gezichtspunt van de in het voorgaande ge-
schetste ontwikkelingsleer tracht dit proefschrift nu een al

gemene interpretatie van de kernproblematiek te geven  waar

men bij deze aanpassing mee worstelt.

De auteur signaleert de grote mate van analogie welke
er blijkt te bestaan tussen deze problematiek en die,welke

,/men in de Westerse landen met de naam sociale kwestie  aan-

duidt  dus met het streven naar grotere gelijkheid j recht

en welvaart voor allen binnen de Europese samenlevingen

Hij stelt als werkhypothese  dat ontwikkelingsproblema-
tiek en sociale kwestie wellicht varianten zijn van 66n en

hetzelfde fundamentele probleem en gaat ter verificatie van

deze hypothese daarna over tot een systematische vergelijking
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van·wat hij als de meest wezenlijke trekken van beide
kwesties ziet.

Hij concludeert op basis van deze vergelijking. dat de
Westerse  sociale kwestie en de nationale en internationa-
le ontwikkelingsproblematiek in wezen varianten van din en

hetzelfde fundamentele verschijnsel zijn  met dien verstan-
de echter  dat zich bij de laatste twee een duidelijke ac-
centverschuiving en schaalvergroting van de meest wezenlij-
ke samenhangen voordoet  De studie van de   sociale kwestie"
in Europa werkt derhalve uitermate verhelderend bij het ver-
krijgen van een beter begrip van de ontwikkelingsproblema-
tiek

Door een analyse van de hierbij naar voren komende
overeenkomsten en verschillen probeert hij vervolgens tot

een scherper stellen van de problematiek der ontwikkelings-
landen te komen  de achtergronden en doelstellingen er-
van beter te duiden  een aantal  volgens hem  zeer belang-
rijke feiten en algemene samenhangen nader te concretiseren
en althans een poging te doen om op grond van een interpre-
tatie van de tegenwoordige situatie een aantal duidelijke
ontwikkelingstendensen aan te geven en tot een prognose
voor het verdere verloop hiervan te geraken

* * *  *
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INLEIDING: DE PROBLEEMSTELLING

Het vraagstuk van de maatschappelijke ongelijkheid: van
de onevenwichtige verdeling van de middelen voor het bereiken

van de gestelde levensdoeleinden en de daarop gebaseerde res-

sentimenten en strijd tussen grote groepen uit de samenleving
is ook nu. in de tweede helft van de twintigste eeuw, nog

steeds 66n van de meest wezenlijke problemen waarmee de mens-

heid worstelt

Als men tot voor kort in het Westen over dit probleem

discussieerde  gingen de gedachten daarbij meestal meteen uit

naar de "sociale kwestie". die de binnenlandse verhoudingen

in de landen van Europa en Noord-Amerika reeds zo lang heeft

beheerst en vertroebeld. Daarbij rijzen er beelden voor de
geest op over een op gang komende economische ontwikkeling

over wantoestanden in een gebrekkig functionerend produktie-

en verdelingsproces, over wijdverbreide volksarmoede over

de bewustwording van de (blanke) arbeidersmassa, de activi-

teiten van politieke partijen en de vakbeweging  het ontstaan

van een arbeidersklasse en het verloop van de klassenstrijd
Men denkt aan de sociale bewogenheid van een aantal vooruit-

strevende ondernemers, politici, geestelijken en wetenschaps-

beoefenaars, aan het "sociale werk", dat op velerlei gebied

de nood tracht te lenigen. aan het ingrijpen van de overheid
en het ontstaan van C. A.0. 's, de strijd tegen crises en werk-
loosheid en aan de publiek-rechtelijke regelingen van het be-

drijfs- en arbeidsleven zoals deze zich in bedrijfsorganisa-
ties van velerlei soort hebben uitgekristalliseerd.

Men constateert, dat de nationale gemeenschap waarbinnen men
leeft, spanningen kan vertonen als gevolg van de ongelijke le-

venskansen van de eigen burgers en dat deze spanningen in

sommige gevallen zelfs zo sterk kunnen oplopen dat deze ge-
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meenschap niet langer leefbaar is  als zodanig in gevaar
komt en dan als probleem wordt ervaren,

Deze "sociale kwestie ' heeft men tot nu toe in de ver-
schillende rijke landen vooral als een zuiver nationaal pro-
bleem ervaren  een probleem dat met eigen nationale middelen
en volgens het eigen nationale patroon moet worden opgelost,

In de wereld van politiek en wetenschap hoort men de
laatste j aren echter steeds vaker en steeds nadrukkelijker
stemmen (zoals die van Pierre Moussa 1   Karl Deutsch 2)

R. Bendix 3), H.D. Lassewell 4)  B. Barber 5)  E.H  Carr 6)
Janssens 7). Ogburn en Nimkoff 8)  Merton 9   en de Tilburgse

hoogleraren Janssen en Pieters 11)  die betogen dat er10)

naast en wellicht als voortzetting van het nationale sociale
probleem ook op wereldniveau een  kwestie  van deze aard aan

1) Pierre Moussa: Les Nations Prol etaires
Presses Univ. de France, 1960.

2) Karl Deutsch i Nationalism end Social Communi cation·
New-York  1953,  (pag.  164  e. v.)"     "    : The Growth of Nations in World Politics I 1953 b]z. 163 e.v.

3) R. Bendix : Social Stratification and Political Powers in: Class, Status,Power; Bendix en Upset, Glencoe III. 1953, b]z. 597-598.
4)  Harold D. Lasswell Nations  and Cl asses opgenomen in· Reader in PublicOpinion and Communication' Berel son en Janowitz, Glencoe,  III.1953, blz. 28-43.

5) B. Barber : Social Strati fication:
: New-York  1957,  bl z.  259

6) E. H. Carr : Socialization of Nationalism, in:Con f]ict and Cooperation among Nations: Uitg. Duchacek  New-York   1960,   bl z.   60  e. v.
7)  L.  Janssens : Moraal en Were] dbevalking:  Katholiek Culturee] Tijdschrift

Streven, Nov./Dec. 1953

8) Ogburn en Nimkoff: Sociology· New-York  1958 bl z.  525
9) Robert K. Merton: Social Theory and Social Structure. Glencoe III. 1957bl z.  380

10) L.H. Janssen · Hule aan Onderontwikke]de Landen Streven  Juli 1957idem [klties to Underdeveloped Countries Socia] Order, Mei 1958

11)  J.M.  Pieters  ·  Hulp aan Onderontwikke]de GebiedenStenfert Kroese, Leiden, 1954
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het ontstaan is. Deze kwestie is in wezen die welke men

thans algemeen me t het begrip " Internationale Ontwikkelings-

problematiek" aanduidt.

Hierbij wijst men op de enorme verschillen in materi&le

rijkdom onder de volken en de daarop gebaseerde ongelijkheid

in macht, prestige en welvaart, op het verschijnsel van de

(beweerde) koloniale en post koloniale uitbuiting der ge-

kleurde volken; op het ontstaan van ressentimenten tegen het

rijke en geindustrialiseerde deel van de wereld en op de op-

komst van een soort internationaal klassebewustzijn en op
klassenidentificatie bij de "proletarische naties".

Indien men wil  kan men inderdaad op vele plaatsen de

eerste tekenen van een beginnende strijd van de arme en on-

derontwikkelde volken om een beter bestaan. signaleren  De

afgunst jegens het Westen stijgt, men beschuldigt en formu-
leert eisen, velen beschouwen de ontwikkelingshulp die de
rijke landen aan de arme geven niet als een gunst, maar als

een recht, in grote delen van de gekleurde wereld heerst er

onrust, het zelfbewustzijn der arme naties groeit en men kan
in de conferenties van Bandoeng: Moshi  Cairo en vooral in

de Handelsconferentie van 1964 te Gen6ve de eerste aanzetten

zien, die tot blokvorming van de arme natie,s leiden.
Dat zijn allemaal dingen, die we vroeger op het natio-

nale plan analoog ook hebben zien optreden bij de emancipa-
tie van de volksklasse en de strijd van de arbeidersbeweging.

Aan de andere kant bestaat er kennelijk een grote mate
T,

van analogie tussen de houding der rijken jegens het  gemene
volk" in le,t midden der vorige eeuw en de attitudes en handel-
wijzen die men tegenwoordig bij de welgestelde naties m.b t
de " ontwikkelingsgebieden" aantreft Dit geldt met name  voor
de ideologie waarmee men deze houding rechtvaardigt  de be-
langen die men verdedigt of tracht te verbergen en de vormen
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en mate waarin men aan hulp doet en de redenen die men daar-
voor aanvoert.

Deze en andere in dit verband te noemen onderwerpen zijn
stuk voor stuk belangrijke zaken die alle van groot belang
zijn voor het welzijn der volkeren en de handhaving van de
internationale vrede.

En als het inderdaad waar is  dat men ze allemaal vanuit
het gezichtspunt van een eventuele "sociale kwestie op wereld-

schaal" kan bestuderen  ordenen  en daardoor wellicht beter be-
grijpen dan is een nadere beschouwing van de hiermee gescha-
pen problematiek alleszins de moeite waard.

Wij stellen daarom bij wijze van werkhypothese, dat er
zich thans op wereldschaal m b t  de onderlinge verhoudingen
tussen de arme en de rijke naties een soortgelijke problema-
tiek voordoet, als die, welke sinds de industriale.en econo
mische revolutie de verhouding tussen de arme en de rijke
volksdelen in de landen van het Westen heeft gekenmerkt
M a w dat het mondiale "ontwikkelingsprobleem" in feite een
"sociale kwestie" vormt  die als zodanig gekend en begrepen
moet worden

Om deze hypothese te kunnen verifiEren geven wij in het
eerste deel van deze studie bij wijze van uitgangspunt en re-
ferentiekader een overzicht over de aspecten die naar onze
mening als de hoofdkenmerken der Westerse sociale kwestie
moeten worden beschouwd.

Hierna volgt in het tweede gedeelte een gedetailleerde
testing van de hypothese zelf  met als sluitstuk een be
schouwing over de eventuele implicaties en consequenties van
de uitslag hiervan

**. *   *



16

Maar niet allidn op wereldschaal vindt men analogieBn

met de Westerse " sociale kwestie " . Ook als men weer tot
het niveau der nationale samenlevingen in de afzonderlijke
landen afdaalt dan blijkt, dat er daaronder vele zijn waar-
aan de bij ons reeds meer dan een eeuw oude doorbraak naar

economische ontwikkeling en de daarmee verband houdende so-

ciale problematiek tot voor enige jaren zo goed als geheel

Zijn voorbijgegaan.
Nu ontwaakt men echter ook in deze gebieden en tracht

men daar met man en macht een dergelijke doorbraak naar eco-
nomische groei te forceren. Kijkt men vervolgens naar de om-
standigheden waaronder men dit doet  of naar de consequen-
ties welke dat streven op sociaal gebied tot gevolg blijkt
te hebben  dan ontmoet men ook hier vele feiten, omstandig-

heden en ontwikkelingen  die de Westerling op grond van zijn

eigen geschiedenis heel erg bekend aandoen. Dit geldt zowel
1 '

voor de oorzaken die tot het ontstaan van een sociale

kwestie " leiden, voor de verschillende aspecten van deze

kwestie zelf en ook voor een aantal van de middelen die men

voor de oplossing daarvan aanwendt.

Zo is het b.v. duidelijk, dat het op gang komende eco-
nomische ontwikkelingsproces op den duur niet alleen tot een

vernieuwing van het economische leven maar tot een complete

ombouw van de hele cultuur leidt. De traditionele samenle-

ving wordt omgezet in de moderne maatschappij.
Ook hier valt - net als vroeger in het Westen - met de

traditionele instituties en structuren ook een groot deel

van de bestaande oude zekerheden en ontwikkelingsmogelijk-

heden in duigen en moet er een periode van relatieve chaos

overwonnen worden, voordat deze zekerheden - nu op moderne
leest geschoeid - hersteld zijn.

Het nationale inkomen is er even ongelijk, of nog onge-
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lijker  over de verschillende volksgroepen verdeeld als des-
tijds in Europa en men wordt zich snel van deze ongelijkheid
bewust. De oude standen" of kastenmaatschappij neemt gaande-

weg een nieuw klassenkarakter aan.

De onrust groeit en in een aantal van de betrokken landen

kan men nu al van een uitgesproken acute sociale crisistoe-

stand spreken.

Ook hier zijn de belangen.welke arm en rijk in geschei-

den kampen drijven uit onze eigen geschiedenis bekend. even-

als de ideologische argumenten, die men over en weer tegen

elkaar uitspeelt.

Een analoge klassenvorming en klassenstrijd ontmoet men
in zo goed als elk ontwikkelingsland

De partijen en vakverenigingen, die zich met deze proble-
matiek gaan bemoeien,vertonen een grote analogie met de onze
en ook in de ontwikkelingsgebieden ontmoeten wij een soort
van sociaal overheidsingrijpen en van sociaal werk, die een
grote mate van overeenstemming vertonen met die welke bij ons
indertijd als ."hefbomen" bij een progressieve oplossing van
het "sociale probleem" werden gebruikt.

De vraag is daarom gerechtvaardigd of men hieruit mag
concluderen dat deze nieuwe sociale kwesties in wezen soort-
gelijk zijn aan die, welke we tijdens de gesbhiedenis der
Westelijke landen hebben leren kennen. En meer speciaal nog
of de manier waarop in deze landen naar de oplossing van het

sociale probleem werd gestreefd ook in de onderontwikkelde
gebieden bruikbaar is. Als dit zo is  dan kunnen deze gebie-
den zonder meer de harde lessen die men in het Westen ten
koste van vele offers geleerd heeft ter harte nemen en bezit-
ten ze in feite een soort blauwdruk voor de actie die ze on-
dernemen kunnen

Als echter de situatie waarin de bedoelde kwestie ontstaat
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op wezenlijke punten van die in het Westen afwijkt en ook de

daar gebruikte "hefbomen" z6 met deze situatie verweven zijn.
dat ze daar niet zonder meer los van kunnen worden gedacht.

dan heeft navolging van het Westen niet alleen slechts wei-

nig zin  maar kan zelfs tot catastrofale gevolgen leiden.

De derde afdeling van deze studie zal daarom gewijd wor-
den aan een gedetailleerde vergelijking tussen de omstandig-

heden waaronder voorheen in het Westen de doorbraak naar eco-

nomische groei plaats vond en die. waaronder dit nu in de

ontwikkelingslanden gebeurt.

Vervolgens zullen we de wezenlijke gelijkenissen maar

ook de verschillen in de daaruit voortvloeiende sociale kwes-

ties  oude en nieuwe stij 1  trachten op te sporen en tenslot-
te nagaan in hoeverre de drie voornaamste "hefbomen" die in
het Westen bij de oplossing van deze problematiek werden ge

bruikt ook in de ontwikkelingslanden zinvol en bruikbaar zijn.

* * *   *
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EERSTE AFDELING

ACHTERGRONDEN EN ONTWIKKELING

VAN DE WESTERSE 'SOCIALE KWESTIE"
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HOOFDSTUK I

DE WESTERSE DOORBRAAK NAAR ECONOMISCHE GROEI,
DE DAARMEE GEPAARD GAANDE ALGEMENE SOCIALE

DYNAMIEK EN HET ONTSTAAN DER "SOCIALE KWESTIE"

In de anderhalve eeuw, die tussen de jaren 1750 en 1900
verstreek  gebeurde er in de landen van het Westen iets

vreemds. lets, dat voorheen in de geschiedenis der mensheid
nog nergens was voorgekomen.

Dit buitengewone bestaat hierin, dat er zich in de

kringloop van het sociale en economische leven van deze lan-

den  die zich voorheen  zoals op zovele plaatsen elders in

de wereld, in een groot aantal vicieuze cirkels op een be-

paald niveau voortbewoog  vrij plotseling en op significant

grote schaal een merkwaardige versnelling, schaalvergroting

en ombuiging in een nieuwe richting voordoet.

Hierdoor wordt dit adderkluwen van vicieuze cirkels

voorgoed doorbroken en komt er in evenzovele "benevolent"

cirkels een allesomvattend ontwikkelingsproces op gang, dat

binnen betrekkelijk korte tijd het leven der Westerse vol-

ken verandert en nu bezig is, ook  aan de aarde als geheel een
nieuw aanschijn te geven.

Tijdens dit ontwikkelingsproces slaagt men er in deze
landen dirst in, een doorbraak naar een nieuw stadium van

gestage -zich als het ware zelfstimulerende-groei op econo-
misch gebied te forceren en vervolgens, om tijdens een lan-

ge en soms moeilijke aanpassingsperiode een steeds bevredi-

gender oplossing voor de daarmee gecrederde "sociale kwestie"

te realiseren.

Omdat men thans zowel op internationaal niveau  (voor
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de volkeren ter wereld tezamen genomen) en ook binnen de na-
.'

tionale samenlevingen der z.g. onderontwikkelde landen ook

met een dergelijke doorbraak naar een nieuwe dynamische eco-

nomie en een maatschappelijke problematiek  die een grote

analogie met de "sociale kwestie" in het Westen vertoont,ge-
confronteerd wordt, heeft het zin deze Westerse ontwikkeling
op dit terrein nog eens stap voor stap op haar wezenlijke
elementen te toetsen.

Als algemene achtergrond voor een systematische verge-

lijking met de kenproblemen die nu met de ontwikkeling der

achtergebleven landen samenhangen, volgt daarom hier een be-

knopt overzicht over het verloop der Westerse "sociale kwes-
tie" en de omstandigheden waaronder deze ontstond en naar een
oplossing tendeerde.

Par. 1.  Het Ideaaltype van de Traditionele Westelijke Samen-

leving.

De voornaamste algemene karaktertrekken  die de tradi-
e ,

tionele samenleving voor het begin van de doorbraak naar ge-
stage groei typeren, kunnen, zonder de waarheid al te zeer

geweld aan te doen op Weberiaanse wijze in het volgende
"1)               ""ideaaltype of zo men wil sociale model" samengevat

worden

1)  Max Weber: Wirtschaft und Gese]]schaft    1925,  en  zeer  specifiek:
Gesamme] te Aufsatze zur Wissenschafts]ehre.   1922  blz.   191. ·
" Ein Ideal typos wird gewonnen durch einseitige Steigerung eines
oder einiger Gesichtspunkte und durch Zosammenschlusz einer Fulle
von diffus und discret, hier mehr, dort weni6er, stellenweise Barnicht vorhandenen Einzelerscheinungen, die sich Jenen einseitig

herausgehobenen Gesichtspunk ten fiigen, zu einem  in sich einheit-
lichen Gedankenbilde ".
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De mentaliteit die de samenleving beheerst, is er een
van fatalisme op lange termijn. 1) Men is vrij machteloos

en voelt zich ook sterk afhankelijk van de krachten van na-

tuur en bovennatuur, waardoor het denken van de mens sterk

religieus , magisch en irrationeel gekleurd en op het ."Jen-
seits" gericht is. 2) De behoeften die me& heeft zijn sterk

begrensd van omvang, 3) voor elke volksgroep duidelijk be-

kend en in grote lijnen sinds mensenheugenis dezelfde. Men
handelt in termen van "status quo"  en "precedent", volgens

traditioneel dezelfde denk- en actiepatronen. De heersende

ethiek formaliseert en sanctioneert dit alles in regels, die
er toe neigen de bestaande toestanden te perpetueren 4).

De sociale structuren en instituties, die het politieke-,

economische-, religieuze- en.culturele leven van de mensen

grotendeels bepalen, zijn weinig rationeel van aard en wor-

den door starre en atavistische tradities beheerst 5)
- Gezag, invloed en rijkdom 6) zijn over het algemeen ge-
concentreerd in handen van.een betrekkelijk kleine en vrij

stabiele.dlite van landbezitters, militairen, ambtenaren en

priesters en de manier waarop men de samenleving georgani-

seerd heeft,is meestal sterk hiZrarchisch van aard.

1) W.W.Rostow:  De Vij f Fasen van Economische Groei. Aula Reeks, Het Spectrum,
Utrecht 1963, b]z. 18

2)  R.H.Tawney·    Religion  and  the Rise of Capitalism, Mentor Book, 1948. pp. 11-61.

3) W. Sombart's " BedarfdeckungsQrinzip " Zie  Der Modeme Kapitalismus, His-
torisch-systematische Darstellung des Besammteuropaischen
Wirtschaftlebens von seinen Anfangen bis zur Gegenwart,
Minchen-Leipzig, Dincker & Humblot Ver]ag, 1921, 6 delen.

4) Zie: b. v. de Thomistische leer van " Staat en Stand ", van het gebruik der
z. g. " superflua " en het Kerkelijke renteverbod.

5) Werner Sombart· Der Moderne Kapitalismus Historisch-systematische Darstel-
]ung des gesammteuropliischen Wirtschaftlebens von seinen An-
fangen bis zur Gegenwart. Munchen - Leipzig. Dincker & Humblot
Verl ag,   1921   6   del en.

6) idem. Die beginnende Umschichtung der Gesellschaft Omstreeks 1750 waren in
de Europeesche landen   60%  van de mensen  volsens  de toen heersende  nor-
men zeer arm, 30% arm, 9% in goede doen en 1% ecItt rijlt.
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De sociale schaal  waarbinnen de bestaande structuren en

instituties tot gelding komen  is voor de wezenlijke elemen-

ten van het maatschappelijke leven maar zeer beperkt en zo-

wel de horizontale als de verticale mobiliteit van de grote

meerderheid der bevolking is slechts bijzonder gering.
- De ontplooiingsmogelijkheden van de individuele persoon

en ook zijn verhoudingen ten opzichte van andere personen,

worden minder bepaald door zijn eigen speciale eigenschap-

pen (b.v . intelligentie  doorzettingsvermogen. of inventie-

ve geest)  alswel door de maatschappelijke status. waarmee

hij in de maatschappij geboren wordt.

- Bestuur, administratie en rechtspraak zijn vaak zeer ir-

rationeel en gebrekkig georganiseerd en laten ondanks de

sterke tradities door hun kastekarakter en grote persoon-

lijke beinvloeding aanmerkelijk ruimte voor willekeur, cor-

ruptie en onbekwaamheid open.

- Bevolkingswetenschappelijk gezien heeft de samenleving
het stadium van de demografische  transitie nog niet be-

reikt en ofschoon de "fertility" van de bevolking haar
"fecundity" dicht benadert is het sterftecijfer door veel
ziekte, een gebrekkige economie, de slechte inkomensverde-

.

ling en periodieke rampen (Dorlogen, epidemieen,hongersnood)

z6 hoog dat er een soort evenwicht bestaat en het mensenge-
tal slechts traag toeneemt.

- Men beschikt weliswaar reeds over een vrij grote dosis van

geaccumuleerde kennis  kunde en bekwaamheid op velerlei ge-
bied, maar zowel wetenschap als techniek worden nog niet op

uitgebreide schaal of rationeel-exact en systematisch be-
dreven. Het werk dat gedaan wordt speelt zBch nog voorname-
lijk op zuiver traditionalistisch en organisch. vlak af en in
de bestaande "wetenschap" viert de fantasie nog volop hoog-
tij  Voor nieuwe uitvindingen, die de bestaande toestanden
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veranderen of het heersende maatschappij beeld kunnen aan
tasten is er in de door tradities bepaalde bredere maat-

schappij maar weinig speelruimte.

Economisch gezien valt meteen op  dat de maatschappij als

geheel genomen arm is. Het gemiddelde inkomen per hoofd
ligt niet zo hddl ver van dat in de tegenwoordige onderont

wikkelde gebieden verwijderd 1) Bovendien is dit gemiddel-
de inkomen zddr ongelijk over de verschillende bevolkings-

strata verdeeld 2)

De twee voornaamste economische kenmerken van de tra

ditionele samenleving zijn echter ndch deze nationale armoe

de n6ch de slechte verdeling daarvan over de individuele

volksgroepen  maar het feit dat er kennelijk een plafond

voor de bereikbare produktie per hoofd en grote obstakels
op de weg naar een betere verdeling blijken te bestaan

De oorzaak hiervan is dat de kringloop van de econo-

mische produktie en verdelingsprocessen zich kennelijk op
een en hetzelfde niveau in een soort vicieuze cirkel blijft
voortbewegen en de impulsen die in staat zouden zijn dit

patroon te doorbreken te klein van omvang of kracht blijven
Wat er in feite gebeurt wordt voor een gedeelte door

oorzaken op het engere terrein van de economie veroorzaakt

maar hangt eigenlijk nog midr af van het hierboven omschre
ven complex van socio culturele toestanden en omstandighe.

den

Welnu  om een  economie te laten groeien is het nodig

1)  L. J.Zimmerman The Distribution of World Income Artikel in Essays on
Unbal anced Growth (Ed. E. de Vries)  Mou ton  &  Co.,   Den  Haag
1962  pp. 28-56.

S.S. Kumetz Underdeveloped Countries and the Pre·Industrial Phase in
the advanced Countries  An Attenpt at Camparison
Procedings World.Pop.Conf.1954 Vol V New-York.

2)    Zie de eerder geciteerde  en aan W. Sembart ont] eende  cij fers hierover.
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dat.er gespaard.en geinvesteerd wordt. In de traditionele

samenleving is de neiging hiertoe echter bijzonder gering
Volgens Rostow wordt er minder. dan 5% van het nationale in-
komen per jaar geinvesteerd. Dit komt voor een deel doordat
de samenleving als zodanig arm is en zich  zelfs gesteld dat

ze dit zou willen  geen grote besparingen kan permitteren.

Door de zeer ongelijke inkomensverdeling verdienen de

armere bevolkingsstrata immers nauwelijks genoeg om in hun

meest essentidle levensbehoeften aan voeding, kleding en
huisvesting te kunnen voorzien. De weinig gegoeden en zeer

rijken die er zijn investeren om socio cultureel bepaalde
redenen zo goed als niet.

Deze mensen zijn aan de ene kant niet in staat overschotten

te kweken  omdat ze de gecreEerde rijkdom volgens het heer-

sen-de behoeften ·-patroon nodig hebben om "zoals dat behoort "
"er "naar staat en stand te kunnen leven.

Aan de andere  kant  zijn ze -omdat hun behoe ften- schema
toch altijd traditioneel volgens staat en stand begrensd is-
niet bereid  zich bijzonder voor het kweken van overschotten

in te spannen,

Want ook de, producent produceert niet om de winst of het ple-
zier van het produceren zelf  maar alleen om aan zijn door
traditie bepaalde en op zijn stand gebaseerde behoeften te

kunnen voldoen. (Bedarfsdeckung). Zijn grote ideaal is niet
dat van de "ondernemer" maar van de "rentenierende land-edel-
man". Zijn devies is kleine produktie of omzet weinig moeite
en grote opbrengst of winst. 1)

Door het stabiele kasten karakter van de maatschappelij-

ke structuur wordt verder aan de weinige non-conformisten die

er zijn en die over de wil  de capaciteiten en de middelen

1)  W. Sombart·  Op Cit. Dee] I, blz. 327 ey.
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beschikken om de produktie te vergroten (de subdominante

dlite der opkomende bourgeoisie) voorlopig de kans onthouden

om zich economisch uit te leven.

Het zwaartepunt van de economische bedrijvigheid ligt in
de traditionele samenleving bij de landbouw, die meer dan

drie kwart van de arbeidende bevolking van werk voorziet 1).

In deze sector werkt men echter z6 primitief, dat de voortge-

brachte opbrengsten nauwelijks voldoende zijn,om de totale
bevolking te voeden, laat staan om de overschotten te kweken,

die voor het vrijstellen van arbeid voor andere produktietak-
ken, het doen van investeringen, de aankoop van machines bui-
ten de locale markt of het scheppen van een markt voor in-

dustriEle produkten nodig zijn. Bovendien komt de opbrengst

van deze sector zo goed als geheel in handen van bevolkings-

groepen, die op grond van hun maatschappelijke positie, het-
zij niet kunnen, hetzij niet willen investeren. (De landhe-

ren en hun pachters, landarbeiders, deelpachters, " share-

croppers", horigen en lijfeigenen).
Omdat de bevolking zo goed als in evenwicht, het be-

hoeften-patroon "standesgemass" en traditioneel bepaalt en

de kastenstructuur in de samenleving vrijwel stabiel zijn.
ontstaat er weinig vraag naar meer of naar nieuwe produk-
ten. Dit wordt nog versterkt door het feit, dat de schaal

waarop het hele maatschappelijke leven zich afspeelt door

de gebrekkige verkeers- en communicatie-techniek sterk 10-

caal begrensd is.

Als de vraag echter vrijwel gelijk blijft, vindt ook de pro-
duktie hierin slechts weinig nieuwe stimulansen. Omgekeerd

heeft het trouwens weinig zin om dingen te vragen. die het

produktieve apparaat -ook weer grotendeels op sociologisch

1) W. W..Rostow: Op Cit. Blz. 36
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gefundeerde gronden  niet bereid of in staat is te leveren

De marktomvang blij ft dus klein 1) en kan maar moeilijk ver-
groot worden.

Techniek en wetenschap die de produktie zouden kunnen

verbeteren of vergroten zijn ofwel niet aanwezig  of worden

voor dit doel niet regelmatig en systematisch benut 2)  De
traditionele maatschappij mist immers de rationele en exacte

mentaliteit die voor systematisch onderzoek nodig is  vreest

de gevolgen  die nieuwe uitvindingen voor de bestaande struc-

turen en instituties insluiten is niet bereid hier offers

aan te spenderen en weigert in vele gevallen pertinent om
gedurende lange tijd duidelijke verbeteringen te aanvaarden

De organisatorische vormen  waarbinnen het economische

leven zich afspeelt  maken een integraal deel uit van het

grotere  door starre tradities beheerste geheel van maat

schappelijke structuren en instituties
De kastenmaatschappij bepaalt wie wat doet en door de feoda-

le verhoudingen op het platteland en het gildewezen in de

stad wordt ook de omvang  aard en wijze van de produktie
soms zelfs tot in de kleinste details- geregeld

Ruimte voor nieuwe producentengroepen  nieuwe technieken of

nieuwe produkten die deze starheid zouden kunnen doorbreken

is er zo goed als niet

Beziet men dit alles bij elkaar  dan is de enig moge-
..lijke conclusie. dat alle opgesomde elementen elkaar in een

groot socio-cultureel gekleurd adder-kluwen van vicieuze cir-

kels over en weer bepalen en op laag niveau in evenwicht hou-

den.

1)   Met uitzondering  van een beeerkt assortiment  van rel atieve luxe-producten,
die een grote waarde in klein bestek vertegenwoordigen en tot de traditio-
neel    erkende con sumptie   der rijken behoren.

2) W.W. Rostow· Op at. blz. 18.
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Hierin ligt de grote algemene oorzaak waarom wetenschap en

techniek stagneren, overge6rfde structuren blijven bestaan

de menselijke geest in de ban der traditie gevangen blijft,

de massa der bevolking apatisch in armoe en ellende voort-

vegeteert en de economie niet in staat is, het plafond van
het eenmaal bereikte inkomen per hoofd te doorbreken.

Par. 2. De Ingredidnten voor de Doorbraak naar Groei

Bekijkt men het boven omschreven ideaaltype op zijn
'Face value" dan is er geen speld tussen te krijgen en
sluit de kringloop naar alle kanten volkomen. En t6ch leert

een eenvoudige blik om ons heen ons, dat de tegenwoordige

samenleving er heel anders uitziet.

Het is dus klaarblijkelijk zo geweest, dat er binnen de
mazen van het zojuist geschetste model wel degelijk de nodi-
ge speelruimte moet hebben bestaan voor de factoren, die er

tezamen en in onderling verband op de lange duur toe geleid

hebben  dat de revolutie die zich op praktisch alle terrei-

nen van het leven tussen 1750 en nu heeft voorgedaan  moge-

lijk werd.
Welnu. wat waren de voornaamste van deze factoren en

hoe waren ze in staat de geschilderde vicieuze cirkels te

doorbreken ?

Werner Sombart heeft er in zijn baanbrekende studie
over "Der moderne Kapitalismus" op gewezen, dat zich vanaf
ongeveer 1450 in de marge van de Europese traditionele

samenleving een aantal verschijnselen voordoen  die in dit

verband van de grootste betekenis zijn.
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Op de eerste plaats blijkt n 1. dat de geestesgesteldheid
die deze samenleving kenmerkt van die tijd af eerst inci
denteel en bij enkele marginale groepen  maar naar gelang de

tijd verstrijkt bij steeds meer en bredere lagen van het
volk begint te veranderen,

Het beschreven irrationalisme en atavistische traditio-

nalisme moet op de duur wijken voor een meer rationele en op

causale logica gebaseerde levenshouding  De hoofdaandacht

van de mensen gaat over van de bovennatuur naar het zintuig-
lijk waarneembare Het bestaande fatalisme maakt plaats voor
een zelfbewuste poging de natuur te beheersen. Het communa-

lisme dat de middeleeuwen karakteriseerde  wordt door een

opkomend individualisme aangetast. En wellicht het belang-

rijkste van alles  in de plaats van het "Bedarfdeckungsprin-
zip" dat de traditionele voortbrenging beheerste. treedt hoe

langer hoe duidelijker een nieuw en onverzadigbaar "Erwerbs-
streben". Sombart wordt bepaald lyrisch als hij beschrij ft

"hoe uit deze ingredianten een nieuwe "Wirtschafts-gesinnung
.

groeit. die hij als een synthese van de Faust' 1) en de
"bourgeois'-geest 2) typeert.

Wetenschap en techniek raken onder invloed van deze gees-

tesgesteldheid. Men gaat de wereld waar men in leeft als een

object zien dat objectief bestudeerd  systematisch benaderd

en in mathematische formules uitgedrukt kan worden.

De natuur wordt hierdoor gaandeweg ontheiligd en verzake-
lijkt. Men zoekt en vindt de wetten die haar gedrag beheer-

1)     De frisse onbevangen,   uit  lust   tot  avon tuur, bij geloof, waanvoorstellingen
en on ru st geboren drang naar weten, kunnen, hebbent macht, heersen en ver-
overen,  die  zich uit  in het handelen  van  de l aat-middel eeuwse roofridders,schatgravers, a] chimisten, specu] anten, woekeraars en projectenmakers.

2)   Een  solide, vlijtiBe. spaarzame. methodisch -doe] bewu ste, rekenkundig
exattte,   rationele  J evenshouding  van de opkomende burgerij.
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sen en past deze ten eigen nutte toe.

De techniek verandert van aangezicht. Empirisch traditionele

methoden worden vervangen door rationeel doelgerichte, de

organische krachten van mens en dier worden aangevuld door
nieuwe mechanische, naast de traditionele vegetatief animale

hulpstoffen worden anorganische en chemische steeds belang-

rijker.
In de praktijk betekent dit dat de samenleving in staat

gesteld wordt voor haar voorraad kracht- en hulpstoffen te

vermenigvuldigen. de arbeidsproduktiviteit van het individu

door de inschakeling van allerlei apparaten (die het in

staat stellen beter te voelen, horen zien, krachten te ont-

plooien en zich sneller te verplaatsen) sterk vergroot en

een succesvolle strijd tegen ziekte en dood aan te binden.

Om dit alles te kunnen realiseren was echter kapitaal no-

dig, v661 kapitaal zelfs. Men kan zich dus afvragen, waar

ondanks de beschreven vicieuze cirkels op dit gebied de

overschotten vandaan kwamen  waaruit men de investeringen

die voor de doorbraak nodig waren kon doen.

Men kan in dit verband op de volgende hoofdbronnen wij-

zen

De groepen heterodoxen (vooral Joden) en vreemdelingen.

die zich in de marge van de laat-middeleeuwse. maatschappij

ondanks het bestaande woekerverbod met het lenen van gelden

konden bezig houden, oefenden weliswaar een zeer riskant be-
roep uit  maar kregen de kans hoge rentes te vragen en in

korte tijd grote kapitalen te accumuleren. Vooral waar men
in ruil voor leningen aan staat. kerk of ridderorden het
recht kreeg om belasting te innen of monopolies uit te bui-

ten  werd op deze manier grote rijkdom vergaard.

Omdat het stedelijk grondbezit vaak in weinige handen
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geconcentreerd en de ruimte binnen de wallen zeer beperkt

was, konden grondspeculanten via handel in- en verpachting

van grond hun vermogen vergroten.

De nieuw ontgonnen ertsmijnen brachten via de "berg-

zegen" nieuwe overschotten voor een groep muntheren, munt-
pachters en munters.

Door de gebrekkige manier, waarop de traditionele maat-

schappij functioneerde en de grote mate van willekeur die er

heerste, konden sommige categoriedn van mensen (belasting-,
tribuut- en tolheffers, monopolisten, ambtenaren, roofrid-

ders, kaapvaarders en onteigenaars van kerkgoederen) zich
via roof, diefstal, bedrog en listen grote bedragen toe-

eigenen.

De dwanghandel met allerlei afhankelijke gebieden le-

vert aan bepaalde groepen uit de Hanze-steden, Italid, Por-

tugal, Spanje, Holland. Frankrijk en Engeland grote kapita-

len op.

Door de uitbuiting van slaven in de kolonion  1) en

de vele soorten van dwangprestaties die door grote groepen
van mensen in de vormen van lijfeigenschap, horigheid:
vroondiensten, gedwongen leveranties, landrente ook thuis

geleverd moesten worden, kon een kleine groep zich op grote

schaal verrijken.
De feodale rijkdom van de adel en de Kerk kon soms door

kapitalistisch beheer vergroot worden en overschotten ople-
veren.

De belastingen die aan staat en Kerk (de Peterspenning)

moesten worden afgedragen, leverden aan deze openbare licha-

men veel baargeld op, dat voor produktieve investering in

aanmerking kon komen.

1)  L.C. Vrijman: Sl avenhande]  en Sl avenhal ers. P.N.van Kampen, Amsterdam,   1943.
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Sombart wijst er met grote nadruk op  dat al deze bron-

nen eigenlijk buiten het raam van de kapitalistische maat-

schappij zoals die later zou ontstaan  vallen. Volgens hem

was het kapitaal dat op normaal zakelijke manier door onder-

nemers in de latere betekenis van dat woord bijeen gebracht

werd  gering.

Deze niet-kapitalistische, "Faustiaanse" accumulatie

was echter een basisvoorwaarde  een pre-conditie voor het

ontstaan van de kapitalistische maatschappij  die de door-
braak naar groei tot stand bracht  Zij leverden immers de

gelden op waarmee de jaarlijkse investeringsquote van onder
de 5% tot het volgens Rostow voor groei noodzakelijke per-

centage van 10% van het nationale inkomen kan worden opge-

voerd . Pas als men vanaf omstreeks 1750 zover is  worden1)

de meerwaarde, gecrederd uit winst  grondrente  huur en spe-

culatiewinst en de credietverlening via het opkomende bank-

wezen de hoofdbronnen van het kapitaal  dat voor de verdere
groei nodig is.

Voor een moderne. efficiZnt producerende economie is
arbeid nodig. Arbeid in grote hoeveelheid, op de juiste
plaats en tijd aanwezig mentaal aan de nieuwe produktiewij-
ze aangepast technisch bekwaam en verkrijgbaar tegen een

prijs. die het voor de ondernemer rendabel maakt om hem in
te schakelen. Welnu, in de lange periode v66r de definitie-

ve doorbraak naar groei vormde zich vooral uit twee hoofd-

bronnen geleidelijk een reserve aan arbeid, die qua hoeveel

heid steeds meer aan de behoefte van de opkomende onderne-
mers tegemoet kwam. Aan de ene kant leverden de leiders der

oude traditionele maatschappij door gebruik te maken van hun

1) W.W. Rostow· Op Cit blz. 22 en 38
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feodale previleges een groot aantal dwangarbeiders (horigen,

schuldslaven, bewoners van armen- en weeshuizen) aan de

nieuwe ondernemingen. Anderzijds ontstond er door de stijgen-
de bevolkingsdruk, de progressieve oplossing van een aantal

feodale huis- en dorpsgemeenschappen (landgoederen, kloosters,

communale vormen van grondbezit), de technische ontwikkeling

(waardoor vele soorten handwerk teniet gingen), de opheffing

van de horigheid, door oorlogen, crises een stijgende belas-
tingdruk en het wegvallen van vele traditionele neven-ver-

diensten een proletariaat, dat in ruil voor zijn levensonder-
houd niets anders dan zijn eigen arbeidskracht aan te bieden

had. 1)

Dit industriEle reserve-leger bestond echter niet uit de
gewenste vari6teiten (teveel ongeschoolde=, te weinig ge-

schoolde arbeid), leefde op de verkeerde plaatsen, was weinig
mobiel en technisch psychologisch weinig tot de verlangde ar-

beid geschikt.

Er volgde derhalve een aanpassingsproces, dat geografisch ge-

zien uitliep op een volksverplaatsing naar de steden en in-
dustriale centra, waar zowel de "exodus" der Joden, als de
z.g."grote volksverhuizing" maar kinderspel bij waren. De be-
nodigde technische aanpassing kwam tot stand, doordat men de

beroepskeuze en beroepsopleiding vervolmaakte en machines ont
wierp die ook door vrijwel ongeschoolden te bedienen waren.

De mentale aanpassing volgde door de honger en ellende, die
de mensen tot arbeid dwong  de accoordlonen die de produktie

opjoegen, door machines die voortaan aard en tempo van de ar-

beid bepa4lden en de dwangdiscipline der fabrieken, die een

nieuw arbeiderstype crederde.

1)  K.Marx: Das Kapital ,I,D e Progressive Production einer rel ativen Ueber-
bevo]kerung  oder industriellen Reservenarmee, Dietz  Ver]ag,
Berlijn, 1962, b]z. 657-670.
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In dezelfde tijd dat de samenleving.een andere mentaliteit

gaat aannemen  de wetenschap een nieuw gezicht krijgt  de
oude standensamenleving steeds meer in een twee-klassenmaat-

schappij verandert en een nieuwe economie groeit, doet ook

de moderne staat zijn intrede. Deze staat ontwikkelt zich

van de mechanische despotische machtsstaat van de absolute

vorst in de richting van de liberale politiestaat en is als

zodanig voor het forceren van een doorbraak naar gestage eco-
nomische groei van groot belang geweest. Dit komt o.a. tot

uiting in het feit dat er m6t het opgaan van vele locale ge-

meenschappen in 66n nationale staat en vooral door het optre-

den van steeds grotere staande legers en vloten een grote

manktverruiming ontstond. Verder bevorderde deze staat door

allerlei maatregels actief handel en industrie. Het geldwe-

zen  maten en gewichten werden op nationaal niveau gestand-

aardiseerd. Hij voerde een actieve verkeerspolitiek en het

recht werd op de nieuwe situaties afgesteld o a  door invoe-

ring van een uniform handels-,wissel-,proces-en privaat

recht. Als in het overgangsstadium naar de doorbraak de

bourgeoisie steeds machtiger wordt  volgt hij in de maat-

schappelijke belangenstrijd de sterkste partij en komt in de
ban van de ondernemersgroep. Hij neemt dan een steeds libera-
ler karakter aan en maakt door het wegvagen der traditionele

formele gebondenheden de weg vrij voor een nieuwe klasse  die

praktisch al de nieuw geschapen vrijheden als voorrechten

voor zich zelf gebruiken kan.

We hebben tot nu toe al vele verschijnsels genoemd die

alle het hunne tot de doorbraak naar groei hebben bijgedragen.
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Men kan daar nog met Weber 1  en Tawney 2  de opkomst van de
3)Protestantse wereldbeschouwing, met Karl Marx het "Ver-

4)wertungsstreben des Kapitals", met Durkheim de arbeids-

verdeling met de juristen de rechtsorde en met de demogra-
fen de bevolkingstoename aan toevoegen.

Het allerbelangrijkste en meest wezenlijke element was
echter de mens zelf. In dit geval de groep, de klasse over

wie de nieuwe geest vaardig werd. die erin slaagde deze in-
stelling van "Einzelwillen" tot ."Massenwillen" te veralge-
meniseren, die de beschikbare kennis en bekwaamheid wist te

mobiliseren. de nodige kapitalen bijeenbracht, de arbeid in-
schakelde en de staat ertoe bracht zijn medewerking te ver-

lenen. Deze klasse was de bourgeoisie  met als 'ivant-garde
een actieve groep ondernemers, die in het Westen de drijf-
kracht achter het opkomende kapitalisme waren en die uitein-
delijk de doorbraak naar economische groei tot stand hebben

gebracht.

Gaat men thans na, uit welke heterogene elementen deze

klasse gerecruteerd werd. dan kan men zich achteraf alleen

maar verbazen over de speling van het lot  die deze

"strange bedfellows" in de loop van ettelijke eeuwen bij
elkaar gebracht heeft.

Zo worden sommige vorsten in de tijd van merkantilisme
en kameralisme de eerste ondernemers van hun natie, ambtena-

ren worden managers van bedrijven en ambassadeurs de handels-

1) Max Weber: Die Protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus; Archiv
fur Sozia]wissenschaft und Sozia]politik, XX,,XXI, 1904-1905,herdrukt in: Gesammel te Aufsatze  zur Religioussoziologie; I, 1922.

2) R.H.Tamey: Religion and the Rise of Capitalism; Mentor Book,2e druk, 1948.

3) Karl Marx: Das Kapital Kritik der politischen Ekonomie; Band I, Dietz
Verlag,   Berjijn,   1962, b]z. 200-213,   223,   329,   351,   454  en  556.

4) E.Dirkheim: De la Division .du Travai] Social, Parijs,  1893.
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reizigers des konings

Een deel van de adel en de Kerk verburgerlijkt, doordat

een aantal landheren of abten van kloosters (b v  die van

Rolduc bij Kerkrade) ertoe overgaan hun "goed" in een kapi-

talistisch "bedrijf" te veranderen Men neemt succesvolle
burgers in de adel op en via onderlinge huwelijken ontstaan

er vele banden over en weer.

Kleine handwerkslieden  kooplieden en boeren slagen er-

in zich te verrijken en tot kapitalistische grootondernemers

uit te groeien

Uit de voor-kapitalistische groep van projectenmakers

uitvinders  ideednverkopers. dromers en speculanten slagen

enkelen erin als grondvesters van spectaculaire ondernemin-
gen naar voren te treden

Rond 1750 had elk West·europees land hele en halve

burgers  Deze laatsten waren meestal de aanhangers van ande·
re godsdiensten dan van de officidle staatsreligie. Hierdoor

stelden ze zich buiten de normale maatschappij en werden ze

van de normale wegen naar macht en rijkdom uitgesloten
Voor hdn was het ondernemen de.enige weg naar de macht  waar-

door ketter-status en ondernemerschap een huwelijk aangaan,

dat voor het ontstaan van de doorbraak van groot belang werd
Dit geldt niet alleen vdor de ascetische Protestanten van

Weber  maar voor de meeste groepen die er in een bepaald land
toevallig tot de non-conformisten of heterodoxen behoren (b v

Joden  Hugenoten  Protestanten  Katholieken  Christenen  Mo-

hammedanen etc.)

Speciale vermelding verdient onder deze categorie de

groep Joden  die in West-Europa bij de groei van handel en

ondernemerschap een grote rol hebben gespeeld
Tenslotte traden ook significant veel vreemdelingen tot.

de ondernemersgroep toe Deze mensen hadden als zodanig weinig
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last van de vooroordelen van de traditionele maatschappij en

mdt hun vreemdelingenmoraal konden ze op veel rationeel· doel-

gerichter wijze optreden, dan de burgers van het land zelf.

Omstreeks 1750 was uit deze smeltkroes van diffuse ele-

menten de actieve ondernemersgroep ontstaan, die op dat mo.
ment gereed en in staat bleek de geboden kansen te benutten

en de maatschappij van de grond af aan te renoveren

Het is vooral aan deze pioniers  dat wij onze tegen-

woordige welvaart danken.

* * ***

Op zich zelf gezien waren al deze afzonderlijke cul-
tuurverschijnselen in de geschiedenis der mensheid niets

nieuws  Praktisch alle hoogstaande culturen hebben in de een

of andere  fase van hun ontwikkeling een groep ondernemers

zien opkomen. De wetenschap der ouden is nu nog stidds en
terecht beroemd.

Ook vroeger zijn er reeds belangrijke overschotten voor de
produktie geaccumuleerd of arbeidsreserves voor dit doel ge-

kweekt  Op vele plaatsen over de wereld verspreid kan men

sporen van een soortgelijke geestesgesteldheid  staatsidee

of marktverruiming constateren  die in Europa aan de wieg

van het kapitalisme en de doorbraak naar groei hebben ge
staan.

Het bijzondere bij dit alles was dat de opgesomde ele-

menten  die aanvankelijk los van elkaar en in de marge van
de laatmiddeleeuwse cultuur tot ontwikkeling kwamen  erin

geslaagd zijn elkaar zodanig over en weer te bevruchten en

na verloop van tijd een dergelijke kracht te ontplooien
dat ze erin geslaagd zijn het complex van vicieuze cirkels



38

van de traditionele samenleving te doorbreken en deze laat-

ste op het spoor van een geheel nieuwe ontwikkeling te bren

gen.

Waar deze elementen in de grote culturen van Egypte,

Babylon. Griekenland, Rome, Arabi6: China, India, Mexico of

Peru opkwamen, verdwenen ze spoedig weer in het drijfzand

van duizenden met elkaar verstrengelde psychologische-. po-
litieke-, technische-, sociale-, religieuze- en culturele

tradities.

In Europa werden deze tradities echter overwonnen. DAAr

ontstond wat men eerst de industri6le revolutie heeft ge-

noemd, wat men later met de doorbraak naar economische groei

aanduidde maar wat in feite op een volledige dynamisering

van de samenleving en een complete vernieuwing van de cul-
tuur bleek te zijn uitgelopen.

Par. 3. De economische ontwikkeling komt op. gang.

De meest spectaculaire kant van de in het vorige hoofd-
stuk beschreven algemene vernieuwing bestond ongetwij feld in
de daarbij bereikte doorbraak naar een zich voortaan zelf

stimulerende economische groei.

Dezelfde kringlopen, die eerst de economische proces-

sen in ontelbare vicieuze cirkels gevangen hielden en de
groei van de produktie en het nationale inkomen deden stag-

neren bewegen zich van dit tijdstip af in opwaartse richting.

Het gemiddelde nationale inkomen begint te stijgen en er

doet zich een ontwikkeling voor, die in grote lijnen door
Rostow in de op elkaar volgende groeifasen  van de start,

1)

1)   W.W.  Ibstow. The Stages of Economic Growth: A Non-Communist Mai festo,
Cambridge University Press, Londen:   1960.
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de periode van de volle wasdom, het tijdperk der massacon-
sumptie en het stadium dat men.gu in Amerika bezig is te be-

reiken, wordt samengevat.

Wat er in de periode tijdens en vlak na de start ge-
. 2)beurt, komt sterk generaliserend op het volgende neer.

"                                                                                                                             "

- De boven omschreven Wirtschaftsgesinnung wordt de algemeen

heersende, eerst bij de leiders, maar later ook bij degenen

die als middelbare krachten en uitvoerende elementen bij het
produktie-proces betrokken zijn;

- De voor die tijd sub-dominante klasse van de bourgeoisie
staat er via haar groeiende economische macht en invloed op
de overheid in de leidende groep in de samenleving te worden

en deze voor het bereiken van haar doelstellingen te gebrui-

ken,

- Men slaagt erin de voor-kapitalistische accumulatie van over

schotten voor produktieve doeleinden nog via landhervormingen,

confiscaties, de belastingspolitiek en prijsinflaties te sti-

muleren. haar vervolgens van haar accidentele en onregelmati-
ge karakter te ontdoen en tenslotte in de voor die tijd nor-

male kapitalistische banen te leiden. (Kapitaalvorming via

de banken en de nationale kapitaalmarkt, uit kapitaalimport
of via herinvestering uit de winsten, die landbouw, handel of

bedrijfsleven opleveren)
" Doordat de nieuwe geestesgesteldheid ook op de traditionele

landeigenaars overslaat, omdat zich gaande weg.een nieuw

soort ondernemers met de agrarische produktie gaat bemoeien;
als gevolg van de spectaculaire vlucht die wetenschap en
techniek nemen; omdat nieuwe markten een grotere afzet moge-

lijk maken en door de werking van nog vele andere factoren

„                                                                               "1) S. Kuznets noemt deze periode de ear]y modern growth stage . Zie zijnNotes on the Tace-off,  in  W. W. Rostow (Ed) · The Economics of Take-Off into
sustained Growth. Londen, Macmillan & Co-, 1963, b]z. 22-44.
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tezamen  weet men te bereiken dat de produktiviteit van de

landbouw sterk vergroot wordt.

Deze is hierdoor in staat de groeiende bevolking van levens-
middelen te voorzien, overschotten voor de aankoop of import

van kapitaalgoederen te kweken  mankracht af te stoten naar

de industrie en door een verhoging van het redle inkomen op

het platteland meer belasting op te brengen en een markt

voor de opkomende industrie te vormen.

- Het zwaartepunt van het economische leven wordt geleidelijk

van de landbouw naar andere  sneller groeiende sectoren  zo-

als industrie communicatiemiddelen  handel en dienstenverle-

ning verlegd  In Engeland uitte zich dit eerst in een snelle
expansie van de textielindustrie. gevolgd door de opkomende

ijzerindustrie en de opbloei van de spoorwegen. In de U. S. A.
Frankrijk en Duitsland gaf de komst van de spoorwegen met al-
les wat daar aan vast zat de grote stoot aan deze verschui-

ving.

In Zweden deden dit de spoorwegen en de houtindustrie  in Ja-
pan de scheepsbouw en de textiel en in Rusland het mijnwezen,

de olie-, de ijzer- en de katoenindustrie.
1)

- De samenleving blijkt in staat de economische- sociale- en

politieke infrastructuur (in de vorm van wegen, kanalen,

public-utilities, faciliteiten op onderwijs-, gezondheids· en
huisvestingsgebied, de overheidsadministratie, de handhaving

van orde en rust etc.) te creoeren, die voor het doorzetten

van de groei noodzakelijk is.

1)  W.W. Rostow: Op. Cit.blz.84-94
Zie  voor  het  op gang komen  van de economische groei  in de afzonderlijke  lan-
den de artikel s van D.C.North (de Verenigde Staten), H.J.Habakkuk & Ph.
Deane (Fnge]and), W. Fischer en W.G. Hoffmann (Diitsl and) J.Marczewski
(Frankrijk), S. Tsuru (Japan) en A. Gerschenkrow (Rusl and  in, W. W.Rostow·
The Economics of Take-Off into sustained Growth Londen, Macmillan. 1963.
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De processen die het.economische leven kenmerken worden gaan-

deweg hoe langer hoe meer gerationaliseerd.
Zo zien we op het gebied der behoeften een duidelijke tendens

tot standaardisatie en massaficatie (of zoals Sombart het

noemt  proletarisatie) ontstaan. Op het terrein van de markt-

vorming staan de nieuwe geestesgesteldheid en de verbeterde
communicatietechniek een geografische uitbreiding eerst naar

de nationale- en vervolgens naar de wereldmarkt toe De prijs
wordt verzakelijkt gemondialiseerd en gestandaardiseerd Men
vermindert de te nemen risico's door alle mogelijke soorten

van verzekering en de orde en rust  die door de staat gehand-

haafd worden. Reclame marktberichten en vaktijdschriften
zorgen voor een betere verkenning van de mogelijkheden die er
geboden worden. Men doet moeite crises te vermijden, de con-
junctuur te stabiliseren en de markt door overheidsmaatregels

en „collectieve overeenkomsten tussen de leveranciers  en  afne -
mers van geld  goederen en diensten aan banden te leggen

Op het terrein van de produktie zelf wordt de bedrij fsvoering
gerationaliseerd  verzakelijkt en aan de eisen van een voort-
schrijdende wetenschap en techniek aangepast. Het bezielde

bedrijf uit de tijd van het vroege kapitalisme maakt plaats

voor de moderne fabriek. Oude patriarchale banden worden door

nieuwe georganiseerde verhoudingen en collectieve contracten
tussen werkgevers en werknemers vervangen  In de voornaamste

bedrij fstakken ontmoeten wij een uitgesproken tendens tot
concentratie en schaalvergroting en de manier waarop de over-

heid in het bedrijfs- en arbeidsleven ingrijpt, wordt door een
rationeel bureaucratisme  gekenmerkt.

- Het proces  dat reeds in de voor kapitalistische periode tot

de vorming van een voor de moderne economie bruikbaar arbeids-
leger had bijgedragen, zet zich nu in ve¢grote omvang. in

versnelde vorm en op intensievere manier voort  Landbouw
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platteland en kleinbedrijf stoten miljoenen arbeidskrachten
uit, die door de opkomende industrie in de steden en de gro-
tere ondernemingen worden aangezogen. De arbeiders worden

mobiel en trekken als migrant, emigrant, forenzen, tijdelij-

ke contractarbeiders of nieuwe stedelingen naar de plaatsen

waar hun arbeid gevraagd wordt. In de werkplaatsen, fabrie-

ken, kantoren en moderne landbouwbedrijven ontstaat een nieuw

mensengeslacht. dat men via accoordloon, dwangdiscipline en

het arbeidstempo der ingeschakelde machines met een bij de

ontwikkeling passende mentaliteit doordrenkt.

Arbeidsbureaus, tests en beroepsvoorlichting rationaliseren

de beroepskeuze, training in het bedrijf, in cursussen van

allerlei slag en een betere schoolopleiding zorgen voor een

beter aangepast, efficiZnter opgeleid en meer gespeciali-

seerd personeel. Dit alles wordt voor de ondernemer pas in-

teressant,als hij winst ruikt, als de prijs die de arbeid

oplevert hoger is dan hij kost.

Welnu, ook hiervoor wordt gezorgd, want tijdens de periode
van het opkomende kapitalisme is het aandeel van de arbeid

in de totaalopbrengst van de nationale volkshuishoudingen

in West-Europa eerder gedaald dan gestegen. Ondanks de ab-
solute stijging der lonen steeg de winstmarge der onderne-
mers relatief gezien sneller. 1)

De hoofdoorzaak hiervan was dat het aanbod van arbeid

gedurende deze hele periode hoger,dan de vraag was. Het ar-
beidsloze reserveleger waaruit men kon putten kwam immers

zelden beneden de 3 A 4% van het totale proletariaat. Dit

kwam, doordat de bevolking door de progressief verbeterde

1)   W. Sombart:   Op  Cit.   III,    1,    b]z.    468.Zie voor de verhoudingen  in Neder] and ook: I.J.Brugmans: De Arbeidende
Klasse  in  Nederl and; Aula Reeks, Het Spectrum, Utrecht/Antwereen,  1963,L.A.J. Verberne: De Neder] andse Arbeidersbeweging in de Negentiende Eeuw,
Amsterdam, 1950.
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medische  en sanitaire voorzieningen relatief snel toenam

omdat de uitstoting van arbeid door de op gang komende me-

chanisatie en rationalisatie voorlopig nog groter was dan

de opnamecapaciteit van de nieuw gecre&erde industriedn en

vooral omdat de ondernemers,via de inschakeling van verse

plattelanders. pas ingevoerde immigranten of door op grote
schaal van vrouwen-, jeugd- en kinderarbeid gebruik te ma-

ken,het loon konden drukken.

Par. 4. De verstrekkende Sociale Omwentelingen die met de

Economische Doorbraak gepaard gingen.

Zoals in het voorgaande duidelijk werd aangetoond kan

de z.g.
" take-off into sustained economic growth" maar zeer

gedeeltelijk uit puur economische achtergronden verklaard

en begrepen worden. We weten nu, dat een heel complex van

eminente veranderingen op het gebied van de maatschappelij-

ke mentaliteit en van de instituties en structuren die de

samenleving als geheel kenmerken als "Geburtshelfer" aan de
wieg van het nieuwe economische tijdvak hebben gestaan. Zon-
der deze sociale pricondities of concomitante veranderingen

zou er van de befaamde economische doorbraak maar heel wei-

nig terecht zijn gekomen.

Maar aan de andere kant is het even waar dat deze door-

braak niet alleen met economische consequenties gepaard ging.

maar dat hij daarnaast ook als he€ ware stormenderhand het
hele oude levenspatroon van de bestaande traditionele samen-

leving verstoord en uit zijn voegen gestoten heeft.

Op structueel en institutioneel terrein manifesteren

deze consequenties zich o.a. in

- de afbrokkeling van de oude vormen waarin het maatschappe-
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lijke leven der traditionele maatschappij zich afspeelde.

Met de massale overschakeling op een anders georganiseerde

produktie verdwijnen voor een groot deel ook de laat-feoda-

le verhoudingen in de stad en op het platteland, zoals de

gilden, de adelijke landgoederen, de communale gronden, de
traditionele dorps- en huisgemeenschappen. De overgeleverde

religieuze instituties en structuren moeten aan de eisen

van de nieuwe tijd aangepast worden. De staat verandert van
de alles regelende merkantilistische overheid in de libera-
le politiestaat.

De bestaande'extended family maakt plaats voor het moderne
kern-gezin. De steden worden groter en krijgen een totaal
ander karakter en door de daar heersende bedrijvigheid en
de inzettende massale.trek naar de stad verschuift het

zwaartepunt van de maatschappij van het platteland naar de

stad. Het gedeelte van de bevolking dat zijn werk in de
landbouw vindt, neemt gestaag af ten gunste van de industrie,
transport of dienstensectoren. De oude op standen gebaseer-

de sociale hi6rarchie stors·ineen en wordt door een nieuwe

klassemaatschappij vervangen. De voorheen sub-dominante

bourgeoisie neemt de leiding van de samenleving en het
staatsapparaat van een tanende aristocratie over. Het mo-

derne proletariaat ontstaat en door de toenemende behoefte

van de economie aan ambtenaren  tussenhandelaren en ge-

schoolde producenten wordt er gaandeweg een middenklasse in

het leven geroepen van een omvang en soort als de geschiede-
nis die nog nergens te zien gaf.

- Het op ganggekomen proces van maatschappelijke schaalvergro-
ting  dat zich uit in een uitbreiding van de markt  een ver-

der reikend verkeers- en communicatiesysteem, de verruiming

van de locale politieke structuren naar het niveau van de

nationale staat en heel algemeen gesteld in de creatie van
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een aantal nationale samenlevingen leidt tot de ineenstor-

ting van de traditionele lokale gemeenschapsvormen  waar-

voor -uiteraard anders  geaccentueerde grotere structuren

en instituties in de plaats komen. 1)

- De steeds verder gaande standaardisatie  nationalisatie en

functionalisatie van de structuren, instituties en verhou-

dingen waardoor het denken en handelen van hen die aan het

openbare leven deelnemen grotendeels bepaald wordt. 2)

Door de genoemde schaalvergroting noodzakelijk geworden en
door de heersende rationalistische tijdgeest gestimuleerd
verliest de samenleving sociologisch haar karakter van tra-

ditionele Gemeinschaft en neemt dat van een moderne"                  "

3)"Gesellschaft" aan.
Al deze veranderingen vormen een doorbreking van het

oude, bekende en traditionele levenspatroon  En ofschoon ze

voor deop gang gekomen ontwikkeling op alle gebied noodzake-

lijk zijn, betekenen ze voor degenen die erdoor geraakt wor-
den een enorme omschakeling, een groot verlies aan maat-

schappelijk houvast en sociale zekerheid en vereisen een ma-

te van aanpassing waartoe grote groepen van mensen op korte
termijn niet  of maar zeer ten dele in staat zijn.

Hetzelfde geldt voor de sociaal-psychologische gevolgen

van het economische ontwikkelingsproces. In het voorgaande
werd reeds gewezen op de voortschrijdende individualisering
rationalisatie, verzakelijking en bureaucratisatie van de

1) Andere symptomen hiervan  zijn  o. a. de groei  naar een nationale staatsad-
ministratie, 1 eger en v]oot, stahtsgodsdienst, onderwijssysteem, armen-
zorg, etc. etc..

2)  J. Ponsioen: Social Policy since Industrialization in· Essays on
Unbalanced Growth (Ed· E. de Vries): Den Haag, 1962, blz.59.

3)  F. Tonnies· Gemeinschaft und Gesellschaft Leipzig, 1887.

J.Pieper: Grundformen sozialer Spie]rege]n Verlag Josef Knecht,
Frankfurt am Main, 1933.
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samenleving. speciaal op economisch  politiek.en staatkun-
dig terrein. Deze vereist op velerlei punten een soms zeer

drastische modificatie van de attitudes en het gedrag  niet

alleen van de ondernemersgroep die de economie voortstuwt

maar van de hele bevolking.
Dit alles komt o.m. tot uiting in de veranderde instelling

jegens de maatschappelijke klasse  tegenover de staat  kerk

en familie ten opzichte van het winststreven  van wetenschap

en techniek. in de houding die men jegens de arbeid  het

sparen, het ondernemen  de arbeid van vrouwen  jeugdigen en

kinderen het onderwijs de fabrieksdiscipline en vele an-

dere zaken inneemt.

Demografische consequenties van het versnelde ontwikke-

lingsproces demonstreren zich in de bekende demografische

transitie de bijna overal optredende trek naar de stad1)

en grote veranderingen in de leeftijdsopbouw regionale ver-
deling en beroepsstructuur van de bevolking  De hiermee ge-
schapen problematiek komt o a  tot uiting in de nu aan de

orde gestelde vragen van geboorteregeling  sociale begelei

ding van het urbanisatie-verschijnsel  de gevolgen van het

groter worden van de onproduktieve leeftijdsgroepen en van

de noodzakelijke scholing en herscholing der bevolking
Tegelijk met en deels tengevolge van al deze verande-

ringen viel ook zo goed als gehele traditionele systeem van

juridische morele ethische en sociale zekerheden in scher-

ven

1)    A. Sauvy: Het Bevo]kingsvraagstuk   Aul a Reeks,   1960,  b] z.  24 e. v.
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Ponsioen wijst in dit verband zeer terecht op het bijzonder

merkwaardige feit, dat men er tijdens de hier beschreven
overgangsperiode in Europa  terwijl de samenleving door de

industrialisatie  de migraties  de schaalvergroting en

functionalisatie compleet van aanzien veranderde  niet aan

gedacht heeft om de hiermee wegvallende traditionele zeker-

heden en ontplooiings-mogelijkheden op tijd door aan de
1)nieuwe omstandigheden aangepaste te vervangen. Het heeft

zeer lang moeten duren voor er met veel pijn en moeite, na

veel."trial and error" en onder de druk van onhoudbaar ge-

worden omstandigheden uiteindelijk in deze behoefte werd

voorzien. Hoe dit gebeurde, zal in de volgende paragraaf
over de "sociale kwestie" en haar oplossing worden uiteen-
gezet.

Par. 5 De Aanleiding tot het Ontstaan der "Sociale Kwestie"

Het is in deze tijd van maatschappelijke afbraak  om-
bouw en opbouw, van "Entwertung aller Werte en Umwertung

2)aller Werte" dat binnen het raam van .deze bredere alge-
"                    "mene sociale problematiek ook de z.g. Sociale Kwestie aan

de orde wordt gesteld.

Wat er in feite gebeurde  komt in grote trekken op het

volgende neer

Zoals in het voorgaande werd uiteengezet was het aan

het einde van de 18e eeuw in Engeland en in de loop van de

19e eeuw in de rest van Europa vooral de opkomende bour-

1) J.Pcnsioen, Op Cit. blz. 59.

2)    Zie  voor een indringende analyse  een   soortge]ijke  crisis-situatieKar] Mannheim: Mensch und Gesellschaft im Zeital ter des Umbaus;
Leiden 1935.
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geoisie die de eeuwenoude gebondenheid van de feodale orde

doorbrak  het liberale kapitalisme introduceerde en daarmee

de toestand van relatieve economische stagnatie voor goed

doorbrak en een tot dan toe ongekend proces van gestage

groei bracht.

Uit haar midden trad een groep van ondernemers op die

bezield van de nieuwe "Wirtschaftgesinnung" in staat bleek
de nodige kapitalen en arbeidskrachten voor de produktie te

mobiliseren  op een juiste manier de verworvenheden van we-

tenschap en techniek daarbij in te schakelen en gebruik te

maken van de marktverruiming die door het ontstaan van de

nationale staten  van nieuwe strata van kopers  de verbete-
ring van het transportwezen en het opkomen van vele nieuwe

produkten was ontstaan.

Deze groep kreeg hierdoor in de periode tijdens  en na

de economische start een dergelijke greep op de samenleving

dat hij in staat was de rol van leidende ilite van de laat-

feodale aristocratie over te nemen  de macht over het staats-

apparaat en de wetgeving aan zich te trekken.en aan de maat-

schappij als geheel haar eigen levensbeschouwing op te leg-

gen

Om haar doeleinden te kunnen verwezenlijken had deze

klasse echter behoefte aan armslag  aan een grote mate van
economische en politieke vrijheid. Het is derhalve niet te

verwonderen dat ze bij het aflossen van de feodale 61ite

weliswaar de leidende rol in de samenleving overnam  maar
zich niet langer gebonden achtte aan de vele traditionele

verplichtingen en verantwoordelijkheden waarmee deze tijdens
de voor-kapitalistische tijd bekleed was geweest. Het reeds
beschreven onbeperkte winststreven wordt gecombineerd met

rationalisme en individualisme de ideaaltypische maatstaf
voor haar activiteit.
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In de economie en op het vlak van de staatspolitiek

verwezenlijkten zich de formele vrijheidsleer en het oud-
liberale ."laissez- faire" volkomen parallel met het voort ·
schrijdende emancipatieproces  van de gezeten burgerij.

Omdat de oude weg viel en men daar principieel geen

nieuwe voor in de plaats stelde, moest de voor het sociaal-
economische leven minimaal noodzakelijke ordening bijna uit-
sluitend door een massaal samenstel van individuele contrac-

1)ten tot stand worden gebracht.

Formeel hield men zlch daarbij aan de fictie, dat de

staat in principe buiten het sociaal-economische gebeuren
stond en slechts als politie-agent optrad waar de vrijheid
in gevaar kwam of men zijn contracten niet nakwam. Omdat

echter alle liberale vrijheden en grondrechten in feite pri-

vileges waren voor de heersende kapitalistenklasse, bescherm-
de de staat door de handhaving van "orde en recht" niet op
de eerste plaats de belangen van de maatschappij als geheel,

maar de deelinteressen van een leidende groep. Het formele

recht werd zo in feite een "code de la bourgeoisie", de li-

berale staat een werktuig in handen van de gezeten burgerij

en het sociaal-economische leven het private jachtterrein
van de nieuwe klasse. De hooggeprezen vrijheid voor de ar
beidende bevolking kwam onder deze omstandigheden neer op
een vrijheid om 6fwel van honger om te komen 6f voor een

schamel loon en onder erbarmelijke omstandigheden de meer-
waarde te produceren,  die de ondernemers als investeriAgen
voor het instandhouden en accelereren van de economische

groei nodig hadden.

*****

1)  Zie hierover:
F.J.H.M. Van der Ven: Sociaa] Recht; Ti]burg, 1949, b]z. 10
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Ondertussen manifesteerde de op gang komende ontwikke-
ling zich, met name op het platteland: waar tot dan toe het

zwaartepunt van de economie gelegen had en de overgrote

meerderheid van de bevolking haar bestaan vond, in een aan-
tal deelaspecten waarvan enkele van de meest in het oog 10-

pende de volgende zijn: 1)

- De beginnende rationalisatie van de landbouw

- de toenemende concurrentie van buitenlandse

granen,

- de met de ineenstorting van het feodalisme

samenhangende opheffing van vele klooster-,

kasteel-, huis- en dorpsgemeenschappen.

- het verval van burenhulp

- de door de opkomende industrie veroorzaakte

degradatie van ambacht en huisnijverheid,

- de steeds veelvuldiger en heviger wordende

crises,

- de stijgende belastingen,
- de sterk verhoogde bevolkingsdruk.

Al deze verschijnselen waren er tezamen de oorzaak van

dat er op het platteland een massale uitstoting van arbeids-

krachten uit de agrarische economie plaats vond. Dit leidde

tot een vrij algemene verarming van de werkende bevolking.
tot verpaupering op een tot dan toe ongekende schaal. Er

ontstond een industrieel reserveleger van verarmde, losge-

slagen en ontwortelde plattelanders  voor wie door de inezn-

1) Zie hiervoor:

B.H. Slicher van Bath: De Agrarische Geschiedenis van West-Europe (500-
1850) Aula Reeks, 1960, b]z. 216-358.

W. Sombart: Der Moderne Kapitalismus: Hst. over· 'Die Beschaf-
fung der Arbeits-KrNfte' .

K.Marx· Das Kapital I  Hfst. 24, Die sogenannte ursprungliche
Akkumulation,blz. 741-792,Dietz Verlag,Berlijn,1962
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storting der zeer betrekkelijke. maar toch re el bestaande

feodale zekerheden, geen andere keus overbleef dan hun woon-

plaatsen te verlaten en in de opkomende stedelijke industrie
hun.enig overgebleven bezit, de arbeidskracht, te koop aan

te bieden. Dit was het begin van een ware.exodus van overtol-

lige plattelanders naar de toen weliswaar snel groeiende maar

toch nog vrij weinige.en betrekkelijk kleine steden.
Deze toevloed van werkvolk was aanvankelijk echter veel

groter dan de daar nog maar nauwelijks op gang komende ont-

wikkeling van nijverheid, handel en diensten kon absorberen.

Hierdoor ontstond een steeds meer verpauperende arbeids
reserve van toegestroomde plattelanders. die aan de ene kant

de lonen en andere arbeidsvoorwaarden van de stedelijke on-

geschoolde arbeid omlaag drukten en aan de andere kant het

aanzien gaven aan een ontredderd, gefrustreerd en aan de
zelfkant van het stedelijke leven voortvegeterend.5ous-pro·
letariaat".

Omdat deze stedelijke bevolkingsaanwas verder vrij plot-
seling  massaal, ongepland en zonder voldoende toezicht plaats

vond, werden ook de stedelijke overheden door deze massale
toevloed van mensen overrompeld.

De groei van de stedelijke voorzieningen bleef bijna ho-
peloos bij de groei van de bevolking ten achter, waardoor er

een "time lag" ontstond tussen de optredende behoeften aan

openbare voorzieningen, huisvesting  medische voorzieningen,

onderwijs, ordediensten. administratie.en algemeen bestuur

en de daarvoor gecreeerde voorzieningen.

Daarbij komt dat de nieuwe stadsbevolking naar samen-

stelling zeer heterogeen was.en verre van aangepast aan de

stedelijke samenleving.
De gevolgen van dit alles -die men alle tot de sociale

kosten of de prijs van onze beginnende ontwikkeling zou kunnen
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rekenen- waren o.a.

Werkeloosheid op grote schaal, uitermate lage lonen en zeer

slechte arbeidsvoorwaarden in de beginnende industrie, vrou-
wen- en kinderarbeid op grote schaal, wijdverbreide armoede

en ellende, vermindering van sociale cohesie en sociale con-

trBle, verzwakking van de bestaande familiebanden en gemeen-

schapsverhoudingen religieus verval, -slumvorming en opeen-
hoping van mensen in krottenbuurten  massaal voorkomende

bedelarij. delinquentie en prostitutie, conflicten tussen

generaties en volksgroepen en ontworteling op velerlei ter-
rein 1)

*** *  *

Het was tegen de achtergrond van de geschetste algeme-

ne sociaal-economische transformatie van de maatschappij en

in het heersende sociale klimaat van bijzonder onevenwich-
tige inkomensverdeling en daaruit voortvloeiende maatschap-

pelijke ongelijkheid, waarin de massa der bevolking in
chronische armoede. ellende en feitelijke rechteloosheid

voortvegeteert dat nu de "sociale kwestie" gesteld wordt.
En t6ch was dit alles op zichzelf niet voldoende

Een zeer ongelijke inkomensverdeling was immers niets

1) L.J.G.Verberne: De Nederlandse Arbeidersbeweging in de 19e eeuw· 2e druk,
P.N. van Kampen  & Zn., Amsterdam   19 50.

Arthur Birnie: An Economic History of Europe 1760-1939 Methuen, Londen
1964. pp. 1-32  en pp. 200-220.

J.Ponsioen: The Evolution on Soc.Po]icy since Industrialization: in:
Essays an Unbalanced Growth, A Century of Disparity and
Convergence· Mouton, Den Haag, 1962.
Poblicatie van het Institute of Soc. Studies, pp. 56-94.

H.Hoefnagels: Een eeuw Sociale Problematiek;
van Gorcum, Assen, 1957, pp. 1-105.

L.J. Brugmans: De Arbeidende Klasse in Nederland in de 19e eeuw, 1813-1870:
Aula, 6e druk, Utrecht 1963.
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nieuws. Ook tijdens de voorgaande perioden was de toestand
wat dit betreft nooit anders geweest. Armoede en ellende
waren immers sinds onheuglijke tijden de trouwe metgezellen
van het gewone volk. Op het gebied van persoonlijke wille-
keur der leidende.dlite en relatieve rechteloosheid der on-
geschikten hadden deze laatsten ook tijdens hun tijd als
slaaf, lijfeigene, horige. of feodale boer wel het een en
ander meegemaakt  en de nieuwe uitbuiting kwam slechts in

de plaats voor andere soorten en vormen daarvan, waarvan
niet eens gezegd kan worden, dat ze gebruikt werden om een

zo spectaculaire groei te ontketenen als men nu onder de ka-

pitalistische ondernemersklasse te zien kreeg.

Auteurs die deze overgangsfase diepgaand bestudeerd
hebben, wijzen er dan oek allenop dat er in de eerste

1)

fase tijdens en na de economische doorbraak nauwelijks van
een algemene ontevredenheid van het volk of van klassen-

strijd sprake is. Men aanvaardt de nieuwe 61ite aanvanke-

lijk net zoals de Peruaanse Indianen de aflossing van hun
Inca's door de Spanjaarden accepteerden. Want ongeacht wat
er in de toplaag gebeurde leefde het gewone volk nog een

tijd voort in de overge6rfde patronen van spontane onder-
schikking aan de dlite en de staat.en standsideedn van.een

verouderde  z.g  "door God gewilde" orde.
Wat in feite deze inertie  deze apathie op lange ter-

mijn doorbreekt zijn tenslotte niet zo zeer de opgesomde

excessen, die het leven der armen vergallen, maar het feit

dat de massa door de ondernemende bourgeoisie op onverbid-

delijke wijze gedwongen wordt haar eigen individualistische
rationalistische  en op winstmakerij gerichte geestesgesteld-
heid over te nemen.

1) Zie: L.J.G. Verberne, I.J.Brugmans, H.Hoefnagels, W. Sombart, A. Birnie
Op   Ci t.
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Als in de fabrieken, kantoren en landbouwbedrijven de

ondernemers hun traditionele patronalisme en patriarchalis-

me varen laten en in hun streven naar het. scheppen van meer-
waarde de arbeider feitelijk tot een soortgelijke kostenfac-

tor als de gebruikte machines. grondstoffen en arbeidsdieren

degraderen  dan stort daarmee voor de betrokkenen het hele

complex van traditionele zekerheden en garanties in elkaar

en wordt een voortgezet geloof in voorbije paternalistische

toestanden onhoudbaar.

Ook zij worden zo gedwongen op zich zelf terug te val-

len en leren nolens volens hun arbeid als een verzakelijkte
koopwaar te beschouwen  die tegen een zo hoog mogelijke

prijs aan de man gebracht moet worden. Ook bij hen wordt er
een kapitalistisch "Erwerbstreben" opgewekt.

Als men gedwongen wordt lange arbeidsdagen te maken in

een omgeving waar techniek en strenge zakelijkheid de toon

aangeven, leert men ook zelf rationeel zijn eigen belangen

te zien en na te jag'en.

In een maatschappij waar een nieuw individualisme
st6eds meer de boventoon voert  leidt een langer vasthouden

aan oude voorstellingen over communale verhoudingen a1166n
maar tot hernieuwde en diepere teleurstellingen en frustra-

ties.

De liberale beginsels van vrijheid en formele gelijk-
heid, die de ondernemers met zoveel succes voor het opzij-

schuiven der oude dlite en het effectueren van de doorbraak

naar groei hadden gebruikt slaan onder deze omstandigheden

nu ook bij de arbeidende massa aan.

Als men echter door de omstandigheden gedwongen wordt
een nieuwe levenshouding aan te nemen en bovendien ideolo-

gisch geleqrd krijgt dat ieder mens voor de wet gelijk is
dezelfde fundamentele grondrechten bezit, de smid moet zijn
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van zijn eigen geluk en vrij is om dit geluk door het ver-
werven van rijkdom te bewerkstelligen, kan het niet anders

dan dat men zijn eigen situatie met deze schoon klinkende

idealen gaat vergelijken.

Daarbij blijkt dan al spoedig dat wettelijke gelijkheid in

feite maatschappelijke 6ngelijkheid betekent  de grondrech-
ten alleen maar voor een kleine groep re8le  betekenis heb-

ben  de zo beroemde constitutionele vrijheid zonder de mid-
delen om daarvan gebruik te maken geen werkelijke vrijheid

is en de na te streven rijkdom slechts voor de toplaag te

bereiken valt.

Onder deze situatie gebeuren er twee dingen. die voor

het ontstaan van de sociale kwestie van het grootste belang

zijn geweest

- Het eerste daarvan is dat de bestaande ongelijkheid nu

niet langer als een soort natuurgegeven  aanvaard wordt

Datgene wat voorheen door de meerderheid als normaal en re-

delijk wordt beschouwd,begint men nu als gevolg van de

nieuwe levenshouding als een arbitraire  voor zichzelf bij-
zonder onaangename toestand te beschouwen  waar men iets aan

doen kAn en liefst zo spoedig mogelijk iets aan doen mdet.
- Het tweede is een rechtstreeks gevolg van het feit dat de

nieuwe kapitalisten 61ite zich zelf hoe langer hoe meer door

haar eigen levenshouding  ideologie en optreden van haar
aanvankelijk nog van de traditionele heerserskaste overge-

erfde aureool van verhevenheid, onbereikbaarheid  en onaan-

tastbaarheid berooft.

Alle mogelijke demonstratie-effecten treden nu op. Men gaat

bewust kijken naar hoe men bij de 61ite leeft en de grote
massa gaat zich op basis van de bestaande toestanden en de

liberale gelijkheidsideologie met de gezeten en welvarende

burgerij vergelijken.



56

Het proletariaat wordt zich nu langzaamaan van zijn

situatie bewust en ontwikkelt zich parallel mit dit be-
wustwordingsproces van een amorfe  arbeidersmassa in een

klasse met een eigen plaats in de maatschappij  met een

eigen geestesgesteldheid, met eigen belangen en een tot

dan toe onbekend strijdkarakter.
Na een aanvankelijke toestand van incidentele verwar-

ring  ordeverstoring  relletjes en onberedeneerde instinc-

tieve massawoelingen staan er leiders op  die de heersende

ontevredenheid in ideologieen rationaliseren en de massa

tot verzet en actle aanzetten.

Maar hiermee verliest de samenleving haar oorspronke-

lijk vreedzame karakter "Ein Gespenst geht um in Europa.. 1,1)

en de sociale kwestie aan wier oplossing de volgende ge-„                                                                            "

neraties voor meer dan honderd jaar hebben moeten werken

ontstaat. 2)

1)    Karl  Marx:    Mani fest  1848,   blz.   1

2)  H.Hoefnagels: Een Eeuw Socia]e Problematiek, Assen, 1957.Hfst. I.
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HOOFDSTUK 11

DE ONTWIKKELING VAN DE WESTERSE SOCIALE PROBLEMATIEK

Par. 1. De Evolutie van het Begrip "Sociale Kwestie"
Schaalvergroting en Accentverschuiving.

Bladert men de literatuur door, waarin men sinds het

laatste kwartaal van de vorige eeuw over de "sociale kwes
tie" en de daarbij meestal in een adem genoemde "sociale
politiek" spreekt, dan is een van de eerste dingen die met-

een opvallen, dat de beide begrippen steeds veelvuldiger

worden gebruikt. Zo veelvuldig zelfs,dat men rustig kan

stellen, dat er maar weinig onderwerpen bestaan  waaraan in

de binnenlandse politiek van de Westerse landen sinds die
tijd zoveel aandacht, woorden, drukinkt en papier besteed
zijn.

Stelt men zich echter tot taak via de bestaande lite-

ratuur tot een nadere concretisering van inhoud en strekking

van deze begrippen te komen, dan merkt men al dra,dat dit

beslist niet zo gemakkelijk is als men misschien uit het ge-

maks waarmee deze termen overal gehanteerd worden  zou

kunnen afleiden.

De veelheid van interpretaties die men tegenkomt, deed

reeds jaren geleden de Duitse auteur Rudolf Stammler de ver-
zuchting slaken, dat men hier te doen heeft met "sinnlose

Flickw6rter", die alleen maar dienen om een troosteloze,

bijna aan anarchie grenzende toestand van tegenspraken en
1)begripsverwarring te bedekken. Zeer waarschijnlijk heeft

1) Geciteerd in: L. von Wiese: Sozialpolitik. Artikel opgenomen in het ' Handwoir-
terbuch  der Sta#atswissenschaften,Band VII,4e uitgave,  Jena, 1926
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hij zich echter op tijd gerealiseerd dat ook al is iets
moeilijk onder woorden te brengen, het t6ch een realiteit
kan weergeven, die aanspreekt en waarbij eenieder spontaan

voelt. waar het om gaat.

Ook Stammler immers gooit de begrippen niet in de prullenbak

van de overbodige terminologie, maar voegt op grondig Duitse

manier een nieuwe definitie aan de reeds bestaande toe.

Deze verschillen in interpretatie en omschrijving wor-
den trouwens begrijpelijk als men de publicaties naar de

periode: waarin ze geschreven werden, gaat rangschikken. Het
wordt dan al spoedig duidelijk. dat we te maken hebben met

historisch bepaalde termen, waarvan de inhoud en omvang ge-

lijke tred blijken te houden met de uitbreiding van het pro-

blemenveld, waar de samenleving zich als samenleving mee be-

zig houdt.

Loopt men immers de gegeven definities chronologisch
"                           "door, dan worden de woorden sociale kwestie", sociale po-

litiek", en "sociaal werk" als men ze voor het eerst tegen-

komt, gebruikt ter aanduiding van de problemen die samen-

hangen met het armenprobleem, met de doffe ellende van een

slecht voor haar arbeid betaalde en daardoor slecht gevoede,

slecht geklede en slecht gehuisveste volksmassa.

Men zag dat in een maatschappij, die draaide volgens

de juridische, economische en sociale spelregels van de ge-

zeten burgerij een grote groep mensen, misschien wel de

meerderheid. aan het verpauperen was. Men voelde dit als
een probleem en drong aan op maatregelen, om het toegebrach-

te leed te verzachten.

Reeds vroeg betrekt men hier de als gebrekkig gevoelde

werking van het heersende liberale economische systeem bij.
Men gaat zich in pressiegroepen organiseren, trekt in de

pers ten strijd tegen de ergste wantoestanden en dringt via
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de politieke kanalen bij de wetgever aan op repressieve be-

strijding van de uitwassen die waren ontstaan, o.a. bij de

inschakeling en uitbuiting van niet volwaardig geachte ar-

beidskrachten in het arbeidsproces, zoals kinderen en vrou-

wen. Men vindt dat er roofbouw wordt gepleegd op deze
"personae miserabiles" die zich zelf niet voldoende kunnen
verdedigen en men eist van de staat, dat deze een soort

ethische inbreuk pleegt op de vrije werking van het heer-
sende bestel, door aanvullende artikelen op te nemen, in

„  1)wat meer en meer als de "code de la bourgeoisie wordt

gezien.

Later worden hier ook andere groepen arbeiders bij be-
trokken, jeugdigen, mensen die zwaar, gevaarlijk of ongezond

werk moeten doen, die 's nachts werken of hun arbeid ver van

huis en haard verrichten.

Nog later gaat het ook over de arbeidsvoorwaarden en

-verhoudingen van Alle arbeiders. De."sociale kwestie" wordt

dan primair de kwestie van de arbeidersklasse en niet zelden

ziet men als de kern van de discussie de problemen rond de

klassenvorming,de klassestrijd en de wegen en middelen waar-
langs en waarmee men kan trachten deze te voorkomen of te

verzachten. "Sociale politiek" is hier bij velen het alter-
natief voor het "socialisme", dat als "ein Gespenst umgeht
in Europa en dat de burgerlijke samenleving in haar we-1,   2)

zen bedreigt.

1) Zie: F.J.H.M.Van der Ven: Inleiding tot het Arbeidsrecht:
Tilburg, 1946.

2)  Karl Marx: Kommunistisches Manifest. 1848.
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De begripsomschrijvingen afkomstig van Lore Spindler 1)

Gustav Schmoller 2  en Rudolf Stammler 3  zijn typische

voorbeelden hiervan

Als in de loop van de tijd door de wetgevingen en de

actie der vakverenigingen de ergste en opvallendste noden

van de onrechtvaardigheden tegenover de arbeiders binnen

het arbeidsproces zijn gecorrigeerd  richt de belangstel-

ling zich naar de kennelijk onbevredigende inkomensverde-

ling in de maatschappij Dit blijkt b v duidelijk in de
omschrijving die Adolf Wagner van de sociale politiek

geeft en de definitie die zelfs nog in het jaar 19544)

in de "Katholieke Encyclopaedie" van het begrip "sociale

kwestie gegeven wordt
"

Men vindt daar in Band 22, op pag  99 deze kwestie omschre-

ven als "het probleem van een behoorlijke verdeling van

Gods gaven onder de mensen
"

De bestaande inkomensverdeling voldoet niet  Men vraagt

van de staat deze door een meer progressieve wetgeving te

1)  'Sozialpolitik ist die Summe der Masmahmen, durch die mit offentlich-
rechtlicher Gewal t ausqestattete Kbrperschaften rom Standpunkte  des
Ganszen aus zugunsten  aer  Arbeitnehmerklasse  in  das  Arbeitverhal tnis,
oder die unmitte]bar  damit zusammenhangenden Gebiete eingreift' .
Zie  van deze schrij fster Zur Begri ffsbestimmung der Sozial politik  und
Woh] fahrtpflege, Kb]ner Vierte]jahreshefte fur Sozialwissenschaften,
I Jaargang, Dee] 4, 1922.

2)  Zie Die Sozia]e Frage, Munchen, 1918.
3)    'Sozialpolitik  ist  die in Gesetzgebung und Verwal tung sich aussernde

Stel]ungnahme zu den sozia]en Gegens At zen' . (Geciteerd in L.v.Wiese:
Handwd'rterbuch der Staatswissenschaften  Art· Sozia]politik, Band VII,
4e auflage, Jena 1926.

4)    ' Sozia]politik  ist die Politik des Staates,  welche Miszstande im Gebiete
des Vertei]ungsproszesses mit Mitte]n der Gesetzgebung zu bekampfen
sucht' . (Geciteerd in L.v.Wiese Sozialpolitik, pp. 612-622,
Handw,6rterbuch der Staatswissenschaften, VII Band, 4e Auflage, Jena,
1926).
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corrigeren en dringt aan op de schepping van een sociaal
verzekeringssysteem, dat de economisch zwakkeren tegen de

financi8le gevolgen van ziekte, invaliditeit, werkloosheid,

ouderdom of dood van de kostwinner beschermt.

Het waren uiteraard vooral de arbeiders, die de vruch-
ten hiervan plukten, maar niet zij all66n. Ook de ambtena-

ren en zekere groepen van loontrekkenden werden er van lie-

verlee bij betrokken en mede in verband hiermee krijgt men

oog voor de noden bij andere, onzelfstandige beroepsbeoefe-
naars en treden ook nieuwe bevolkingsgroepen, zoals ambachts-

lieden en de landarbeiders voor het voetlicht.

De "sociale kwestie" omvat dan de problemen rond de ar-
beids- en levensvoorwaarden van de onzelfstandige beroepsbe-
oefenaars.

Een autoriteit als Van der Borght doelt hierop, als hij de
sociale politiek omschrijft als "een welvaartspolitiek ten

bate van de onzelfstandige, van werkgevers afhankelijke be-
's   1)roepsbeoefenaars.

Nog breder wordt het leger der betrokkenen  als ook

aandacht besteed wordt aan groepen, die formeel misschien

wel als zelfstandig kunnen worden beschouwd, maar wier ma-
teriale levensomstandigheden toch niet veel afwijken van die
der loontrekkende arbeiders, wier positie in de maatschappij

minstens even precair was en die door de werking van de
vrije economie toch ook in een positie van materi6le afhan-

kelijkheid gemanoeuvreerd waren. Men denke hierbij aan de

kleine boeren, de pachters  en zelfstandige kleine winke-
liers.

Het is duidelijk, dat het de hele groep van de econo-
misch zwakken is  die nu in het centrum van de belangstelling

1)  Zie:  L.Van der Borght Grundzuge der Sozia]politik:  Leipzig· 2e Druk,  1923.
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komt te staan.

In dit stadium der beschouwing past ook de omschrij

ving  die de."Winkler Prins" in deel 16  pag. 741 van het
1)begrip "sociale kwestie" geeft. De vraag met name "hee

de toestand van de economisch zwakke bevolkingsgroepen ver-
beterd kan worden. 17

Men constateert dat binnen de gegeven maatschappelijke ver-
houdingen grote groepen van de maatschappij niet aan hun

trekken komen. dat deze groepen zich daar zelf terdege van

bewust zijn en dat er gevaren voor de hele maatschappelijke
structuur ontstaan als men niet op tijd corrigerend in-
grij pt

Het zijn deze gevaren voor de maatschappij als zodanig

die meer en meer het voorwerp van de discussie worden. Men

denkt bij alle maatregels die men neemt  niet meer op de

eerste plaats aan de particuliere belangen van deze of gene

groep  maar aan het belang en het welzijn van de hele maat-
schappij.

Op dit punt aangekomen wordt het trouwens tijd een an-
dere zeer belangwekkende stroming te signaleren  die zich in

de loop der jaren samen met het steeds breder worden van het

terrein heeft ontwikkeld.

De procedure van de incidentele humanitaire bescher-

mingsmaatregel. van de ethische inbreuk op het onbetwist vi

gerende systeem  van het verbieden wat evident verkeerd is
en het bestrijden van wantoestanden maakte n 1 steeds meer

en steeds doelbewuster plaats voor een gewilde ombuiging van

het hele maatschappelijk bestel
Als immers werkgevers en  nemers ter regeling van hun

wederzijdse belangen collectieve arbeidsovereenkomsten gaan

1) Uitgave Elsevier, Amsterdam-Brusse], 6e druk, 1953.
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afsluiten, de overheid deze goedkeurt en verbindend ver-

klaart, het bedrijfsleven zelf bij de uitvoering van wet-
ten gaat meewerken, de armenzorg geleidelijk in maatschap-

pelijk werk overgaat en de economie voldoende sterk wordt

om de lasten van dit alles te dragen, dan ontstaat een ge-

heel nieuw patroon van samenleven, waarbij de weg van het

oude "laissez-faire" bewust en voorgoed verlaten wordt. Het

doel van dit alles is eerst nog een positief optreden, om
de voorwaarden te scheppen, waarbij het ieder mogelijk

wordt, zijn persoonlijkheid zoveel mogelijk te ontplooien.

In dit stadium bevordert men de ontwikkeling van de mense-

lijke en sociale persoonlijkheid van de arbeidende mens,

schept men garanties voor zijn fundamentele rechten op le-

ven. vrijheid, werk, inkomen en medische zorg en strijdt
men tegen elke willekeur van persoonlijke, of maatschappe-

lijke aard.
Van hieraf is het nog maar een kleine stap naar het

bewustzijn, dat de h&le maatschappij zich in een ernstige

sociale crisissituatie bevindt en dat men deze maatschappij

doelbewust moet ordenen om een harmonie van doelstellingen
en belangen te laten ontstaan.

Dit  komt  o. a. tot uiting  in de omschrijvingen van  de  soci-
ale kwestie in "Der grosse Herder" (Uitgave 1956, Band 8. p.
847..'Die Frage nach der Verwirklichung der Sozialordnung in
den jeweils gegebenen historischen Moglichkeiten") of bij
moderne auteurs als Hoefnagels ., die van een "sociale1)

kwestie" spreekt  als de gemeenschap zich zelf als probleem

ziet, als ze iets wil, wat nog niet helemaal duidelijk voor
de geest staat, wat ook nog niet helemaal te realiseren is

1)     H.Hoefnagels:   -  Een  Eeuw Sociale Probl emat*ek, van Gorcum,Assen,MCMLVII,pp. 1-
-  De  Problemen  van  het menselijke samenl even, Roermond/*laas-

eik, 1964
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maar wat haar in.elk geval in staat zal stellen op.een be-

tere en vreedzamere manier als samenleving te voldoen.

De omschrijving van de ."sociale politiek". zoals die
gegeven wordt door von Zwiedineck - Sudenhorst ., Eduard2)

Heimann .,  Achinger31, Amonn 4), F.J.H. M. van der Ven 5)           6)

Hdffner en Boettcher
, sluiten hier volledig op aan.7)              8)

Ook Ponsioen   blijft met zijn definitie van "sociaal be-
leid" in deze gedachtenlijn.

Neemt men dit echter aan, dan is het begrijpelijk dat er
auteurs zijn, die ook de spanningen tussen stad en land, tus-
sen industrie en landbouw  tussen de progressieve en achter-

gebleven gebiedsdelen en de problemen rond nationale minder-
heden tot de sociale problematiek rekenen. Ook hierbij gaat

het immers om "ein Ausgleich sozial6konomischer Interessen

zur Stbrkung des Zusammenhanges der Gesammtgesellschaft
"

*****
2)  "  die auf Sicherung fortdauernder Erreichung der Gesell schaftsmecke gerich-

tete Po]itik" (O. v. Zwiedineck-Sudenhorst: Sozia]politik:Leipzig-Berlijn, 1911)

3)  "  die Politik  zur Aufrechterhal tung der gesel] schaftlichen Einheit"
( duard Heimann: Markwirtschaft Klassengesellschaft und Sozia]politik;
Kb]ner Sozia] politische Vierteljahresschriften, III Jahrgang, deel 2.)

4) " Der Inbegriff a]]er politischen Bestrebungen und Masznahmen, die ihrem
Wesen nach spezie] ] der Erhal tung und Starkung des innern  materiellen  Zu-
sammenhanges der Gesell schaft. zu dienen bestimmt  sind " (A. Amonn:  Der Be-
griff der Sozialpolitik,Jb. f.G.V., 48e jaargang, 1924).

5)  Zie:  F.J.H.M.yan der Ven, Theorie der Sociale Po]itiek; Leiden, 1961,-p. -39.. Socia] e Politiek  is  het  rege]matige  en doe]bewuste geordende streven  van
leiding evende organen  van  pub] ieke en private  gemeenschappen,om  de  maat-schappeii·]be verhoudingen -meer speciaaJ op economisch gebied- met rechts-
normen, geinspireerd door het zedelijk bewustzijn, te beinv] oeden".

6) H.Achinger: Sozia]politik als Gesellschaftspolitik: Von der Arbeiterfrage
zum Wohi fahrtsstaat Hamburg,  1958.

7) J.H6ffner· Sozia]politik. Artikel in Staats] exikon,VII Band, Freiburg, 1962.
8) E.E.Boettcher· wordt geciteerd door H8 ffner  in het zojuist genoemde artike].

9)  J.A. Ponsioen General Theory of Social   Welfare  Policy;   in  Social   Welfare
Policy, Publicatie van het Inst. of Soc. Studies, Mouton & Co., Den Haag,
1962.  Zie  van  zel fde auteur: Social Policy since Industrialization
ip     Essays  on Unbal anced Growth     (Ed  (E. de Vries)  Mou ton & Co., 1962,pp.56-94

a continuous and de]iberate activity aimed at a remote purpose or idea]
which becomes realised pro6ressive] y according to circumstances, possibili-
ties, resistances, stimulating forces and counterforces"  .
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Par. 2.  De drie Hefbomen bij de Oplossing der Westerse

Sociale Kwestie.

Men kan zich nu de vraag stellen, op welke manier en
langs welke kanalen de.evolutie, die.we in de vorige para-

graaf met.enkele hoofdlijnen hebben aangeduid, in feite tot

stand kwam.

De sociale geschiedenis van de laatste 100 jaar geeft
het antwoord op deze vraag. In de Westerse landen hebben zich

n. 1.  uit de betrekkelijke chaos van een diffuus beginstadium,
waarin men met veel vallen en opstaan en onder druk van vele

omstandigheden en beweegredenen naar oplossingen zocht, uit-

eindelijk drie. weliswaar onderscheidbare. maar in de prak-
tijk uiteraard nauw met elkaar verweven vormen van actie

uitgekristalliseerd, waarvan men kan stellen  dat ze een hef-

boomfunctie hebben vervuld bij het zoeken  vinden en tot

stand brengen van de successievelijk meer bevredigende oplos-
1)sing voor de sociale problematiek.

Dit waren

a. De actie van de georganiseerde strijd  en pressiegroepen

waarin de onderscheiden volksgroepen voor hun belangen op-
kwamen

b. Het optreden van de overheid.

c. De ontwikkeling van het sociale werk.

Hoe deze hefbomen tot stand kwamen, hoe ze tegen de

achtergrond van de (door Rostow 2  beschreven) verdere ont-

wikkeling van de economie hebben gefunctioneerd en tot welke
resultaten men daarbij uiteindelijk kwam, is het onderwerp

van de nu volgende paragraaf.

1)  J. ponsioen: Social Policy since Industrialization, Op Cit.biz. 60
2)  W.W.Rostow: De Vijf Fasen van Economische Groei, Op Cit.
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a. De Actie van Georganiseerde Pressiegroepen

De overgang van het voor-industri6le naar het in-
dustri6le tijdvak heeft overal waar deze transitie plaats

vond· en dan speciaal in de eerste fasen daarvan- grote
offers en inspanningen van de gewone arbeidende volksmassa

gevergd.

Tijdens de ontwikkelingsgeschiedenis van het Westen

gebeurde dit min of meer spontaan en automatisch door de
werking van het "invisible hand"-systeem van de toen heer-

sende oud-liberale economie.

Het nog onmondige proletariaat werd door de opkomende

bourgeoisie via de onverbiddelijke wet van vraag en aanbod

gedwongen  zich van het platteland naar de industriZle cen-

tra te verplaatsen  onder erbarmelijke omstandigheden in de

stedelijke krottenbuurten te 16ven  een nieuwe industri*le

mentaliteit en discipline aan te leren, zich te scholen on-

der slechte werkomstandigheden en tegen een minimaal loon

de overschotten voort te brengen  waarmee de ondernemers

het economische groeiproces op gang brachten.

Zonder deze offers van de brede massa van het volk zou

de ontwikkeling op de schaal en in het tijdsbestek Faarop

deze in het Westen plaats vond. nooit tot stand gekomen

zijn.

De eerste reactie van de arbeiders die wel de lasten

van de "vooruitgang" mochten dragen maar niet de vruchten
ervan plukken  was - uiteraard - een van verzet.

Omdat men zich  ondanks alle  door de heersende klas-

sewetgeving gegarandeerde formele vrijheden als individuen
niet tegen de ondernemersgroep kon handhaven  ging men zich

verenigen en een lange collectief gevoerde strijd om het
behoud en de verbetering van de eigen werk- en arbeidsom-
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standigheden brak aan.

Via haar opkomende vakorganisaties trachtten de arbei-

ders door hBt gebruik van economische. organisatorische en

andere machtsmiddelen aan hun optreden als marktpartij
kracht bij te zetten, door uitsluiting van onderlinge con-

currentie de structuur van de markt te wijzigen en geheel
buiten de markt om, door druk op de overheid en via haar

wetgeving, betere arbeidsomstandigheden en een grotere be-
staanszekerheid te verwerven 1).

De opkomende Westerse vakvereniging vocht onder deze

omstandigheden begrijpelijkerwijze niet in eerste instantie
om vergroting van de produktie of versnelling van het.econo-

mische ontwikkelingsproces, maar omdat deze door andere

krachten tot stand kwamen, waar men zelf het slachtoffer van

dreigde te worden, vooral voor een sterkere positie in het

produktieproces en een voor arbeiders betere verdeling van

de opbrengsten daarvan.

Zelfs als dat ten koste van de produktie ging of de econo-

mische groei erdoor in gevaar gebracht werd.

Men kan derhalve stellen, dat de Westerse ontwikkeling

eigenlijk meer 6ndanks. dan dAnk zij de actieve steun van de
vakbeweging tot stand kwam 2). Juist door haar relatieve

zwakte waren de ondernemers in de beginfasen van het ontwik-
kelingsproces in staat, om de overschotten te accumuleren,

die de nodige investeringen voor de snelle doorbraak naar

economische groei mogelijk maakten.

1) Voor een uitgebreide uiteenzetting van deze ontwikkeling, zie:
Sidney & Beatrice Webb, The History of Trade Unionism, London,1920.N.Barou: British Trade Unions London, 1947.Goetz Briefs· Zwischen Kapitalismus und Synd#kalismus, Bern,1952.Edouard Dol]eans: Histoire du Mouvement Ouvrier, 3  delen, Libraire Armand
Colin, Parij s, 1960.
S. Mok: De Vakbeweging.  1947

2) W. Galenson Comparative Labor Movenent  New York, b]z. 2.
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De hier beschreven verdedigende houding is voor vele
vakverenigingen tot de laatste decennia toe de meest typi-

sche gebleven. Daarnaast zien we echter reeds zeer lange tijd
en  in steeds sterkere mate een andere en geheel nieuwe  stro-.
ming ontstaan.

Deze bestaat enerzijds hierin, dat de zich emanciperen-
de arbeiders zowel binnen het staatsbestel (via de politieke

partijen) en op de markt (via de vakbeweging) op de duur een

dergelijke machtspositie hebben opgebouwd  dat men hen niet
langer als willoze objecten kan dwingen, om zonder daarin toe
te stemmen. de voornaamste lasten van het economische groei-

proces te dragen

Anderzijds bleek  dat ze via hun nieuw verworven en door

macht beveiligde positie nu ook zelf een steeds duidelijker

eigenbelang in een voortgezette economische ontwikkeling had-

den verkregen.

Doordat de totale nationale koek progressief groter werd kon

immers ook het arbeidersaandeel daarvan evenredig en vaak

zelfs meer dan evenredig, mee groter worden.
In eerste instantie om dit welbegrepen eigen belang te

dienen en veilig te stellen, maar verder tochook. omdat men

zich met zijn groeiende macht en invloed zowel binnen de ei-

gen bedrijfstak  als op het vlak van het economische maat-

schappelijk leven als geheel ook steeds meer voor dit grotere

geheel mede verantwoordelijk weet  werkt men nu praktisch in

alle ontwikkelde landen hoe langer hoe meer op loyale manier
en  in georganiseerd verband aan de verdere economische ont ·
wikkeling mee  06k als dat op korte termijn soms aanzienlijke

offers en consumptie-beperking van de arbeiders insluit

Vat men derhalve de elementen  die op dit moment de func-
tie der moderne vakorganisatie in de ontwikkelde Westerse
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landen karakteriseren samen, dan komen deze er op neer dat
men tracht.. 1)

1) de collectieve belangen van de arbeiders in bedrijf, be-
drij fstak en maatschappij te behartigen en tegen even-
tueel machtsoptreden van derden te beschermen;

2) tezamen met de werkgeversorganisaties een gezonde ont-
wikkeling van het bedrij fsleven te bevorderen,

3) als representante van de groep werknemers aan het leven
der natie deel te nemen en op deze manier aan de soci-
aal-economische ontwikkeling ten bate van het volk in

het algemeen en de arbeiders in het bijzonder, leiding
te geven.

De Plaats van de Vakbeweging in de Ontwikkelde landen.
De.geinstitutionaliseerde gedragsvormen en kaders, die

de vakbeweging bij het realiseren van deze taakstellingen

binnen het maatschappelijk bestel van de verschillende ont-
wikkelde landen gebruikt  zijn van land tot land enigszins

anders en bovendien nog steeds aan ontwikkeling onderhevig.
In Nederland b.v. werd er (in samenwerking met andere

krachten) via het overheidsapparaat een uitgebreide arbeids-
en sociale verzekeringswetgeving tot stand gebracht en King

de ontwikkeling via de C. A. 0. en de verbindend verklaarde
C. A.0. over de Stichting van de Arbeid naar een publiekrech-
telijke bedrijfsorganisatie waarin men samen met de on-

2)

dernemers en vertegenwoordigers van de overheid aan de so-
ciaal-economische ontwikkeling richting tracht te geven.

Daarnaast werd de vakorganisatie sinds de oorlog ook

1)  Zie voor beknopte hel dere uiteenzetting  van  deze  doe] ste]]ingenen functiesW.Albeda: Vakbeweging en Maatschappij,Uitg. J.H.Kok,Kampen.Geen datum.
2)  Zie,  W.J. van Eykeren, G.J.Balkenstein:  De wet op de Bedrij fsorganisatie12e druk, 1955.
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meer actief bij het werk van· een aantal belangrijke advise-
rende overheidsorganen ingeschakeld  zoals b.v. de Hoofd-

commissie voor de Industrialisatie  de Centrale Plan Com-

missie en het Centraal Plan Bureau  de Contactgroep Opvoe-
ring Produktiviteit  en het College voor Handel en Nijver-

heid. 1)

In deze specifiek Nederlandse manier van ingroeien in
de totale maatschappelijke werkelijkheid zijn zoals blijkt
tegelijk een aantal typisch neo-liberale  corporatieve en

ook socialistische elementen onmiskenbaar tot uitdrukking

gekomen

Men vindt deze elementen in andere mengvormen en tel-

kens met een andere nadruk in de meeste Westerse landen te-

rug

Zo heerst in het grootste  rijkste en machtigste Westerse

industrieland  de Verenigde Staten van Amerika  de neo-li-
2)berale visie op het vakverenigingswezen nog bijna geheel

In een aantal totalitair geregeerde staten  zoals Portugal

het fascistische Italie  het Oostenrijk van Dollfuss en

Schusnig Vichy-Frankrijk Franco-Spanje en Nazi-Duitsland

experimenteerde men een tijd lang met de corporatieve ge-
dachte

Al deze experimenten droegen echter typisch totalitai-

re trekken  De corporaties waren er autoritair van bovenaf

opgelegd en niet organisch in de maatschappij in gegroeid

Elke werkelijke zelfstandigheid ontbrak en de corporaties

1) Zie hiervoor .A.W.Al beda. Vakbeweging en Maatschappij Uitg.Mij.
J.11.Kok N. V. Kampen. Geen datum.  pag.  47·

2) Zie A. Albeda· Vabbewejint: en Maatschappij op.cit.
P.K.Crosser·   Ideologies and American Labor  New- York, 1941
G.Gorer Die Amerikaner, HamburB, 1956.N. Chamber]in The organized alslness in America, in Readings in
Labour Economics,Ed·F.S. Doody,Cambridge,  Mass. ,  1950.
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zelf waren niet meer dan de vrijwel willoze werktuigen van
een almachtige staat.

Ze waren dan ook wel een zeer duidelijke schending en

verminking van de principes, die de Katholieke denkers die

de klassenstrijd wilden uitbannen, de socialistische opvat-

tingen over de oplossing daarvan en tevens het liberalisme
1)afwezen, hadden uitgewerkt.

De democratisch-socialistische gedachtenstroming 2)

t.a.v. de plaats en de rol van de vakbeweging is in de loop

van de tijd aan een nogal sterke evolutie onderhevig geweest
en is ook op dit moment nog niet in alle duidelijkheid uit-
gekristalliseerd. Deze ontwikkeling begon met een eis tot

volledige nationalisatie van het bedrijfsleven, waarbinnen

de vakbeweging dan een min of meer analoge rol zou spelen,
als dat thans in de communistische landen het geval is. Op

dit moment streven de Westerse socialisten echter nog slechts

naar het gemeenschapsbezit van de voornaamste produktiemid-

delen en een laatste zeggenschap van de overheid over de

richting. waarin ook de niet-genationaliseerde produktiemid-

delen worden aangewend en de produktieopbrengsten worden
verdeeld. Het grote verschil in denkwijze over de rol van de
vakbeweging met de situatie zoals die nu in de praktijk in
de Westerse, geindustrialiseerde landen meestal bestaat. is

gelegen in Me veel sterkere nadruk, die men op de overheid

en op de ordenende bevoegdheid daarvan legt.

1)  E Brongersma: De Opbouw van een Corporatieve Staat: Utrecht, 1942
C P M Romme: Corporaties in de Staat. Amsterdam, 1935·E Cathomas:  Die idee der BerufstKndischen Ordnung in der Katho]isch

Sozialen Bewegung Ita]iens Lachen, 1939.
E. Barth: Wesen und Aufgaben der Organisation der gewerblichen Wirt-schaft Hamburg, 1939.

2) Zie voor de ontwikke]ing hiervan· K.Vorrink:Een halve eeuw beginse]strijd
Amsterdam, 1949,en de successieve]ijke programma' s  der SDAP en Partij  v. d.Arbeid vanaf het al gemene beginse]program uit  1912.
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In de "Welfare-State", die de socialisten voor ogen staat,
zijn het immers niet in.eerste instantie de vakorganisaties,

die voor de belangen van de arbeiders op de bres staan,maar

de overheid zelf. De vakorganisaties krijgen er veel meer
de taak, deze overheid bij het bepalen van haar algemene be-
leid te adviseren, dan als gelijkberechtigde partner mee te

onderhandelen.

In JoegoslaviB.experimenteert men sinds de breuk met
Stalin met een syndicalistische conceptie over de taak van

1)de vakbeweging . Men gaat hier uit van de leuze."de fabriek

aan de arbeiders" en draagt na de onteigening van de kapita-
listische producenten de leiding van de maatschappelijke

voortbrenging aan de arbeidersvakbeweging op. Men is het bij

de uitvoering van dit experiment in zoverre ."bijna" met de
liberalen eens, dat de bedrijven na de overname door het in

vakverenigingen georganiseerde personeel  voor een groot

deel volgens de principes van een vrije markteconomie blij-

ven doorproduceren. Daarnaast wordt er echter ook een zeer
belangrijke rol toegekend aan de regionale en bedrijfstaks-
gewij ze bonden die samen  met de staat uiteindelijk  voor  de
maatschappelijke voortbrenging verantwoordelijk zijn. Omdat
het land, waar dit experiment thans in uitvoering is, te-

vens 66k tot de groep ontwikkelingslanden behoort. wordt

door velen. die in de problematiek van deze gebieden ge-

interesseerd zijn, met grote belangstelling naar de resul-
taten ervan uitgekeken.

-     In het communistische staatsbestel 2  tenslotte. zoals

1)  Men vindt hierover uitvoerige inlichtingen in:-Een groot aantal publicaties,  die door de Joegos] avi$che regering wor-
den verspreid o. a. Ihe Fabriken in Jugos] avien  werden  von den Arbeitern
Verwal tet", Be] grado, Yugostampa,   1950.

2)      Zie:  les Syn dicats  des   Pays   de ]'Est; Centre National pour ]'Etude   desPays de l'Est, Institut de Sociologie; Brussel, 1962.,
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dat in de Sowjet-Unie en de meeste satellietlanden in feite

bestaat, heeft de vakbeweging een specifieke plaats en func-
tie gekregen, welke op een aantal.essentidle punten nogal

sterk van die van het georganiseerde bedrijfsleven in het
Westen afwijkt.

De overgrote meerderheid van alle produktiemiddelen

zijn hier genationaliseerd en in handen van de staat gecon-
centreerd  Deze staat is ook verantwoordelijk voor de plan-

ning en uitvoering van het hele produktieprogramma der volks-

huishouding. Omdat de staat zelf echter wordt beschouwd als

een instrument in handen van een partij  die de belangen van

het werkende volk  in casu van de arbeidersklasse en de boe-

ren  heet te vertegenwoordigen  wordt de positie van de vak-

beweging heel anders dan de in de niet communistische landen,

Ondernemersvakbonden bestaan onder deze omstandigheden
natuurlijk helemaal niet en de functie van de arbeidersbewe-

ging krijgt heel andere accenten
Op de eerste plaats treedt de vakbeweging in de commu-

nistische landen sinds de afzetting van Tomski c.s. en het

begin van de opeenvolgende vij fjarenplannen in principe
niet meer op in de functie van verdedigster en beschermster

van het collectieve arbeidersbelang  Dit is  zoals men het

stelt  niet meer nodig  omdat de staat het arbeidersbelang

vertegenwoordigt  Hierdoor krijgt de andere pool van de vak-

verenigingsactiviteit .n.1  die van het medewerken aan de
ontwikkeling van het maatschappelijke geheel en zeer speci-

aal aan de.economische ontwikkeling .een veel grotere na-

druk·

Dit komt er in feite op neer  dat de vakverenigingen in

wezen instrumenten geworden zijn  die door de staat worden

gebruikt voor de vergroting van de produktie  de verhoging
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van de arbeidsproduktiviteit, de verbetering van de ar-

beidsdiscipline en de organisatie van de socialistische

concurrentie. De C.A.0.'s die men sluit, gaan niet over 10-

nen en het verbeteren van de arbeidsvoorwaarden van de ar-

beiders, maar over de produktienormen, die men zich jegens
de staat verplicht te realiseren. Daarnaast doet men aan

arbeidsbemiddeling, is belast met de uitvoering der sociale

verzekering en adviseert men de staat bij de planning en

het vaststellen der arbeidsvoorwaarden. Revindicatieve or-

ganen  zoals in het Westen. zijn het echter niet.

Een ander verschil is  dat de communistische landen

alle  een eenheidsvakbeweging kennen. Politieke of wereld-

beschouwelijke kleurverschillen worden er niet toegelaten.

De ervaring heeft geleerd, dat.een staat, die de wer-

kende volksmassa mede via dit soort vakverenigingen zijn
wil kan opleggen, gedurende lange tijd niet alleen de lonen

zodanig kan drukken. dat daarmee de overschotten gecre&erd

kunnen worden, die voor een snelle industrialisatie nodig
zijn, maar ook tegelijkertijd en met succes de arbeiders-

klasse voor deze industrialisatie kan winnen. scholen.en

mentaal omvormen.

b. De Evolutie van het Staatsingrijpen.

De algemene misdre, die door de reeds beschreven ont-

wikkelingen voor de grote massa was ontstaan en speciaal

het feit  dat deze massa zich hier steeds duidelijker van
bewust werd. maakten op de duur ook op het terrein van de
overheidsactie een continuering van de "laissez faire" po-
litiek onmogelijk.. Uiteindelijk moest de overheid. zij het
ook incidenteel en aanvankelijk met grote tegenzin  weer

gaan ingrijpen. Dit ingrijpen begon in de meeste Westeuro-
pese landen met een aantal armenwetten die gedeeltelijk
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uit een zeker filantropisch mededogen met het lijdende volk
voortkwamen. maar daarnaast toch ook de uitdrukking waren

van een streven,  om de bestaande maatschappij -orde tegen de
gevolgen van een gestaag groeiend pauperisme te verdedigen.

Hiermee werd echter een complex van sociale wetgeving
ingeleid  dat na verloop van iets meer dan een eeuw de hele

maatschappelijke orde zou doordringen en de oorspronkelijke
liberale opvattingen daarover tot de grond toe herzien. Men

kan stellen, dat de eerste aanzet tot deze sociale wetgeving

door de bourgeoisie zelf werd gegeven. Men constateerde, dat

door het heersende systeem grote groepen van economisch

zwakkeren steeds meer in de verdrukking raakten en men zag
1)in  dat zowel op filantropische  op economische . als op

politieke gronden een zeker overheidsingrijpen in de be-
2)

staande verhoudingen nodig was

Men belastte de liberale staat derhalve met de twee-

voudige taak  om via de wetgeving zowel de economische ra-
tionaliteit te herstellen  als de rol van de barmhartige

Samaritaan te spelen. 3)

Dit overheidsingrijpen kwam aanvankelijk aarzelend en
voorzichtig tot uiting in een aantal wetten: die alleen maar

bepaalde zeer beperkte groepen trachtten te beschermen  Al-

lengs groeide het echter mdt de economische mogelijkheden

mee en strekte zich al spoedig ook over andere groepen van
economisch zwakken uit. Op deze wijze ontstond er in de
meeste landen een heel complex van sociale wetgeving, dat

1) Aen het begin van de Neder]andse wetgeving staat het "   Kinderwetj e  vanHouten",   dat  door  de ini tiatiefnemer niet zozeer op humanitaire  a]s  op
economische gronden werd verdedigd. Zie: F.J.H.M.Van der Vet: Inleiding
tot het arbeidsrecht; Tilburg, 1946, blz. 12.

2) Zie het streven van de Duitse Katheder socialisten en de Verein f6r
Sozia]politik.

3)  Zie: F.J.H.M. Van  der Ven Sociaal Recht; Tilburg,  1949,  bl.z.  17.
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het doel had om zowel binnen het produktieproces (via de

arbeidswetgeving) als daarbuiten (via de sociale verzeke-
ringswetgeving) de menselijke persoon tegen de misbruiken

en onvolkomenheden van het heersende economische systeem
te beschermen.

Naar gelang ondertussen de economische ontwikkeling

verder voortschreed, veranderde ook de maatschappij zelf

langzaamaan van aanzien. Door de veranderingen op econo-
misch-technisch en organisatorisch terrein ontstond er een

steeds breder wordende nieuwe middenklasse.

De factor arbeid werd door de aan kracht winnende op-

waartse beweging van de economische bedrijvigheid steeds

belangrijker en het proletariaat werd zich van deze positie

en zijn hierop gebaseerde latente kracht steeds meer en

steeds dieper bewust.

De arbeiders begonnen zich in georganiseerde machts-

groepen te verenigen en deklassenstrijd met de bourgeoisie
om betere levensvoorwaarden kreeg een nieuw en heviger ka-
rakter. Mede door de spanningen die dezeklassenstrijd te-
weeg bracht: evolueerde niet alleen het rechtsbewustzijn

van de maatschappij als zodanig. maar werd de wetgever,

door de steeds groter wordende invloed van de arbeidersklas-

se op het staatsapparaat zelf, gedwongen hoe langer hoe meer

op de eenmaal ingeslagen weg van de sociale wetgeving voort

te gaan. 1)

Het grote "Leitmotiv" van deze wetgeving werd zo hoe
langer hoe minder een uit filantropisch-humanitaire gronden

voortgekomen beschermingsidee, maar de emancipatiegedachte

van het gewone volk in het algemeen en van het proletariaat
in  het bij zonder.

1) G.Ripert: Le Rdgime Ddmocratique et ]e Droit Civil Moderne;
Parijs, 1936, b]z. 414-415
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Toch hebben beide stromingen decennia lang naast el-

kaar bestaan. Ze ontstonden weliswaar uit verschillende be-

weegredenen, maar liepen beide in feite uit op een speciaal

klasserecht voor het zich weliswaar emanciperende, maar
1)toch nog naar rechthunkerende arbeidende volk.

Dit klasserecht manifesteerde zich in de arbeidswet-

geving, die in de meeste Europese landen rond de eeuwwisse-

ling tot stand kwam, in het instellen van een arbeidsinspec-

tie, die hier toezicht op hield en het ontstaan van een

systeem van sociale verzekeringswetten, die de arbeider be-

schermden tegen de risico's van ziekte, werkeloosheid,

ouderdom, ongevallen en invaliditeit.

Zoals reeds in de vorige paragraaf werd aangegeven

verplaatst zich het accent van de bescherming, die men met

deze wetgeving beoogde, in de loop van de tijd gestaag  en

wordt de draagwijdte ervan zodanig verbreed .dat ze in fei-

te op alle groepen economisch zwakken betrekking heeft.

De voornaamste kenmerken van deze wetgeving zijn ech-
ter  dat ze in eerste instantie curatief bedoeld is en op

de tweede plaats als een soort klasserecht slaat op een

groep economisch zwakken  die bescherming nodig hebben.
De hierin tot uiting komende subordinatieverhouding

heeft de gedachtenwereld op dit gebied jaren lang als een
obsessie beheerst.

Pas toen de kracht van de arbeidersbeweging. en daar-

mee de emancipatie van het proletariaat  zover gevorderd

was. dat men zich van ondernemerszijde kon gaan afvragen:

wie nu eigenlijk de zwakke partij was  kreeg ook de ontwik-

keling van het rechtsbewustzijn weer nieuwe impulsen en de

sociale wetgeving zelf daardoor langzaam-aan een ander aan-
zien

1) F.J.H.M. Van der Ven' Sociaa] Recht, Tilburg,1949, blz. 18
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Men begint n.1. steeds duidelijker in te zien, dat al

het verstelwerk en al de veiligheidskleppen, die men aan

het oude liberate systeem heeft aangebracht  niet langer

de waarheid kunnen verbergen, dat dit systeem als zodanig

dringend verandering behoeft.

Volgens de nieuwe ·gedachtenlijn moet de overheid po-
sitief de leiding van het socio-economisch leven op zich
nemen, teneinde actief de voorwaarden te scheppen: waardoor

eenieder, ongeacht de klasse waar hij toe behoort, de kans

zal krijgen om de potenties die hij in zijn persoonlijkheid
met zich meedraagt. zoveel mogelijk te ontplooien.

Deze revolutie in de gedachtenwereld leidt er aan de
ene kant toe  dat de staat  in overeenstemming met het sub-

sidiariteitsbeginsel. de direct belanghebbenden bij de eco-

nomische ontwikkeling steeds meer de kans geeft, om collec-
tief  en nu als gelijken  een aantal zaken zelf te regelen

en aan de andere kant  dat er een aantal garanties voor de
fundamentele rechten van de persoon op leven, vrijheid
werk en inkomen geschapen worden.

Dit komt o.a. tot uiting in de standaardcontracten

die door werkgevers en werknemers ter regeling van lonen

en andere arbeidsvoorwaarden in de verschillende bedrijfs-
takken samengesteld en later door de overheid algemeen ver-

bindend verklaard worden: de gezamenlijke uitvoering van
een aantal verzekerings-, arbeiders- en arbeidsgeschillen-
procedures en een steeds verder-gaand overheidsingrijpen in
pacht-, vestigings- en bedrijfsvoeringsaangelegenheden.

Naast het beschermingsmotief en het contractuele ele-
ment, dat de verhouding tussen de belanghebbenden tracht te

regelen  constateren we hier een duidelijk streven naar het

scheppen van een zowel economisch  als sociaal verantwoorde
orde in de verhoudingen van het arbeids- en bedrij fsleven.
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Dit betekent. dat niet langer de jarenlang als kenmer-

kend beschouwde ongelijkheid en ook niet de nu principieel
erkende gelijkheid tussen de marktpartijen, maar de geza-

menlijke verantwoordelijkheid voor het ordelijk nastreven

van het algemeen belang centraal gesteld wordt.

Men wordt zich bewust van de noodzaak  dat de maat-

schappij als zodanig door alle belanghebbenden samen (en

zowel sociaal als economisch) doelbewust op het algemene
belang gericht en geordend behoort te worden  om zo de ge.

wenste harmonie van belangen en doelstellingen te laten

ontstaan, 1)

De aanvaarding van deze gedachte betekent echter im-

pliciet  dat hiermee het sociale overheidsingrijpen opnieuw

op een beslissend keerpunt in haar ontwikkeling is aangeko-
men

Het actief scheppen van een verantwoorde ordening in

de verhoudingen van het nationale arbeids- en bedrijfsleven

met het oog op het algemene belang  rijkt immers veel ver-
der  dan alleen maar de verhouding tussen werkgevers en

werknemers of die tussen de bezittende en de arbeiders-

klasse  Ook komt men er niet langer met een stelselmatige

doordringing van het produktieproces in engere zin met
ethische normen.

Wat we nu constateren is in feite een nieuwe uitbrei-

ding en accentverschuiving. waarvan de voornaamste manifes-
taties tot uiting komen in de volgende recente tendensen:

a. Een steeds verder voortschrijdende osmose van de oor-

spronkelijk als afzonderlijke entiteiten beschouwde eco-
nomische en sociale wetgeving

1)    F.J.H. M.  Van  der Ven: Sociaal Recht Ti]burg,  1949
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Deze tendens werkt duidelijk naar twee kanten.

Aan de ene zijde wordt het economische leven hoe langer
hoe meer met sociale normen doordrenkt en op het sociaal be-

paalde doel van het algemeen belang gericht. Dit komt o.m.

tot uiting zowel in het steeds maar groeiende complex van

sociale wetten en verordeningen,alsook in een hele reeks van

maatregelen op het gebied van de nationale, regionale en 10-

cale planning, de bestrijding van de werkeloosheid door ar-
beidsintensieve publieke werken de bevordering van be-
paalde takken van de nijverheid op sociale gronden en econo-
mische programma's speciaal ten bate van bepaalde achterge-

bleven streken, klassen  beroepen. of minderheden.

Aan de andere kant begint men ook hoe langer hoe meer

in te zien, dat het oude, eenzijdige adagium, dat het sociale
ingrijpen zijn begrenzing moet vinden in het economisch mo-

gelijke, nog een aanvulling behoeft.
Deze aanvulling bestaat hierin  dat men tot de overtui-

ging is gekomen. dat het sociale ingrijpen niet enkel de

economische ontwikkeling zo weinig mogelijk mag remmen, maar

deze ook. waar dat althans mogelijk is, naar vermogen actief

moet stimuleren. Voorbeelden hiervan zijn de geleide loon-
vorming. in Nederland het tripartite overleg in P.B. 0.-ver-

band en zeer speciaal de steeds verder rijkende invloed. die

de overheid via haar belastingsysteem op de verdeling van

het produktieresultaat en daarmee op consumptie en investe-
ringen heeft. Hiermee zorgt zij op grond van sociale motie-

ven in eerste instantie voor een gelijkmatiger inkomensver-

deling en verder via haar besteding der verkregen gelden op
de terreinen van onderwijs. volksgezondheid: volkshuisves-

ting, sociale zekerheid, cultuurspreiding en andere vormen

van collectieve consumptie  zowel voor een bescherming van
zwakkere groepen  die nu ook hiervan mee kunnen profiteren
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als voor het scheppen van een zo gelijk mogelijke kans, dat
eenieder zijn persoonlijke potenties zoveel mogelijk ontwik-
kelt.

Daarnaast speelt het.economische motief hierbij echter
een steeds duidelijker begrepen rol, omdat men op deze ma-
nier bewust een aantal ."human investments of sociale inves-

"

teringen doet, die voor de verdere ontwikkeling van de.eco-
nomie en het behartigen van het algemene belang op langere
termijn onontbeerlijk zijn.

b. Een gestage uitbreiding en verschuiving van het accent
van het overheidsingrijpen naar nieuwe volksgroepen en

probleemgebieden. Uit een oogpunt van bescherming, het
scheppen van gelijke kansen en speciaal het bereiken van
het algemeen belang komen op deze wijze de laatste jaren
ook steeds meer de spanningen tussen de verschillende be-
drijfstakken, tussen landbouw en industrie de in ontwikke-
ling bij de rest van het land achter gebleven gebieden en
de problemen rond nationale minderheden voor actief sociaal
economisch gemotiveerd overheidsingrijpen in aanmerking.

c, Een steeds sterker opgaan van al de tot nu toe beschreven
deelbemoeiingen in 66n bewust gewilde, planmatig geleide
en integrAle, nationale sociaaleconomische ontwikkelings-
politiek.

Deze komt o.m. tOt Uiting ill de ontwikkeling van de idee van
een integrale ontwikkelingsplanning en het daarop gebaseerde
werk van de vele. nu op vele plaatsen van de grond komende
planning-instanties.

d. Een nieuwa en grotere nadruk op het actieve samengaan van
particulier initiatief en overheidsingrijpen tot het be-
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reiken van de gestelde doeleinden. Deze tendens, die bij het

aflopen van de periode van het eenzijdige overheidsingrijpen

begon met het, verbindend verklaren van C.A.0.'s en zich b.v.

in.Nederland d. a.  via de P.B.0.  voortzette.  zien we nu ook

op andere terreinen, zoals dat van de planning  het sociale

werk en het werk met de probleemgebieden weer te voorschijn

komen. Duidelijk blijkt hier een beweging in de richting

van een gezamenlijk dragen door overheid en maatschappij  in

haar verschillende facetten. van de verantwoordelijkheid voor

het realiseren van het gezamenlijk algemene belang.

Al deze trends samen convergeren in 66n algemeen en in-

tegraal sociaaleconomisch beleid,'n.1  het beleid van de

"Welfare State" of zoals De Vries 1) het noemt van de

"Responsible Society" (zie Par, 3)

Als voorlopig eindpunt van een ontwikkeling,die begon

met de bescherming van bepaalde groepen.en vervolgens actief

ernaar streefde gelijke kansen voor ledereen te scheppen

wil men nu niet lpnger alleen maar zuiver formeel  maar ook

materieel het gezamenlijke belang van allen realiseren door

actief te vechten·voor "full-employment"  een gelijkere in-

komensverdeling en een evenwichtige nationale en regionale

socio-economische ontwikkeling. Het doel hiervan is de ga-

rantie voor eenieder van een aantal fundamentele rechten op

leven vrijheid werk. inkomen onderwijs en sociale voor-

zorg en een zo groot mogelijke eliminatie van eventuele wil-

lekeur  uitgeoefend door personen, groepen of de maatschap-

pij zelf. Het spreekt vanzelf, dat bij dit streven zowel de

grenzen tussen de door ons beschreven "hefbomen" alsook die
"                                         ""            "

tussen de sferen van het economische en het sociale

vervagen 2)

1)  E. de Vries· Man in rapid social change Londen, 1961
2)  Zie J.Ponsioen·lhe Evo]ution of Social Policy since Industrialization:

Artikel in· Social  Wel fare Policy,First Collection, The Hague pp.56-94
Essays on Unbalanced Growth.
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c. De Ontwikkeling van het Sociale Werk.

In de ontwikkelde landen van het Westen verstaat men
onder "sociaal werk" gewoonlijk het complex van "georgani-
seerde activiteiten welke op een betere wederzijdse aanpas-

"sing van de mens en zijn sociale omgeving gericht zijn .
M. a.w. men wil de personen en groepen van personen, die de

maatschappij als geheel vormen, helpen zich aan deze maat-

schappij en de veranderingen die daarin plaats grijpen,aan
te passen en door onderlinge samenwerking hun levensomstan-
digheden te verbeteren, eventueel bijstand te verlenen.

Wat hiermee bedoeld wordt, blijkt wellicht beter nog
uit een opsomming van de activiteiten, die men gewoonlijk
sociaal werk noemt  dan uit bovengenoemde omschrijving zelf.

Dit zijn dan·
1. werkzaamheden ten dienste van gemeenschappen zoals

'community planning 'community organization en de oprich-
..

ting van community centres.
2. werkzaamheden ten bate van bepaalde groepen met speciale

noden en behoeften  zoals wezen, sociaal fysiek   of

mentaal gehandicapten  de sociaal niet of minder aange-

pasten. migranten  delinquenten  militairen, vluchtelin-

gen  zieken, ouden van dagen jeugdigen etc.;

3. werkzaamheden ten dienste van het individu en de familie
zoals "family counseling" hulp bij het opstellen van
het gezinsbudget, kinder· en jeugdwerk, hulpverlening

voor personen in behoeftige omstandigheden, verstrekkin-

gen van supplementaire voeding, etc.;
4. een aantal werkzaamheden die binnen het kader van aan-

verwante werkterreinen word  verricht, zoals medisch

sociaal werk, reclassering van delinquenten, werkzaam-

heden in verband met de uitvoering van de sociale ver-
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zekeringen  de urbanisatie, de economische ontwikkeling

van het land in zijn geheel of bepaalde streken daarvan

etc-

Deze omschrijving en dit complex van werkzaamheden

karakteriseren het voorlopige eindpunt van de lange evolu-
tie  die het sociaal werk sinds het begin van de industriale

revolutie in de ontwikkelde landen van het Westen heeft

doorlopen
Het begon allemaal met wat wij nu geleerd hebben te

beschouwen als ongewenste sociale bijprodukten en consequen-
ties van de op gang komende economische ontwikkeling

Deze toestanden die men met de destijds beschikbare
hulpbronnen voorlopig onmogelijk op grote schaal kon verbe-

teren maar die men ook geruime tijd als normaal en onaf·
wendbaar bleef zien  leidden echter op de lange duur bij de

gezeten burgerij tot een steeds sterkere bewustwording van

een probleem waar iets aan gedaan behoorde te worden

Aan de ene kant voelde men een zeker mededogen met het

"gemene volk" dat in verband met de op gang komende ontwik

keling gedwongen werd  in n6g ellendiger levensomstandighe.
den dan voorheen voort te vegeteren en aan de andere kant

vreesde men de onrust en revolutionaire woelingen  waarmee

de verpauperde volksmassa de bestaande maatschappelijke or

de  en daarmee de eigen geprivilegieerde positie der burgerij

zou kunnen aantasten. 1)

Aangezien met de Ranvaarding van het "invisible hand"-

principe ook de traditionele geinstitutionaliseerde armen-

zorg uit de voor industriale maatschappij in verval geraakt

was  begon de actie tot hulpverlening derhalve praktisch ge

heel op particuliere basis. Kerkelijke armencomitd's en ver-

1) H.F.J.M. Van den Earenbeemt  De Arme en het Maatschappelijk We]zijn in
Historisch Perspectief  Ti]burg, 1961, blz. 33.
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enigingen voor armenzorg uit de gezeten burgerij schoten
als paddestoelen uit de grond en probeerden via het uitde-
len van ingezameld geld, kleding en voedsel althans de
ergste en duidelijkste nood te lenigen.

Daar.echter al spoedig bleek, dat met deze particulie-
re en meestal incidentele en vrij willekeurige hulpverle-
ning de massale armoede zelfs niet bij benadering kon wor-
den gemitigeerd en het gevaar voor woelingen steeds groter
werd, moest ook de overheid wel ingrijpen. Dit gebeurde in
de meeste Westeuropese landen door de afkondiging van een
serie armenwetten (de z.g. 'poor laws'), die vooral ten
doel hadden,de gezeten maatschappij tegen de arme volks-
massa te verdedigen en te beschermen. In feite kwamen de-
ze wetten er vooral op neer  dat d66r of m6t steun van de
staat armenwerkplaatsen opgericht werden, met n6g lagere
lonen en n6g slechtere arbeidsvoorwaarden, dan die in de
slechtst betalende fabrieken, waar men de werklozen heen
stuurde, die de particuliere steunverleningsinstanties
niet of niet voldoende konden of wilden helpen.

Op deze manier werd aan de ene kant de drang van de
armen naar werk zoeken in stand gehouden en aan de andere
kant voork6men dat deze armen de gegeven hulp exploiteer-
den.

Ondertussen kwam echter het industrialisatieproces op
gang. Daarmee kon de economie aan de ene kant de staat en
de particulieren m66r middelen verschaffen om aan het so-
ciale werk te besteden, en aan de andere kant werd de vraag
naar arbeid steeds groter en groter.

Met deze voortschrijdende economische ontwikkeling
steeg na verloop van tijd ook de grote volksmassa boven de
armoe-lijn uit. Een gevolg hiervan was dat de arbeiders
op de lange duur niet alleen zelfstandig voor hun eigen
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materidle levensbehoeften konden zorgen. maar ook steeds

meer als volwaardige medeburgers van de bestaande of nieuw

gecreterde onderwijs-, gezondheids-, huisvestings-, be-

roepskeuze-  sociale zekerheids- en recreatiefaciliteiten

gingen mee profiteren en op deze manier ophielden uitgesto-

tenen of maatschappelijk onaangepasten te zijn.

Aan de zelfkant van de maatschappij bleef er echter

een belangrijk stratum van lompenproletari6rs bestaan, die

deze aanpassing niet konden of wilden meemaken en derhalve

als a-socialen buiten de maatschappelijke ontwikkeling kwa-

men te staan.

Men probeerde nu niet alleen het materidle lot van de-

ze mensen via bedeling en armenzorg te verzachten  maar ook

hen tot normale, volwaardige arbeiders op te voeden en hen

op deze manier  in de bestaande maatschappij -orde te  inte

greren. Dit gebeurde via de oprichting van leerwerkplaatsen

en allerlei instituten voor werkschuwen, werkloze jeugdigen,

delinquenten en prostitu6es etc.

Nog iets. later begon  men te begrijpen  dat de armoede,

afhankelijkheid en a socialiteit van deze mensen slechts

een symptoom van een veel breder verschijnsel is, n.1. van
een gebrek aan creatieve capaciteit om ten volle van de mo-

1)
gelijtheden die de maatschappij biedt. te profiteren.

Men ging hen daarom als mentaal zieken beschouwen, die door

speciaal voor deze taak opgeleide sociale werkers via het
"case-work" uit hun apathie opgeheven moesten worden.

Dit werk kreeg veryolgens een grote uitbreiding en

veranderde ook sterk van karakter, toen men leerde inzien

dat een zekere onaangepastheid niet allidn bij de groep

verpauperde lompenproletariers, maar dwars door de bestaande

1)  Zie voor een beknopte he]dere uiteenzetting van deze ontwikkeling:
J.Ponsioen: Social Policy since Industrialization Op.cit.



87

klassen ook bij andere maatschappelijke groepen, zoals fy-
siek of mentaal gehandicapten, migranten, gevangenen, delin-
quenten. vluchtelingen, zieken, ouden van dagen, jeugdigen,
militairen en zelfs studenten voorkomt.

Sociaal werk is er derhalve niet alleen ten behoeve van
de armen, maar ook voor eenieder die het nodig heeft; d.w. z
voor ieder die, net als de arme. moet leren zijn speciale
situatie te begrijpen en de daarmee gegeven problemen op te
lossen.

Weer iets later kwam men vervolgens tot het inzicht

dat men er ook met deze psychologische aanpak niet kwam.
Er bleef immers, vooral in de stedelijke "slums" een

harde kern van a-socialen bestaan, die via de "case-work"-
methode geen enkel uitzicht op assimilatie bleken te geven
Hiermee deed de op sociologische principes gebaseerde metho-
de van het "group-work" zijn intrede.

Hiermee trachtte men aanvankelijk alleen maar groepen
te benaderen en aan te passen  die op de een of andere ma-
nier niet met de ontwikkeling der maatschappij mee konden
zoals b.v. bepaalde stadswijken. achtergebleven probleemge-
bieden en de groepen  die boven reeds genoemd werden

Vooral gedurende de laatste twee decennia sluit hier
echter een geheel nieuwe  ja zelfs revolutionaire tendens
bij  aan.  Had het sociale  werk zich immers  tot  dan  toe  vrij -
wel allddn bezig gehouden met de aanpassing van een aantal

marginale groepen aan de maatschappelijke status quo, nu
zien we ditzelfde sociale werk zich steeds meer richten op
de "normale" maatschappij zelf.

Deze nieuwe richting komt zeer duidelijk op drie ver-
schillende punten tot uiting;
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- Op het curatieve vlak zien we, dat men als gevolg van een
steeds sterker wordende vrees dat de maatschappij als ge-

heel de op gang zijnde technisch-economische ontwikkeling

sociaal gezien niet langer helemaal dAn kan  dit probeert

te voorkomen  door deze technisch economische ontwikkeling

z6 met sociale normen te doortrekken, dat ze voor de maat-

schappij als zodanig verteerbaar blijft.
Men wil derhalve de technisch economische ontwikkeling zo

aanpassen  dat de maatschappij als geheel haar kan blij-

ven volgen en op deze manier zelf ook voor de groepen en

individuen die haar vormen leefbaar blij ft
Daarnaast wil men nu echter duidelijk ook op het vlak van
de stimulering van de technisch economische ontwikkeling

een eigen taak gaan vervullen.

Nadat het sociale werk praktisch sinds zijn ontstaansdatum

bezig is geweest met het verzachten van het sociale leed

dat door de economische ontwikkeling veroorzaakt werd

groeit thans immers hoe langer hoe meer de overtuiging

dat dit werk niet langer alleen maar de assepoester van
de economie hoeft te zijn.

Men tracht het daarom steeds meer ook zo te richten  dat

de niet-economische maatschappij niet langer als een sa-

menstel van "cultural lags" de economische ontwikkeling
behoeft te volgen. maar juist  integendeel, met deze mee

groeit en zelfs waar dat mogelijk is de economische dyna-

miek bevordert.

Wat men derhalve wil is een steeds verder gebruik van
het sociale werk t.b.v. de "over-all"-ontwikkeling, door
het steeds verder in te bouwen in een integraal sociaal-

economisch ontwikkelingsbeleid.

Op het vlak van de planning  organisatie en uitvoering
van het soeiale werk kunnen we een duidelijke accentver-
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schuiving van de particuliere naar de publieke sector waar-

nemen. Was het sociale in zijn eerste beginfase  bijna in

zijn geheel een zuiver particuliere zaak van een aantal in-

dividuele personen of maatschappelijke organisaties; naar-

gelang dit werk verder uitgroeide en van accent veranderde,
nam ook de staatsbemoeienis ermee toe. Ofschoon de graad van

deze staatsbemoeienis van land tot land verschilt,kan men

toch wel stellen, dat in bijna alle ontwikkelde Westerse

staten de overheid nu steeds meer voor de wetgeving eromheen

zorgt, het algemene beleid ervan bepaalt, via directe eigen

uitgaven of belangrijke subsidies een groot deel van de kos-
ten draagt en in laatste instantie de verantwoordelijkheid

ervoor op zich neemt.

Voor wat betreft de Westelijke geindustrialiseerde landen

moet echter direct in aansluiting op het constateren van

deze drieledige tendens de portee daarvan meteen weer afge-

zwakt worden, door te constateren, dat hij nog zeer jong en

pril is en op dit moment nog slechts zeer voorzichtig, aar-
zelend en als het ware op de tast zijn verdere weg zoekt.

Activiteiten zoals "community planning" en "community
organization", de beroepsvoorlichting en -bemiddeling, zeer

speciaal het werk in de Europese ontwikkelings- of probleem-

gebieden (dat al heel dicht bij "community development"
komt) en ook de taak, die het sociale werk op zich probeert

te nemen bij de opstelling en uitvoering van nationale en
regionale ontwikkelingsplannen, wijzen weliswaar duidelijk
in de gesignaleerde richting, maar in feite blij ft het gros
van het sociale werk, zoals zich dit op dit moment in het
Westen aan ons voordoet, vooral op aanpassing van marginale

groepen gericht. Het blijft dus, zoals ook duidelijk uit de
omschrijving aan het begin van deze paragraaf blijkt, in
hoofdzaak curatief van karakter, beperkt van omvang en inhoud,



90

marginaal  omdat het zich niet in eerste instantie op de

maatschappij zelf  maar op bepaalde groepen daarvan richt

en tenslotte particulier van aard  wegens het grote aandeel

dat niet-publieke organisaties in de uitvoering ervan heb-

ben

* * ***
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Niet overal in de ontwikkelde were18 is men echter in

deze vrij begrensde opvatting over de aard en de taken van

het maatschappelijke werk blijven steken. Met name in de

ontwikkelde communistische landen van Oost-Europa en de

Sowjet-Unie gaat men al veel verder dan in het Westen op

de weg  die men daar nu aarzelend in de richting van een

veel breder opgezet  op de maatschappij zelf gericht  door

de overheid uitgevoerde.en de gehele socio-economische ont-
1)wikkeling stimulerende sociale werk begint in te slaan.

Dit verschil in benadering kwam op spectaculaire wijze
en in alle duidelijkheid naar voren tijdens de vergaderin-

gen van een werkgroep  die in 1961 door de UNO met de bepa-

ling van het begrip en de omschrijving van de inhoud en de

taak van het sociale werk belast was

Tij dens deze vergaderingen bleek  n  1 de algemene
gangbare opvatting  die men in Oost en West over "Sociaal

Werk" heeft  zo sterk en schijnbaar zo fundamenteel uiteen

te lopen  dat de werkgroep zelf het uiteindelijk moest op-
geven om tot een uniforme  voor beide groepen aanvaardbare

definitie te geraken

Volgens de Russen behoren "alle inspanningen  die de

materiEle en geestelijke belangen van de mens in de breedst
mogelijke zin trachten te behartigen" tot het sociale werk

Als zodanig moet het de economische orde met sociale doel-

einden en normen doordringen en omvat het naast en boven

het hele sociale werk in traditioneel-Westerse zin ook alle

activiteiten op het gebied van de sociale zekerheid  het

1) Noot  Voor Literatuur hierover zie

IlNO Etude Internationale des Programmes d'Action Socia]e New-York, 1959.

Jugostampa La Gestion Sociale en Yougosl avie Be] grado,   1961.

C. P. S.U.    Communisme, de Were] d van Morgen Program  van  de C.P.S. U., aange-
nomen  op  het 22e Congres,31  Octof er  1961,Uitg.Pegasus,A'dam,1962.
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onderwijs, de volkshuisvesting, de zorg voor de volksgezond-
heid, de werkloosheidsvoorzieningen en de vrije-tijds-beste-

ding.

De aanwezige vertegenwoordigers van het Westelijk soci-

ale werk spraken hier hun veto over uit, omdat ze deze om-

schrijving veel te ruim en in strijd met de praktijk van het
sociale werk in hun landen vonden.

Met het oog op de zojuist gesignaleerde nieuwste ont-

wikkelingen in dit Westerse sociale werk kan men zich echter,

en o.i. zeer terecht, afvragen, of de verschillen nog wel zo

breed en fundamenteel zijn, als men toen in deze werkgroep

geloofde.

Ook het Westerse sociale werk, breidt zich immers steeds

meer uit, wordt steeds meer publiek van karakter, gaat zich

hoe langer hoe meer op de maatschappij zelf richten en be.

gint ook al - zij het dan aarzelend en voorzichtig - de eco-
nomische ontwikkeling in 66n algemene "over-all" ontwikke-
ling te integreren.

Verder blijkt daarnaast, dat men zich ook aan de andere kant

in de Sowjet-Unie sinds de dood van Stalin en het bereiken

van een zeker rijpingsstadium in de economische groei,steeds

meer voor de aanpassingsproblemen van marginale groepen en

speciaal voor de aanpassing der economie aan de bredere maat-

schappij is gaan interesseren.

De beide standpunten groeien derhalve in de praktijk
gestaag naar elkaar toe. Er zijn weliswaar nog een aantal

belangrijke verschillen, maar deze zijn meer van graduele
dan van fundamentele aard. De accenten liggen anders, waar-

door het geheel. oppervlakkig gezien  een ander aanzicht

krijgt  maar in wezen wil men zeker op de lange duur uit-

eindelijk hetzelfde.

Dat men in het communistische Rusland reeds zoveel
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eerder tot begrip voor de taak van het sociale werk ten ba-

te van de hele gemeenschap kwam en speciaal ook inzag. hoe

dit werk ten bate van de totale sociaal-economische ontwik-

keling kan worden aangewend  wordt begrijpelijk  als men de

Russische geschiedenis sinds de oktober-revolutie van 1917

in zijn beschouwingen betrekt.

Men verkeerde daar immers  niet zoals bij ons in het

Westen  in een land waar de economische ontwikkeling op

eigen kracht voortschreed en de rest van de maatschappij

deze als vanzelfsprekend volgde  Men hoefde daar dus ook

niet in eerste instantie marginale groepen te helpen om zich

bij een dergelijke zich ontwikkelende maatschappij aan te

passen of bepaalde ongewenste sociale gevolgen van een volop
op gang zijnde economische ontwikkeling te verzachten

Hier ging het er  integendeel om  eerst om een dergelij-
ke economische ontwikkeling op gang te brengen en te houden

en vervolgens  niet een aantal marginale groepen  maar om de

hele maatschappij als zodanig eerst aan deze ontwikkeling
aan te passen en haar deze vervolgens zo veel mogelijk te

doen stimuleren.

Par.  3. Het Voorlopige .Eindpunt der Ontwikkeling.

In de zojuist afgesloten paragrafen hebben we succes-
sievelijk de ontwikkeling van de vakverenigingspressle, van

het overheidsingrijpen en het sociale werk in de Westerse

geindustrialiseerde landen op de voet gevolgd.

Hierbij bleek. dat het daar voor een groot deel aan de
hefboomwerking van deze actievormen te danken is  dat men

er nu reeds zo ver op de weg naar een geleidelijke oplossing
van de "sociale kwestie" gevorderd is
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Deze oplossing komt momenteel steeds dichter naderbij,

naar gelang de genoemde drie actievormen meer met elkaar

versmelten en uiteindelijk in din algemeen beleid, met na-
me dat van de'Welfare State' of van de"Responsible
Society" 1) uitmonden.

Dit beleid komt tot stand door de (niet altijd geheel

vreedzame en ook niet belangeloze) samenwerking van alle

bij het goede functioneren der samenleving betrokken groe-

peringen. De organisaties van werkgevers en arbeiders zijn

en blijven hierbij pressiegroepen. maar ze zijn doordrongen
van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid houden el-
kaar in evenwicht en werken ter verwezenlijking van het al-

gemene belang samen  volgens de regels van een in lange
strijd ontwikkeld nu vrijwel overal geaccepteerd tot in

details uitgebouwd en door de overheid gesanctioneerd spel

van maatschappelijke krachten
Daarnaast en daardoor heen functioneren er vele  ,  zo

wel private als publieke - welfareorganisaties  die er alle
het hunne toe bijdragen  dat er op alle niveaus gezorgd

wordt voor een bevredigende aanpassing van de bij de maat-

schappij betrokken mensen en groeperingen aan elkaar  aan

de maatschappij en van deze maatschappij aan de eisen van
een steeds sneller en verder voortschrijdende economische
en technische ontwikkeling.

De overheid zorgt tenslotte voor het algemene beleids-

frame van wetten  verordeningen en directe overheidsbemoei-

ing hieromheen.

Het zwaartepunt wisselt in de loop van de jaren of in
de diverse Westerse landen wel eens  nu eens in de richting

1)  Zie· J.Ponsioen: Social Policy since Industrialization. Op.Cit.blz.83.

E. de Vries· Man in Bapid Social Cliange, London, 1961.
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van meer particulier initiatief ("Responsible Society") dan
weer in de richting van een grotere staatsleiding ("Welfare

State"1. maar zowel het na te streven einddoel, als ook het
eindresultaat van de ondernomen actie komen meestal op het

zelfde neer.

Tenslotte is het de overheid  die als vertegenwoordigster

van het hele volk in al zijn geledingen uiteindelijk yer-

antwoordelijk is en moet zijn. Zij stelt in laatste instan-

tie het algemene beleid vast en legt de brug naar de.econo-

mie.

Het uiteindelijke doel van dit beleid kan men omschrijven

als

- bevordering van de voortschrijdende emancipatie van alle

voorheen ondergeprivilegieerde groepen in de maatschap-

pij. zoals de lagere klassen  minderheden: jongeren:

vrouwen.en de mensen in de achtergebleven gebiedsdelen,

niet alleen door het geven van rechten. maar ook door het

kweken van zelfrespect en verantwoordelijkheidsbesef. De

keerzijde hiervan is. dat de oorspronkelijke geprivile-
gieerde groepen geleidelijk en op een vesantwoorde manier

"van hun oude ."rechten afstand doen

- garantie van de fundamentele rechten van elk staatsburger

op leven, vrijheid. werk. inkomen, medische, onderwijskun-

dige en recreatieye.zorg.

- strijd tegen.elke willekeur van mens of maatschappij, die

deze grondrechten bedreigt en tenslotte,

- actieve bevordering van het hierboven geschetste streven

om op basis van.intermenselijke solidariteit en sociale

gerechtigheid en produktieve krachten in de maatschappij
z6 hoog op te voeren, dat op deze wijze het algemene be-

lang van allen in onderling verband op een zo hoog moge-

lijk peil gerealiseerd wordt.
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Par. 4. Samenvatting: Enkele Wezenlijke Aspecten en Ont-

wikkelingen.

Als we nu, aan het einde in het voorgaande beschreven

evolutie van feitens opvattingen en acties een samenvatting

mogen Keven van de meest wezenlijke aspecten daarvan, dan

zijn dit naar onze opvatting de volgende

- We·hebben hier kennelijk te doen met een historisch gedeter-
mineerd begrip: dat in de loop der jaren van inhoud en
strekking veranderde samen met de evoluties, die zich vol-
trokken in de Westerse samenleving en de groei van het
sociale bewustzijn. Typisch daarbij was aan de ene kant
een accentverschuiving, doordat men de dingen anders ging
benaderen en telkens nieuwe facetten van de problematiek
in het centrum van de belangstelling kwamen te staan en

aan de andere kant dat zich bij deze problematiek zelf
een opmerkelijke uitbreiding en schaalvergroting voordeed.

- De "sociale kwestie" kan n6ch in haar oorsprong n6ch in
haar geleidelijke oplossing los gedacht worden van de
doorbraak naar economische groei en de enorme omwentelin-
gen. die deze op praktisch alle deelgebieden van de cul-
tuur met zich mee bracht.

Ze ontstond, toen tijdens dit doorbraakproces de
traditionele maatschappij-orde - mdt een groot deel van

de daarbij behorende sociale mentaliteit, instituties en
structuren - ineenstortte  zonder dat daarvoor op tijd en

in de benodigde mate en omvang een nieuwe in de plaats
kwam.  1)

1) H. F.J.M.Van den Eerenbeemt, Op.Cit. blz. 27
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Toen in verband hiermee de oude zekerheden wegvielen en
een toestand van maatschappelijke anomie intrad  werd de

maatschappij voor grote groepen, die haar vormden, hoe

langer hoe minder leefbaar  Ze verloor haar oorpsronke-

lijk harmonische en vreedzame karakter en bleek niet
langer als samenleving te kunnen voldoen. Hiermee werd

het 'sociale  als zodanig problematisch en verscheen op

66n van de deelaspecten daarvan de z.g. sociale quaes-4

tie" (zoals men dat toen noemde) op het toneel. Men stel

de haar dAAr  waar de algemene transformatie tot de meest

acute en pijnlijk gevoelde gevolgen had geleid n 1 op
het terrein van het arbeids- en bedrijfsleven en de daar-
mee verband houdende wel zeer ongelijke vermogens. en in-

komensverdeling

Als vervolgens (door de actie van de drie beschreven

hefbomen en het in drie algemene hoofdfasen verlopende

proces van accentverschuiving en schaalvergroting) steeds

meer  ruimere en meer fundamentele maatschappelijke pro

blemen worden aangesneden  en ook het deel van de bevol

king dat er rechtstreeks bij betrokken is een steeds gro

tere uitbreiding ondergaat  dan blijkt  det een aanvanke
lijk zeer beperkte "kwestie" uitgroeit tot het algemene

probleem van een optimale wedqrzijdse aanpassing van een
expansieve economie en de maatschappij  waarin deze zich

ontwikkelt.

Samen met de oorspronkelijke "sociale kwestie in

engere zin" wordt in feite ook deze bredere  meer alge-
mene  sociale problematiek,successievelijk tot een oplos-

sing gebracht
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De sociale kwestie vindt haar oorsprong in het feit  dat

het gewone volk de nieuwe geestesgesteldheid van de dli-
te, die de doorbraak teweeg bracht, als een "zinkend cul-
tuurgoed" overneemt. Het wordt zich dan bewust van zijn
eigen deplorabele levenssituatie en doordat het deze met
de ostentatieve levenswijs der bevoorrechte dlite verge-
lijkt, ontstaan er via de werking van allerlei "demon
stratie effecten".een "Revolutie van onbevredigde ver-
wachtingen en aspiraties" en een steeds intenser gevoel
van "relatieve ontbering".

Het gevolg van dit alles was, dat er in de maatschappij
als zodanig steeds grotere spanningen tussen arm en rijk en
een steeds dieper crisisbewustzijn ontstonden. Men voelde
dat de maatschappij op deze manier niet langer leefbaar was
dat de bestaande toestanden op het gebied van produktie en

verdeling niet langer gecontinueerd konden worden en dat op
deze manier zelfs een min of meer vreedzame samenleving
niet langer mogelijk was.

In de strijd die hierop volgde  zien we dat de boven-

laag zich soms op grond van een zeker begaan zijn met het
lot van de massa  af en toe dank zij een evoluerend rechts-

bewustzijn  nu en dan op grond van nog uit de voor-kapita-
listische tijd stammende gevoelens van sociale verantwoor-
delijkheid maar meestal en voornamelijk op grond van zuiver
politieke- en economische rationaliteitsoverwegingen of on-
der dwang van de machtsconcentratie der tegenpartij en de
overheid  tot steeds meer en grotere concessies genoodzaakt
ziet.

Zij voert hierbij een verdedigende strijd en poogt via
bevrediging van enkele manifeste verlangens der armen steeds
weer tot een nieuwe (tijdelijke) tussenweg of compromis-si-
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tuatie te geraken, op grond waarvan arm en rijk voorlopig

bereid zijn in een toestand van relatieve vrede hun rela-

ties te continueren.

Na elke belangrijke concessie ontstaat er zo een adem-

pauze in de sociale strijd. De relatief vreedzame samenle-

ving is op basis van de.bereikte status-quo positie weer
voor enige tijd gered. Lang duurt dit echter niet want
steeds opnieuw worden weer andere deelkwesties aan de orde

gesteld  ontstaan er weer nieuwe conflictsituaties en gaat
de op diepere oorzaken terug te voeren strijd voort 1)

- De ontwikkelingsgeschiedenis van deze strijd kan men in-
terpreteren als een proces van massale sociale bewust-

wording en actie,waarin (tijdens de liberale periode

eerst in zuiver formele zin, maar later ook in werkelijk

inhoudelijke termen) de maatschappelijke zekerheden en

ontplooiingsmogelijkheden, die in de traditionele maat-
schappij op locaal niveau  op irrationele grondslag en

op voet van duidelijke onvrijheid en ongelijkheid beston-
den na de relatieve sociale "kladderadatsch" die met de

doorbraak naar groei gepaard ging  successievelijk  maar
nu op basis van rationaliteit  op voet van een steeds

grotere (materidle) vrijheid en gelijkheid en op sterk

vergrote schaal  hersteld wordt.

Dit proces is in de meeste Westerse ontwikkelde na-

ties reeds sinds de doorbraak naar economische groei aan
1)

de gang en is ook nu nog niet helemaal voltooid.

1) Deze ontwikkelingen  werden  op  een bij zonder verhel derende manier uiteenge-
zet in de beide werken van H. Hoefnagels

-  Een  eeuw  sociale problematiek, Op.cit.
-  De  probl emen   van het menselijk  samenleven,   Op.cit.

De  evolutiegedachte,   die  aan deze studies  ten  gronds] a   liBt  werd hier
overgenomen en van het nationa]e naar het internationale vlak doorgetrokken.
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- In feite voltrekt dit proces zich via de drie hoofdfasen

die in paragraaf 1 van dit hoofdstuk in extenso beschre-
ven werden. De eerste hiervan kan men kenmerken door het
begrip "bescherming" de tweede door actief ingrijpen om
een basis te scheppen op grond waarvan een ieder de kans

moet krijgen om zich volgens eigen aard en vermogens op-
timaal te ontplooien en de derde als een streven om tot

een zo harmonisch mogelijke wederzijdse .aanpassing van
alle maatschappelijke groeperingen en hun belangen rech-
ten en plichten te komen om zo in een gezamenlijke actie
het algemeen welzijn in onderling 'verband te realiseren.

- De sociale kwestie (en ook de veel bredere sociale pro-
blematiek  waar deze aanvankelijk alleen maar een aspect
van was) werden in het Westen tot'n voor steeds meer en bre
der groepen uit de maatschappij bevredigende oplossing
gebracht door de simultane en op elkaar afgestemde hef-
boomwerking van voornamelijk drie soorten van actie. Met
name zijn dit het optreden van pressiegroepen  het over-
heidsingrijpen en het sociale werk.

Tegen de achtergrond van een zich ontwikkelende economie
die hiervoor de materidle mogelijkheden schept, nadert
men in het Westen op deze manier steeds dichter het ide-
aal van de "Welfare State" 1  en van de "Responsible
Society" die daar nu velen voor ogen staat.

1)   Zoal s  deze  b. v. tot uiting homt  in  het bekende rapport  van Sir William
Beveridge over de afschaffing van de armoede.(Social Insurance and Allied Services, H.M. Stationery, Office, Londen,Ond. 6404, 1942).
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TWEEDE AFDELING

DE "EXTERNE" OF "INTERNATIONALE" SOCIALE KWESTIE
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HET PROBLEEM

Een van de problemen die men in de hedendaagse wereld
tot de belangrijkste en meest urgente rekent  waar men zich

voor geplaatst ziet wordt thans algemeen met de naam "pro-

blematiek der ontwikkelingslanden" of kort gezegd "ontwikke-

lingsproblematiek" aangeduid.
Ofschoon de wortels van dit probleem veel dieper terug-

reiken en in het verre verleden van de koloniale tijd moeten

worden gezocht  wordt het pas in werkelijk brede kring in
zijn huidige acute vorm en als een vraagstuk van wereldwijde
strekking aan de orde gesteld  als in de periode na de twee-

"                   "
de wereldoorlog een groot aantal z g. nieuwe staten of

"jonge landen" voor het voetlicht der geschiedenis verschij-
nen

Deze landen zijn formeel vrij en onafhankelijk en heb-
ben volgens de normen van het bestaande volkenrecht.een sta-
tus van volledige rechtsgelijkheid met de reeds v6br die
tijd bestaande naties.

Kijkt men echter naar de algemene levenssituatie waarin
ze verkeren, dan blijkt al spoedig dat het hier om een se-
rie landen gaat, waarvan de bevolkingsmassa niet alleen in

grauwe armoede leeft  maar die bovendien voor het handhaven

van deze miserabele levensstandaard vaak sterk van de groep
oudere naties afhankelijk is.

De bereikte formele vrijheid, onafhankelijkheid en ge-
lijkberechtiging in de familie der naties blijken in feite
geen voldoende geneesmiddel tegen deze armoede en afhanke-

lijkheid. De betrokkenen worden zich van deze toestand van
dag tot dag sterker bewust en ze weten, dat er nog een lan-

ge weg zal moeten worden afgelegd  voordat de verworven
formele positie ook materieel gezien (d. w. z. in termen van
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materiele welvaart en de daarvan afgeleide eigenschappen
macht invloed en prestige) een re6le betekenis krijgt.
Ze streven er nu in alle duidelijkheid en ernst naar, om op
zo kort mogelijke termijn de verkregen formele vrijheid en
gelijkheid ook.een materidle inhoud te Keven.

Deze landen doen dit tot nu toe in hoofdzaak op eigen kracht

maar ze verwachten daarnaast toch ook - en in toenemende ma-

te - hulp en bijstand uit de oudere reeds ontwikkelde ge-

bieden. Als deze hulp niet in voldoende hoeveelheid in de

gewenste soorten of binnen de gehoopte tijd gegeven wordt

voelt men zich - ondanks alle formele gelijkberechtigdheid -
tekort gedaan. Er wordt betoogd  dat de rijke naties in feite

moreel en zelfs rechtens verplicht zijn  de arme bij hun ont-
wikkelings inspanningen te helpen  Een toestand van wrevel en

ontevredenheid ontstaat  men stelt eisen  belegt conferen-
ties van belanghebbenden en poogt zich in pressiegroepen· te
organiseren  Via de V N  trachten deze landen de rijke na-

ties ertoe te bewegen  hun hulp te vergroten en zonder bij-

bedoelingen te geven en hier en daar worden uitspraken van

verantwoordelijke staatslieden gehoord,die verdacht veel op

de prediking van een nieuwe mondiale sociale revolutie be-
ginnen te lijken.

Hiermee ontstaat echter een situatie. waarbij we ons

niet aan het vermoeden onttrekken kunnen, dat we op het in-

ternationale vlak inderdaad met een nieuwe  (of een voort-

zetting van de oude) sociale kwestie  maar nu op mondiale

schaal, geconfronteerd worden,

Als dat zo is, dan verschijnt het ontwikkelingsprobleem

hiermee ipso facto in een geheel nieuw daglicht.

Het wordt dan wellicht mogelijk, een groot aantal ogenschijn-
lijk disparate feiten en omstandigheden met elkaar in verband

te brengen, een algemeen kader te scheppen  waarbinnen vele
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deelaspecten duidelijk geplaatst kunnen worden  de vinger

te leggen op een aantal ontwikkelingen  die wellicht in hun

uiteindelijke afloop voorspeld kunnen worden en in het alge-

meen  om het ontwikkelingsprobleem als geheel beter te be

grijpen en de dynamiek daarvan eventueel in goede banen te

leiden

Wij stellen daarom bij wijze van werkhypothese dat er
zich momenteel op het internationale vlak met betrekking tot

de verhoudingen tussen de rijke en arme naties een probleem

aan het ontwikkelen is  dat qua wezenlijke elementen  qua
algemene structuur en qua dynamiek in de tijd  in wezen

soortgelijk of in elk geval sterk analoog is aan de "so
ciale kwestie die wij in de vorige afdeling in extenso

"

hebben beschreven

Als we hier nog even in enkele kernbegrippen de meest
essentidle kenmerken van deze kwestie mogen herhalen  dan

zijn dit

1  Het bestaan van een grote ongelijkheid in de middelen of

de toegang tot de kanalen om in de als essentieel aange-
voelde levensbenodigdheden te voorzien;

2  Massale bewustwording van deze situatie;

3  Het ontstaan van een algemeen verbreid en intens gevoeld

maatschappelijke crisisbewustzijn  waardoor de samenle-

ving haar vreedzame karakter verliest;
4. Een streven naar oplossing van de hiermee verband hou-

dende problematiek, tegen de achtergrond van een voort-

schrijdende economische ontwikkeling van de gehele sa-

menleving. vooral via·

- onderlinge strijd van pressiegroepen (o. a,klassen

strijd;
- het sociale werk

- overheidsinterventie
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5. Een geleidelijke omzetting van een oorspronkelijke toe-

stand van formeel-juridische vrijheid en gelijkheid in

een nieuwe, waarin deze begrippen, via.een sterk vergro-
te onderlinge solidariteit, ook een wezenlijke materidle

inhoud krijgen. Dit proces verloopt langs drie hoofdfa-
sen

- strijd tegen misbruik en lenigen van nood;
- het scheppen van een gezonde basis van waaruit elk lid

van de samenleving tot eigen persoonlijke ontplooiing
kan komen;

- samenwerking van allen ter verwezenlijking van het al-

gemene belang in onderling verband.

In de nu volgende afdeling zal derhalve worden onder-

zocht, of deze kenmerken van de sociale kwestie ook op de
ontwikkelingsproblematiek van toepassing geacht moeten wor-

den. Naar gelang de mate waarin dit het geval is, zal men

tot de conclusie moeten komen, dat er hier twee in wezen

soortgelijke, alleen maar analoge, of in feite geheel ver-

schillende problemen aan de orde gesteld zijn.
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HOOFDSTUK I

DE FEITELIJKE ONGELIJKHEID

Uit het voorgaande bleek  dat 6An van de essentidle

basisvoorwaarden voor het ontstaan van de Westerse "sociale
kwestie" gezocht moet worden in de zeer ongelijke verdeling

van de behoeftenbevredigingsmiddelen die er in de 19e eeuw
in de nu rijke landen bestond

Zoekt men naar een analogie hiervoor op het mondiale

vlak  dan zou deze gevonden moeten worden in een situatie

waarbij een groot deel van de wereldbevolking geen toegang

heeft tot de noodzakelijke middelen en kanalen om in haar

wezenlijke behoeften te voorzien

Om tot een mondiale sociale kwestie te concluderen, zal
men dus o a  en op de eerste plaats moeten kunnen aantonen

a  dat de middelen voor het bevredigen van de menselijke le-

vensbehoeften op aarde zeer ongelijk verdeeld zijn
b.  dat deze ongelijke verdeling tot gevolg heeft, dat men in

vele landen of bij grote groepen mensen daardoor niet tot

een redelijke behoeftenbevrediging komt
Hiervoor is het nodig een vergelijking te maken van de

middelen  die aan de bevolking der diverse landen in de we-
reld ter beschikking staan en van de mate waarin men er in

slaagt, daarmee in zijn behoeften te voorzien.
Ofschoon men tegenwoordig bijna overal voetstoots en

kritiekloos aanneemt dat er in feite een reeks arme en een
reeks rijke landen bestaan  blijkt het theoretisch echter

lang geen eenvoudige zaak om een dergelijke vergelijking op
een bevredigende manier uit te voeren.

Menselijke behoefte immers zijn in principe onbeperkt

Ze varieren van zuiver biologische  zoals die aan voedsel
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drank  slaap, kleding  huisvesting  sexe en gezondheid tot

een zeer ingewikkeld complex van sociale  culturele en re-

ligieuze wensen en verlangens.

In verschillende landen worden ze bovendien naar aard

hoeveelheid en intensiteit op andere wijze ervaren en ten-

slotte bestaat een groot gedeelte ervan uit geestelijke be-
hoeften  die niet  of maar zeer moeilijk en dan nog gebrek·

kig voor meting in aanmerking komen  Daarbij komt  dat ook
de middelen die men van land tot land gebruikt nogal ver

uiteenlopen en dat de intensiteit waarmee eenzelfde middel

in staat is bij verschillende mensen behoefte te bevredigen,

naar aard en omvang verschilt

Bij het opstellen van de hier noodzakelijke interna

tionale vergelijking heeft men derhalve te doen met een zeer

uitgebreid  overal anders samengesteld en gedeeltelijk on-

grijpbaar behoeften-complex dat bovendien overal langs af-
wijkende kanalen en met afwijkende middelen wordt bevredigd
Een adequate vergelijking wordt echter pas mogelijk  als men

er van uit kan gaan dat een aantal fundamentele behoeften

overal aanvaard worden of op een bekende manier onderling

varieren.

Men  zou dus kunnen stellen, dat deze vergelijking.een
onmogelijke zaak is en dat de ongelijkheid op wereldschaal
desnoods wel kan bestaan  maar dat deze objectief weten-
schappelijk althans niet vast te stellen is. De verdeling

van de armoede en de rijkdom in de wereld en daarmee ook

een eventuele mondiale sociale kwestie worden op grond
"                                   "

hiervan intuitieve geloofspunten  die verder niet voor we-
tenschappelijke discussie in aanmerking komen.

Dit standpunt is echter al even extreem als de these

dat de behoeften en hun bevredigingsmiddelen internationaal

bezien perfect ken-  meet- en vergelijkbaar zouden zijn.



108

In de praktijk liggen de zaken immers gelukkig een stuk een
voudiger  als uit de boven omschreven uiteenzetting is te

concluderen

Het blijkt n 1  dat er in de praktijk wel degelijk
vergeleken kan worden  zij het dan ook niet zo volmaakt en
uitgebreid als men zich dit theoretisch idealiter wel zou

kunnen wensen

De manier waarop dit kan  gaat ongeveer als volgt
Men kan stellen  dat de gevoelde behoeften van een volk

en de wijzen en maten waar men daarin tracht te voorzien min
of meer tot uitdrukking komen in de doelstellingen  priori

teitenschema s en middelentoewijzingen die genoemd worden

in de regeringsprogramma s van het betreffende land  zijn
budgetten  ontwikkelingsplannen  resoluties en partijpro

gramma s

Legt men nu een groot aantal van deze en dergelijke

documenten naast elkaar en gaat men vergelijken dan blijkt
dat de daarin nagestreefde doelstellingen over het algemeen

niet alleen veel minder van elkaar afwijken dan men op
grond van het bovenstaande zou kunnen verwachten  maar in

tegendeel zelfs een verrassende mate van eenstemmigheid ver

tonen

Met een even monotone regelmaat als die van een klok

kan men immers constateren,dat men praktisch overal streeft

naar een hoger en regelmatiger toevloeiend inkomen per

hoofd van de bevolking en een meer gelijkmatige verdeling

daarvan over de diverse bevolkingsgroepen  naar beter on

derwijs  meer werkgelegenheid  een hogere graad van volks

gezondheid  een meer omvattende sociale zekerheid en meer
bevredigende toestanden op het gebied van volkshuisvesting

voeding en cultuur

Daarnaast constateert men ook een grote mate van analogie



109

tussen de middelen die men voor het bereiken van deze doel-

stellingen aanwendt en de manieren waarop dit in feite ge-
schiedt.

Men kan derhalve de in alle (of de meeste) landen na-

gestreefde sociaaleconomische beleidsdoeleinden tot voor-

werp van onderzoek maken en de mate waarin deze in de di-

verse landen gerealiseerd werden, gebruiken als het crite-

rium, dat ons aangeeft 6f  in welke mate en op welk terrein

er in de wereld van ongelijkheid sprake is.
Welnu, enkele specifieke voorbeelden van deze telkens

weer terugkerende beleidsdoeleinden zijn·

- een hoger inkomen per hoofds (Alle plannen)

- verhoogde produktie. (India)

- grotere investeringen, (India)

- versnelde industrialisatie; (Uzbekistan)

- handhaving van het bestaande

prijspeil, (Indonesi&)

- het leggen van de basis voor ver-

snelde ontwikkeling;

- economische autarkie, (India)

- diversificatie van de economies

- een zo hoog mogelijke werkgelegenheid,(Ceylon)

- een rechtvaardige verdeling van de

welvaart; (Burma,Ceylon)

- "a socialist pattern of society"; (India,Soc.landen)

- liquidatie van buitenlandse invloed

op het bedrij fsleven, (Indonesid)

- het verkrijgen van buitenlandse hulp; (Laos)
- politieke macht;

- de creatie van betere arbeidsvoorwaarden;

- een betere volksvoeding, gezondheid. huisvesting en on-

derwijs,

- verhoogde sociale zekerheid etc.  etc„  etc..
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Hieruit blijkt  dat het in wezen gaat, om een zo hoog moge-
lijke welvaart (bien-avoir)  die als basis gezien wordt
voor het.algemeen volkswelzijn (bien-itre).

Men zegt te streven naar het algemene welzijn van de

respectieve volkeren. Dit algemeen volkswelzijn heeft eco

nomische  en sociale facetten  die men wenst te ontwikkelen

Men wenst een zo hoog mogelijk sociaal-economisch ontwikke

lingspeil  Anders gezegd streeft men naar blijvende optima

lisatie van produktie  verdeling en consumptie of naar een

optimale (of zo groot en veelzijdig mogelijke) behoeften
bevrediging van het volk in al zijn geledingen

Deze ontwikkeling veronderstelt groei  ofwel zoals men
dit in het Engels uitdrukt "a sustained increase in a set
of magnitudes Het gaat hier om een multi-dimensionaal

"

proces, dat in hoofdzaak bestaat uit drie voorname catego
rieen  met name

1. Vergroting van het arsenaal der beschikbare hulpbronnen

van de capaciteit dus om welvaart de scheppen  d.w z

accumulatie van kapitaal
"          "

-                  menselijk kunnen en kennen
"          "

natuurlijke hulpbronnen  (openlegging

van het land).

"   " "intangibles" (organisatie.attitudes

etc )

2. Vergroting yan de "output" hetzij globaal of per hoofd.
aan gewenste goederen en diensten.

3  Verhoging van de levensstandaard.

Verbeteringen in

inkomen per hoofd

gezondheidstoestand

volksonderwijs
werkgelegenheid en arbeidsvoorwaarden
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huisvesting

sociale zekerheid

kleding

recreatie,

spreiding der inkomens.

Men kan deze categorieen. de beleidsdoeleinden  zien

als evenzovele "componenten" of aspecten van het bereikte
ontwikkelingspeil.

Neemt men voor een land al deze aspecten tezamen dan

krijgt men daarmee de indruk van de totale sociaal economi

sche toestand van dat land. Vergelijkt men deze met soort

gelijke indrukken van andere landen  dan kan men zich een

beeld vormen van de, relatieve plaats waarop dit betreffen
de land zich in de algemene ontwikkelingsstroom bevindt
Men krijgt zo een indruk van het ontwikkelingspeil van de
betreffende natie en daarmee ook van de mate waarin men er

1)in slaagt om in zijn essentiele behoeften te voorzien
De zo verkregen "componenten" zijn echter zelf ook

weer samengestelde en in feite nogal abstracte grootheden

die men in eerste aanleg niet als zodanig meten kan.

Men heeft daarom voor elk afzonderlijk naar indices

gezocht  die het mogelijk moeten maken het daar bereikte
niveau te meten en statistisch uit te drukken. Op deze ma-

nier hoopt men dit niveau te kunnen beoordelen en interna-

1) Nu  zou  het voor ons doel on5etwij feld uitstekend van pas komen  als het
moge]ijk zou zijn de verschil]en in ontwikke]ingspei] en levensstan-
daard  in de diverse  1 anden op aarde  d.m. v. 6En synthetisch criterium
te  meten   en   d. m. v.   een syn thetische index  weer te geven.
Dit idee was trouwens zo aanlokkelijk, dat men het in het verleden langs
verschi] ]ende wefen geprobeerd heeft.
Een daarvan was ae benadering via het " inhomen per hoofd " en de andere
die  via de gemidde] de levensverwachtinp Beide benaderingen bleken echter
ondanks het feit dat ze zeer waardevolle e]ementen bevatten, met zovee]
bezwaren gepaard te gaan, dat ze voor ons doe] minder fioed bruikbaar zijn.
Wij beperken ona daarom in eerste aanle4 volledig tot ae logisch uit het
voorgaande voortv]oeiende componentbenaaering.
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tionale vergelijkingen m.b.t. de component in kwestie te

maken.

Zo tracht men bij wijze van voorbeeld de gezondheids-

toestand in de verschillende landen te indiceren met gege-

vens over de gemiddelde levensverwachting, de kindersterfte,

de algemene sterfte, het aantal artsen of ziekenhuisbedden

per 10.000 inwoners, het voorkomen van en de sterfte aan be-

paalde ziektes etc. etc.

Deze indices zijn alle kwantificeerbaar, ze geven een
algemene indruk van het bereikte m. b.t. de betreffende com-

ponent en onderlinge internationale vergelijking wordt mo-

gelijk.

Het is derhalve niet verwonderlijk dat de componenten-

aanpak in de praktijk geregeld gebruikt wordt om deze verge-
lijking te realiseren. 1)

Een vrij diepgaande poging hiertoe werd nog onlangs on-

dernomen door het Instituut voor Ontwikkelingsvraagstukken

van de Tilburgse Hogeschool. In een studie onder de titel2)

"
Measuring Socio-Economic Development  A Pilot Study") werd

door de schrijver dezes  in samenwerking met Drs B. Evers,

1) Enkele voorbee]den hiervan zijn:
United Nations: International Definition and Measurement of Standards and

Levels of Living, E/(N.3./179,E/CN.5/299 Sales No. 1954.
IV. 5., New York.

United Nations: International Definition and Measurement of Levels of
Living; E/CN.3/270/Rev 1, E/CN.5/353, Sales No. 61.IV.7.,
New  York.

United Nations: Report on the World Social Situation 1961; Part II,
E/CN.5/346/Rev. 1, ST/SOA/42 Sales No 61.IV.4.

R.Vekemans & J.L.Sepndo: Essay of a Socio-Economic Typology of the
Latin American Countries, in: E.de Vries en J.Medina
Echavarria: Social Aspects of Economic Development in
Latin Americas UNESOO, 1963.

2)  Zie:  Institute for Development Probl ems: Measuring Socio-Economic
Development, A.Pilot Study, Ti]burg, 1965.
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op basis van.een zeer uitgebreid cijfermateriaal een onder
zoek uitgevoerd naar de mogelijkheid om het begrip "alge
meen ontwikkelingspeil" in operationele vorm te defini6ren
dit peil op empirische wijze en in kwantitatieve termen te

'.
meten en het uiteindelijk in een gecombineerde score uit te
drukken.

Deze studie  die aanvankelijk als een onderdeel van
dit proefschrift was bedoeld  maar die inmiddels tot een

zelfstandig werkstuk is uitgegroeid moge voorzover zij
relevant is voor onze hypothese in sterk verkorte vorm wor

den weergegeven.

Na definioring van het begrip "ontwikkeling" werden
om het bereikte peil hiervan te kunnen meten  voor alle lan

den ter wereld grote hoeveelheden van de meest uiteenlopen

de statistische gegevens verzameld  Het criterium hierbij
was  dat gekeken werd naar gegevens  waarvan op theoreti

sche gronden verwacht mocht worden dat ze bepaalde aspecten

van de ontwikkeling aanduiden

Na schifting van dit materiaal m b t  zijn beschikbaar

heid validiteit betrouwbaarheid accuratesse en onderlin

ge vergelijkbaarheid werden hier uiteindelijk 45 variabelen

uit-geselecteerd om als indicatoren van het ontwikkelings-
peil te fungeren

1)

De door deze basis cijfers bestreken 110 territoria
vertegenwoordigen + 80% van het totale aantal onafhankelij

ke  landen en daarvan afhankelijke gebieden en 2  86 milj ard
of 95% van de 3 01 miljard mensen die er op aarde leven

Er mag derhalve worden aangenomen dat de getrokken

steekproef  voor de betreffende variabelen representatief
"is voor het universum "de wereld en haar bewoners

1) 9 de merites van dit materiaa] werd in de genoemde studie uitvoerig
ingegaan.
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Tabel 1  (zie pag  115  t/m 120 ) geeft een verkort overzicht
over deze indices en de manier waarop ze de meer algemene
componenten van het ontwikkelings- en behoeftenbevredigings-    I

peil tot uitdrukking brengen. De tabel laat zien, hoe op1)

elke variabele de ruwe scores  met als basis de jaren 1960/
1961 voor de behandelde 110 landen blijken uiteen te lopen. 2)

Beziet men deze tabel dan blijkt al spoedig  dat hier-

uit twee zeer belangrijke voorlopige conclusies kunnen wor

den getrokken

a Op de eerste plaats komt duidelijk naar voren dat de ge-
vonden scores bij de meeste van de gevonden variabelen

van laag naar hoog aanzienlijke verschillen vertonen  De

variatiebreedte tussen de beste en de slechtste scores is

in het gros der gevallen zeer groot en men mag dus stel·

len  dat er voor de bestudeerde gebieden grote verschil

len bestaan in de gemiddelde beschikbaarheid van de mid

delen  waarmee de door deze variabelen geindiceerde be-

hoeften bevredigd kunnen worden 3)

b  Op de tweede plaats blijkt er een duidelijke tendentie

te bestaan  dat de goede of slechte scores niet wille

keurig of "at random" verdeeld zijn maar dat gebieden
met goede scores op sommige variabelen  meestal ook goe

de scores op de meeste andere hebben  Er is dus kenne-

lijk sprake van een zeker positief verband tussen deze

1) Voor de vo]]edige tabel zie: Institute for Development Problems:
Measuring Socio-Economic Deve] opment Tilburg, 1965, Appendix I,b]z. 97-117.

2)  Tabe] lA geeft de eenvoudige gemidde] den  van de landenscores   uit  de  be-
treffende regio' s.

Tabel lB zijn deze gegevens gewogen naar het bevolkingstal der betrokken
] an den.

3) Hier wordt gesproken van ' goede'  of ' positieve'  en ' slechte' of 'negatieve'
scores met betrekkin4 tot het niveau van behoeftenbevrediging. De begrippen' hoog' en ' laag' zouaen in dit verband misleidend zijn, omdat een hoge
score op een negatieve indicator ' slecht'  kan zijn met betrekking tot dat
niveau.
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Tabel 1. Verkort overzicht over het statistische basis-

materiaal.

Variabelen -0                                k

4                      .         d
40                       13                     .*                          C                       . - ,3                                  .-1         .0
*          f         0

          U
S    SS M a .8 ... #  3 F E .* EW + e U) 20                      4                  -p

Gebieden                                                                         7                    -                  -                                                                                 1*' E 24 m m .8 m * 4
1 Noord-Amerika A 97,8 11 2,2 67,5 8,5 26,3 1%,5

B 163,6 17 1,8 67,1 9,2 25,5 13,2

2  Oceanid               A 6,3 5 2,2 67,0    8,8 21,2 11,6

B 8,6 3 2,2 67,0    8,6 20,1 11,6

3 Europa : West A 14,8 120 1,0 66,8 10,2 22,9 11,2

B 38,5 170 1,2 67,3 10,9 25,2   11,5

4  Europa  Communistisch  A 38,6 85 1,2 62,1 9,1 47,0 14,9

B  149 6      39 1.5 63,6 7,8 37,0 24,9

5 Europa Zuid A 18,4 81 1,7 60,0 8,5 65,2 10,8

B   31,7      94    1 2 58.8 9.4 73,9 10,2

6 Zuid-Amerika A 14,2 9 2,3 50,5 11,0 92,9 6,1
B 38,8 8 2,4 45,3 13,4 123,6 5,8

7 Midden-Amerika    A 6,1 48 2,8 47,4 11,5 80,8 3,5

B 22,0 36 2,8 41,7 11,5 75,8 5,1

8 Arabische Wereld A    9,0      28    2,3 50,2 12,4 70,9    1,7
B 15,3 19 2,2 49,9 15,6 79.7 1,7

9 Verre-Oosten A 55,9 276 2,1 49,3 13,0 73,4 2.0

B 216,9 129 2.0 47.9 15.6 108.4 2,1

10 Afrika ten Zuiden A 5,8 22 1,7 48,3 21,9 140,0 0,8

van de Sahara B 14,2 19 1,7 67,8 17,6 118.5 1,4

A  = Eenvoudige gemidde]den

B  - Gemi'dde]den, gewogen naar bevolkingsgrootte
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Variabelen e111 1 0 51.1 3  
0             -6             1             „ 9         - *        S.        S.

1   ,       Mi  :*
10.  0.

0
0,= -0 -0  -1 :2C              (2         .Z  g

Gebieden 0      .2      3     3 i    €w.2     .21 1 2  >R  >8       A O A K O> (:

1 Noord-Amerika A 10,0 3110    93      3    4,6     87     68
B 9,3 3118 92 3 4,6 88 70

2 Oceanic A 11,1 3330 100 4    3,0     81     68
B 11,1 3219 94 4   2,5    79    73

3     Eu ropa West A 9.7 3093    90      3    3,9     70     64
B 10,1 3067 88 3 3,9 70 74

4 Europa: Communistisch A 7,4 2736 82 13 4,8 74 32
B 7,7 2843 80 6 6,4 69 28

5 Faropa : Zuid       A   3,5  2789   85    28   2,6    62    34
B 4.9 2787      83       26      2,4       58       32

6 Zuid-Amerika A 3,7 2492     69      39     2,1      45      11

B 3,3 2570 68 42 2,2 38 11

7   Midden-Amerika              A      4,9 2071 58                52 2,2 34     7

B       6,9     2267       63        47       1,8         37           5

8 Arabische Wereld           A                2232      66       76      3,4        36        16
B          2259    67     77    3,8     31     14

9 Verre-Oosten    A    2073 56  45 2,9  42  28
B                2043      56        58      2,3        34       34

10 Afrika ten Zaiden A 2234    54    78 3,8 25     7
van de Sahara          B          2294    60     76    3,5     28      6

A  = Eenvoudige gemiddel den

B = Gemiddelden, gewogen naar bevolkingsgrootte
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Variabelen -6 -6  0  36 46   U  6'

2 2= Rs 4 1 0 48
8  6                  8  -8                  1    00                      E E m   er 2
-0 E        .8.2          6.5 0 =  *9  =3
7   74  31 0 gis     0 0

Gebieden ..1                         --1    v                     k =          +      .1 0       1 :+           * E-'         0  k

a a 3>  S        88.5

1 Noord-Amerika A   72    17 30 280(¥ 10 5 689.5   69
B     83     19     30    319,4 12.1  901 7    69

2 Oceanie A     76     15     32    383,5 15,6  234.0    64

B    81     18     31    381,3 14,9  227.2    64

3  Europa West A 36 8 27 352,6 11,0  256,1    58

B     35     10     29    368,6 10.4  269.6    64

4 Europa: Communistisch  A    49    18    27   184,4 11,4 179,3   40
B          86          30           25         175. 0   14. 9    194. 4        46

5 Europa Zuid A 31 6 36 97,0      8   6 '   109,5           42

B 34 6 36 80.1  9.0  100.5    43

6 Zuid-Amerika A 26 3 31 178.8  5.4 112.8   53
B 24 3 33 127 0 5 2 95.4    51

7 Midden-Amerika A 15 2 41 58,1 4,7 58 8    36

B 19 3 43 55,6 7.6 80 4    44

8  Arabische Wereld        A 1   14      2 38 22.7 4.1 37.3    31

B 15 2 38 16,6 2.6 40.7   31

9 Verre-Oosten A 23 5 39 56.8 4,8 25.0    28

B 26 6 39 54,6 3.9 22.7    22

10 Afrika ten Zuiden A    1 8    0,3    42      9.0 0,9 13.8    12
van   de  Sah ara B 1,8 0.4    41    11.9 0.8  12,5   13

A - Eenvoudige gemiddelden

B = Gemidde]den, gewogen naar bevolkingsgrootte
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¤

Variabe]en     g           4  
€    .8 -= 9         0            0

H              0                  0

Rm  90 91 e            8.S               

1  8          Z g           S  ':           S             5:0           0.%                '*

Fl  12  ma
=.Pt       40.H 400         64C    C 0    C ·H

71  a
Gebieden 13  8=  d.,  32 1/  0

7.8 =%  i# ,9 .1 4dz  Z
AR./ 0  >          e  S          < a e  0          82 N 4  0-          m

1 Noord-Amerika A     12     70 0,7 5,3     84     92      9,7  2557

B     12     70    0,4    5,2     92     96      Q,7  4553

2 Oceani3 A                17                60             0.6              4,9                85                87                   0,7              8 1

B     16     61    0.6    5.0     85     87      0,7   111

3 Europa West A     23     62    2,8    4,0     73     92      0,9   177

B 17 64 2,5 3.9          7 5           93             0,9      468

4 Europa· Communistisch A   56   56  11,6  2.8   48   67    1,6  278
B     43     50    7,2    3,2     44     85      1.5  1203

5 Europa: Zuid A 49 34 9.0 2,2     31     39 1.2 74

B 50 44 10,9 2.6     31     59 1.2 145

6 Zuid-Amerika A     44     47 37,8 3,4 40 39 2,2 46
B 46 47 38,5 3.8 30 34 2,3 114

7 Midden-Amerika A     66     54   44 2             50 39.2 2,6    17

B     61     54   41,7             46 50,7 2,5    65

8  Arabische Were]d A         74                                                                                           55

B     70                                                69

9 Verre-Oosten A          71                                                                                                     86
B 69 219

10 Afrika ten Zuiden A    85                                             76
van de Sahara B 84 187

A  -   Eenvoudi ge gemiddel den

B  =  Gemidde] den, gewogen naar bevolkingsgrootte
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'             E

Variabe]en 0 .. ..8   .      0
*        f                   A:i

11 EO
Or i Z.7      Z             Z   0

2            61 =
=5 t„

64 0 j

i         .11       h           F .8       m  Mi        loli           i       f0. 00      n, 0  c. 61    0, 0

8                 :;         2-N               Z.g         2  g            2 .1:                            :1   gGebieden
.00 & 88 83 0 C   O k    0-OH 0, 04 0  8

1 Noord-Amerika      A  3,6 16,2 5,5 38,9 7,7 47,9 20,6 21,5
B 3,4 17,8 4,3  38.6 6,6 50.6 18,9 18.6

2  Oceanid                  A   4,0  10,7  20,2  33,5 9,1 37.3  24,3  25,0

B    4,0  10.3  19,0  34,3 9,1 37,6  25,4  26.8

3 Europa· West        A  3,8 13,2 11,9 43,4 9,7 34,5  21,3  22,1

B 4,4 14,6 7,7 47,9 8,1 36,1  20,6  19 9

4 Europa Communistisch A    8,6   7,9  25,6  59,2 4,1 10,4  23, 1  23, 1

B    9,9   7,8  21,9  61,9 5,1 11 0  25.8  25.8

5 Europa Zuid A 55 14.5 24,7 35,0 6,9 33.6  11.5  19.0

B    5.8  12.9  26.0  36,8 7,0 30.2  13.9  19.1

6 Zuid-Amerika      A 3,5 10,9 25,9 26,6 4.8 42,7   8,2  16.0

B     4,0   12,1  26,2   27, 1 6.8 39.9   9,2  16.4

7 Midden-Amerika A 3.2 11.7 35,2 17,9 6.1   39,5   7.0  14,7

B 3.9 9,1  36,0  17.2 4,5 41,2    9. 1   15,8

8 Arabische Were]d        A   3,3  15,1 27,2  18.8 9,6 44.4 6,2 12.8
B    3,5  15.1  29,2 18.8 10,6 41,5   6,8  13,9

9 Verre-Oosten      A 3.9 14,0 40,7 20,6 6,3 32.1   9,5  15,4

B    4,7  18,4  45.2 20,9 10.2 23,7  10,9  16,0

10 Afrika ten Zuiden      A   2,6 11,3 55,9 14,3 5,9 23,6 6,0 11,8
van de Sahara B 2,6 9,9 52,4 16,3 7,0 24,1   6,6  11,4

A - Eenvoudige gemidde]den

B = Gemiddelden, gewogen naar bevolkingsgrootte
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Tabel 1 (Vervolg)
Variabe]en -0     ·H

0 = 6
2,2
k                  .5                        -2

6  1 = &  c  _,2  . S
2            -1                   0   1.              0

33 :a IE ,          -  v          k   1'            A

.t :s              :  z.              : z.                                               g                  I 3              33                  §·3Gebieden
3 6 32 .82  3  3 33 E. i.

1 Noord-Amerika              A   6,0  11,7 11,8 2390 3 6844   36    16

B 5,6 6,0 5,7 2718 3 7828   33    16

2 Oceanie                                  A     6, 3    19, 4   22, 1 1311 7 3021   63    44

B        6, 7       16, 8      19, 7 1297 8 3630 60    48

3 Europa· West               A   6.6  35,7 34,9 1219 6   3048   41    25

B   4,9  24.5 24.0 1195 7 3499   30    15

4 Europa Communistisch A   3.0 9,9 9.8 525 4 2465 31 16
B 2.7 5,2 4,9 722 1   2836   26    14

5 Europa· Zuid A   3.7  16,0 21,1 415  12    791   44    23

B 3.3 11,8 13.4 406  14    827   35    18

6 Zuid-Amerika A   4,6  18.2 17.1 308  73 691 75 54
B          4,  1      1 3.  6 1 2.7 320 n9 617 71   55

7 Midden-Amerika A   4.7  23.4 22.5 238 4 336  81   56
B        4.2      18.4 16,2 278 7 728   60    39

8 Arabische Wereld          A  3.8  19.2 29,7 153 8 300   57    35

B   3.9  21.4 24.7 142 10 272 64 45

9 Verre-Oosten A       4 .  1      16 . 9      19, 8 136 15 243 65 42
B 3.5 7.0 8,8 114 18 267   55    32

10  Afrik a ten Zuiden A   4,6  23,9 26,0 113 13 146 68 38
van de Sahara B   4,4  23.2 23,7 134 15 286 62 34

A  =  Eenvoudige  gemiddel den

B - Gemidde]den, gewogen naar bevo]kingsgrootte
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variabelen, m. a.w. er is reden om verder te onderzoeken of

dit samenstel van indices inderdaad wijst op het bestaan
van grote ongelijkheden tussen de naties over de hele breed
te van het hier gemeten vlak.

*****

Deze conclusies zijn echter niet meer dan voorlopige

gevolgtrekkingen  omdat ze nog niets zeggen over de objec

tieve belangrijkheid van de gevonden verschillen of de mate
en wederkerigheid der aanwezige verbanden.

Daarom gaat men vervolgens na.

1. Of de scores van de 110 landen op elke afzonderlijke

variabele inderdaad significant van elkaar verschillen

2. Of er inderdaad in belangrijke mate sprake is van onder-
linge verbanden tussen de hier geselecteerde variabelen

en zo ja wat de aard en richting hiervan is,
3. En tenslotte of er zoiets bestaat als een objectieve al-

gemene schaal voor het meten van het ontwikkelingspeil

of de behoeftenbevredigingsmogelijkheden der individuele

landen.

Ad 1. De Significantie van de gevonden Verschillen

De eerste indruk die we van tabel 1 hebben overgehou

den was  dat de variatiebreedte van de gevonden scores voor

de meeste variabelen groot is en dat er dus inderdaad zo op
het oog nogal belangrijke verschillen voorkomen tussen de

hoogste en de laagste der gevonden landencijfers
Een eerste aanduiding daarvan krijgt men al·s men voor elke
variabele eerst het gemiddelde en vervolgens zijn standaard

deviatie bepaalt.
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Tabel 2A verschaft ons met deze configuratie van gegevens
tevens een genuanceerde eerste indruk van het ontwikkelings-

peil in het gemiddelde land op aarde en van de mate van

spreiding die hier rondomheen mogelijk is.

Tabel 2: A. Gemiddelden en standaarddeviaties der gebezigde
variabelen

B. Tabel van 9-waarden

-A- -B-
No Variabelen Gemid- Standaard  W u     significantie

delde deviatie    Wl   WZ   waarden   5%     1%
1,545  2,325

1 Totale Bevolking (in mil-
j oenen) 20,2 47.7 628 258 2,1897    +      -

2  Bevolkingsdichtheid per km2 105.0 370.9 722 147 3,3364    +      +
3 Bevolkingsgroei 1.9 0.9 234 652 2,6044         +              +

4 Levensverwachting 53.6 33.2 864   32   5,0686    +      +
5 Bruto Sterftecij fer 13.7 8.0 94 802 4,3123 + +

6 Kindersterfte 81.4 57.0 6 890 5,3857    +      +
7  Artsen per 10.000 inwoners 5.3 5.8 896 0 5,489     +      +

*  8  Ziekenhuisbedden per 1000
inwoners

9  Caloriedn verbruik 2438.0 418.0 896 0 5,489     +      +
10 Proteinen verbruik 67.6 17.0 896 0   5,489     +      +
11  % (volwassen) Analphabeten 46.2 31.9 0 896 5,489     +      +
12 Overheidsuitgaven voor

Onderwijs 3.3 1.3    494 402 0.5550    -
13  Ratio schoolbezoek Lager

Onderwijs 45.6 23.2 892 4 5.4101    +      +
14  Ratio schoolbezoek Middelb.

Onderwijs 24.9 25.6 864   28   5.1174   +      +
15  Ratio schoolbezoek Hoger

Onderwijs 22.4 22.4 896 0 5,4589    +      +
15  Ratio schoolbezoek Technisch

Hoger Onderwijs 5,2 6.5 890 6 5.3897 + - -1·
17  Leerling-leraar verhouding

(L. O.) 36.2 12.0 90 806 4,3511    +      +
18  Aantal Radio's per 1000 In-

woners 97.6 130.6 886   10   5,3370    +      +
19 Bioscoopbezoek 5.7 5.5 880   16   5,2638    +      +
20 Krantencirculatie 113.8 158.5 896 0 5,4589    +      +

* 21 Kamers per woning

Noot: Voor de met een * gemerkte variabelen was voor Afrika
Keen adequaat statistisch materiaal voorhanden.
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-A- -B-

No Variabelen Gemid-  Standaard      W        u     significantie
delde deviatie Wl W2  waaFden    5%     1%

1,645  2,326

-  22  Personen per kamer
-  23  Woningen met 3 personen

per kamer
'  24  % Woningen met Waterleidinp

*  25 % Woningen m Electriciteit

26  % van Bevolking dat in
Steden woont 35.0 21.4 892 4 5,4101    +      +

*  27  % van B.N.P  voor Werkne-
mers

28  Hoofdelijk Inkomen 406.8 497.9 894 2   5,4345    +      +

29    B.N.P.   in  100 milj oenen
dollars 141.0 506.6 624 272 2.3409    +      +

30  Groeicijfer B.N.P. 3.9 1.9 688 208 2,9216    +      +

31 Spaargrootte 11.0 7.5 890 6   5,3857    +      +

32 Investeringsgrootte 16.4 5.9   870   26   5,1418    +      +

33 Kapitaalsco6ffici6nt 4.5 1.6 716 180 3,2632    +      +

34  Oorsprong B.N.P.:Landbouw 34.2 11.4    10 886 5,3370    +      +

35 % Arbeidskracht in de Land-
bouw 60.4 26.8 2 894 5,4345    +      +

36  Oorsprong B.N.P.: Industrie,
Mij nen 26.5 15.7 884   12   5,3126    +      +

37  Energieverbruik (p.hoofd) 1005.9 1474.9 888 8   5,3614   +      +

38  Oorsprong B.N.P.: Transport 6.8 3.5 740 156 3,5559    +      +

39  Oorsprong B.N.P.. Overige
Sectoren 32.1 12.4 782 114 4,083     +      +

40  Export als % van B.N.P. 21.7 15.4 584 312 1,6529    +

41  Import als % van B.N.P. 23.8 14.0 565 330 1,4334   -

42  % van Export: 3 goederen 59.6 21.9 120 776 3,9951   +      +

43  % van Export: 1 goed 37.0 20.9 148 748 3,6535    +      +

44  Graad van Inflatie 15.3 30.3 212 684 2.8728    +      +

45  Consumptieve Overheids-
uitgaven 12.4 4.6 710 186 3,1900        +             +

Noot· Voor de met een * gemerkte variabelen was voor AfrikaKeen adequaat statistisch materiaal voorhanden.

Deze tabel werd ontleend aan de genoemde I V.0  studie.

De viaag is echter of deze verschillen objectief groot
genoeg zijn om tot werkelijk significante onderscheiden te

concluderen. Dit laatste zou ongetwijfeld het geval zijn als
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het mogelijk is om binnen het universum van de scores voor

elke variabele belangrijke subuniversa te onderscheiden,wier

cijfers onderling significant van elkaar verschillen.
Om deze mogelijkheid statistisch te verifieren hebben wij

voor elke variabele aan de ene kant de scores voor de ontwik-

kelde landen van het Westen en aan de andere kant die van het

Afrikaanse continent geisoleerd. Dit zijn respectievelijk de

scores van 16 relatief rijke en 28 relatief arme landen.

De grafiek in Appendix I geeft,bij wijze van voorbeeld,
voor enkele min of meer typische variabelen weer, hoe daar de

scores over de respectieve schalen verdeeld zijn.
Deze twee subgroepen (respectievelijk X en Y) kan men

vervolgens voor elke variabele met elkaar gaan vergelijken.
Bij deze vergelijking hebben wij telkens als uitgangs-

punt de nulhypothese gesteld. M. a.w. we nemen aan, dat de
twee steekproeven willekeurig uit een en het zelfde universum,

dus uit dezelfde score-verdeling werden getrokken.

Omdat we er bij deze vergelijking niet zonder meer van uit kunnen gaan,
dat het betreffende universum normaal verdeeld is, gebruiken we voor het toet-

sen  van de gestelde hypothese in eerste instantie een,non-parametrische1 of  ver-
delingsvrije methode.

We kiezen hiervoor de eenvoudige en toch bijzonder adequate toets van

Wilcoxon. Deze toets stelt. dat de nul-hypothese  n i e t  op gaat, als X
1)

stochastisch groter is dan Y.

Als xi een score is uit de X distributie en yj een score uit de verdeling van Y

dan is X stochastisch groter dan Y, als de waarschijnlijkheid van een grotere

xi dan een yj groter is dan %.

Dit impliceert. dat het gros van de X observaties hoger op de betreffende schaal

geconcentreerd is. dan het gros van de Y observaties, of anders gezegd, van on-
der af aan gezien langzamer accumuleert dan Y.

1) Zie: K.Smith: Distribution-free statistical Methods and the Concept of
Power Efficiency; op6enomen in L. Festinger & D.Katz: Research Methods
in the Behavioral Sciences; Dryden Press, New-York, 1953, blz.551-552.
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De toetsingsgrootheid W (of 2 ll) van Wilcoxon is gelijk aan de som van

tweemaal het aantal paren  (xi,   5)  met  xi < yj    en het aantal paren

Cxi  I  yj)  met xi =  yj    . Deze berekening werd  door  ons  voor elke variabele
vanuit het standpunt van elk der beide subgroepen gemaakt. De gevonden waar-

den voor Wl en W  staan vermeld in tabel 2B. De critieke waarden voor deze

W's kunnen worden opgezocht in de daarvoor opgestelde tabellen. 1)

Omdat echter  voor een grotere  n  en  m  (  m>   5,     n>   10 of omgekeerd)

met behulp van de formule

. .1 1-P  1-X            2,
6

de significantiegraad van de gevonden verschillen ook normaal benaderd kan
worden, hebben wij oak deze berekening uitgevoerd.

De hiervoor gevonden u waarden werden vervolgens in tabel 2B weergegeven.

We kunnen nu uit de tabel voor u aflezen, dat een u waarde van 2.326

significant  is  op  het 1% niveau en  een u waarde  van  1,645  op het 5% niveau.
De waarschijnlijkheid, dat bij het trekken van twee willekeurige steekproeven

-.
uit een en het zelfde universum een waarde van 2,326 of groter verkregen wordt,
is derhalve kleiner dan 0,01. De waarschijnlijkheid dat er een waarde van

1,645 of groter uitkomt is kleiner dan 0,05.

We kunnen nu dus voor elke gevonden u waarde nagaan of deze op een van
deze twee niveaus significant is. Wij hebben dit gedaan en het resultaat van

deze toetsing in tabel 2B weergegeven.

Als we ons derhalve aan de gebruikelijke maatstaven voor de
beoordeling van de significantie van gevonden verse:hillen

houden dan blijkt uit deze tabel, dat er op het 5% niveau

1) Uitvoerige tabellen in  D. Wabeke en C. van Eeden  Handleiding voor de
Toets van Wilcoxon Mathematisch Centrum. Amsterdam, en D.B. Owen
Handbook of statistical Tables  Addison Wesley  Reading, Mass.Londen,1962.

2) Hierin is FJ   -  nm.
6  j/ 1/3 nm(n+m+1)
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van onze 38 variabelen er 36 zijn, waarbij we moeten aanne-

men dat de scores van de betrokken landen in positieve of
negatieve zin zA sterk uiteenlopen, dat men ze niet meer

mag beschouwen als toevallige afwijkingen van wat in werke-
1)

lijkheid hetzelfde verschijnsel is.

Op het 1%-niveau geldt hetzelfde voor 34 variabelen.
Neemt men derhalve aan, dat de door ons gekozen varia-

belen de levensstandaard inderdaad aanduiden, dan blijken
er hierin vele aspecten te bestaan, waarop een aantal lan-

den significant slechtere scores behalen dan anders.
Onze analyse toont dus aan, dat er een aantal belang-

rijke aspecten van het bereikte levenspeil bestaan, waarop
de onderzochte landen onderling sterk en significant vari-
eren.

ad 2. De samenhang der gevanden variabelen

Het materiaal, vervat in tabel 1, is gedetailleerd,

veel omvattend en over vele variabelen verspreid. Bovendien
werd voor elke variabele een andere meeteenheid in acht ge-
nomen.

Ofschoon we dus al hebben kunnen zien, dat er inder-
daad verband tussen deze variabelen bestaat, is de overzich-
telijkheid van het geheel en de vergelijkbaarheid der delen
hiervan nog niet bijzonder groot.

Wij gaan daarom eerst de ruwe scores voor elke variabe-

le in standaardscores uitdrukken, om op deze manier het ba-
sismateriaal voor de verschillende indices onderling beter
vergelijkbaar te maken en vervolgens zullen we dan nagaan,
of de zo verkregen nieuwe tabel met gestandaardiseerde cij-

fers zelf ook nog verder kan worden gecomprimeerd.
Een  eenvoudige en tevens zeer verhelderende ne,thode  om

ruwe score-verdelingen te standaardiseren is, dat men in na-

1)· Zie noot onder tabel 2B.
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volging van Vekemans voor elke variabele de variatie-breedte
tussen de hoogste en de laagste score opmeet, deze "range"

vervolgens in tien gelijke segmenten verdeelt en tenslotte

de ruwe scores van elk land voor elke variabele omzet in de

zo verkregen "standaard-scores" van 1 t/m 10.1)
Wij hebben deze procedure toegepast en het resultaat

daarvan weergegeven in Appendix III-A van het IVO-rapport;

blz. 120-132.

Een analyse van deze tabel leert ons nu veel duidelij-

ker, dan uit het oorspronkelijke cijfermateriaal reeds ge-
bleken is:

- dat de gestandaardiseerde scores van de verschillende

landen op het gros van de onderzochte variabelen on-

geveer eenzelfde hoogte bereiken;
- dat er derhalve een duidelijk positief verband tussen

deze variabelen moet bestaan;

- dat het inderdaad met de nodige voorzichtigheid en
zuiver tentatief mogelijk moet zijn, om op grond van

dit materiaal een differentiatie tussen de landen

m. b.t. hun algemene ontwikkelingsniveau c. q. behoef-

tenbevredigingspeil te maken.

Daarenboven blijkt echter ook zeer duidelijk dat, of-
schoon men weliswaar in het algemeen voor elk land in alge-

mene zin van een "over-all" ontwikkelingspeil kan spreken,
dit toch niet altijd impliceert, dat dit peil in alle gevallen
volkomen evenwichtig of precies even hoog op alle variabelen
zou moeten zijn. Er werden immers voor een groot aantal lan-

den op enkele variabelen soms belangrijke discrepanties van

het gemiddelde bereikte peil geconstateerd.

1) Zie: R. Vekemans & J.L. SeSundo: Essay of a Socio-Economic lypology of the
Latin American Countries; in: U N E S C O: Social Aspects of Economic
Deve] opment in Latin America  (Ed: de Vries & Medina Echavarria),   1963,   bl z.
67-94.
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Deze conclusies dringen zich nog duidelijker op, als
men dit materiaal nog een stap verder vereenvoudigt. Het is
nl. mogelijk om voor elk land de gestandaardiseerde scores,

die tezamen een meer algemene component indiceren  (b.v.

prote'ine- en caloriednverbruik,die de "voedingstoestand" aan-
duiden) te middelen en op deze manier een nieuwe tabel met

gecombineerde (component)scores voor het onderwijs"                     " de

"volksgezondheid", de "communicatiemiddelen", enz. op te
stellen. We hebben deze berekening uitgevoerd en het resul-

taat daarvan neergelegd in Appendix III-B van de reeds ge-

noemde studie. (Zie: blz. 133-138). In nog sterker gecompri-
meerde vorm geeft tabel 3 hieronder een overzicht over de

gemiddelden van deze component-scores voor elk van een aan-
tal belangrijke sub-regio's in de wereld.



Tabel 3: Overzicht van de socio-economische ontwikkelingssituatie in 10 grote deelgebie-

den van de wereld (uitgedrukt in gestandaardiseerde component-scores)
Econ.

Componenten Econ.Groei Structuur Demografie\
'4                                                                                                       4'

F       4        1           i.   i        i „   1%    i i        .          1       7
W  30

.3 2                            8.0    6%
4,  0       0                        C              .5.8       .5

1          E            §          4.m 4   .2
C  .0 •H      •r l 0

.9 *   5     2   7.0  .: 8'  2     &    E * -* =          IX= 8 +J
-   +               -9..

Gebieden
...  i   1    1   1 57 /   1/1 km  11   3    1   13  41  1    2    "

00  -O
2-8  2 o

4 88 ass dial

I B   II III IV VI VIII    X       XI    XII XIII XIV  IX        I A

1. Noord Amerika 8.50 7.75 8.60 10.65 9.00 24.00 6.75 3.50 10.00 14.00 2.50  9.25 9.50 38.00  11.00  10.00 4.50

2. Oceanie 8.00 8.75 8.50  7.50 8.00 13.50 8.25 4.00  8.50 12.50 3.75  5.75 8.00 1.50 1.50 10.00 4.00

3. Europa: West 8.03 7.45 6.86. 7.61 7.64 12.71 7.11 3.93  8.86  8.18 6.151 8.25 8.50  3.00   2.07   6.93 3.93

4. Europa: commu- »1

nistisch 8.69 5.75 6.95 5.08 5.13 5.88 7.44 8.38  6.13 8.19 2.06 9.38 9.13 4.38  4.63  7.88 8.38  <g
5. Europa: Zuid 7.25 6.25 5.20 3.42 5.63 4.75 4.88 5.38 6.44 3.81 2.79 8.06 6.63 1.63 2.63 8:38   5.38*)                                                         2

6. Zuid-Amerika 4.85 4.15 3.62  2.93 7.00  3.50 3.75 3.60  6.70  3.10 3.25  4.35 0.00 1.30 2.10  10.00 3.60

7. Centraa]-Amerika 3.75 2.25 2.72 2.10 4.80 2.70 3.15 3.30 4.70  1.85 4.30  4.05 9.10 1.10 1.30 9.20  3.30

8. Arabische Wereld 3.64 3.14 2.51  1.70 4.09 2.00 2.73 3.55  5.00  1.73 4.55  5.82 7.64 1.00 1.64 9.64 3.55

9. Verre-Oosten"    3.36 1.71 3.64 1.33 3.07  1.64 3.43 3.64 3.46  1.50 2.89 5.54 6.93  1.713 11.573 7.71 3.64
10.    Afrika   (ten    a  i-

den  van de Saha-
ra)***) 1.96 2.23 1.76 1.15 1.68 1.54 2.50 2.86  2.21  1.32 4.54  5.80 6.46 1.00 1.21 9.68 2.86

*) inc]. Isra61                    )1   excl. Luxemburg

**)   excl.  Japan                                             )2 excl. Cypru s
-**)  exc].  Zuid-Afrika                          )3     Als men China-Volksrepubliek en India buiten beschouwing  laat,  dan  zijn

deze  cij fers resp.: B.N.P.: 1.08
Bevolking: 3.50

Bron:     I.V.0 - publicatie: Measuring Socio-Economic Deve] opment;  Op.   cit.  b]z.     35.
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Op grond van al dit materiaal is het nu niet zo heel

erg moeilijk meer, om voor onze serie landen een typologie op

te stellen m.b.t. het door hen bereikte algemene ontwikke

lingspeil. de mate van evenwichtigheid in dit bereikte ni

veau en de relatieve groeisnelheid van hun bruto nationale
product in de periode rond 1961.

Deze typologie ziet er ongeveer als volgt uit

Tabel 4 Illustratieve
typologie van het sociaal- economische ontwikkelings
peil voor een aantal landen.

__ -snelle groei Zweden,
Evenwichtig

trage groei        U. S.A.,  OceaniE,
- Topniveau    -

--

snelle groei
Onevenwichtig

trage groei Canada,

 i] e groei          E. E. G.,
Even wi ch ti g                _1

I trage groei Engel and,
L-

- Hoog Niveau   -
 nel le groei U. S. S. R.,

Onevenwichtig 1
 
trage groei 0.-Duits]and,

Isnelle groei Israo],
Evlenwichtig -1

 
trage groei Argen tini 6,

- Midden Niveau -
sne] ] e groei ItaliE, Japan, Gri eken]and,

Onevenwichtig
-              trage groei Spanj e, Portugal,

snelle groei Mexico, Brazilie,
Even wi ch ti g

trage groei India,
- Laag Niveau    -

sne]le groei Egypte,  Peru,
Glevenwichtig

trage groei Marokho,
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- snelle groei Pakistan, India,
Evenwichtig

trage groei Mali, Niger, Ethiopie,
Soma]ie,-  Zeer  1 aag

Niveau

snel]e groei Libi&,
Chevenwichtig
-             trage groei Indonesie.   Congo.

De  tot nu toe uitgevoerde analyse hee ft in zedr algeme-

ne termen inderdaad aangetoond, dat er een zeker (en zelfs
belangrijk) positief verband tussen de onderzochte componen-

ten (en hun indices) blijkt te bestaan en ook, dat men in

even algemene termen de bekeken landen op grond van deze
samenhangen m.b.t. hun ontwikkelingsniveau en de evenwich

tigheid daarvan kan klassificeren.

*****

Men moet zich echter zeer goed realiseren dat deze me·

thode niet veel m66r dan een allereerste. vrij grove en

sterk generaliserende benadering van onze eigenlijke en oor-

spronkelijke opzet betekent.

- Wil men immers een zo goed mogelijk kwantitatief in-
zicht krijgen in da wederzijdse bamenhangen tussen onze va-

riabelen, dan kan dat beter met behulp van de correlatie-

techniek, dan via een nogal primitieve visuele vergelijking
van de door de landen gescoorde standaardcijfers.

- Daar komt nog bij, dat het ons uiteindelijk om een zo

empirisch en realistisch mogelijke benadering van het com-

plex der in de werkelijkheid bestaande interrelaties gaat.
En t6ch zijn wij tot nu toe niet uitgegaan van aposteriori

gevonden, maar van op logisch-inzichtelijke motieven.

apriori aangenomen "componenten", waarvoor eerst indices ge-

zocht en later de scores op deze indices gemiddeld werden.
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We zullen ons derhalve moeten afvragen of het objectieve

interrelatiepatroon, dat door de variabelen wordt gevormd,
t,

niet gekenmerkt wordt door andere- meir significante clus-
„

ter-vormingen, dan door ons in eerste instantie werden aan-

genomen.

- Tenslotte is he,t er ons bij deze analyse uiteindelijk
om te doen, om dAn algemeen en synthetisch criterium te vin-

den, waarmee de levensstandaard in de diverse landen kan

worden gemeten en onderling vergeleken en waarmee dan in

laatste instantie de hypothese kan worden geverifieerd, dat

er voor grote groepen van landen werkelijk significante ver-
schillen in deze levensstandaard bestaan.

Om aan deze verlangens tegemoet te komen, zijn wij

eerst nagegaan of het beschikbare materiaal toeliet, om er

de correlatietechniek op toe te passen. Dit bleek op grond

van de hoeveelheid van het beschikbate materiaal en na het

toepassen van de gebruikelijke "check op de rechtlijnigheid
van de aanwezige verbanden inderdaad het geval te zijn. Er

werd daarom besloten de gegevens van.elke variabele achter-
eenvolgens met die van alle andere te correleren. Dit ge-

beurde volgens de, voor dit soort berekeningen normale,
produkt-moment-methode van Pearson. De hieruit resulterende
intercorrelatiematrix is weergegeven in tabel 5.
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Enkele van de meest op de voorgrond tredende gevolg-

trekkingen, die uit deze veelzijdige samenhangen kunnen wor-

den getrokken zijn:

a. De voorlopige conclusies, die in de eerder uitgevoerde

analyse over de algemene samenhang der variabelen naar

voren kwamen, worden ook door de correlatie-analyse (nu

in gekwantificeerde vorm) bevestigd.

b. Er zijn echter een aantal geisoleerde variabelen, die

gQdn of slechts een zeer gematigd en weinig significant

verband met de grote rest van de indices vertonen;

c. Er bestaan kennelijk in ons materiaal een aantal clusters

van variabelen  die onderling veel sterker met elkaar sa-

menhangen, dan met de geisoleerde of tot andere clusters
behorende variabelen;

d.  De  in ons materiaal naar voren komende 6luster-vormingen
zijn kennelijk anders en in de meeste gevallen algemener,

dan de groepen van indices welke wij tot nu toe op 10-

gisch - inzichtelijke motieven als "componenten" of as-
pecten van de levensstandaard,  c. q. het ontwikke lingspeil
hebben aangenomen.

e. Het blijkt dat een groot aantal van de "sociale" variabe-
len uit onze reeks, dus die, welke in eerste instantie

de levensstandaard of het bereikte behoeftenbevredigings-

peil indiceren, over en weer zdir hoog met elkaar in ver-

band staan. Dit onderlinge verband loopt dwars door de
oorspronkelijke deelcomponenten van de sociale sector

heen en er bestaat derhalve reden om te veronderstellen

dat hierdoor, naast eventuele andere clusteri een nieuwe
algemene component "levensstandaard" gevormd wordt.

Op grond van dit alles werd het nodig geoordeeld om de
gevonden samenhangen verder statistisch te onderzoeken. Met

name om te zien of ook volkomen empirisch op basis van de
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Tabel 5 : Intercorrelatietableau ter weergave van de onderlinge
verbanden tussen de hier behandelde 45 variabelen.
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gevonden interrelatie patronen een'cluster-analyse kan
worden toegepast, waaruit de fundamentele dimensies, die in

het oorspronkelijke materiaal vervat liggen duidelijker en
in meetbare vorm naar voren springen.

.Wij hebben dit 6lusteronderzoek uitgevoerd met behulp
van de techniek van de "Factor-Analyse", en wel volgens de

1)centroide methode van Thurstone.
De hiermee in eerste aanleg verkregen basis-factoren werden

2)daarna vqlgens het Varimax-principe geroteerd om de wezen-
lijke verbanden beter tot uitdrukking te brengen en de in-

terpretatie van het geheel te vergemakkelijken. Het resul-

taat hiervan werd weergegeven in Appendix V, sub B (blz.

148) van de genoemde IVO-studie.

Hieruit blijkt, dat er uit de oorspronkelijke intercorrela-

tie-matrix nu een vijftal,onderling min of meer onafhanke-
lijke,basis-factoren naar voren gekomen zijn, die telkens

voor een bepaalde 'ClusteJ de geconstateerde variantie voor
de verschillende variabelen grotendeels kunnen verklaren.

Ook bleek het inderdaad mogelijk om deze basis-facto-
ren op grond van hun respectievelijke series van factor-la-
dingen begripsmatig te duiden en van een naam te voorzien.

Met name de eerste factor, die op zich zelf genomen

reeds 36% van de totale variantie van de matrix verklaarde,
bleek relatief gemakkelijk te interpreteren. Op grond van

zijn zeer hoge correlaties juist met die variabelen, die
logisch inzichtelijk met de levensstandaard samenhangen, kon
worden geconcludeerd, dat we hier inderdaad met de basis-
factor "Ontwikkelingspeil" te doen hebben.

1) Zie: B. Fruchter: Introduction to Factor Analysis; Van Nostrand Inc. New
York, 1964, hst. 5.

2) Voor de redenen, waarom juist deze methode van rotatie werd gebruikt, zie
de reeds eerder geciteerde I.V.O. -studie:  bl z.  70-71.
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De overige factoren die samen met het "ontwikkelings-
peil" ruim 69% van de totale variantie der matrixvariabelen

verklaren, maar die ons in dit verband minder interesseren

zijn respectievelijk de groeitendens buitenlandse handel
(10%), de monocultuur (9%), de urbanisatie (7%) en de econo-

mische rijpheid (7%).

In het kader van deze studie is vanzelfsprekend alleen

de eerste factor, die welke het ontwikkelingspeil aanduidt,

van eminent belang.

Het blijkt nl. dat we hiermee een overwegend empirische,
uniforme  uit vele relevante gegevens en op grond van hun

relatieve belangrijkheid gewogen criterium bezitten om voor

elk land de hoogte van zijn ontwikkelingspeil en daarmee de
graad van zijn behoeftenbevrediging te bepalen en aan te
duiden.

Voor elk afzonderlijk land kan men immers op grond van

de oorspronkelijke gegevens hiervoor en de correlaties van

de relevante variabelen uit de matrix met de factor I voor

het "ontwikkelingspeil" een totaalscore vaststellen.
Deze scores zijn onderling vergelijkbaar en kunnen in een

frequentieverdeling worden ondergebracht. (Zie grafiek 1).
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Grafiek 1 : Frequentiedistributie van de landen-scores op

Factor I (Ontwikkelingspeil) uitgedrukt in

standaarddeviaties rond het gemiddelde.
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Bron: I.V.0.-studie, Op.Cit. blz, 78.

Hoe de door ons geanalyseerde 110 landen afzonderlijk

op deze dimensie ontwikkelingspeil scoren blijkt uit

grafiek 2
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Grafiek 2   Landen scores op de dimensie ontwikkelingspeil.
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Uit deze frequentieverdeling kan worden geconcludeerd,

dat er op deze wereld grote groepen van landen bestaan,wier

ontwikkelingspeil en daarmee de graad van hun behoeftenbe-

vrediging  SIGNIFICANT van elkaar verschilt.

Immers

De scores van het hoogste en het laagste land liggen niet
minder dan 4,16 uit elkaar.

De gemiddelde scores van de 5 hoogste en de 5 laagste landen
minder dan 3,56 uit elkaar.

De gemiddelde scores van de 10 hoogste en de 10 laagste lan-
den minder dan 3 2 6 uit elkaar.

De gemiddelde scores van de 15 hoogste en de 15 laagste lan-
den  minder  dan 3,1 6 uit elkaar.

De gemiddelde scores van de 20 hoogste en de 20 laagste lan-
den minder dan 2 9 6  uit elkaar.

De gemiddelde scores van de 25 hoogste en de 25 laagste lan-
den minder dan 2,96 uit elkaar.

Een dergelijk groot verschil kan niet meer aan toevallige
variaties geweten worden.

Onze conclusie is dientengevolge

In grote delen der wereld heerst er een objectief vast-

stelbaar verschil in levensstandaard  waarmee de materidle

basis voor het ontstaan van een sociale kwestie gegeven is.
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HOOFDSTUK 11

DE BEWUSTWORDING VAN DE FEITELIJKE ONGELIJKHEID

Par. 1. Het Bewustwordingsproces in de Arme Landen.

Reeds lange tijd bestonden in de ontwikkelingslanden

groepen van mensen  die min of meer op de hoogte waren van

de enorme verschillen in welvaart tussen de relatief rijke
en de arme landen.

Enkelen hadden deze verschillen leren zien door reizen

naar Europa of Amerika  Anderen deden hun kennis op door het

lezen van Westerse litteratuur of het volgen van Westers on-

derwijs. Voor een nog grotere groep waren het de contacten

met blanke ambtenaren uit het koloniale bestuursapparaat,met

de militairen  ondernemer4  handelslieden en technici  die

er voor zorgden  dat men zich een beeld ging vormen van het
leven in de ontwikkelde wereld

Ging men vergelijken dan bleek al dra het grote ver-
schil in levenswijs en levenspeil, Dit gold stellig voor al
degenen  die in contact kwamen met het leven van de gewone

man in ket Westen zelf maar nog veel meer voor de grotere
groep:  voor  wie de Europese levenswij s vertegenwoordigd werd
door de blanken ter plaatse. Het beeld, dat men op deze ma-

nier van de blanke kreeg was vertekend, omdat de Europeanen
overzee geen doorsnee vertegenwoordigers van hun cultuur of
levensstandaard waren, maar ginds leefden als Europese rij-

ken. De Westerling werd hierdoor echter geldentificeerd met

rijkdom, het goede leven en de macht.

Gezien de relatieve beperktheid van de contacten met

Europa en nog veel meer door de culturele afstand, die er
tussen de eigen bevolking en de blanke overheersers bestond,

is de indruk, die deze vergelijking teweeg bracht op de bre-

de bevolkingsmassa's lange tijd beperkt gebleven.
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Het beeld, dat men over de rijke landen had, was te

vaag en bood te weinig echte vergelijkingsmogelijkheden, om

er zich werkelijk druk over te maken.

Een heel nieuwe situatie ontstond echter door enkele

spectaculaire ontwikkelingen tijdens de laatste decennia.
Door de enorme schreden  waarmee de verkeerstechniek

vooruit ging,schrompelden de afstanden ineen. Trajecten

waar men aan het begin van deze eeuw nog weken voor nodig
had, worden thans in enkele uren afgelegd. Daarbij komt,dat

steeds meer mensen steeds frequenter van deze nieuwe ver-

plaatsingsmogelijkheden gebruik maken en dat daardoor ook

de onderlinge contacten steeds intensiever worden

Door de moderne massacommunicatie-middelen zoals pers,
film. radio en op vele plaatsen ook de televisie, worden de

mensen tot in de verste uithoeken van deze aarde geconfron-

teerd,met wat er elders geschiedt, met wat men daar heeft,

hoe men leeft en wat men denkt en als waardevol nastreeft.

Elke dag weer wordt men in de onderontwikkelde gebieden

overspoeld met berichten uit of over de rijke landen  met

propaganda en reclame, met gegevens over de eigen armoede

en de ideologische.exportprodukten van Oost en West.

Onder invloed van de beide grote wereldoorlogen kwamen

duizenden inwoners uit de arme gebieden als soldaat, als

arbeider, of als schepeling in direct contact met het Wes-

ten. De ooggetuigenverslagen, die hiervan na terugkeer in

het eigen milieu het gevolg waren, hebben niet nagelaten
een grote indruk te maken.

Dit alles bracht een ommekeer teweeg in de onderlinge

contacten en de wederzijdse kennis van elkaar.

De brede massa van de bevolking -ook de laagste strata

en de verst afgelegen groepen· werden n.1. voor het eerst in

de wereldgeschiedenis in staat gesteld, het leven van de an-
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deren werkelijk te leren kennen en vergelijkingen te trek-

ken.

Ook vroeger wisten de Javaanse boer, de Chinese koelie

de Indische paria: de Afrikaanse contractarbeider of de La-

tijns-amerikaanse peon wel dat hij arm was. Dit was echter
geen probleem om opstandig te worden. De mensen waarmee hij

feitelijk in contact kwam die hij derhalve uit eigen aan-
schouwing van nabij kende  waren immers zijn eigen dorpsge-

noten, stamleden, kastenbroeders en bijgevolg even arm als
hij zelf.

Armoede op zich zelf immers leidt nog niet tot ontevre-

denheid en opstand. Generaties op generaties van mensen heb-

ben immers overal op de wereld in armoede en ellende geleefd,

zonder dat men van morele verontwaardiging over dit lot of
fundamentele opstandigheid tegen de bestaande verhoudingen

kon spreken.

Zelfs ondervindt men het directe naast elkaar bestaan

van grote rijkdom en doffe armoede niet altijd massaal als
ongewenst, of per si onrechtvaardig. Onze hele middeleeuwen

de instelling van de volksmassa aan het begin van de in-
dustriele revolutie en de houding van de arme volksdelen te-
genover de rijkdom van enkelen in Zuid·Amerika, India en an
dere onderontwikkelde gebieden zijn daar om dit te bewijzen.
Men wordt pas opstandig, als men bewust gaat vergelijken,
als men leert zich in de plaats van de ander te denken en

als men tot de conclusie komt, dat men zelf even goed als

de ander is en desondanks armoe lijdt! In die tijd en op

die plaatsen kwam het bij de gewone man echter gewoonweg
niet op, om zich in de plaats van de beter bedeelde te den-

ken. De empathie  die nodig is voor het stellen van de

vraag waarom?" en die een essentieel kenmerk is van de"

Westerse moderne mens, was doodeenvoudig niet aanwezig. Ar-
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moe en rijkdom waren verschijnselen die door God, Goden of

het noodlot nu eenmaal zo gewild waren. Hieraan twijfelen

stond gelijk met ketterij, doodzonde of geloofsafval. Te-

genwoordig echter begint de volksklasse in de onderontwik-

kelde landen, d.w. z. de verarmde boerenmassa en het in-

dustrieproletariaat in de grote steden, te begrijpen dat

boeren en arbeiders elders anders leven. Met andere woorden,

dat men ook anders leven kan, zoals dat b.v. gebeurt in de

Verenigde-Staten van Amerika,  in West- Europa en in de Sow-
jet-Unie. Nu zij dit steeds meer en steeds duidelijker wil

gaan weten, gaat men ook vergelijked en komt vanzelf de

vraag bij  ze op "waarom zij  wel en wij niet?". "Waarom kun-
nen ook wij niet leven zoals zij en van het goede der aarde

r. "
profiterenr

Maar zelfs als de mensen zich zelf deze vragen niet

zouden stellen,dan zijn er genoeg anderen, die dit voor hen
doen.

Op de allereerste plaats zijn dit de Westerlingen zelf.

Het Westen leeft n. 1. niet alleen in relatieve welstand, het

demonstreert deze ook te pas en te onpas, en is bovendien

bezig op grote schaal de ideeenwereld, die eraan ten grond-

slag ligt, te exporteren.

Sinds lang immers en in steeds bredere en verhevigde

mate  overspoelen de rijke landen  de  arme met nieuwe denkwij -
zen over de menselijke waardigheid en de eisen die men moet
stellen aan een menswaardig bestaan.

Ten dele als gevolg van de onderlinge concurrentie tus-

sen de ontwikkelde landen, maar ook als consequentie van de

expansiedrang, die eigen is aan de Westelijke cultuur, von··

den de Europees-Amerikaanse ideeen over democratie, gelijk-

heid, saamhorigheid en broederschap hun weg naar de gekleur-
de volken. Tegelijkertijd demonstreerden de Westerlingen de
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wonderen van de technische, organisatorische en economische

vooruitgang, die de verwezenlijking van deze ideeEn althans

in aanleg mogelijk maakt.

Wij in het Westen hebben hen daarmee geleerd dat mate-

ridle ellende en ook de bestaande ongelijkheid niet een door

het noodlot opgelegde en daarom onafwendbare noodzakelijk-

heid is, maar iets, dat door menselijk handelen gecorrigeerd
kan worden.Wij wijzen op onze eigen geschiedenis, onze te-

genwoordige toestand en moedigen hen om strijd aan om iets
aan hun eigen armoede te gaan doen.

Men dwingt zo de mensen als het ware om bewust te gaan ver-

gelijken.

De armoe is niet langer geisoleerd. Men geeft een maatstaf
om te beoordelen, een perspectief voor de toekomst. Het is

niet meer een normale onafwendbare armoede "an und fur sich"
zoals de Duitsers zouden zeggen, maar een "relative depri-
vation", die men beoordeelt met criteria ontleend aan de

levensstandaard van de rijke landen.
Deze bewuste vergelijkingsmogelijkheid staat nu als een

machtige politiek-psychologische drijfkracht achter het den-

ken en doen van de bevolkingen en leiders der ontwikkelings-
landen. Het gevoel derderangs naties te zijn, wordt ginds

sterk ondervonden.

De revolutie van de onbevredigde aspiraties voedt en

verklaart de opstand en de anarchie, die we in vele onder-

ontwikkelde landen aantreffen.

Het demonstratie-effect is echter niet iets, dat al-
leen maar van buiten, uit de ontwikkelde landen komt. Ook

thuis worden de politici en de leiders van het volk, die

zelf voor een groot deel de geestesgesteldheid der blanken
hebben overgenomen, dagelijks tot reflectie op de eigen

levenswijze en tot vergelijking gedwongen. In vele landen
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heeft men namelijk inmiddels ontwikkelingsplannen opgesteld,
waarmee men een tot nu toe statische maatschappij tracht te

dynamiseren. Bij deze plannen is het Westelijk ontwikkelings-

begrip de uiteindelijke maatstaf voor alle dingen. De beheer-
sing en ontraadseling van de natuur door de techniek, de ver-

snelde opbouw van een industridle samenleving, worden er de

basis en de toetssteen van de nieuwe maatschappij.

De Westelijke maatstaven van bruto nationaal produkt, per

capita-inkomen, levensstandaard, inkomensverdeling, sociale
verhoudingen enz. worden tot criteria van de "ontwikkeling"
geproclameerd.

Door dit te doen,wordt men echter elke dag weer gecon-

fronteerd met het cij fermateriaal dat in het voorgaande
hoofdstuk werd beschreven en vindt er een bewuste vergelij-
king plaats, met wat er op een bepaald tijdstip in de toe-

komst zal moeten zijn. Ook deze vergelijking is in feite

een vergelijking met het ontwikkelde Westen.
Tegelijkertijd en ter uitvoering en stimulering van de

ze plannen worden er in alle ontwikkelingslanden, vaak met
Westers kapitaal en met Westerse technici. projecten en on-

dernemingen opgezet. die als model moeten dienen voor wat
..

er komen gaat. Deze projecten varieren van eenvoudige "pilot

projects" voor "community development" tot de bouw van com

plete staalsteden met alles wat daarbij behoort. Enkele van

deze laatste zijn b.v. in India reeds tot stand gekomen.

Hierbij worden niet zelden de modernste Westerse produktie-
methoden aangewend en in de praktijk toegepast.

Het onvermijdelijke en steeds duidelijker optredende
gevolg van dit alles is natuurlijk, dat het demonstratie-
effect, dat eerst alleen maar via reizen en de communicatie

media de mensen bereikte  nu ook binnen de zich ontwikkelen·
de maatschappij zelf duidelijk wordt.
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De tegenstelling tussen eigen en vreemd, oud en nieuw,

onderontwikkeld en ontwikkeld wordt binnen deze zich indus-

trialiserende samenlevingen aan ieder, die het maar zien wil

duidelijk. Men wordt zich bewust van een achterstand, voelt

deze als pijnlijk, onverdiend en kwetsend voor het nationaal

prestige. Men wil ook op Westelijke manier leven en ieder,

die het Westerse ontwikkelings-recept niet begrijpt of vol-

gen wil, geldt als reactionair  en kolonialist.

Dit demonstratie-effect voert tot het ontstaan van on-

rust en een spanningstoestand tussen "sein" en "sein sol-

len".

Men wil het Westen inhalen en op de duur ook beter leven

gaan.

De tragiek van dit alles is echter, dat men, om tot ontwik-

keling te komen, sparen en inves4eren moet, dat men harder

en langer moet gaan werken en zich onderwerpen aan een dis-
cipline die men tot dan toe niet heeft gekend. Inplaats van

verhoogde welvaart is het eerste -en meest gevoelde- effect

van de ontwikkeling daarom nog grotere armoe en harder werk.

Dit verhoogt de reeds bestaande spanning nog en voert als
vanzelf tot een radicalisering van het denken en de daarop

gebaseerde binnenlandse politiek.  Men oridnteert zich aan

alle kanten op  het welvarende Westen en omdat het onmoge-
lijk is de wensen v.d. massa snel en in de gewenste mate te

vervullen, zien de leiders van deze landen zich wel gedwon-
gen tot afleidingsmanoeuvres, het zoeken van zondebokkbn en

een vlucht in de buitenlandse politiek.
Waartoe dit leidt, is het onderwerp van de twee eerste

paragrafen van hoofdstuk III.
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Par. 2. Het Bewustwordingsproces in de Beter Gesitueerde

Landen.

Niet alleen in de arme landen, maar ook in de rijke
werd en wordt men zich hoe langer hoe meer bewust van de

grote en veelzijdige problematiek, die door het feitelijk
bestaan van een groot aantal oorspronkelijk koloniale en

later ontwikkelingslanden is ontstaan.

Tijdens en direct na de tweede were]doorlog manifesteerde deze prob]ema-
tiek zich vooral in het politieke v]ak, met name in de onstuimige onaf-
hanke]ijkheidsdrang, die de bevo]kingen der kolonion in zijn macht kreeg
Deze ]eidde er uiteinde]ijk toe, dat in de periode van 1945 tot 1950 de

Aziatische ko]oni,En   hun politieke vrijheid verkregen   en   dat  in het decen -
nium dat daarop vo]gde, ook  Afrika  voor  het all ergrootste gedee] te  zijn  on-
afhankelijlcheid verwierf

Deze  drang naar ona fhanke]ijkheid is in feite ook  voor een  be] angrijk
deel verk] aarbaar  door de werking van het demonstratie-effect en de tegen-
strijdigheid tussen de ideologie der Westerse naties, die de beginse]en
van de Franse revolutie in de holonien preehten, maar een feitelijke feo-

da]iteit trachtten te continueren

Tijdens de laatste fasen van de politieke emancipatie-
strijd der voormalige koloni6n gaat men in de rijke landen
ook hoe langer hoe meer oog, krijgen voor de relatieve armoe-

de in deze gebieden.

Helemaal onbekend was men op dat tijdstip met deze ar-

moede uiteraard niet. Reeds decennia lang immers hadden ko-

loniale ambtenaren, een aantal wetenschhpsbeoefenaren en
personen uit de kring van missie en zending hierop gewezen.

Het bestaan van een "ethische" richting in het kolonia-

le beleid, van wetenschappelijke disciplines als "koloniale
"

economie". "tropische landbouw", "tropische voedingsleer ,

"tropische gezondheidsleer", "indologie" etc. en de hulpac-
ties in kerkelijke kring. zijn evenzovele symptomen van het

feit. dat men. zij het dan in beperkte kring  reeds vroeg
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oog had voor de meeste problemen, die thans deel uitmaken

van de z.g. ontwikkelingsproblematiek.

Vanaf het einde van de oorlog en vooral in de jaren
vijftig onderging deze belangstelling echter een grote uit-
breiding. Als men naar de oorzaken van deze verbrede belang-
stelling vraagt, dan zijn daar verschillende voor aan te
wij zen:

In brede kring ging men zich afvragen waarom de kolo-

ni6n zich van de voormalige moederlanden hadden afgekeerd.

Men werd geconfronteerd met opzienbarende geweldplegingen,

met haat-uitbarstingen, die men niet voor mogelijk had ge-

houden. Men was verbaasd over de massaliteit van de onaf-

hankelijkheidswil en werd wreed geschokt door de ondankbaar-

heid, die men in de kolonidn demonstreerde voor al het goe-

de, dat de moederlanden daar in de voorafgaande perioden
hadden tot stand gebracht. Bij het zoeken naar de antwoorden

op deze vraag, moest men wel stoten op het feit van de ar-

moede dezer gebieden en de vele andere problemen die hier-

mee samenhangen.

Gepaard aan de pijnlijke vraag naar het "waarom" van
de opstand der gekleurde wereld tegen zijn Westerse over-

heersers, ontmoeten we in de oude moederlanden een soort

nostalgie naar dat wat er verloren was gegaan. Net zo goed

als wd hier in Nederland nooit zoveel Indisch eten hebben

gegeten, als sinds we Indonesi6 zijn kwijtgeraakt, is er

in alle Westerse landen in een zelfde tijdbestek nooit zo-

veel over de voormalige kolonidn geschreven en gesproken,

als juist in en vlak na de periode van de dekolonisatie.

Men heeft wel eens gesteld, dat de Westerse geest ge-
kenmerkt wordt door een mateloze expansiezucht, een nauwe-
lijks te bedwingen drang naar het oneindige. Of dat alle-
maal in de strikte zin waar is, kan hier in het midden wor-
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den gelaten, maar feit is het, dat zowel onze godsdienst,
onze politieke ideologie6n, onze economie en onze cultuur

tenderen naar een wereld omvattend universalisme. Hieruit

zou men kunnen afleiden dat, nu het in het postkoloniale
tijdvak niet langer mogelijk is de mensen overzee staatkun-
dig te overheersen, de blanke naar andere middelen gaat zoe-

ken om de Westerse penetratie nu op ander vlak te continu-

eren b.v. ideologisch, economisch, religieus, politiek, we-
tenschappelijk, cultureel, etc. Het bloed kruipt immers waar

het niet kan gaan. Men kan in deze expansiedrang een van de

voornaamste drijfveren zien voor de hernieuwde en intense
belangstelling der Westerse wereld voor het wel en wee der

ontwikkelingslanden.

In dezelfde periode zien we, dat de massa-communicatie-
middelen, zoals pers. film, radio en televisie niet alleen

een enorme perfectie en uitbreiding ondergaan, maar ook,

mede onder invloed van de politieke gebeurtenissen in de

ontwikkelingslanden, steeds meer aandacht aan deze gebieden

besteden. Hierdoor worden steeds grotere groepen van de be-
volking met de toestand in de ontwikkelingslanden geconfron

teerd en wordt men·zich steeds duidelijker bewust van de

grote problemen die daar bestaan.

Reeds tijdens hun politieke onafhankelijkheidsstrijd
wijzen de leiders der zich vrijmakende naties op de grote
en wijdverbreide armoede, die er in hun landen bestaat.Zij
wijten deze grotendeels aan de z.g. "uitbuiting" en "ver-
waarlozing" door de moederlanden.en beloven aan de bevol-

king in hun landen, dat mit de politieke bevrijding alles
op slag beter zal worden. Als echter deze politieke vrij-

heid er is, staan deze leiders voor de taak om de zo ont-

stane en meestal onrealistisch hoog gespannen verwachtingen

ook te gaan realiseren. Dit lukt bijna nooit. In tegendeel.
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men wordt zich alleen maar n6g scherper en n6g algemener van

de eigen armoede en achterstand bewust. Aan de ene kant leidt
dit tot de beschuldigingen aan het adres van de voormalige

moederlanden, waar in het volgende hoofdstuk nader op inge-

gaan zal worden en aan de andere kant ontstaat er steeds meer

onrust, formuleert men eisen en vraagt men hulp. Hierdoor

maakt men de rijke landen echter attent op een nieuw wereld-

probleem.

Zoals in de hoofdstukken IV en VI uitvoerig zal worden

besproken, blijken ook de ontwikkelingen binnen de Verenigde

Naties er sterk toe bijgedragen te hebben, dat de ontwikke-
lingsproblematiek steeds meer in het centrum van de wereld-

opinie is komen te staan.

In het eerste decennium na de tweede wereldoorlog lan-

ceren de Verenigde-Staten in Europa hun bekende Marshall

Plan en het blijkt in de daaropvolgende jaren, dat het oude
continent vooral dank zij deze kapitaalsinjecties, er weer

in verbluffend korte tijd bovenop komt. De wereld wordt hier
geconfronteerd met een internationale hulpverleningsactie,
die in korte tijd met een eclatant succes bekroond wordt.
In de Westerse kringen, die met het lot der arme landen om

welke reden dan ook begaan zijn, bij de UNO en vooral in de

arme landen zelf, ziet men dit ook. Het ligt derhalve voor

de hand, dat men zich gaat afvragen of een soortgelijke hulp

ook voor deze gebieden niet de oplossing kan brengen.Onge-

twijfeld heeft het succes van het Marshall-plan de beweging
voor ontwikkelingshulp daarom zeer versterkt.

En tenslotte hebben ook de vele onderlinge politieke en

economische tegenstellingen tussen de rijke landen zelf en

een aantal ontwikkelingen op het gebied van de internationa-

le ethica aan de voortschrijdende bewustwording ·van het ont-
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wikkelingsprobleem meegewerkt. Omdat hierdoor echter deze

bewustwording al duidelijk in een acuut stadium begint te

komen, komen wij er in hoofdstuk III, waar het ontstaan van

een mondiaal crisis-bewustzijn gesignaleerd wordt, in exten-

so op terug.



154

HOOFDSTUK 1 1 1

HET ONTSTAAN VAN EEN MONDIAAL CRISISBEWUSTZIJN

Par. 1. De Houding der Arme ,Landen Frustratie en Ressenti-
ment.

Men is zich dus in de ontwikkelingslanden van zijn ach-
terstand bewust en probeert deze in te halen. Dit is echter

slechts een aspect van het ontwikkelingsprobleem. Een ander
-voor ons Westerlingen net zo belangrijk aspect- is, dat dit
bewustworden kennelijk gepaard gaat met het stellen van de
vraag van het "waarom?" van deze achterstand. M. a.w., door
welke omstandigheden werd hij veroorzaakt en wie kan als
"schuldige" ter verantwoording worden geroepen?

Een ieder, die gedurende de laatste jaren de ontwikke
lingslanden bezocht heeft, weet dat de gemiddelde bewoner
van deze gebieden. en zeker de leiders daarvan, over al de
ze zaken er heel bijzondere ideedn op na houden.

Men herinnert zich daar maar. al te goed dat datAene,
wat men nu ontwikkelingslanden noemt, nog maar kort geleden
voor het overgrote deel niet-blanke, koloniale, van de Wes-
terse mogendheden afhankelijke gebieden waren.

Men weet ook, dat in de tijd, dat het Westen zijn door-
braak naar gestage economische groei tot stand bracht en het
Westerse economische systeem het stadium van de mass'aproduk-
tie en de welvaartsstaat ging realiseren, het in feite Wes-
terlingen waren. die in hun landen het heft in handen hadden

en de voornaamste beslissingen op alle gebied voor zich zelf
reserveerden.

Men weet verder dat de Westerse mogendheden tijdens
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dit ontwikkelingsproces royaal gebruik gemaakt hebben van de

grondstoffen en de arbeidskracht uit de ontwikkelingslanden

en vraagt zich af, of deze ontwikkeling wel had kunnen

plaats vinden, zonder de katoen, de olie, de rubber en vele

andere voortbrengselen uit deze delen van de wereld.

Men haalt in dit verband cij fers aan, zoals die niet
alleen in de communistische propagandavlugschriften, maar

ook in de officiele Russische universitaire studieboeken

over de economie ."Polititsjeskaja Ekonomia" en "Koers
Polititsjeskoi Ekonomii" worden gepubliceerd over de z.g.
"uitbuiting" der onderontwikkelde gebieden door de Westerse
Kapitalistische landen 1).

Men constateert tenslotte, dat terwijl eerst het oude

continent en vervolgens ook de door Europeanen bewoonde
nieuwe wereld, tot in hun wortels werden omgevormd door de

industri8le revolutie, de gekleurde koloni&n in de verouder-

de technieken van handwerk en landbouw volgens middeleeuws

patroon zijn blijven steken.

De Franse revolutie met haar geroep om vrijheid en de

daarop volgende sociale evolutie, die meer gelijkheid onder

de Westerse mensen bracht, ging aan de koloniale aanhangsels
der blanke moederlanden voorbij. Terwijl het Westen econo-
misch steeds sneller vooruitging, bleef men bijna overal in
de overzeese bezittingen op het eenmaal bereikte peil staan
of werd men in enkele gevallen zelfs geleidelijk aan armer,
zoals in India tijdens de laatste 50 jaar van het Britse
bestuur. En dit alles, terwijl de Westerlingen, die aan het

roer van het staatsschip ston4en, niet voldoende deden om

dit te voorkomen.

1) Izdatjelstvo Ekonomi tsjeskoi Literatoeree: Koers Polititsjeskoi Ekonomii;
Moshou    1963       Tom   I,    bv.    op   b]z   557    en    57 4
Ekonomizdat: Polititsjeskaja Ekanomia; Moskou, 1962, b]z 246-262
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Het ligt derhalve voor de hand, dat men in brede kring
de conclusie trekt, dat het Westen aan deze onfortuinlijke

toestand van achterlijkheid en onderontwikkeldheid schuldig of

althans voor een groot deel mede schuldig is.

Het wil wel eens voorkomen,dat enkele van de meer objec-
tieve politici en wetenschapsmensen (en dan meestal in zeer

besloten kring en onder het uitdrukkelijke voorbehoud om het
niet al te ruchtbaar te maken) zich van deze opinie distan-

cleren,

Voorbeelden hiervan vindt men o. a. bij de Indiase lei-

ders Nehroe en KM. Panikkar, bij de Tunesische leider Habib

Bourguiba en de West-Afrikanen Houphouet Boigny en L&opold

Senghor.

Daarom is het echter niet minder waar, dat andere in-
vloedrijke staatslieden literatoren, politici en journalis-
ten wel zo denken en via hun invloed op de bevolking bij de-
ze laatste tegen de rijke landen van het Westen ressentimen-
ten opwekken.

Degenen, die op verantwoordelijke posten in regering,

partij of economie voor de bijna onmogelijke taak gesteld
zijn  om op korte termijn en op grote schaal iets te doen
dat redel aan de eisen van de losgebarsten revolutie der

gestegen verwachtingen tegemoet komt, wacht veelal na korte

of lange tijd echec en frustratie. Als het dan niet lukt, is
er een zondebok nodig, een bliksemafleider, die voor ieder-
een duidelijk is. Maar al te vaak wordt deze rol dan toebe-
deeld aan de voormalige koloniale overheersers.

*****
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Merkwaardig genoeg stammen de argumenten, die men ge-
bruikt om deze these te bewijzen voor het allergrootste deel

uit het grote arsenaal van de Westerse wetenschap en poli-
tiek zelf. Ze behoren tot de ideologische export naar de1)

ontwikkelingslanden en zijn in feite deel van het demonstra-
tie-effect. dat in het voorgaande werd beschreven.

Net zo goed immers als het Westen naar deze landen

idee6n over de persoonlijke vrijheid, de gelijkheid, en de
sociale rechtvaardigheid exporteerde, zo leerde het hen ook,

dat ze uitgebuit werden en hoe men dat moet bewijzen.
Het is daarom niet zo verwonderlijk als het misschien

lijkt, dat men voor een groot deel.een beroep doet op

auteurs uit de rijke landen zelf, om dit Westen van roof

onderdrukking, uitbuiting en achterstelling te beschuldigen.

Dit Westerse anti-kolonialisme heeft trouwens al een zeer

oude geschiedenis. Men zou bijna kunnen zeggen  dat het

praktisch zo oud is als de Westerse overheersing der over-

zeese gebied*n zelf. Als aan de ene kant het Westen mannen

voortbrengt zoals Albuquerque, Champlain: Cortez, Pizarro,

Jan Pieterszoon Coen, Drake, Raleigh, Montcalm, Ferry, Gor-

don. Kitchener, van Heutz, Gallieni, Leyautey, Rhodes, en

vele anderen, die de Westerse macht over de wereld uitdroe-
gen, zo kan het evenzeer met een zekere trots wijzen op een
even lange rij politici, literatoren en wetenschapsmensen,

die gevochten hebben voor de gelijkheid van alle rassen,

de afsch ffing van de slavernij, de emancipatie van de ko-

lonidn en nu voor een veel grotere hulp aan de onderontwik-
kelde landen.

1) Zie: F.Sternberg: Der Imperialismus, 1926.
idem: Der Imperialismus und seine Kri tiker,    1929.

A.P.Thornton· The Imperial Idea and its Fnemies; 1959.
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Zo tekende reeds luttele jaren na de ontdekking van
Amerika: de Dominicaner monnik Bartolom& de las Casas ln1).

een vlammend. requisitoir protest aan tegen de wreedheid van
het nieuw gevestigde Spaanse bestuur. Hij trok van leer te-

gen de uitbuitingspraktijken van de houders van de "en-
comiendas" en "repartimientos „   2)

, stelde een code voor de

behandeling van de Indianen op: die reeds in 1542 door Ka-

rel V als deel van de .'Nuevas Leyes de las Indias" werd af-
gekondigd en legde de ideologische grondslag voor het eer-

ste grote experiment van werkelijke ontwikkelingssamenwer-
king, dat de Jesuiten in naam van Spanje tussen 1609 en

3)1768 in het tegenwoordige Paraguay tot stand brachten.

In Frankrijk openen tijdens de eerste golf van het

Franse kolonialisme Montesquieu en de encyclopedist Brissot
met zijn "Socidti des Amis des Noirs" Condorcet Rousseau
en de abbds Raynal en Grdgoire de rij van schrijvers. die

het kolonialisme een "neen" toeriepen.

Als in ditzelfde Frankrijk vervolgens onder Napoleon
III en vooral tijdens de eerste kwarteeuw van het bestaan
der IIIe Republiek de tweede golf van imperialisme een

nieuw hoogtepunt bereikt  keert zich meteen een groot deel
van de publieke opinie tegen de ondernomen koloniale expe-

4)                            -dities . Niemand minder dan Clemenceau antwoordt in een

1)  Zie: J.Collier: Indians  of the Americas; Mentor  Book,  New  York,   4e  druk,
1954, blz. 72.

2) Een " encomienda " was een leen van een stuk land, (met de daarop wonende
Indiaanse bevolking)< verstrekt door de koning van Spanje aan een van zijn
dienaren om het als leenman van de kroon te besturen.
Onder " repartimiento " verstond men het ter beschikking ste]len van een
aantal Indiaanse dwangarbeiders voor werk in de mijnen, fabrieken, opkloosters   of voor openbare werken.

3) B.Garsch- Der Einfluss der Jesuiten. Missionen auf den Wande] der Natur-
landschaft zur Ku]tur]andschaft im Stromgebiet des Paraguay-Parana
wdhrend  des  17.   und  18. Jahrhunderts, Bresl au,   1934.

4) Juri Semjonow: Glorie en Rampspoed van het Franse Imperium. Zuid.h ollandse
Uitgeversmij,  Den Haag, geen jaartal.
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sindsdien beroemd geworden rede (van 30 juli 1885) aan

Jules Ferry. die stelde dat Frankrijk overal waar dit kon
zijn taal, zijn zeden zijn legers en zijn genie moest uit-
dragen

. Race inferieure, les Hindous? Race inferieure les Chinois? Non. Il
n'y a pas de droit des nations dites supdrieures sur les nations infi-
rieures, n'essayons pas de revetir la nolence du nom hypocrite de civili-
sation,  ne  parlons  pas de droit, de devoir L' enquete  que vous  preconisez,
c'est l'abus pur et simple de la force que donne ]a civilisations scienti-
fiques sur les civilisations rudimentaires pour s'approprier l' homme, le
torturer ou extraire toute  ] a force  qui  est  en  ]ui au profit du pretendu
civilisateur  Ce n'est pas le droit, c'en est la ndgation. Par]er a ce
propos de civilisation,  c' est joindre h la violence, ]'hypocrisie.  1)

In Engeland zijn het eerst een aantal filosophen en
de quakers,  die zich tegen het imperialisme wenden, Ten tij -
de van Koningin Victoria staan de "Empire builders" zoals
Disraeli, Kipling, Gordon, Rhodes etc. tegenover Gladstone

de liberalen en de opkomende arbeiderspartij.

In ons eigen land klaagt omstreeks 1850 de uit Batavia

komende oud resident van Heuvel in de Kamer de uitwassen

van het cultuurstelsel en de gedwongen leveranties aan.

Enige jaren later schrijft Multatuli zijn schandaal verwek-
kende boek "Max Havelaar", dat voor velen in het half slui-
merende Nederland de ogen voor de donkere kanten van het

koloniale systeem opent.

Maar bij al deze schrijvers, van Las Casas tot Multatu-
li en van Montesquieu tot Cldmenceau is er voornamelijk al-
leen maar sprake van morele verontwaardiging en yan een hu-

manitaire beweging, om het lot der kleurlingen (meestal op
paternalistische manier) te verbeteren.

Pas met het opkomen van de Europese arbeidersbeweging

en vooral met het "wetenschappelijke" Marxisme maakt deze
edelmoedigheid en nobele bezorgdheid plaats voor een door

1) Georges Wormser: La Republique de Climenceau; Presses Universitaires de
France,Parijs. (geciteerd in:J.Lacouture & J.Baumier·
Le Poids du Tiers Monde; Parijs,   1962).
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Europese auteurs ontstoken revolutionaire vuur. Linkse

intellectuelen ideologiseren de uitbuitingsaspecten  die men
aan het kolonialisme toeschrijft en voor het eerst tracht
men tot eenheid van actie te komen tussen de proletarische

partijen in de moederlanden en de eerste groepen nationalis-
ten in de kolonidn.

Het is daarom niet zo verwonderlijk als het misschien
wel lijkt dat de koloniale uitbuitingstheorie6n zoals die

1)door mensen als Hobson Sombart 2)  Hilferding 3  en

Bauer 4  Rosa Luxemburg 5) en vooral door Lenin 6) werden

opgesteld (en die in de academische kringen van het Westen

reeds lang gedood  verdoemd en begraven werden) in deze lan-

den een volmaakt nieuw leven begonnen zijn.

Afgezien  van hun academische waarheidsgeha lte bestaan
ze nu levendiger dan ooit als evenzovele rationalisaties van

de eigen ellende en bepalen als zodanig mede de houding, die

door de onderontwikkelde volken op het wereldtoneel wordt

aangenomen.
7)

1) J A Hobson: Imperialism, a Study, Londen, New York 1902

2) W Sombart  : Der Moderne Kapitalismus,Munchen-Leipzig,Duncker en Humblot, 1921.

3) R.Hilferding: Das Finanzkapital, 1910

4)  O. Bauer: Die Nationalitdtenfrage und die Sozia]demokratie, 1906.

5) R. Luxemburg:Die Akkumulation des Kapitals, 1913,
Die Akkumulati on des Kapita]s, oder was die Epigonen aus der
Marxschen Theorie gemacht haben, Eine Antikritik, 1915.

6) V I Lenin· Het Imperialisme als hoogste Stadium van het Kapitalisme,
Pegasus, Amsterdam, 1950

7) In dit verband wilzen wij gaarne op het bijzonder lezenswaardige artikel
van H.Daa]der, Colonialism  and the Underdeve] oped Areas opgenomen  in
Essays on Unbalanced Growth, Op.cit.blz. 133-166 waarin de stellin5envan de meeste zo juist genoemde schrijvers op hejdere en beknopte wilze
werden samen gevat.
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1)Aan  mensen  a] s Werner Sombart ontleent men de stelling, dat West-Europa
rijk werd door de onverbloemde uitbuiting van vreemde vo]keren. Volgens
deze  schrij ver  is  het  ge]d, dat nodig  was  voor het ontstaan en zegevieren
van het kapitalisme van de a]]ereerste beginperiode voor een groot deel
afkomstig uit de (mtwikkelings]anden. Zo werden b. v. de Italiaanse hande]s-
steden tegen het einde der midde]eeuwen  rijk,   dank  zij  hun  exploitatie  van
de Levant-kolonidn. Portugezen, Spanjaarden en Hollanders accumuleerden
kapita]en door de uitbuiting van Zuid-Amerika, Afrika en Z.0:Azid. Enge]and,
waar de hapitalistische produ lit:iewijze het eerst  in de vo]]e  zin  van  het
woord werd toegepast, verkreeg het benodigde kapitaa] hiervoor, dank zij de

"op grote schaa] toegepaste Raul)wirtschaft (slavernij, dwangarbeid, horig-
heid, kroondiensten, gedwongen ]everanties, landrentes) en exorbitante han-
delswinsten in de overzeese gebieden

Zo ge]ooft men met Rosa Luxemburg, 2 dat de kapitalistische ]anden van het
Westen alleen maar groeien konden, dank zij het bestaan der onderontwikkel -
de gebieden. De uitgebuite Europese arbeiders hadden immers geen koopkracht
en  de kapitalisten investeerden  we], maar consumeerden niet. Slechts  door
te parasiteren op de ontwilikelings]anden, die grondstoffen ]everden en de
steeds groter wordende produktiesurp]ussen afnamen, kon de latente crisis-
dreiging der onderconsumptie geneutraliseerd worden en het Westen zich ont-
wikke]en tot wat het nu is. De ontwikke]ings]anden werden daarmee de motor
van de Westerse vooruitgang.

Met Hobson wijst men op het z.g. parasitaire karakter van het imperialis-
me, krachtens hetwe]k de Westerse moederlanden hun kolonidn en afhanke]ijke
gebieden in de koloniale tijd gebruikten, om hun heersende k]asse te ver-
rijken en hun onderdrukte k] assen om te kopen, zodat zij rustig zouden blij-
ven. Dit ]aatste zou dan geschieden, doordat het "gap in effective demand"
dat  zich  op de Westerse markten  tij dens de steeds frequenter optredende  on-
derconsumptie-crises zou voordoen,   via de parasitaire drainage  van  de  hol o-
niFn  telkens  weer  werd opgevul d. Men kreeg  zo een ondersteuning van  de  ei-

„                   "gen vraag en een outlet  voor in het eigen land niet plaatsbare investerin-
gen.

Vo] gens deze redenering hebben  de  arme  ] anden,   ze] fs  al s   ze  dan  niet  de
eigenlij ke motor van de Westerse ontwikkeling waren, hier in e]k geval in
be]angrijke mate aan meegeholpen, als winstbron voor de kapitalisten en als
vraagondersteuning om dit Westen steeds weer over het dode punt van zijn

.

1) Zie de onder 2) geciteerde publicatie· Het hoofdstuk over Die Bildung des
liurgerlichen Vermogens:

2) Zie het onder 5 geciteerde boek.:
Volgens H.Daa]der hunnen reeds sporen van deze theorie teruggevonden wor-
den bij Rodbertus, Sismonde de Sismondi en Karl Marx.
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onderconsumptie-crises heen te helpen. 1)

In dit zelfde verband citeert men in de ontwikke]ings]anden op het ogen-
blik graag een uitspraak, uit de holonialistische hoek zelf, n.1. die, wel-
ke door de journalist Stead aan de imperiumbouwer en een van de hoofdschul-
digen  aan de boerenoorlog, Cecil Rhodes, wordt toegeschreven ·
- "Ik was gisteren in het Londense East End en ik bezocht daar een vergade-
ring van werk]ozen. Toen ik de wilde redevoeringen hoorde, die 6'en enke]e
Areet naar brood waren, en ik op weg naar huis nadacht over wat ik gezien
had, was ik meer dan ooit overtuigd van de grote betekenis van het imperia-

]isme ..... Mijn grote gedachte is de oplossing van het socia]e vraagstul,
en wel  om de 40 miljoen bewoners van het Verenigd Koninkrijk van een moor-
dende burgeroorlog te redden, moeten wij,koloniale politici, nieuwe ]an den
onts]uiten, om daar onze overtollige bevolking heen te brengen, om nieuwe

afzetgebieden  voor de waren,  die  in onze fabrieken en mijnen worden gepro-
duceerd, te verkrij gen.

Het  Imperium,   dat  heb ik a]tijd gezegd,   is een bwestie  van   de  maag.   Wan -
neer gij geen burgeroorlog wilt, moet gij imperialisten worden.2 )/

Men citeert bewust of onbewust Hi]ferding en Bauer als men ste]t, dat het
Westen groot is geworden door de politieke machtsstrijd tussen de interna-
tionale trusts om afzetgebieden en grondstoffenbronnen. In deze strijd om
de were] dmarkt exploiteerde  men de arbeidskracht  en de grondstoffenbronnen
der ontwikkelings]anden en'terwij] men op de eigen markt door protectionisme
en afzetbeperking de winsten hooghie]d, overstroomde men de holonion met de
eigen produkten en verhinderde daar het ontstaan van een eigen industrie.

Vanaf oktober 1917 wenden de voornaamste leiders der

anti imperalistische bewegingen in de koloni6n hun ogen naar

Moskou  In 1921 stichten de Sowjets een "Universiteit voor

de Volken van het Oosten" waar de kaders worden opgeleid
voor de strijd tegen de Westerse Moederlanden in de over
zeese bezittingen

Met de koloniale uitbuitingsleer van Lenin  die zelf in

feite een optelson is van de leerstellingen van Hobson  Hil

ferding  Bauer en Luxemburg  leren blanken dat aan kleur

1) J.A.Hobson Imperialism; A Study, New York, 1962, b]z.144 e. v.

2) Geciteerd in  Die Neue Zeit, XVI, 1, blz. 304 en
V. I.Lenin Het Imperialisme als hoogste Stadium van het
Kapita]isme, Pegasus, Amsterdam, b]z. 94.
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1)lingen hoe en waarom ze worden uitgebuit en onderdrukt.

Op dit ogenblik behoort Lenin in vele landen van Afri-
ka en Zuid-Oost-Azid (meer nog dan de Bijbel, de Bagavath
Gita of Confucius of de Koran) tot de meest gelezen auteurs.

Deze en soortgelijke theorie2n worden in goedkope boe-

ken en brochures in reuze-oplagen in de ontwikkelingslanden

aan de man gebracht. Men koopt ze. leest ze en de gevolgen

blijven niet uit  Men wordt zich zo mogelijk nog pijnlijker

van de armoede bewust die men om zich heen ziet en raakt vol

met ressentiment tegen de rijke naties,die niet alleen rijk
zijn ten koste van de arme, maar bovendien de schuld aan

die armoe dragen.

De hierboven opgesomde en vele soortgelijke in de
"couleur locale" opgesmukte argumenten hoort men tegenwoor-

dig met monotone regelmaat als men de redevoeringen beluis-

tert van de leiders van de ontwikkelingslanden binnen de
2)invloedsfeer van het communistisch blok. Mensen als Mao

Tse Toeng, Fidel Castro  de leiders van Noord-Korea en HS

Chi Minh laten niet na, hun volgelingen met uitspraken in
3)deze trant te indoctrineren.

Zo  proclameerde de stichter  van de Vietnamese Volksrepubliek indertij d
voor zijn volk de onafhanke]ijkheid na de volgende vernietigende aanklacht
tegen de Franse overheersing:
'bepuis plus de quatre-vingt ans, la bande des colonia]istes frangais, sous
les trois couleurs symbolisant pourtant la liberti, ]' e-galit6 et la frater-
I.  I.

nite, a debore notre territoire et opprimi notre peuple. Les Fran ais ne
nous ont donni aucune liberte politique. ils ont institue une ligialation
barbare.   i l s  on t criA plus de prisons que d'Acoles, ils ont noyi dans le

1) L.Vatolina: Imperialistilsjeskaj a Borba za Afrika i Osvoboditelnoje
Dvi z jeni e Norodov: Moskou,    1954.

2) Mary Matossian: Ideol ogies  of  Del ayed Industrialization: Economic
Development and Cultural (1ange;Vol.6,1958,blz.217-228.

3) Henri Navarre: L'Agonie de l'Indochine; Parijs, P]on, 1960.
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sang  toutes nos r&voltes,  ils  ont  baillon& 1' opinion, utilisi 1' alcool  et
l'opium pour abrutir notre race. Sur le plan @conomique ils nous ant di-

pouill;s jusqu'a  l'os,  ils ont derobe nos rizieres,  nos  terres,  nos  forets,
nos mines.  Ils nous ont accables d' imp6ts absurdes  . . . .  Ils ont empAchi nos
capitalistes de s'enrichir. ils ont exploiti nos fonctionnaires de fapon

inhumaine „1)

Fidel Castro tijdens een van zijn vele van haat vlammende redevoeringen
te Havana beschuldigde de Verenigde Staten er niet alleen van het Cubaanse
volk decennia lang aan de willekeur van Amerikaanse suikerbaronnen te heb-

ben overgeleverd, maar ook dat men er zelfs nu nog via blokkades,aanslagen
en opstandige propaganda naar streeft, om de half feodale toestanden van

2)
voor de revolutie te herstellen.

Slechts weinig fijner genuanceerde geluiden verneemt men
uit de monden van de meer radicale leiders van de Afro-Aziati

se landengroep zoals Soekarno. Kwame Nkrumah, Gamal Abdel
3)            -Nasser Sallal van Jemen  of Sekou TourA uit het Westafri

kaanse Guinde. Toure b.v. verweet de Fransen na hun aftocht

uit zijn land in 1958 niet zo£eer  dat ze maar weinig scho

len ziekenhuizen en fabrieken tijdens hun koloniale bewind

gebouwd hadden  ook niet dat ze dit weinige in een deplora

bele toestand voor de inheemsen achterlieten maar wel en

vooral dat ze de Afrikanen zelfs hun autochtone taal en cul

tuur gestolen hadden  dat ze hegerhoofden hadden proberen

vol te stoppen met Corneille Lamartine en Victor Hugo en

1) Zie: J.Lacouture en J.Baumier· Le Poids du Tiers Monde Editions Arthaud.
Collection Notre Temps, 1962.

2) Zie over de houding van Castro-Cuba·
R. Lowenthel·   Cuba  and  Cold War Rules, New-York Herald Tribune, april   1961.
S.De Madariaga· Latijns-Amerika tussen Oost en West, Nygh & Van Ditmar,

Rotterdam, 1964, blz. 131-139.
S. Shapiro· Artikel in The New Republic, 12 september, 1960.

3) Voor verdere illustraties van deze houding zie  Jean en Simone Lacouture
L'Egypte en Mouvement  Editions du Seuil. 1960 en
Malik Bennabi· L' Afro-Asiatisme, Cairo.  1956.
S. Toure  Our liberation, our Contribution to World Peace. International

Affairs, Moskou, jan.1960, blz. 69-72
K.N'Krumah· Openingsrede van de Conferentie van Accra, 8 december 1958.

idem: African Prospects, Foreign Affairs, okt.1958,blz.48-49.L. Fischer· The Story of Indonesia Harper, New-York  1959.
A.C6saire· Discours sur le Colonialisme. Parijs.
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dat ze de vorming van een.eigen intellectuele Alite hadden

belet.

Zelfs iemand, .als de zeer gematigde Carlos Romulo, de
in Amerika gevierde president van de Philippijnen, beweerde
indertijd, dat de blanke zijn koloniale volkeren altijd en
overal tot minderwaardige wezens had gemaakt en sprak zijn

diepe voldoening er over uit  dat de Aziatische heropstan-
ding in het Verre-Oosten daar een einde aan had gemaakt.

Tegelijkertijd verschijnen er boeken  als het.compromis-
loze "Discours sur le Colonialisme" van de in zijn genre
klassiek geworden Antilliaanse auteur Aimi C6saire  die hier-

in de volgende definitie.en beoordeling van het blanke be-

stuur in de ontwikkelingslanden ten beste geeft

- "Le geste dicisif est i,·i celt,i de l' aventurier et du pirate, de
]' 6pic.ier en grand et de ]' armateur, dii chercheur d' or et du mar,:hand,
de l' appitit de la for,·e, avec - derridre - l' ombre portie malifique
d'une forme de civilisation qui, a un moment de son histoire se constate
obligee, de facon interne,   d'itendre  a  l' echelle mondi al e la concurrence
de ses economies antagonistes ........

-  Nu] ne rolonise  innocement,   nul  non  p]us  ne col onise impuniment  ......
Entre colonisateur et rolonisi il n' y a de place que pour la corvee,
l'intimidation, la pression, la police, ]'impSt, le vol, le viol, les
cultures obligatoires, le mipris, la mifiance, la morgue, la suffisance,
la muflerie des 4]ites diciribries- des masses avilies ..... Ancun
contact humain, mais des rapports de domination et de smimission trans-
forment 1" homme  rolonisateur  en  pion, en adjudant, en garde- chiourme,
en ,hicote- et ]' homme indigJne crt instrument de production."

Komt men in Zuid Amerika, dan vindt men -ook in rege-
ringskringen- maar weinig mensen. die de onderontwikkeldheid
van het Latijnse deel van het Westelijk halfrond niet voor
een belangrijk deel aan de boze Yankees wijten. 1)

1) Haya de la Torre: El Antiimperialismo y el APRA, Santiago, 1936.
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Zelfs als gematigd bekend staande leider als Pandit

Nehroe Carlos Romulo of de leider van het tot de SEATO1)

toegetreden Pakistan. generaal Ayub Khan wij zen  als  een
2)

nauwelijks bedekte dreiging op de grote ontevredenheid die
er in hun landen over de verdeling der goederen in de wereld

bestaat en het gevaar dat hiervan voor de wereldvrede het

gevolg zou zijn.

Par 2. De eigen Inspanning  het tekortschieten der Krach

ten en de Noodzakelijkheid van de Internationale

Ontwikkelingshulp.

Men is zich derhalve in de arme landen bewust van zijn
armoede  Men weet ook dat deze armoe schril afsteekt tegen

wat elders bereikt werd. Men kent de grote verschillen in

welstand  die er op aarde bestaan en weet bovendien  dat

deze verschillen eerder de neiging vertonen groter te wor

den dan te verkleinen. Daarbij komt  dat men in brede kring

hetzij uit eerlijke overtuiging hetzij omdat men nu eenmaal

een zondebok nodig heeft  deze verschillen aan de rijke lan
den  vooral die van het Westen verwijt

Deze  door het demonstratie effect bewust geworden ar

moe en het daarmee samenhangende ressentiment leiden ertoe

dat de onderontwikkelde landen steeds minder vrede met de

bestaande toestand van zaken willen nemen  Ook zij willen

de weg op naar grotere welvaart. En dat niet ergens in de
verre toekomst  maar op korte termijn  Dit is niet enkel

1) Geciteerd door Georges Pompidou tijdens een toespraak tot het Franse
Parlement op 10 Juni 1964.

2) Geciteerd in het rapport van de Wiardi-Beckman Stichting over de Neder-landse Ontwikkelingshulp.
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het grote verlangen van.enkele regeringsleiders  maar.even

zeer van de door de revolutie der verwachtingen aangeraakte

bevolkingsmassa s. Dit verlangen is zb sterk, dat men zonder

grote overdrijving kan stellen: dat het snel verkrijgen van
een significant hogere levensstandaard, .ni het verkrijgen
van de nationale onafhankelijkheid. in deze landen als het

probleem van de allerhoogste urgentie ervaren wordt.
De manieren waarop ze dit probleem proberen op te los-

sen. zijn er in hoofdzaak twee  Vooreerst tracht men de ei-

gen inspanning maximaal op te voeren  om zelf 66k tot ont-

wikkeling te komen en op de tweede plaats zien we, dat.er in

een aantal vormen die variiren van verzoeken tot formele

eisen  een beroep gedaan wordt op de rijke landen  om de ar-

me bij de ontwikkelingsinspanning behulpzaam te zijn

Wat de eigen  interne artiviteiten betreft  blijkt het,

dat althans een aantal van de leiders van de arme naties be-
zig is om de bevolking tot grotere kracht.sinspanningen aan
te sporen  Er worden plannen opgesteld  men vraagt om in-

schakeling van alle besehikbare krachten aan arbeid en ma-
teriaal  men vergt van de massa s grote financidle offers,

men wil een "austerity politiek" voeren om de voor de in-

vesteringen nodige fondsen bij elkaar te krijgen en eist van
de mensen het haast onvoorstelbaar grote aanpassingsvermogen,

dat voor het opgang brengen van het ontwikkelingsproces nodig
l S.

Ofschoon de feiten uitwijzen, dat het ondanks alle

enthousiasme van deze leiders in de praktijk bijzonder moei-
lijk is het bestaande "fatalisme op lange termijn" werkelijk
te doorbreken en de hele samenleving voor een echt algemene

en ingrijpende ontwikkelingsinspanning te mobiliseren  kan

men t6ch constateren  dat deze oproepen en aansporingen in
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brede lagen van de bevolking worden verstaan

Dit blijkt o a  uit het feit  dat men er op vele plaat

sen kennelijk mee instemt  dat via het aandraaien van de be
lastingschroef en allerlei maatregelen ter bevordering van

het sparen en investeren een (speciaal voor relatief arme

landen) belangrijk gedeelte van het nationale inkomen voor
het op gang brengen en stimuleren van de ontwikkeling wordt

gereserveerd. Men kan dit o.a. afleiden uit de schatting,

die Rosenstein Rodan van de totale bruto-kapitaalvorming1)

voor de ontwikkelingslanden maakte. Hierin stelt deze auteur,

dat van het totale bedrag van $ 28,7 miljard, dat in 1961

voor dit doel opgebracht werd. niet minder dan S 21 6 mil-

j ard afkomstig was uit deze landen  zelf.
Met de bedragen  die op deze manier ter beschikking ko

men  werkt men in vele ontwikkelingslanden aan het opbouwen

van een eigen industrie  men tracht er de landbouw mee te

verbeteren en handel en transport te bevorderen.

Bijna overal worden er campagnes ondernomen om zowel

in de steden als op het platteland de bevolking d m.v  de
"                             "
community development actief bij het leggen van de zo no

dige infrastructuur  het opgang brengen van de economie en
het verhogen van de levensstandaard in te schakelen.

Als men naar het betrekkelijk geringe succes kijkt
dat tot nu toe over het algemeen met deze activiteiten werd

bereikt  dan kan men zich als Westerling afvragen of de ge

lewerde inspanning wel voldoende was  6f men inderdaad wel
gedaan heeft  wat er onder de gegeven omstandigheden gedaan
had kGnnen worden  Men zal bij het geven van een antwoord

op deze vraag echter niet mogen vergeten  hoe verschrikke

lijk moeilijk het in feite is  om in een nog grotendeels

1)   Zie · Rosenstein-Rodan International  Aid for Underdeveloped. Countries:   The
Review of Economics and Statistics, vol.XLIII, 1961, blz. 116.
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traditionele samenleving datgene te ondernemen  wat voor een

rationele ontwikkelingsinspanning naar Westers model vanzelf-

sprekend lijkt 1).

Hoe dit antwoord ook overigens moge luiden het lijdt
maar  weinig  twij fel. dat zelfs  Als deze eigen inspanningen
op korte termijn nog enigszins kunnen worden opgevoerd, ze

desondanks onvoldoende zouden blijken, om de beoogde resul-
taten te realiseren

Deze stelling steunt op·de volgende argumenten

- Vooreerst kan het levenspeit van de onderkomen bevolkings-
massa's er niet op korte termijn zodanig mee verbeterd wor-

den  dat hiermee aan de geschapen verwachtingen ook maar

enigszins zou zijn beantwoord:

- Vervolgens is zelfs een sterk verhoogde krachtsinspanning
niet voldoende om binnen redelijke tijd de welvaartskloof
die het arme van het rijke deel der wereld scheidt te over-
bruggen Dit blijkt uit de ervaring van de laatste 15 jaar
waarin het. percentage van de ec·onomische groei per hoofd

van de bevolking gemiddeld in de arme landen niet hoger- en

in vele gevallen zelfs lager- was dan in de rijke. Absoluut

gezien was deze groei natuurlijk belangrijk lager

-      En tenslotte komt men.er blijkbaar zelfs niet mee toe

om de technisch-economische en soriale infra-structuur op

te bouwen  die voor het op gang brengen van de nagestreefde

"take off" naar gesta,ge gI'Oei naa,· een ontwikkeling van
binnen uit.noodza,kelijk is.

Men discussieert momenteel zelfs over de vraag of de

toch al ongunstige toestand  waarin de ontwikkelingslanden

1)   Zie  in dit verband, Afdel in B een, Hoofdstuk  I,   par.   1.
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zich t a.v. de rijke bevinden de laatste tijd niet voortdu
rend bezig is relatief te verslechteren i.p.v. te verbete

ren. 1)

In dit debat wijst men b.v. op een aantal onderzoekin
gen, waaruit valt af te leiden  dat de ruilvoet tussen de

ontwikkelde en de onderontwikkelde landen door een heel com
plex van oorzaken niet alleen in sterke mate fluctueert

maar volgens een aantal auteurs ook gedurende de laatste 10

jaren steeds ongunstiger voor de armere handelspartners zou
zijn geworden. Een en ander komt er op neer, dat in deze pe

riode waarschijnlijk een niet onbelangrijk deel van de hulp

verlening  die door de rijke landen werd verstrekt  via de
internationale handel weer geneuttaliseerd werd. 2)

..Het is nu de vraag of in een dergelijke situatie meer
en op breder plan verstrekte hulp uit het ontwikkelde buiten

land uitkomst brengen kan. In de discussie, die hierover

heeft plaatsgehad lopen de meningen uiteen.

1) R. Prebisch: Towards a new Trade Policy for Development, blz. 19.
Idem: The Economic Development of Latin America and its principal

Problems, UN, 1950.
H. W.Singer: The Distribution of gains between Investing and Borrowing

Countries; Am.Ec.Rev. ,mei 1950, blz. 472-491.
M. K.Attalah: The long Term Movement of the Terms of Trade between

Agricultural and Industrial Products, Rotterdam, 1958.
C. P.Kindleberger: The Terms of Trade.: A European Case-Study  New-York,

1956, blz. 234.
J. Izmpiridre: Le R6cul  des Pays Non-Industriels  dans les Echanges Inter-

nationaux; Politique Etrangore, mei/juni 1961,blz.239-262.
Zie hiervoor ook het rapport van de G. A. T. T. over de Internationale Handel
in 1961 in L'Economie, 11 okt., 1962, blz. 10-12.
J.Viner: International Trade and Economic Development. The Free Press,

Glencoe, Illinois, 1952.

2) H. Linneman: Grondstoffenprijzen en Hulpverlening;  in·  E.S.B.. 2 nov. 1960,
blz. 1051-1053.

Voor een tegengestelde opvatting:
Th.Morgan: The Long-Run Terms of Trade between Agriculture and Manufacturing'

Econ.Devt.& Cultural Change. oktober 1959, blz. 1-23.
G. Haberler: International Trade and Economic Development National Bank of

Egypt, Cairo, 1959.
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Er zijn economen, zoals b v. Friedmanl), Ropke2)          3)en Bauer

die niet geloven in het positieve resultaat dat hulpverle

ning hebben kan. Volgens de redenering in deze kring houdt

elke hulp om niet nl. ernstige economische en politieke ge

varen in  zoals welvaartsvermindering bij de donorlanden en
verspilling en corruptie bij de recipidnten, terwijl verder
de tendens tot nationalisatie en socialisatie er op onver

antwoordelijke wij ze door versterkt zou worden.Zij stellen
dat de beste vorm van hulp aan de ontwikkelingslanden be
staat in het neerhalen van alle mogelijke hinderpalen, die
het normaal functioneren van een op onderlinge concurrentie

gebaseerde vrije markteconomie in de weg staan. Hun motto
is derhalve "trade not aid" en ze verwachten dat door li

beralisatie van de wereldhandel het ontwikkelingsprobleem

als vanzelf uit de wereld zal worden geholpen.

In veel breder kring is men het echter met deze redene

ring bepaald niet eens. Ze stellen met name economisten van
naam zoals Myrda14   Rosenstein Rodans), Perroux6)        7)

, Rostow

en vele anderen  dat gezien de omstandigheden, waarin de

ontwikkelingslanden verkeren. naast de internationale han-

del en zijn "spreading effects" ook internationale samenwer-

1) M. Friedman: Yale Revue juni. 1958, pp. 500-516.

2) Geciteerd in G. Leduc  International Aid and Growth  paper voor5elegd aan
het International Congress on Economic Development, Wenen.aug./sept. , 1962.

3) P.T. Bauer  U. S. Aid and Indian Economic Development  1959.

4) G.Myrdal: An International Economy  Problems and Prospects  Londen 1956.
idem· Rich Lands and Poor. The Road to World Prosperity: New York,

Harper, 1957.

5) P.N. Rosenstein-Rodan: Geciteerd in G. Leduc  Op.Cit.

6) F. Perroux· La Coexistence Pacifique  Presses Universitaires, Parijs. 1958,
Vol. II.

7) W.W.Rostow  Geciteerd in G. Leduc  Op.Cit.
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king op grote schaal noodzakelijk is, omdat,

a) de gewone vrije internationale economie nooit de "take-
off" naar een gestage groei op eigen kracht van de ont-
wikkelingslanden tot stand zal kunnen brengen,

b) het normale marktmechanisme niet perfect genoeg werkt om
de arme landen in het kielzog van de rijke mee op te
trekken. Hun marktpositie is daarvoor veel te zwak.

Wij sluiten ons  gezien de geringe vooruitzichten, dat

langs de weg van de internationale handel a1166n in de arme
landen op korte termijn een ontwikkelingsproces van de ge-
wenste omvang op gang z*1 kunne n worden gebracht. volledig
bij deze mening aan.

Par. 3. De Houding der Rijke Naties tegenover het Ontwikke-

lingsprobleem.

In par. 1 van dit hoofdstuk hebben we geconstateerd
dat het grote welvaartsverschil tussen de ontwikkelde.en de

onderontwikkelde gebieden bij grote groepen van de bewoners

der arme landen een nog voortdurend groeiend gevoel van on-
behagen  van wrevel en ontevredenheid heeft doen ontstaan.

Men houdt zich daar met name intensief bezig met de

vraag,waar deze armoede vandaan komt en door ressentimenten

gedreven legt men de schuld hiervoor niet zelden bij de nu
rijke en ge'industrialiseerde volkeren van het Westen.

Voor de doorsnee Westerling vormt de beantwoording van

deze vraag echter geen ingewikkeld of bijzonder moeilijk

probleem. Hij wijst eenvoudig op de afwezigheid van of het

gebrek aan een aantal objectieve v66ronderstellingen   zon-
der welke de Westerse ontwikkeling en welvaart nu eenmaal

niet mogelijk zijn.
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Enkele voorbeelden daarvan zijn·

- De grote armoede in de ontwikkelingslanden die het sparen bijna onmogelijk
maakte en daardoor geen middelen  vrij laat om produktieve investeringen  te
doen (These nations  are poor because  they are poorl);

- Het fundamentale gebrek aan de nodige kennis, kunde en ervaring, nodig om
zelf ontwikkelingsprojecten uit te denken, op te zetten en door te voeren.

- De inertie en apathie en het gebrek aan werklust, initiatief, ondernemers-
geest en organisatietalent. die men aan de onderontwikkelde volken toe-

schrijft;

- De starheid der traditionele leef- en werkpatronen, de zich van de wereld

afkerende religieuze opvattingen en het statische karakter daarvan;

- De gebrekkige aanpassing van de sociaal-economische structuren aan de
eisen van de nieuwe tijd, waarbij vooral de eenzijdigheid en de kwetsbaar-
heid van het produktie-apparaat naar voren springen;

- De corruptie, het nepotisme, en familie-ego'isme, dat aan vele van deze
maatschappijen eigen is. enz., enz..

M, a.w. men wijst op het hele adderkluwen van met elkaar ver

strengelde vicieuse cirkelverhoudingen  die door L. Janssen
tijdens zijn inaugurale rede te Tilburg in oktober 1962 wer

2)den uiteengezet.

Behalve bij een klein aantal  grotendeels links gezinde
auteurs vindt men in de bestaande Westerse literatuur maar

weinig indicaties die erop zouden kunnen wijzen dat men
zich in de rijke landen  althans voor een deel  aan deze

toestand schuldig acht.

De algemene gedachte is  dat men hieraan niet schuldig
is  of dat de koloniale en postkoloniale schuldvraag met
zoveel imponderabilia emoties en wederzijdse beschuldigin
gen gepaard gaat  dat elke discussie hiervan in het weten

1) R.Nurkse: Some International Aspects of the Problem of Economic Development
The American Economic Review, mei 1952, blz. 571.

J.Viner·  The Economics of Development; Artikel in: A.N. Agarwala & S. P.
Singh: The Economics of Underdevelopment  Oxford, 1960, blz.31.

2) L. H. Janssen: Vicieuze cirkels en Planning in Afrika, Stenfert Kroese, Lei-
den, 1962.
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schappelijke vlak tot onvruchtbaarheid gedoemd is.1) (Zie

punt 1 onder ad. g. van deze paragraaf.)

Desalniettemin kwamen de ontwikkelingsgebieden en hun

problemen toch steeds meer in het centrum van de belangstel-
ling van de wereldopinie en ook die van de rijke staten te

staan.

Men wordt zich hier hoe langer hoe meer bewust van de

menselijke mis&re die daar bestaat en de steeds groter wor-

dende afstand tussen het welvarende en het achtergebleven

deel der mensheid.

Vooral na de tweede wereldoorlog is men de bestaande on-

gelijkheid steeds meer en steeds scherper als een wantoestand

gaan ervaren  die moet worden verholpen

Filosofen politici sociologen en vooral economisten

gingen zich met de problematiek bezig houden. Men onderzocht

critisch de beschikbare gegevens stelde in een steeds bre-

der wordende stroom van publicaties de gevonden wantoestan-

den aan de kaak en kwam met analyses van de gevaren  die in
deze toestanden opgesloten liggen

Men discussieerde over de vraag bf.er wel geholpen
moest worden en waarbm dit het geval was en stelde theorie6n

op over de aard waarop en de mate waarin  er hulp zou moeten

worden geboden.

Naar de discussie over de objectieve noodzakelijkheid
van financiile en technisch-sociale hulpverlening aan de

arme landen werd reeds in de vorige paragraaf verwezen. Wij

kwamen daar tot de conclusie dat ·wil men in deze landen de

nu vrijwel algemeen aanvaarde ontwikkelingsdoeleinden uber-

1) H. Daa]der· Caeitalism, colonialism and the underdeveloped areas, the
political economy of (ant-) imperialism Opgenomen in
Essays on unbalanced growth, Op.Cit., biz. 133-166.
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haupt of binnen een redelijk tijdslimiet bereiken  hulp van

buiten daarvoor onvermijdelijk is.
In het Westen is men het er momenteel vrijwel overal

over eens, dat men de ontwikkelingslanden moet helpen. Over
de motieven waarom dat dient te worden gedaan, lopen de me

ningen echter uiteen.1)

Wanneer men daarom zoekt naar de motieven van het

nieuw gegroeide besef  dat het noodzakelijk en behoorlijk
is de onderontwikkelde volken te helpen  dan vindt men een

samenstel van beweegredenen, waarvan vooral die van juri-

dische, van economische en van ethisch-morele aard en de be-

hartiging van het nationale eigenbelang in het oog springen,

Hieronder worden de voornaamste van deze motieven afzonder

lijk behandeld Dit echter onder uitdrukkelijke vooropstel
ling van het feit  dat zij in de praktische ontwikkelingspo-
litiek alle tezamen een onverbrekelijke eenheid vormen en

dat men derhalve bij de beoordeling van om het even welke

soort hulp in de praktijk geen enkel ervan buiten beschou
wing kan laten.

1) L. H. Janssen  De Motivering van de Hulp aan Ontwikkelingslanden  Streven,
april 1963, blz. 601.

Zie hiervoor ook'
E.de Vries Motivering van Ontwikkelingshulp. opgenomen in Commentaar,

15, juni 1963, no. 548.
K. A. Buzia·  Motives of Development Aid seen from the Point of View of

Developing Countries· in· Commentaar, 15 juni 1963, no. 548.

C.J.Brakel Ethiek en Realiteit in de Hulpverlening,  in E.S. B.,  48e jg.
no. 2390.

P. S.J.Ablij·Hulpverlening aan Achtergebleven Landen en Volken, in E.S. B.,
Jg. 46, no. 2294.

G.Fritz' Entwicklungshilfe als Aufgabe, Bonn, 1962.

College van Advies der A. R. P.  Samenwerking met minder ontwikkelde Gebie-
den   ' s-Gravenhage,  1959.
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a. De tegenstelling tussen Oost.en West.

Het zou, zo dunkt ons, .even naief zijn om te beweren,
dat de tegenwoordige grootscheepse beweging voor hulpverle-

ning aan de arme of onderontwikkelde gebieden in de eerste

plaats door ethische motieven zou worden ingegeven, als om-

streeks 1900 de veronderstelling moet hebben geklonken: dat

de ondernemers in eerste instantie op grond van morele ver-

plichtingen aan de arbeiders loonverhogingen en verbeterde

secundaire arbeidsvoorwaarden. of aan de vakverenigingen
het recht om hun leden te vertegenwoordigen toestonden. Dit

laatste gebeurde. althans mede onder invloed van uitgeoe-
fende dwang of ter behartiging van een welbegrepen eigenbe-

lang.

Welnu  het zijn ook op internationaal niveau deze

dwang der omstandigheden en het .eigenbelang der rijke na-
ties, die voor een belangrijk gedeelte de argumenten opleve-

ren op grond waarvan momenteel in feite ontwikkelingshulp
wordt verstrekt.

Het feit ligt er immers  dat er in de wereld van van-

daag verstrekkende ideologische. politieke en economische
tegenstellingen bestaan tussen de diverse landen.en de

machtsblokken, waarin deze zijn geconcentreerd

Ook de ontwikkelingslanden hebben een plaats in de we-

reldconstellatie van krachten  belangen en doelstellingen

die hierdoor gevormd wordt.

,Zoals de toestand nu is, doet.elk machtsblok zijn best
om de eigen positie zo sterk en voordelig mogelijk te maken

en omgekeerd om de macht en invloed van actuele en potenti-
ele rivalen zoveel mogelijk te verzwakken of te neutralise-

ren. Of men dit derhalve graag ziet of niet, tbch zal men

moeten constateren dat de ontwikkelingslanden  de houding
van deze naties en de politiek die men daar tegenover dient
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te voeren aan dAn van de meest actuele  belangrijke en

meest omvattende aspecten van het politieke wereldgebeuren

zijn geworden. Met grote consequenties voor de met elkaar

rivaliserende rijke naties en ook voor de eventuele recipi

enten van mogelijke hulpverleningsacties.

Vooral nu door de ontwikkeling van het atoomwapen en
de waterstofbom een openlijke oorlog tussen de twee voor

naamste rijke machtsconcentraties, met name tussen die van

de Verenigde Staten van Amerika en de Sowjet-Unie hoe langer
hoe onwaarschijnlijker wordt  ligt hier een steeds belang-
rijker wordend gebied. waar de bestaande controverse nu met

ideologische en economische wapens verder wordt uitgevoch.
ten. 1)

- Binnen dit kader is het niet moeilijk te accepteren, dat een belangrijk
gedeelte van de hulpverlening, zoals die door de Sowjet-Unie en haar com-

munistische geallieerden aan de ontwikkelingslanden wordt verstrekt,

vooral door politieke motieven wordt ingegeven.
Deze hulp wordt duidelijk gehanteerd als wapen in de politieke strijd ter

verbreiding van de communistische ideologie en ter versterking van de

Russische machtspositie in de wereld. Dit blijkt zowel uit de aard, als

uit de richting van deze hulp. 2)

- Van de andere kant is het voor de objectieve toeschouwer even duidelijk,

dat ook de hulpverlening afkomstig uit de Verenigde-Staten van Amerika
voor een niet onaanzienlijk deel voortspruit uit de bedoeling, daarmee in
de allereerste plaats het nationale eigenbelang te dienen. 2)

De hulp is hierbij een middel geworden om de eigen positie te versterken

1) H.M.G6rgen· Entwicklungslinder in der Entscheidung, opgenomen in· Aus Poli-
tik und Zeitgeschichte, B 13/64. 25 maart 1964. blz. 27.

2) W.Grottian Die Sowjetische Wirtschaftshilfe an burgerliche Regierun enAsiens in leninistischer Sicht: opgenomen in· Moderne Weit
Heft 2, 1959.

J.Horvath   Moskaus Entwicklungshilfe.
E.Taborsky: Moskaus Entwicklungshilfe; Die Rolle der Satellitenstaaten;

Beide artikels opgenomen in: Hinter dem eisern Vorhang; X, 1
en 2, 1964.

3) P.H.Winkelman: Ontwikkelingshulp en de Leer der Internationale Betrekkin-
gen: Nijmegen, 1962, blz. 2 e.v.

J.Alsop: The Concealed Contests, New-York Herald Tribune. 19 jan. 1962.
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of  om de dreiging, ontstaan  door het Fussische national isme  en  de  communis-
tische ideo]ogie te neutraliseren.

b. Het Nationale Politieke Eigenbelang der Afzonderlijke
Staten.

Het is een bekend feit, dat er in de wereld van vandaag

niet alleen tussen de machtsblokken van Oost en West. maar

ook daarbinnen verstrekkende ideologische  politieke en eco-

nomische tegenstellingen bestaan.

Het is derhalve begrijpelijk. dat elk afzonderlijk land
zijn best doet,om de eigen positie in het krachtenveld der
onderlinge verhoudingen zo gunstig mogelijk te maken.

Onder deze omstandigheden komt het niet zelden voor:

dat ook de ontwikkelingshulp als 66n van de middelen  waar-
mee men dit doel tracht te bereiken. wordt gehanteerd.

Dit betekent echter niet en hoeft ook niet te betekenen, dat dit in alle
opzichten  en  per s6 verkeerd en daarom veroorde] enswaardig  is.

Het behoort immers wezenlijk  tot  het  doe]  en  tot  de  taak  van de staat  het
nationale  wel zijn  te  dienen. Dit nationa]e  wel zijn  nu kan onder bepaa] de  om-

standigheden sterk gebaat zijn met versterking van de alliantie waartoe men

behoort, met vergroting van de eigen nationa] e inv]oed, met verbetering van
de ]evensomstandigheden der verpauperde en daardoor latent gevaarlijke lan-
den,  met het aanhouden van zekere banden met ex-koloniale gebieden etc.,etc..

Dat de staat 64 via de ontwikke]ingshulp mede het we]zijn van de eigen na-
tie nastreeft, is derhal ve niet alleen  een  eis van botte "Realpolitik",  maar
kan  stellig  ook  met een beroep  op het algemene  wel zijn  en  het  belang  van  het
in de staat verenigde volk aanvaard en verdedigd worden.

c. De Banden met het Verleden.

Even duidelijk blijkt, dat sommige van de voormalige
Europese moederlanden een groot gedeelte van de door hun ver-

strekte hulp aan de ontwikkeling van hun oude koloniale ge-
biedsdelen besteden. Zij doen dit aan de ene kant, omdat ze
zich ook na de politieke emancipatie van deze gebieden nog
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steeds tot op zekere hoogte verantwoordelijk voor het heil
van de daar wonende volken voelen maar anderzijds ook om
althans een aantal van de voorheen bestaande culturele en

economische banden onder de nieuwe gewijzigde omstandighe
den te continueren. Het lijdt echter geen twijfel dat deze

soort hulp door sommige van de nieuwe staten als een middel

beschouwd wordt, om verhoudingen te bestendigen  die men zelf

niet wenst. Als de hulp er feitelijk of vermeend toe voert

dat vroegere geprivilegieerde posities gehandhaafd blijven
"dan wordt hij niet zelden als een vorm van het z.g. neo-ko

lonialisme" gedoodverfd.

d. Handhaving van de Aereldvrede.

Gezien de bestaande welvaartskloof en de hiermee ver-

band houdende afgunst is het beslist niet rerwonderlijk, dat
men in de ontwikkelingslanden ongeduldig wordt  steeds drin
gender om bijstand vraagt en daarbij niet terugschrikt voor

openlijke of bedekte bedreigingen of voor een chantagepoli
tiek  waarbij men het Westen tegen het Oosten tracht uit te

spelen  De zwakte der arme landen is wat dit betreft betrek

kelijk Zij vinden het geoorloofd, zich als een latente drei
ging te doen gelden  Van weerskanten wordt dit begrepen

Door deze (en de communistische) dreiging  is men gaan

inzien  dat op de duur geen stabiele wereldvrede mogelijk is

als in een steeds meer een wordende wereld een groot aantal

volken een verkommerd bestaan leiden

Ook deze overweging is er een van politieke aard  niet zo

zeer ingegeven door medeleven met het lot van deze volken
als wel door wijze voorzichtigheid om haarden van toekomsti

ge onrust bij voorbaat op te ruimen. 1)

1)  L.H.  Janssen De motivering  van  de  Hulp  aan Ontwikke]ings]anden Streven,
April 1963, b]z. 602.
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e. Economische Achtergronden.

Ook op het economische vlak heeft men in de rijke lan-

den naar motieven gezocht, om de juistheid van hulpverlening
aan ontwikkelingslanden te beargumenteren.

Eenvoudig geformuleerd komen deze argumenten erop neer,

dat men enerzijds stelt, dat de ontwikkelingshulp voor de
arme landen onontbeerlijk is om er economisch boven op te

komen en anderzijds beargumenteert  dat deze hulpverlening
op de lange duur niet alleen voor de arme: maar ook voor de

nu reeds rijke landen een voordelige zaak is.
Op het eerste deel  van  deze ste] ling hoeft hier niet nader te worden  inge-

gaan, omdat de noodzakelijkheid van de hulpver]ening voor de arme landen
reeds in een voorgaand hoofdstuk werd aangetoond.

Ter  adstructie  van het tweede gedee] te  zijn het voorname] ij k  de vo] gende

argumenten, die door de voorstanders van de hu]p te berde worden gebracht·
- De ontwikkelingshulp versterkt de economische positie van de armere lan-

den. Dit betekent,  dat op  de duur  ook  hun wel vaartspeil en daarmee hun
koopkracht za] toenemen. Een gedee] te  van  deze  additionele  koopkracht  za]
zich volgens deze redenering richten op produkten, die in de rijke landen
worden gefabriceerd. Voor deze ]aatste ontstaat er op deze manier een
mark tverruiming, hetgeen  op zijn beurt leidt, tot grotere wel vaart  van  de
gevende ]anden.

De Groningse hoog]eraar Van Dam heeft hier terecht tegen in gebracht,
dat  daar in de praktijk maar weinig van terecht zal komen 1).
Er bestaat immers maar weinig  hoop, dat  de  arme  l anden binnen afzienbare
tijd  een we] vaartspeil  en een betal ings-bal ans-positie zul]en  krij gen,
welke hun in staat ste] t op een schaal aankopen in de rij ke ]anden te
doen, die rede] van inv]oed is op de welvaart in deze ]anden.

-  In de economie van de rijke ]anden bestaat een ]atent gevaar van over-
produktie, hetzij  in  alle of zekere bedrij fstakken. Vroeger ]eidde  dit
periodiek tot meer of minder emstige crisis-situaties, die men thans met
alle beschikbare middelen van de conjunctuurbeheersing tracht te voorko-

men. De hulp aan ontwikke]ings]anden han in dit kader gebruikt worden, om
de eigen produ ktie en daarmee de werkgel egenheid  op  pei] te houden.

-  Binnen de groep van de rijke landen bestaan, zoa]s boven uiteengezet,
politieke tegenste] lingen.  Deze  zijn  voor een groot dee] gebaseerd  op  te-

F. van Dam: Onbehagen rond de On twikkelingshulp; Groningen, 1964, b]z. 10.
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gengestel de economische be]angen. In de hieruit resulterende strijd om
nieuwe markten en afzetgebieden kan de hulpyer] ening dienst doen als een
economisch wapen.   Zo  kan  men   b. v. trachten de eigen mark tpositie   te  ver-
sterken  door het kweken  van."goodwill"  via  de steunver] ening, het verstrek-
ken van gebonden giften of ]eningen, het toestaan van gunstige amortisatie-
voorwaarden, het geven van credietgaranties en de goedkope ]evering van ma-
teriaa], waarbij   men voor onderhoud, onderde] en en afzet  van de produl,tie
op het gevende ]and is aangewezen.

De vraag b]ijft echter bestaan,  of de onderontwikkel de landen binnen  af-
zienbare  tijd een voldoende vraagpotentieel en credietwaardigheid  zu]] en
ontwikkelen,  die de hiermee verbonden moeite. en risico' s economisch recht-
vaardigen.
Een vee] gebruikt argument voor de hulpver]ening is tenslotte, dat men de-
ze  hu] p kan gebruik en   om  de  l anden   die de grondstoffen produceren,   die
strategisch of voor het normale functioneren van de eigen economie onont-
beer]ijk zijn, binnen de eigen invloedsfeer te houden. Dit argument lijkt
echter bij zonder weinig steekhoudend. Vooreerst, omdat de betreffende1)

onderontwikke]de ]anden over het a]gemeen met een overschot van deze pro-
dukten zitten,  en het verkrij gen daarvan  geen echt probleem  vormt  en  ver-
der ook, omdat  in  het  ver] eden wel duide]ijk is geworden,  dat een politiek,
welke erop gericht  is met (economische) hu]p vrienden te kopen,maar  bij-
zonder weinig effectief is.

De conclusie, die uit het bovenstaande kan worden getrok-

ken is evident. Ofschoon het duidelijk is, dat de hulpverle-

ning voor de arme landen volstrekt onontbeerlijk is,om hun
economisch peil snel.en aanmerkelijk te verhogen, blijken de

argumenten, die men gebruikt om aan te tonen, dat deze hulp

tevens voor de rijke landen.economisch voordelig is, .niet al
te overtuigend te zijn.

f. Juridische Motieven.

In de literatuur, die zich met de motivering van de ont-
wikkelingshulp bezig houdt, bedient men zich voornamelijk

van de praktische politiek, de.ethica of de.economische wen-

selijkheid ontleende argumenten.

1) F. van Dam· Op. Cit.
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Hieraan dient echter nog een veel minder gehoord  maar daar-
om niet geheel onbelangrijk motief te worden toegevoegd.

Het blijkt immers, dat er ook zuiver juridisch, volgens
het geldende internationale positieve recht, een rechtsgrond

kan worden geconstrueerd voor de hulp aan de onderontwikkel-

de volken.

Een eerste aanzet hiertoe vindt men reeds in art. 22 van het Volkenbonds-
verdrag,   dat  m.b  t de mandaatgebieden het we]zijn  en de ontwikke]ing  van
de inheemse bevolking tot een " mission sacr6e de civilisation " der be-
herende mogendheden bestempelt

De eigen]ijke rechtsplicht tot hulpverlening ligt echter opges]oten in het
Handvest der Verenigde Naties, dat op 26 juni 1945 te San Fransisco door de
oprichters van de nieuwe volkeren-organisatie werd opgeste]d
Van der Veen en Pieters concluderen uit de redactie van de preambule

1)            2)

van dit Handvest en meer speciaa] nog uit de tekst van art. 1, lid 3: art
13, ]id 1 onder 6  art. 55 en art. 56, dat er volgens positief in tematio-
naa]  recht  voor  alle  ]eden  van  de UNO zonder  twij fel een rechtsplicht  be-
staat,   om de economische ontwikke]ing  van de onderontwikkelde  landen  te  be-
vorderen. Toetreding  tot  de UNO houdt au tomatisch  in,   dat  men  deze  pl icht
tot ontwilike]ingssamenwerking op zich heeft genomen. Deze plicht geldt zowel
voor de ontwikkelings] anden  ze]f,  die de taak hebben de noodzakelijke  voor-
waarden voor sociale economische vooruitgang te scheppen, als voor de rijke
naties, die de rechtsplicht op zich nemen deze gebieden bij deze ontwikke-
ling te ondersteunen.

Deze plicht is echter niet alleen beperkt tot het onafhankelijk dee] der
wereld. Voor wat betreft de z.g. " niet ze]fbesturende gebieden " kan na-
melij k gewezen worden  op  art.  73  van het Handvest,  dat  aan de beherende
mogendheden, maar daarnaast  ook  aan  de V.N. als zodanig de plicht  opl eat  om
naar beste vermogen de we]vaart aan de bewoners hiervan te bevorderen. 3)

In  abstracte  zin  kan men derhal ve  ste]len,  dat er inderdaad een a]gemene
rechtsplicht tot internationale ontwikke]ingssamenwerking bestaat.

Hieruit  val t echter nog niet zonder meer  af te leiden,wie in concreto de-

1)  Van  der Veen: Aiding Underdeve]oped Countries through International
Cooperation,   b] z.  87,   169  en   173.

2) J.M.Pieters:  Hulp aan Onderontwikke]de Gebieden; Leiden, 1954.
3)  Hoofdstuk  XI  van het Handvest: Declaration regarding non-se] f governingterritories.   Zie  in  dit  verbmd  ook:   " Decl aration  on the Granting  of

Independence to Colonial Countries and Peoples ", die op 14 december 1960,door  de Al gemene Vergadering werd aanvaard.
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ze hulp geven  moet,   wie hem ontvangt, in welke  vorm hij gegeven moet worden,
op we]ke manier en in welke mate.  M. a. w.  ook al bestaat  er een rechtsplicht,
deze is op grond van de bovengenoemde artikelen niet afdwingbaar en mist ook
nog a] te zeer aan concrete inhoud.

Bij deze Handvest-artikel en  is het echter inmidde] s niet gebleven.  Er heb-
ben  n.].  andertussen  in  VN.verband een groot aanta]  z. g. "p]edging canferen-
ces"  pl aats gehad, waarbij de leden  der  VN zich verp]ichten, bepaa] de bedra-
gen voor de ontwikkelingssamenwerking ter beschikking te stellen. Niemand
1, an de l anden uiteraard dwingen deze bedragen te voteren. Heeft men ze ech-
ter eenmaa] toegezegd,  dan  is men krachtens het internationa] e recht  ook  ge-
houden  aan de hiermede  op zich genomen verplichting  te  voldoen.

Hetze] fde geldt uiteraard  voor de verplichtingen,  die een staat hetzij  in
multilateraa] verband, hetzij bilateraal heeft aangegaan.

g. Ethische Motieven.

Naast de bovengenoemde praktisch"politieke, economische
en juridische argumentatie speelt ook de ethica een rol. De-
ze rol is, als men de ontwikkelin4sinspanning tot nu toe be-
schouwt, in de praktijk wellicht nog niet zo groot en belang-
rijk als men zou kunnen wensen. Dat ze er bij hoort, hetzij
als ideologie om de werkelijke bedoelingen te sublimeren,het-
zij als werkelijk fundament van denken en handelen, kan men
moeilijk ontkennen. Men kan zelfs stellen dat ze de laatste
jaren toeneemt in omvang en betekenis. Men kan bij de argu-
mentering voor internationale ontwikkelingshulp grosso modo

een vijftal gedachtenstromingen onderscheiden, die elk op
hun manier op ethische basis een grondslag voor deze hulp
trachten te leggen.

Deze stromingen komen voort uit:

1.  De gedachte aan restitutie voor verondersteld onrecht,

dat de ontwikkelingslanden in het verleden zou zijn aan-

gedaan.

2. De liefdadigheidsgedachte,

3. De proletarische solidariteitsgedachte;
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4. De humanistische vrijheidsgedachte
5. De Christelijke leer over medemenselijkheid en sociale

gerechtigheid.

ad 1. In sommige links georiEnteerde Westerse kringen en na-
tuurlijk ook bij de theoretici van het Sowjet blok leeft

nog sterk de gedachte aan de werkelijke of vermeende

uitbuiting, die in het verleden in de voormalige kolo-

nidn zou hebben plaats gehad.

Men heeft daar getracht om de verplichting tot hulp-

verlening o.a, mede te baseren op de morele plicht tot

restitutie van het massale onrecht, dat de koloniale

mogendheden hun overzeese bezittingen vqak eeuwenlang

zouden hebben aangedaan.

Bij nadere beschouwing blijkt dit echter een theoretisch
1)nogal wankele en praktisch weinig hanteerbare basis te zijn.

Vooreerst zijn er immers een aantal auteurs  die door

met  indrukwekkende cij ferreeksengestaafde argumenten trach-
ten te bewijzen  dat de drainage-theorie in feite een socia-

listische fabel is  die door de feiten wordt gelogenstraft.

Men stelt in dit verband, dat de balans van geven en nemen
in de "long-run" ofwel in evenwicht is geweest ofwel dat de
kolonidn er per saldo bij zouden hebben gewonnen.

Het lijkt ons zonder diepgaand onderzoek naar de reali-
teit onmogelijk en ongewenst deze auteurs zonder meer als
"betaalde lakeien van het imperialisme" theoretisch buiten

spel te zetten.

Maar zelfs als men erkent dat er ondanks de theorie&n

1) H.Daa]der· Capitalism, Col onialism  and the Underdeve]oped Areas·   Op.Cit.
blz. 145.

M.B]aug· Economic Imperialism Reconsidered: The Yale Review, L (1960-
1961), blz. 340-341.

A.K. Cairncross: Home and Foreign Investmfts, 1870-1913,blz. 224-225.
H.Brunschwig Mythes et Rialites de ]'Imperialisme Colonial Frangais Parijs,

1960.
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der apologeten van het kolonialisme een grote kans bestaat,
dat er tijdens het koloniale bewind inderdaad op enige

schaal uitbuiting heeft plaats gehad en dat er op grond
hiervan een plicht tot en een recht op restitutie van volk

tot volk kan bestaan, dan komt men met deze argumentatie

nog niet veel verder.

Het blijft dan immers moeilijk - ja welhaast onmoge-
lijk - om precies vast te stellen welke soort.en welke mate

van onrecht er is begaan en hoe lang dit heeft geduurd. Nog

moeilijker wordt  het  om op grond hiervan een aanwij sbare
plicht tot restitutie te construeren. 1)

Het doet trouwens enigszins naief aan, te veronderstel-

len, dat de verschillende naties bij de tegenwoordige stand
van de internationale rechtsorde hun handelingen op deze op

schuld gefundeerde restitutieplicht zouden baseren.

Doch zelfs als dit onwaarschijnlijk feit zich inder-

daad zou voordoen, dan zou de plicht tot hulpverlening juist
primair bestaan tussen de vroegere ."moeder"-landen.en hun

voormalige kolonidn.

Vooreerst zijn de relaties tussen deze twee niet zelden zo

slecht, dat er van een effectieve hulpverlening maar nauwe-

lijks sprake kan zijn en verder zou dit praktisch zeker lei-
den tot een nieuwe soort van bevoogding en daarmee in ver-

band staande beschuldigingen van "neo-kolonialisme".

Tenslotte - en dit blijkt ons in dit verband het meest
dodelijke tegenargument tegen de schulddelgingstheorie - is

hulp op basis van schuldgevoel geen hechte basis om te komen

tot de volwaardige ontwikkelingssamenwerking. waar de inter-

nationale hulpverlening toch uiteindelijk op dient uit te
lopen. 1)

1) L.H.Janssen: De Mtivering van de Hulp aanontwikke]ingslanden; Streven,
april 1963,  bl z.  604.
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ad 2. Een tweede stroming wordt gekenmerkt door de bewogen-

heid, die men in brede kring voelt met het lot van de

verkommerde mensenmassa in de ontwikkelingslanden. 1) Men

wordt door de moderne communicatiemiddelen en een niet afla-

tende stroom van propaganda voor de hulpverlening met de

menselijke ellende in grote delen van de wereld geconfron-
teerd. En omdat men met deze mis&re begaan is, is men bereid

uit de eigen overvloed iets af te staan, om deze nood te le-

nigen. Deze vorm van charitas is te vergelijken met de hulp,

die de rijken nog niet zo lang geleden in onze eigen maat-

schappij via bedeling.en liefdadigheid aan het verpauperde
proletariaat deden toekomen. Net als toen voelen sommigen

het als een plicht aan om van de overvloed mede te delen

terwijl anderen ofschoon ze deze plicht om welke motieven

dan ook niet erkennen, ertoe overgaan. omdat ze menen er een

verdienstelijk werk mee te doen.

Bij de nadere concretisering van deze charitas-idee

doen zich echter drie moeilijkheden voor. Vooreerst wordt

het liefdewerk niet overal als een plicht ervaren en zelfs

als men deze plicht wel aanvaardt. heeft het nog Keen di-
rect aanwijsbare gerechtigde en blijft ook de inhoud zo on-

bepaald dat de willekeur van de potentidle gevers volledig

doorslaggevend blijft.
Een concreet recht op ondersteuning voor de onderontwikkel-

de landen kan men er derhalve niet van afleiden.

ad 3. In communistische- en links socialistische kring hoort

men in verband met de hulpverlening wel het argument

van de proletarische solidariteit.

1)  H.W.  TeWinke] ·  Financiol e Steun aan Overzeese Gebieden tegen de Achter-
grond  van  de Tro stgedachte    b] z.   143.
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Volgens de leer van Lenin zijn immers de arbeidersklas-
sen in de ontwikkelde landen en de bevolkingen der ontwikke-

lingslanden gezamenlijk het slachtoffer van de kapitalisti-

sche roofpolitiek.

Tegenover de bourgeoisie der rijke landen verkeren zij in een

analoge positie en hebben zij analoge belangen. Onderlinge
solidariteit en onderlinge steun is derhalve geboden omdat

men hiermee het anti-kapitalistische kamp versterkt.Middelen

daartoe zijn, dat de Westerse arbeidersklassen van hun rege-
ringen een grotere steun afdwingen en dat de Sowjet Unie en

haar satellieten er toe overgaan  om deze steun zelf op gro-

te schaal te verstrekken. 1)

Bovendien werkt men op deze manier, zo luidt het argu-
ment, actief mee aan het tot stand brengen van een wereld-

maatschappij met meer gelijkheid en recht voor allen.

ad 4. Niet alleen in communistische kring hoort men echter

dit laatste geluid. Ook in de meer gematigde socialis-
tisch en liberaal getinte stroming van het humanisme erkent

men de noodzaak van de internationale ontwikkelingssamenwer-

king.

Uitgaande van de beginselen van de Amerikaanse Vrij-

heidsstrijd en de Franse Revolutie is men ertoe gekomen voor
ieder mens, ongeacht ras, godsdienst, taal of geslacht, zeke-

re fundamentele vrijheden in het vooruitzicht te stellen.

Nadat men eerst overal de nadruk,op politieke vrijheid had

gelegd, brak, mede onder socialistische invloed  hoe langer

hoe meer de opvatting door, dat daarnaast ook zekere sociaal-

1) W Leonhard: Die politischen Lehren Opgenomen in . Sowjet Ideologie Heute,
Bd.II., Frankfurt, 1961.

H. M.'Gorgen Entwick]ungs] ander  in  der  Entscheidung Aus Politik  und Zeit-
geschichte, Das Parlement, B 14/64, april 1964, b]z. 19
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economische grondrechten dienen te worden gegarandeerd, met

name de vrijdom van armoede gebrek, ziekte en uitbuiting
Deze gedachte vond op internationaal terrein een juri-

dische weerslag in het Volkenbondsverdrag en komt  nu breed

uitgewerkt, weer terug in het Handvest der Verenigde Naties.
Nationaal herkennen wij haar in de motivering  die gro

te landen, b.v. de Verenigde Staten van Amerika (De bekende

Point Four rede van President Truman) en het Verenigd Ko-

ninkrijk  aan hun internationale hulpverleningsacties geven.

ad 5. In het Christelijke kamp - en dit geldt zowel voor Ka-

tholieken als voor Protestanten - tracht men de ethi-

sche verplichting tot steunverlening aan de arme naties te

funderen op de charitas en de leer van (sociale)rechtvaardig-

heid.

Dit Christelijke standpunt komt er in wezen op neer: dat

men de leer die men indertijd ontwikkeld heeft voor de oplos-
sing van de "sociale kwestie" binnen de reeds geindustriali-

seerde Westerse naties  nu hoe langer hoe meer (zij het dan
ook in analoge zin) gaat toepassen op de verhouding, zoals

deze tussen de rijke en onderontwikkelde landen behoort te

bestaan. 1)

Als beginpunt, van de redenering neemt men hierbij meestal de fundamentele
"medemenselijkheid", die het hele bestaan van de individuele persoon ken-
merht en beheerst. Men constateert, dat de mens een gemeenschapsmens, een
sociaal wezen is, dat zonder samen]eving met anderen ondenkbaar is. Mit die
anderen   is hij bepaal d en gebonden  door een gemeenschappelijke oorsprong,
samen-leven en uiteindelijkebestemming, een bestegning die ook alleen maar
in gemeenschap m6t de anderen bereikt kan worden. Sprekend met Teilhard de
Chardin  zou  men daar  ze] fs oorsprong, leven en bestemming van heel  de aard-
se werke]ijkheid aan toe hunnen voegen.2)

1) Zie de Fncyklieken: "Repm Ni'varum", "0, adrapsimo Anno", "Mater et Magis-
tra en Pacem in Terris .

2) Teilhard de Chardin: De Mens Sn de Evolutie, Spectrum, 1963.
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Nu  heeft men  in  het  ver] eden  ( toen het proces van maatschappelijke
schaa] vergroting nog niet  zo ver voortgeschreden  was, a] s  dat nu  het  ge-
val is), gedurende  1 ange  tij d geste] d,   dat de enige gemeenschap, waarbin-
nen de individuele mens samen met anderen, zijn volledige wel zijn kan  re-
aliseren, die is van de nationale staatsgemeenschap  Op het nationale ni-

"veau  conc]udeerde men uit het bestaan van de z. g. perfecte gemeenschap-
"

pen  ,  dat niet alleen deze gemeenschappen  ze] f,  maar  ook  al de daarin
participerende leden of staatsburgers de bindende plicht hebben, het al-
gemene be]ang  en  we] zijn  van de gemeenschap te dienen  en  na te streven.

Dit  algemeen  we] zijn  betekent het  bereiken  van het wel zijn  van  alle  leden
in   onder] in g verband. 1)

Indien nu binnen een derge]ijke staatsgemeenschap de rij kdommen  en  hulp-
bronnen zodanig ongelijk  verdeeld  zijn,  dat  een  klein  gedeelte  van  de bur-
gers in overdaad,  maar de grote massa in grote materiol e nood verkeert,
dan is dit in de terminologie van de oudere auteurs, niet alleen strijdig
met de reeds eerder genoemde charitas-idee, maar ook - en vooral - met de

sociale en verdelende rechtvaardigheid. Thans druAt  men  dit  meestal  uit,
door te spreken van schending van de so]idariteit, die uit het sociale of
mede-menselijke karal,ter van de mens voortv]oeit.

Het is immers duidelijk, dat onder deze omstandigheden het gemeenschap-
pe]ijke  wel zijn geschonden wordt en onbereikbaar blijft, omdat  een  deel
van de gemeenschap - en daardoor de gemeenschap 'al s zodanig - onredelijk
wordt be] emmerd  in het bereiken  van  haar  doe] het we]zijn van allen  in
onderlinge verbondenheid en sol idariteit.

De Christelijke social e leer concretiseert  deze nog a] gemene richtlijnen
dan  verder,  door ons  voor te houden  op wie de plicht tot medede] en  en  on-
dersteunen in concreto rust, w:ie voor het ontvangen daarvan in aanmerking
homt en hoe dit proces van geven en nemen in onder]inge samenwerhing ter
rea]isering van het a]gemene be] ang moet ver]open.

Het heeft indertijd decennia gekost, voor men zich op het nationale
v]ak in Christelijke kring werke]ijk van bovenstaande socia]e ]eer bewust
werd, voordat men met name de Katholieke visie op dit alles expliciet ont-
wikkelde en voordat de betrokken ]eerste]]ingen hun praktische weerslag
vonden in het positieve of wettenrecht van de diverse staten. Het hoeft
wel ternauwernood gezegd te worden,   dat dit positieve recht  op dit moment

nog niet overal   ten  vol le bestaat. Het sociale wettenrecht is immers  bij -
"na overal nog betrekke]ijk jong en zoekt tastend zijn weg. Het Jus con-

'7stituendum , het wenselij he recht,is hier in ve]e opzichten belangrijlter
dan het "jus constitutem", het geste]de recht. 2)

1)  F. A. Weve· Sociaal-Wij sgerige Opstellen  1948. (Het opstel:Het A]gemene
Wel zijn).

2) F.J.H.M.Van der Ven Inleiding tot het Arbeidsrecht Tilburg, 1946,b]z.19.



190

Het is deze, nog steeds evo]uerende ] eer,   die  op dit ogenb] ik de grond-

s]ag en het uitgangspunt vormt voor het (liriste]ijk zoeken naar een
ethische basis  voor de internationale ontwikke] ingssamenwerking.

In deze kring, waar men in het ver]eden alleen de staatsgemeenschap
al s de "societas perfecta" beschouwde,   die  van   a] de nodige midde] en
voorzien was,om de volledige menselijke vervolmaking van de burgers te
realiseren, is men zich n.1. op grand ven de feitelijke ontwikkelingen
van  de ] aatste decennia steeds  meer de tweede] ige vraag gaan stel] en:
1. Of de nationale staat, zoals de internationale verhoudingen nu - anno

1965 - liggen, nog wel de perfecte gemeenschap vormt, die de auteurs

die de bovenstaande ]eer hebben uitgewerkt op het oog hadden:
2. Of de internationale gemeenschap momenteel niet hard op weg is 66k een

perfecte gemeensch ap  in de boven omschreven betekenis te worden.

Hoe langer hoe meer blijkt immers, dat de afzonder]ijke staatsgemeen-
schap  niet over toereikende  middelen  beschikt  om  aan zijn burgers  de  vol -
]edige ontplooiing te verzekeren, zoals die thens door een vruchtbare sa-
menwerking van alle vo]keren mogelijk lijkt. 1)

Ofschoon  het in abstracto  wellicht te verdedigen  is,  dat de mensheid

al s gehee] of de gemeenschap der volkeren, evenal s de staatsgemeenschap
in de traditionele theorie, nu reeds een echte "societas perfecta" vormt,
gaat de communis opinio er nog steeds vanuit, dat de concrete feiten van
alledag ons voortdurend tonen,  dat deze gemeenschap, a]hoewe] in wording,
tot  nu  toe nog niet voldoende gedvolueerd en geconcretiseerd  is, om  er
meer  dan een wordende solidariteit  of een wordende social e rechtsorde
uit te deduceren. 2)

Het is echter een onweer]egbaar feit, dat door het toenemende onder]in-
ge contact en de steeds groeiende onder]inge afhanke]ijkheid op alle ge-
bied, de feitelijke verbondenheid van de verschi]]ende volken steeds gro-
ter wordt. Hoe groot deze nu reeds is, wordt ontste.]lend duidelijk als
men aan de gruwelijke gevo]gen denkt, die voor de hele mensheid uit een
mogelij ke kernoor]og tussen de grote naties zouden kunnen voortv]oeien.

Men  ste] t nu,  dat  door het voortdurend toenemen en versterken  van  a] -
ler]ei economische, po]itieke en culturele benden ook een nieuwe interna-
tionale gemeenschap  met bij behorende verbondenheid en rechtsorde  in  wor-
ding is. Dit proces is vooral op de laatste decennia zeer versneld. 2)

1) L.Janssens: Moraa] en Were] dbevolking; Katholiek  Gi] tureel Tijdschrift
Streven, nov./ dec.1953.

2) L.H.Janssen: Hulp aan de Onderontwikkelde Landen; Streven, juli 1957.Iuties to Uhderdeveloped Countries; Social Order, mei 1958.
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Maar mbt deze feitelijke verbondenheid evolueert ook het denken over de
nieuwe, hieruit voortv]oeiende verhoudingen en het is dit denken dat in
laatste instantie de  aard van eventuele verplichtingen bepaal t. 1)

Welnu, wat dit betreft kan men over de reflectie in Christelijke kring
over dit alles concluderen dat, naargelang de internationale gemeenschap
meer het karakter van een "societas perfecta" aanneemt, men ook meer bereid
is de 1 eer,   die men thans al gemeen  voor de verhoudingen tussen de leden  van

de staatsgemeenschap aanvaardt, op de verhoudingen tussen de ]eden van de
internationale volkeren-gemeenschap van toepassing te verkl aren. In termen

van de oudere Thomistisch georidnteerde opvattingen betekent dit, dat men
in toenemende mate ge]ooft in het bestaan en het verplichtende karattter van
een internationale charitas, sociale- en verdelende rechtvaardigheid; in
termen  van de modernere stroming  van een international e mede-mense] ij kheid
(mede-vo]kerenheid) en solidariteit.

*****

Uit het bovenstaande is afdoende duidelijk geworden

dat de houding der rijke landen t.a.v. het internationale
ontwikkelingsprobleem op een uitgebreid en ingewikkeld com-

plex van beweegredenen gefundeerd is.

Deze beweegredenen kan men in abstracto weliswaar van

elkaar isoleren en zoals wij dit hier gedaan hebben apart

behandelen, maar in de levende praktijk van de concreet ge-

voerde ontwikkelingspolitiek zelf, is daar natuurlijk geen

sprake van.

In deze politiek houdt men immers met alle relevante

motieven tegelijkertijd rekening. De rol die elk motief uit-

eindelijk speelt, wordt derhalve altijd mede bepaald door
alle andere beweegredenen en de speciale plaats en betekenis
welke zo'n motief in de concrete constellatie van het totale

motievencomplex heeft.

1)  L.H.Janssen:  Hulp aan Onderontwikke]de Landen, Op.cit.
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HOOFDSTUK IV

DE INTERNATIONALE KLASSENVORMING EN KLASSENSTRIJD

Par  1.  Het Begrip Klasse.

Ofschoon een duidelijk en niet mis te verstaan begrip
"klasse" tot de terminologische standaarduitrusting van elke

socioloog  filosoof of sociale politicus zou moeten behoren
blijkt hierover in de praktijk nog veel verwarring te bestaan

Men definieert het begrip niet nauwkeurig  verschillende per.

sonen gebruiken het in uiteenlopende betekenissen en maar al

te vaak komt het voor  dat het woord door dezelfde auteur

zelfs in de zelfde publicatie met verschillende inhouden

door elkaar heen wordt gebruikt

Het is derhalve geen overbodige luxe  om aan het begin

van deze paragraaf over "internationale klassenvorming" eerst
heel in het kort in de litteratuur na te gaan  wat een aan-

tal gezaghebbende auteurs onder "klasse" verstaan en vervol-

gens duidelijk te stellen  onder welke specifieke betekenis

wij dit begrip zelf in het navolgende zullen hanteren

Welnu Dr.J Janssens heeft in zijn bijzonder interes-
sante boek 9<lasse en Stand" een zeer groot aantal van de

meest uiteenlopende definities en omschrijvingen van het

klassebegrip gecompileerd Als men deze met elkaar verge-1)

lijkt en als men daarbij wil afzien van de bij elke auteur
optredende kleine nuanceverschillen  dan blijken daaruit de

volgende drie hoofdbetekenissen naar voren te springen

1)   Zie· J.Janssms. K]asse en Stand Dekker & v. d. Vecht,Nijmegen/Utrecht,   1938.
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Een eerste groep auteurs, (zoals b.v. Weve, Koenraadt,

Vierkandt: von Treitschke, SchAffle, en Rend Worms hebben

sterk de nadruk gelegd op het feit, dat we bij klassen met
een beperkt aantal grote en belangrijke horizontale lagen

binnen een volk te doen hebben, die door een sterke mate

van gelijkheid en continuiteit in haar bezits-, inkomens

en economische krachtspositie, door grote overeenkomsten in

hun materi&le levensstandaard, cultuurbezit en.een gelijke

levenswijs gekenmerkt en van elkaar onderscheiden worden.
Een tweede categorie gaat weliswaar uit van dit zelfde

gegeven, maar voegt daar als verdere weze mlijke kenmerken

aan toe, dat de bedoelde horizontale bevolkingslagen onder-
ling tegengestelde belangen hebben en dat ze zich van hun

eigen positie en deze belangentegenstelling bewust moeten

zijn.

Als exponenten van deze opvatting kunnen auteurs als

Bernstein  Kautsky. Mombert  Max Weber en Ferdinand T6nnies

gelden.

Een derde en laatste groep van schrijvers gaat n5x een

stap verder. Zij sluiten zich in grote lijnen aan bij het

klassebegrip, zoals dat door de zojuist genoemde auteurs
wordt gehanteerd, maar completeren dit beeld, dat men de
"Klasse an Sich" zou kunnen noemen, met een aantal nieuwe
kenmerken, die er een strijd-klasse of "Klasse fur Sich"
van maken. 1)

Kort samengevat stelt men als verder noodzakelijke ele-
menten

- Omzetting van het collectieve bewustzijn over situatie,

lotsverbondenheid en belang in een collectieve wilsverbon-

denheid en gelijk doelstreven, dat gericht is  hetzij op

1) Deze twee begrippen zijn afkomstig van Werner Sombart.
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verandering, of op het behoud van de bestaande situatie.

Er ontstaat op deze manier een latente streefgemeenschap

op basis van duidelijke sociaal economische belangen,
- De aanwezigheid van een kerngroep binnen de "Klasse an
Sich", waarvoor de bovenstaande eigenschappen zeer speci-

aal of in verhevigde mate opgaan. (b.v. de industrie-arbei

ders aan de ene en de grotere ondernemers en renteniers aan

de andere kant)

- Deze leidt op haar beurt tot het optreden van een actieve

voorhoede. welke via een aantal kernachtige en gesimplifi

ceerde ideeen (b.v. de liberale of communistische ideolo-

gie) de bestaande toestand interpreteert en de na te stre-

ven doeleinden concretiseert, (behoud  verandering of om-

verwerping van de bestaande economische orde).

- hiermee de bestaande  vage sympathie- of antipathiegevoe-

lens op 6%n bepaald doel richt

- en ten slotte de massa der klassegenoten in een "Klasse
fur Sich" of pressiegroep tracht te activeren tot georga-

niseerde klassenstrijd voor het eigen klassebelang.
Het is deze laatste. meest uitgebreide "Klasse"opvatting
die wij in de nu volgende uiteenzetting tot basis en uit-

gangspunt van onze beschouwing zullen maken.

*****

In deze paragraaf zullen wij ons nu, gewapend met deze

betekenis van de begrippen "klasse" en "Klassenstrijd" gaan
afvragen, vooreerst of er zich, evenals dat destijds binnen
de staten gebeurde  ook in het internationale milieu van de

uit vele naties opgebouwde volkerengemeenschap een verschijn-

sel voordoet  dat als klassenvorming en klassenstrijd gekwa-
lificeerd en begrepen kan worden  en vervolgens, als dat in-
derdaad het geval mocht blijken te zijn, in hoeverre de



195

analogie in feite kan worden doorgetrokken.

Dit betekent dat we zullen moeten nagaan of en in hoe-

verre de bovengenoemde kenmerken ook voor de volkerengroepen

van de internationale gemeenschap opgaan.

Par. 2. De Objectieve Basis.

In hoofdstuk I van deze afdeling werd op basis van een

groot en veelztjdig cijfermateriaal bewezen, dat er zich on-
der de landen der wereld m.b.t. hun objectieve sociaal-eco-

nomische ontwikkelingspeil en de daarmee in verband gebrach-
te algemene levensstandaard zeer grote verschillen voordoen.

Hierbij bleek dat er zich, evenals dat binnen het geheel van

een volksgemeenschap het geval is. een differentiatie voor-
doet in een aantal duidelijk te onderscheiden horizontale

lagen van landen die alle op min of meer gelijke en verge-
lijkbaar sociaaleconomische niveau leven.

Deze stratificatie wordt gevormd door een zeer kleine
toplaag, daaronder.een iets uitgebreider stratum met een

aanzienlijk lager, maar toch nog hoog ontwikkelingspeil,

vervolgens een zeer kleine en betrekkelijk weinig homogene
middengroep, met vor daaronder een grote en betrekkelijk

eenvormige massa van arme en zeer arme landen.

Deze hi6rarchie kan, door het praktisch ontbreken van een

middengroep (de wereld hdift geen middenklasse) makkelijk

en op zeer goede gronden vereenvoudigd worden door de sta-
tengemeenschap in een kleine groep welgestelde en een zeer

grote groep slecht of zeer slecht gesitueerde landen te ver-

delen.

Hiermee is de objectieve basis voor een klassendiffe-

rentiatie op wereldschaal gelegd.-.
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Par. 3.  De Bewustwording van de eigen Positie

In hoofdstuk II werd uiteengezet, hoe men zich op elk

van deze niveaus, door de werking van het demonstratiedffect

in steeds breder kring en in voortdurend stijgende mate van
de bestaande stratificatie in levensstandaard en ontwikke-

lingspeil bewust wordt.

Deze bewust ervaren discrepanties in welvaart en wel-

zijn hebben ertoe geleid, dat men zich zowel in de arme als

in de rijke naties steeds meer op de eigen positie en de re-

laties met de andere groep is gaan bezinnen.

1. M. b.t. de arme landen bleek daarbij:

a) Dat ze zich steeds scherper van het feit bewust wer-
den  dat ze tot JAnzelfde en m. b.t. vermogen, inkomen.

macht, prestige en levensstandaard duidelijk onder-

geprivilegieerde horizontale laag in de hidrarchie

der volkeren behoren·

b) dat ze een aantal  voor hen fundamentele. en in wezen

tegen de rijke landen gerichte, levensbelangen met

elkaar gemeen hebben.

Dit zijn o.a.:
- Een gezamenlijke vrees voor een terugkeer, onder welke vorm danook

van  de als onderdrukking en uitbuiting gevoe] de voormalige ko]oni-
a] e  banden  met  de  rij ke ] anden,

-  Op  de were] dmarkt bevindt  men   zich  door de geringe omvang  en  ont-
wikke] ingspei] en concurrentiekracht  van de eigen industrie  en  door
de eenzijdige gerichtheid op landbouw en extractieve bedrij vigheid
t. a. v. de geprivilegieerde naties  in een onvergel ijkbaar ongunstige
positie. Men hoort, dat hun rui]voet met deze naties voortdurend
vers] echtert  en  ] ij dt onder de gevo] gen  van hun weinig stabiel e  ex-
portpositie  en   de reu sachtige prij sfluctuaties  van  de  door  hen  ge-
produceerde produl·ten. Stabi]isatie en verhoging van exportopbreng-
sten  is voor de meeste van  deze ] anden  em  collectief en fundamen-
teel levensbelang. Zelf ziet men de tegenwoordige toestand vaal, als
een neo-koloniale uitbuiting door de rijke naties en voelt men het
gezamenlijk be]eng, dat men bij een co]]ectieve teweerste]ling hier-



197

tegen heeft.
- M.b. t. de ontwikke]ingsinspenning bevindt men zich allemaa] in de

weinig p]ezierige situatie, dat de kans zeer klein is, dat men op
eigen kracht op rede]ijk horte termijn het eigen wel vaartspei]   sig-
nificanthan verhogen. Hu lp van buiten is hiervoor onontbeerlijk.
Toch wil men deze ontwikkeling. Men heeft er derha]ve een fundamen-
teel levensbelang bij, dat deze hu]p op tijd en in de gewenste mate

gegeven wordt.

c) Bij dit alles komen nog de vele, in hoofdstuk III,
Par. 1 behandelde en diep gevoelde rancunes en ressen-

timenten, die men collectief tegen de rijkere, beter

gesitueerde naties heeft.

Zo is men de vaak eeuwenlange koloniale overheersing
nog niet vergeten; men verwijt de rijke landen, dat ze

door een bewuste politiek van meerwaarde-drainage de
voormalige kolonidn tot hun tegenwoordige toestand

van onderontwikkeldheid hebben gedegradeerd. men
stelt,  dat de rijke mogendhedAn ook nu nog op neo·ko-
loniale manier voortgaan met economische uitbuiting,
dat hen veel te weinig en bovendien verkeerd gerichte

ontwikkelingshulp verschaft wordt, dat men niets doet

ter verhoging en stabilisatie van exportopbrengsten en

dat men de arme landen als pionnen gebruikt in het in-
ternationale schaakspel tussen Oost en West.

2. Hier tegenover staat, dat men zich ook in de rijke landen

steeds meer bewust wordt

a) van het bestaan van een grote meerderheid van arme lan-

den en van de zeer geprivilegieerde positie die men
zelf qua ontwikkelingspeil en levensstandaard daar te-

genover inneemt,

b) dat men als kleine groep van bezitters een aantal funda-
mentele gezamelijke belangen tegenover een grote meer-

derheid van ontevreden en begerige "Habenichtsen"
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te verdedigen heeft, zoals:
- gezamenlijke frontvorming tegen de steeds luider en dringender eisen

der arme landen  om  op kort termijn v&,i]  m&&r op breder  v]ak en tegen

makkelijker voorwaarden ontwikkelingshulp  te  verwerven,
- gezamen]ijke verdediging van de geprivilegieerde positie der rijke

geindustrialiseerde naties  op de were] dmarkt tegenover  de  arme,   voor-

namelij k grondstoffen producerende landen
- het trekken van din ]ijn tegenover de ve]e en gevari eerde pogingen

der  arme  1 anden tot besnoeiing van de economische machtspositie  van
de rijke l anden  in  de onderontwikkelde gebieden,dwz    het  belang
van een gezamailijke houding en politiek tegen door de anne l anden
ondernomen nationa]isaties van bezit, zonder  of  met vol doende vergoe-
ding, tegen besnoeiing van winsten of van de moge]ijkheden tot over-
making daarvan, tegen nietig verk]aringen of wanbeta]ingen van te
vorderen renten en af]ossingen  voor ver] eende credieten, tegen het eisen
van "overdreven" royalties (b. v.  op olie), pogingen  tot het oprich-
ten van monopolies etc

c) Dat ofschoon men de bestaande geprivilegieerde positie

in het algemeen als prettig onaantastbaar en gerecht-
vaardigd ervaart,er toch een groot aantal politieke,

economische, ethische en juridische motieven bestaan

op grond waarvan men. binnen zekere, zeer nauwe gren-

zen, bereid is, iets voor de armere naties te doen.

Par. 4: De potenti6le Kracht van een gesloten Front der Arme
Landen.

Uit het bovenstaande kunnen we nu concluderen dat de

arme landen op grond van hun bewust gevoelde gelijke sociaal-

economische positie en lotsverbondenheid, evenals de lagere

volksstrata binnen een staat een klasse vormen in de eerder

omschreven zin van "Klasse an Sich".
Of ze op grond daarvan echter ook als "Klassen fiir

Sich", of strijdklassen mogen worden gekwalificeerd, hangt
o.m. af van de mate waarin de lotsverbondenheid onder de be-
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trokken landen ook door een zekere machtspositie kan worden

ondersteund en van het feit, of deze kracht door een voor-

hoede van zeer bewuste landen in een werkelijke pressiegroep

kan worden georganiseerd.
E6n van de vragen, waar we derhalve mee geconfronteerd

worden is die. of de ontwikkelingslanden inderdaad bezig
zijn een macht te vormen, die groot genoeg is om de bestaan-

de wilsverbondenheid en de eisen die men algemeen stelt,vol-
doende kracht bij te zetten. Een kracht derhalve, die vol-

doende sterk is om op de duur, als dat nodig mocht zijn, een

grotere gelijkheid en gelijkberechtiging af te dwingen.
Wat is nu, zoals de Fransen het uitdrukken "le poids du

tiers-monde"? 1)
De gebieden, die wij onderontwikkeld noemen, heeft men

in Europa eeuwenlang als economische of strategische aan-

hangsels van hun "moederlanden" in het Westen beschouwd. Als
een potentiEle zelfstandige en zelfbewuste macht begon men
ze pas in de jaren na de tweede wereldoorlog te zien, toen

als gevolg van de golf van de onafhankelijkheidsverklaringen

in Azi6, de donderslag van Bandoeng in 1955 en de vrijwor-
ding van Afrika, een nieuwe groep van landen op het politie-
ke wereldtoneel verscheen.

De potenti6le macht en het groeiende zelfbewustzijn van

deze "newly emerging forces" vinden hun basis in de volgende
feiten:

a. De onderontwikkelde landen beschikken over de overweldi-

gende meerderheid van de wereldbevolking. De armoede hier-

1) Enkele zeer interessante verhende]ingen hierover vindt men in:
J.Lacouture en J.Baumier: Le Poids du Tiers Monde, Editions Arthaud,

Collecticn Notre Temps,    1962.
P. Hassner: - Le Systdme International et les Nouveaux £tats,

- La Montde des Jeunes Etats, Beide artike]en opgenomen in:
J.B.Duroselle en J.Meyriat. La Communaut6 Internationale
face aux Jeunes Etats Parijs, 1964.
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van houdt voor de rijke landen een gevaar in, dat door

de leiders van de arme kan worden uitgebuit.

b. Ze verkeren in een soort monopolie-positie voor.een aan-

tal grondstoffen, die voor de rijke landen in strategisch

en economisch opzicht van enorme betekenis zijn;

c. De arme landen bezetten een sleutelpositie in het con-

flict tussen de twee machtsblokken in de ontwikkelde we-

reld en kunnen als ze dat willen, hiervan gebruik maken,
om meer hulp af te dwingen

d. Men heeft.een strategische ligging of beschikt over

steunpunten, die men in ruil voor ontwikkelingshulp kan
ter beschikking stellen, aan de tegenpartij onthouden,

laten ontruimen, verkleinen of vergroten.

e. De UNO wordt meer en meer een forum, waarin de onderont-

wikkelde landen op grond van hun stemmenmeerderheid een

steeds groter wordende rol gaan spelen.

f. Het bewustzijn, dat de arme landen een moreel recht heb-

ben op een groter deel van het wereldinkomen.

le zullen thans op elk van deze punten in een iets uitgebrei-

der vorm ingaan.

ad a) Daar is dan vooreerst het feit, dat volgens de jong-

ste gegevens van de 3 miljard mensen op aarde, er meer
dan 2100 miljoen in de ontwikkelingslanden wonen. In procen-
ten uitgedrukt betekent dit, dat het aantal mensen in de ar-
me landen reeds de 70% van het totale aantal in de wereld,
gepasseerd is.

De geindustrialiseerde landen staan tevens voor het

feit dat hun relatieve aandeel in de wereldbevolking voort-
durend en snel afneemt.

Was het aandeel van Europa (inclusief de So*jet-Unie), Noord-

Amerika en OceaniE in 1900 nog bijna 33% van het totaal, in
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1963 was dit al gedaald tot nauwelijks 28%. Volgens schat-
tingen, gemaakt voor 1975 en 2000 zal dit percentage verder
afnemen tot respectievelijk 26,*en 20,5%. 1)
Deze bevolkingsmassa kan niet langer als een willoos poli-
tiek onbewust aanhangsel van de rijke gelndustrialiseerde

naties beschouwd worden. De landen waar deze mensen woneg

hebben sinds Wereldoorlog II praktisch voor de volle 100%

hun nationale onafhankelijkheid verworven en ze worden be-
stuurd door leiders, die steeds meer trachten, om bewust een
eigen koers te varen.

Ofschoon deze ruim 2 miljard mensen slechts over nauwe-
lijks 20% van het totale wereldinkomen kunnen beschikken,

betekenen deze cijfers absoluut gezien toch een enorme macht2)

Een macht, die potentieel voor de rijke landen grote gevaren
kan inhouden. We zien immers dat een aantal ontwikkelingslan-
den ondanks hun armoede, grote politieke aspiraties koeste-
ren en er niet Yoor terugschrikken om ter ondersteuning hier-
van een belangrijk militair potentieel op te bouwen.

Tenminste din van deze landen, met name de Chinese Volks-
republiek, werkt met Roortsachtige energie aan de ontwikkeling
van een eigen atoomwapen. Egypte en Indonesid experimenteren
reeds met raketten; ook vele andere ontwikkelingslanden be-
steden relatief grote bedragen aan de bewapening.

Zelff als er, gezien de bestaande militaire machtsver-
houdingen. maar weinig twijfel over bestaat, hoe een eventu-

eel conflict met de industriale groptmachten zou aflopen,
blij ft  het  waar,  dat  een  in de ontwikkelingslanden begonnen
nucleair avontuur tot onvoorspelbare gevolgen voor de hele
wereld kan leiden.

1)    H  M   Gorgen :    O p.C i t. ·     bl z.     8,
2) United' Nations    The Ec onomic Development of Latin America  in  the  Post  War

Period, Vol.II, blz. 120, tabel 119.
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Dat dit gevaar niet helemaal denkbeeldig is,moge blij-

ken uit een uitspraak van Mao Tse Toeng in 1962.

1' Ze] fs als de komende oorlog de Chinese natie op 200 of 300 mi]joen
sl achtoffers  te  staan komt, zul]en andere honderden miljoenen Chinezen
het  geweld  over]even  en  het  comunistische 'Ta Toeng' (de eeuwigdurende

vrede op aarde) verwezen]ijken.

Wij hebben de overwe]digende meerderheid, zij de minderheid ', 1)

ad b) Verder mag men niet vergeten, dat de onderontwikkelde

wereld nog steeds de voornaamste bron vormt voor een

aantal strategische grondstoffen, die voor het normaal

functioneren der rijke economieen en de instandhouding van

hun militaire potentieel van onmisbare betekenis zijn.
Men denke hierbij natuurlijk allereerst aan de uit deze

landen afkomstige voorraden industridle grondstoffen, zoals
olie, rubber, bauxiet, uranium, koper, lood, zink en tin,

zonder welke de basisindustrieen in de rijke landen (en

vooral die van het Westen) in grote moeilijkheden zouden

geraken.

Zelfs als men aanneemt, dat het belang van deze grondstof-

fen, door hun vervanging door synthetische produkten, op de

lange duur zal afnemen, blijft het feit bestaan, dat men er
voorlopig van een aantal ontwikkelingslanden voor afhanke-

lijk blijft.
Behalve deze strategische produkten leveren de ontwik-

kelingslanden verder een niet onbelangrijk deel van de        -

grondstof voor de consumptiegoederen in de ontwikkelde lan-
den. Deze laatste importeren immers voortdurend grote hoe-
veelheden katoen, koffie, thee, cacao, rijst, kinine, tro-
pisch hout en vele andere artikelen.

De arme landen verkeren hierdoor in een monopolie (of

1) Die Zeit, 3 januari, 1964, blz. 22.
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liever oligopolie) positie, die, als ze door eenheid van

aktie volledig zou kunnen worden uitgebuit, potentieel gro-
te voordelen voor Azie, Afrika en Zuid-Amerika zou opleveren.

De oliewinsten die enkele Arabische staten en Venezuela

door onderlinge verstandhouding op deze manier weten te ma-

ken, zijn daar om dit te bewijzen.
Soortgelijke pogingen om tot aaneensluiting te komen

van de voornaamste producenten van produkten zoals suiker,
koffie, tin. en cacao, zijn tot nu toe,door gebrek aan onder-

linge eensgezindheid in de houding der rijke landen, mislukt.

Deze aaneensluiting tot uitbuiting van de monopoliepositie

voor (vooral strategisch) onmisbare grondstoffen blijft ech-
ter ook in de toekomst een potentieel wapen in de handen der

ontwikkelingslanden, in hun strijd om de betere levens-
standaard.

ad c),Het feit, dat de rijke landen onderling verdeeld zijn
in een tweetal grote en met elkaar concurrerende

machtsblokken (waarbinnen echter zelf ook weer de nodige

interne tegenstellingen bestaan), betekent, dat de ontwikke-
lingslanden beschikken over de mogelijkheid om een politieke
druk uit te oefenen, die ver uit gaat boven de kracht, die

zij militair of economisch zouden kunnen mobiliseren.
De beide, machtsblokken van Oost en West zijn immers,

op grond van hun economisch systeem en hun expliciet uitge-
sproken politieke doeleinden, alle twee universalistisch van

aard. Daarbij komt, dat ze zich jegens elkaar door het mili-
taire machtsevenwicht en vooral de afschrikwekkende gevol-
gen, die een eventuele atoomoorlog voor de hele wereld met

zich mee zou brengen, in een soort remisepositie gemanoeu-
vreerd hebben. 1)

1) H. Cleveland'  The Road around Stalemate Foreign Affairs,Okt. 1961,blz.28-38.
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Hiermee staan we voor een zeer opmerkelijke verandering
in klassieke buitenlandse politiek. Nog nooit in de geschie-

denis is het immers de voornaamste opgave van de concurre-

rende grootmachten geweest, om een oorlog met de wapenen on-
der alle omstandigheden te vermijden. Maar als de 66rlog als

middel van de politiek wegvalt, blijven er nog maar twee an-

dere wapens over: de ideologie en de economie. Dit zijn dan

ook de wapens geworden, die de strijd tussen Oost en West in
onze tijd beheersen. Het voornaamste strijdtoneel waarop de

twee machtsblokken elkaar met deze wapens bevechten, vormen

de ontwikkelingsgebieden.

Hoe de afloop van deze strijd zal zijn, is zowel voor
het Westen als voor de communisten van enorme betekenis.

De leiders der ontwikkelingslanden kunnen deze situatie

benutten voor het verkrijgen van hulp. In de wetenschap dat

de ene partij het zich uit drang tot zelfbehoud niet kan

permitteren, de arme wereld of grote delen daarvan binnen de
invloedssfeer van de andere te zien verdwijnen, kan men,

door gekoketteer met het ene .machtsblok het andere onder druk
zetten en zo 40(t een grotere hulpverlening dwingen, dan het

op grond van louter ethische, juridische of economische mo-
tieven bereid geweest zou zijn te geven.

De feiten leren, dat men in vele ontwikkelingslanden de

regels van dit politieke spel begint te begrijpen. Toen b.v.

Amerika weigerde Nasser's Assoean-dam te financieren, maakte

Egypte prompt een zwenking naar links en de Sowjet-invloed

in het Midden-Oosten steeg met grote sprongen. De gelden aan

Westerse steunverlening, welke nodig zijn om deze invloed

weer te neutraliseren, zullen stellig niet minder kunnen

zijn, dan wat de Sowjets in Assoean hebben gdinvesteerd. Dit
voorbeeld kan met vele andere uit alle delen van de wereld

aangevuld worden.
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ad d) Op strategisch gebied beschikken de ontwikkelingslan-
'

den over een aantal militaire bases en steunpunten,

die voor de twee rivaliserende machtsblokken van onschatbare

waarde zijn bij hun pogingen de eigen positie te verbeteren

of op zijn minst de status quo te handhaven.
Zo hangt de Britse positie in het Verre-Oosten voor een

groot deel af van het bezit van de bahes te Aden, Singapore

en Hongkong, Frankrijk's positie in Afrika steunt in belang-
rijke mate op bases te Dakar, Brazzaville, op Madagascar en

Mers-el-Kebir. De Amerikaanse atoom- en verkenningsvliegtui-

gen opereren o. a. vanuit vliegvelden in Lybii. Pakistan,

Thailand, Zuid-Vietnam, Formosa, Zuid-Korea en de Philippij
nen.

De Cubaanse crisis en de strijd in Laos en Zuid-Vietnam
tonen het belang van de ontwikkelingslanden als pionnen op

het schaakbord van de internationale politiek.
Door de installatie van hieuwe buitenlandse steunpunten

op hun gebied toe te staan of te weigeren. of door reeds be-

staande te laten uitbreiden of ontruiming te eisen, kunnen
de ontwikkelingslanden ten bate van hun ontwikkeling gebruik
maken van de tegenstellingen tussen de grootmachven.

Dat dit ook inderdaad gebeurt, wordt bewezen door het
feit, dat het allergrootste deel van de bilaterale ontwikke-
lingshulp, welke door Amerika of Rusland verstrekt wordt,
juist naar die landen gaat, welke op het wereldtoneel van de
grootste strategische waarde zijn of waar de eigen posities
het meeste gevaar lopen verloren te gaan (Zuid-Vietnam, Laos.

Formosa, Cuba, Egypte etc.)

ad e) Een van de allerbelangrijkste oorzaken, waardoor de
*,

arme landen thans in staat zijn om hun invloed meer
dan vrbeger te doen gevoelen, moet gezocht worden in
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de ontwikkeling, die de UNO sinds haar oprichting heeft

doorgemaakt. komen hier uitvoerig in hoofdstuk VI op1) Wij
terug.

ad f) In het voorgaande werd reeds uiteengezet, dat bij ve-

len in de ontwikkelingslanden het bewustzijn leeft,

dat men in het verleden door de koloniale mogendheden werd

uitgebuit en dat deze landen de hoofdschuld van de tegen-

woordige misere en achterstand in de arme gebieden dragen.

Verder winnen ook de gelijkheidsgedachte en de ideedn

over sociale rechtvaardigheid, nu ook op wereldniveau en

met name in de ontwikkelingslanden, hoe langer hoe meer veld.

Men krijgt hierdoor de overtuiging, dat steunverlening

door de rijke naties aan de arme niet een gunst, welke de

eerste al. dan niet kunnen verlenen  maar een plicht voor de
rijke en een recht voor de arme volken is. Een recht, dat

men desnoods met machtsmiddelen mag afdwingen, als de rijken

aan hun plicht tot mededelen verzaken.

Met andere WOQrden, men handelt vanuit een overtuiging,

die het recht aan de eigen kant waant, en die derhalve voor

politici en volken een grote kracht kan betekenen  in de

strijd om meer hulp.
Deze kracht kan aan de ene kant tot uiting komen in een on-

verzettelijkheid, omdat men voor een rechtvaardige zaak

vecht, en aan de andere kant .in een zekere scrupelloosheid
t. a. v. de middelen  die men gebruikt, omdat men deze in·

schakelt ter bereiking van een goed doel ...,.. dat bovendien

voor henzelf alleen maar voordeel oplevert.

1) L Fauvel: L'U N.0  et les Pays insuffisamment div ]oppA; Annales Afri-
caines,  1956,  b] z. 179-211.

T.Hovet: Bloc Politics  in  the U.N. ; Harvard Univ.Press,  1960.
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Par. 5. In hoeverre vormen de Arme en Rijke Landen

werkelijke Pressiegroepen?

a.  De Arme Landen

In hoeverre kan men nu stellen, dat de ontwikkelings

landen zich van deze machtspositie bewust zijn en zich in

georganiseerde pressiegroepen verenigen om van de mogelijk-
heden, die in deze positie liggen opgesloten, een optimaal
gebruik te maken?

In hoeverre vormen dus de ontwikkelingslanden een der-

de macht. een pressiegroep, die voor de belangen der "Habe-

nichtse" dezer aarde 6pkomt?

Reeds lang hebben een aantal leiders van een voorhoede
uit de vrijgeworden koloni&n op de vorming van een dergelij-
ke machtsgroep aangedrongen. Oproepen tot stichting van een

eenheidsfront der arme, onderontwikkelde, gekleurde. Afro-

Aziatische of gekoloniseerde volken, werden regelmatig door
mensen als Soekarno, Pandit Nehroe, Maarschalk Tito. Kwame
Nkrumah,, Nasser en vele anderen gedaan.

De eerste keer, dat deze drang tot samengaan in een

gesloten frontvorming van een grote groep der hier bedoelde
landen zich in het volle licht van de politieke wereldarena
demonstreerde, was ter gelegenheid van de roemruchte Confe-

rentie van Bandoeng in April 1955.
De Conferentie te Bandoeng kan als een logische conse-

quentie worden beschouwd van het bewustwordingsproces in de
arme landen en van hun wil ih de wereldpolitiek een woordje
mee te spreken. Een van de hoofddoeleinden van deze confe-
rentie was het tot stand brengen van een nauwere aaneenslui
ting van de arme landen. De thema s die werden besproken wa-
ren de strijd tegen de koloniale overheersing de dreiging
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van het neo-kolonialisme, vraagstukken rond de rassendis-

criminatie, politieke en culturele samenwerking en de for-
mulering van een gezamenlijk standpunt m.b.t. de vraagstuk-

ken van de economische ontwikkeling.

Als men de commentaren leest, die indertijd naar aan-
leiding van deze conferentie verschenen, dan krijgt men

sterk de indruk, dat bij velen het gevoel heerste, dat in

Bandoeng een derde wereldmacht in de vorm van een wettelijke

pressiegroep van onderontwikkelde gebieden was geboren.

Men wees op het enorm gestegen solidariteitsgevoel on-

der de ontwikkelingsvolken en verwachtte, dat deze een

nieuwe zelfstandige rol in de wereldpolitiek gingen spelen.

Sommige journalisten spraken van de "onuitwisbare indruk",

die op de wereldopinie was gemaakt en de nieuwe fase, die

er voor de betrokken landen begon.

Anderen, minder ver reikend in hun prognose,twijfelden
aan de directe en concreet tastbare resultaten van de con-

ferentie, maar zagen haar desalniettemin als een eerste

uiting van een gestaag en onweerstaanbaar bewustwordingspro-

ces,dat uiteindelijk uitlopen zou op een krachtenbundeling,

die op de lange duur een faktor in de wereldpolitiek zou wor-

den en die als zelfstandige entiteit naast de bestaande mach-

ten van Oost en West, een eigen rol zou gaan spelen.
1)

De feiten hebben ons sinds die tijd echter geleerd,dat

deze verwachtingen misschien wel een kleine kern van waar-
heid bevatten, maar dat ze als geheel beslist te hoog ge-

spannen en prematuur waren en tot nu toe niet zijn uitge-

komen.

1) W.Riepr: Wirtschaftswunder fur farbige Vdlker;Hamburg, 1961,blz.99.
H. Kalbitzer: EntwicklungslRnder und Weltdichte; Frankfurt a.M.,1961,blz. 125-126
M. Schmitt: Partnerschaft mit Entwicklungsl ndern; Stuttgart, 1960, blz.24.
J.Baumier:   Ce  que  fut la conference de Bandoeng; Etudes miditerranbennes.herfst

1961, blz. 55.
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Het bleek immers:

a. dat de Bandoenglanden niet representatief waren voor de

hele groep van ontwikkelingsgebieden.

b. dat van de verwachte eenheid van denken en handelen in de

praktijk maar weinig terecht is gekomen.

De deelname aan de Bandoengconferentie was immers op de

keper beschouwd maar zeer beperkt.

Een zeer groot aantal ontwikkelingslanden deed

niet mee en een deel daarvan distancieerde zich zelfs uitdruk-

kelijk van de in Bandoeng aangenomen resoluties en besluiten.
Vooreerst werden immers de uitnodigingen slechts aen de op dat moment on-

afhankelijke  of ze] fbesturende ]anden gestuurd, waardoor  de nog grote groep
van ander vreemd beheer staande gebieden niet was vertegenwoordigd.

De Centraa] Afrikaanse Federatie, die we] was uitgenodigd, bes]oot aan
deze oproep geen gehoor te geven

Latijns-Amerika tens]otte vertponde maar weinig affiniteit voor de in
Bandoeng ontluikende Afro-Aziatische gemeenschap en werd dan ook niet tot
de con ferentie uitgenodigd

Verder toont de lijst van w41 verschenen landen, dat ook

in deze kleinere groep de nodige voorwaarden voor de vorming
van een gesloten "derde macht" nog niet aanwezig waren.
Landen die tot de Westelijke bondgenoten kunnen worden gere-

kend, zoals Zuid-Vietnam, Pakistan, Iran, Japan, Thailand,
de Philippijnen en Turkije zaten er naast de vertegenwoordi-
gers van Volks-China en haar satellieten NooFd-Vietnam en

Noord- Korea.

Het begrip "Bandoeng-staten" bleef derhalve voorlopig
verbonden aan een eerste grootscheepse poging tot het berei-

ken van een grotere Afro-Afrikaanse solidariteit. Op deze

conferentie werd het bewijs geleverd dat de landen in kwes-

tie een aantal gelijkgerichte eisen, aanspraken en wensen,

verwachtingen en hoop met elkaar gemeen hebben. Tot de vor-

ming van een re6el machtsblok is het echter in de praktijk
niet gekomen.
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Sinds Bandoeng hebben intussen verschillende conferen-

ties met ongeveer dezelfde strekking plaats gevonden. Twee

punten zijn hierbij van belang:

- Vooreerst breidde het aantal landen dat er aan deelnam,

zich gestadig uit. Terwijl Bandoeng bezocht werd door afge-

vaardigden van 29 staten, waren er op de Afro-Aziatische
solidariteitsconferentie te Cairo in 1958 reeds 43 vertegen-

woordigd. Dit getal was in 1963 op de conferentie te Moshi

in Taganyika reeds tot 60 gegroeid en het aantal naties dat

zich op de wereldhandelsconferentie van Gendve in 1964 als

een gesloten front van ontwikkelingslanden gedroeg, kwam hier
zelfs nog aanmerkelijk boven uit.

- Ten tweede: Al deze conferenties, en ook de kleinere, die

intussen in Casablanca, Belgrado en Cairo werden gehouden,

draaiden steeds weer om dezelfde grondthema's, met name: het

imperialisme, het neo-kolonialisme, de rassendiscriminatie,

de onderontwikkeldheid en de noodzaak van economische en po-
litieke samenwerking. Als zodanig leverden ze het bewijs van
het ontstaan van een steeds sterker gevoelde belangen- en

wilsgemeenschap.

Dit alles was voorlopig niet voldoende om tot de vorming van

een echt machtsblok of eek pressiegroep van onderontwikkelde

staten te komen.

Telkens weer bleek dat de Afro-Aziatische solidariteit

niet overeen kwam met de individuele belangen van de afzon-
derlijke landen. De tegenstellingen op de conferentie te

Belgrado (1961) en de vruchteloze pogingen om in het Indi-

sche-Chinesche conflict te bemiddelen (1962-1163) toonden
duidelijk de onmacht en de innerlijke verscheurdheid binnen
de betrokken landen.

*****
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Ook in een meer beperkte kring is het de armere landen
tot nu toe nog niet gelukt, tot de vorming van werkelijke ac-
tieve en strijdbare pressiegroepen te geraken.

-   Weliswaar bestaat er een Arabische Liga, maar de inner-
lijke zwakte daarvan, veroorzaakt door onderlinge rivaliteit,
is veel te groot, om binnen afzienbare tijd te kunnen ver-

wachten, dat er een Arabische eenheid geschapen zou worden,
die groot, krachtig en 66n genoeg is, om din gesloten zelf-
standige machtspositie in te nemen.

Hoe ver men hier nog van af is, blijkt we] uit het feit,  dat ze]fs de ge-zamenlijke en jaren  oude vij andschap tegen Israil  niet de nodige binding  voor
het vormen van een gesloten eenheidsfront wist te bewerkstelligen, om tot ge-
codrdineerde actie over te gaan.

Ook de in Cairo (Januari 1964) gehouden Arabische topconferentie is er
slechts nauwelijks in ges]aagd de bestaande interne spanningen en  tepnste] -lingen  voor de were] d te verbergen. De voornaamste hiervan  zijn:  De  »te  vanMarokho  en  Algerid  over  een  stuk   van de Saharah, de strijd tussen Egypte  en
Saoedi-ArabiE over Jemen, de tegenstel ]ingen tussen Nasser en Bourguiba  van
Tunesi8  (o.a.  over de erkenning van Isra6]), de antithese tussen Jordanig en
Egypte, het uiteenval]en *an de Verenigde. Arabische-Republiek, de spanningen
tussen Syrid en Irak, de tegenstellingen tussen de rijkere en de armere, de". progressieve  " en  de " reactionaire " Arabische  l anden  en  ten  slotte  de
toenemende social e tegenste] ]ingen  binn en het grootste  dee]   van de aange-
sloten  1 anden  ze] f.

Ook  al   mag  men   ste] 1 en   dat de eerste stappen   in de richting  van de vorming
van een pressiegroep zijn gedaan,   ook   al   is de Arabische eenheid een ideaal,
dat  door  ve] en aangehangen en nagostreefd wordt, een actieve  aaneenges]oten
pressiegroep bestaat er nog niet.1)

-   Ofschoon te Addis Abbeba een groot aantal Afrikaanse
staten een "Charta der Afriktanse Naties" ondertekend hadden,
biedt ook hier het politieke totaalbeeld van dit continent op
dit  moment  nog geen duidelijke aanwij zingen,  die  op  een  uni-

1)  H.Gorgen:  ·Entwick]ungs];inder  in  der  Fntscheidung,  Das Par] ament,  B  13/64,Bonn 1964, blz. 19.
L.Binder: 1he Middle East as a Subordinated Rolitical System; World Po]itics,1958, b]z. 408-429.
R.Campbell: Defence of the Middle East, New York, Praeger, 1960.
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ficatie van de gezamenlijke politieke krachten als bijdrage
tot de schepping van een aktieve Afrikaanse macht in de are-

na van de wereldpolitiekwijzen. 1)

De voorwaarden voor politieke aaneensluiting en gezamen-

lijke aktie zijn nog kennelijk niet aanwezig.

Op dit moment is Afrika gebalkaniseerd in meer dan 50 staten en afhanke-
lij ke gebieden
Maar weinig van deze staten vormen, ondanks alle.nationalisme dat de lei-
ders ervan ten toon spreiden, een echt nationaa] geheel Ze kwamen tot
stand binnen de grenzen, die de Europese grootmachten destij ds  op   de
Conferentie van Ber]ijn vrij arbitrair over  de  toen nog grotendeel s witte
kaart van Afrika hebben getrokken Het gevo]g daarvan is, dat men, nu deze
overheersers  op de achtergrond treden, te maken  k rij gt  met alle moge] ijke

centrifugale krachten   binn en de staten   zel f    De zeer k]eine regerende  bo-
ven] agen vechten  om de instandhouding en versterking van het nationa]e  ge-
heel en het behoud van hun pas verkregen persoonlijke voorrechten Bijna
overal heerst er onrust  en in sommige landen  is er reeds een socia]e strij d
ontbrand, die zich nu niet meer tegen de vroegere ko]oniale overheersers
richt, maar tegen de eigen Afrikaanse 1 eiders,  die de staat en de samen-
leving beheersen.

Ze] fs de Afrikaanse regionale aaneensluitingen, zoals die van de Casa-
blanca-staten,   van de Brazzavillegroep  of  van. de voormalige Britse gebie-
den in Oost-Afrika, zijn door hun politieke voorgeschiedenis en doe]ste]-
]ingen geen echte voor]opers van een werkelijke Afrikaanse eenheid. Het
zijn eerder  met  e] kaar concurrerende be] angengroepen en exponenten  van
rege] bestaande of vermeende tegenste]]ingen, dan bewijzen, dat er nu ook
op het zwarte continent binnen afzienbare  tij d meer eenheid van denken  en

actie kan worden verwacht

-   Een derde groep staten, die voor blokvorming binnen de
grote groep van ontwikkelingslanden in aanmerking komt, wordt

gevormd door de Latijns-Amerikaanse republieken. Ook deze
landen vormen momenteel echter beslist nog geen pressiegroep

in de eerder omschreven betekenis.

1)  H Wouters: Zwart Afrika; Sal amander Reeks, Amsterdam,  1959.
A. Campbell: Afrika, Gesicht und Seele; Stuttgart, 1954.
0 Meeker: Report on Africa; Gatto & Windus, Londen 1955.
J.Muntu Jahn: An Outline of Neo-African Londen, 1961.Culture;
F. Ansprenger: Politik im schwarzen Afrika; Keu]en, Op]aden, 1961.
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Ondanks de grote overeenhomsten  in  taa]   en  cultuur  zijn   ook  deze ] anden

momentee] politiek meer van e]kaar gescheiden dan verenigd. Het proces van
maatschappe]ijke schaa]vergroting,  dat  er  op  gang komt, is voora] snog meer
gericht  op de samensme] ting van gedee] ten van landen in werke]ijk national e
staten, dan van onafhanke]ijke ]anden in een supra-nationale Latijns-Ameri-
kaanse politieke eenheid. Bovendien is de interne situatie in de meeste re-
publieken maar weinig stabie].  De ] anden lijden reeds lang onder de tegen-

ste] ]ingen binnen de heersende elite  zelf, en worden  de ] aatste tijd steeds
meer verscheurd door een sociale strijd, welke ]ijnrecht naar een acute so-
ciale crisissituatie voert. In vele staten komen en gaan de nieuwe bewind-

voerders met grote frequentie.
1)

Ofschoon er in hee] Zuid-Amerika een sterk anti-Amerikanisme bestaat, re-
kent men het hele continent, met uitzondering van Cuba tot het Westen.

Men is weliswaar geen lid van de N.A.T.0.,  maar via de O.A.S. (De Organisa-
tie van Amerikaanse Staten) bestaan er toch een groot aanta] bindingen en
verp]ichtingen,   die het gebied afschermen tegen beinvloeding van buiten.
Culturee] behoort Zuid-Amerika tot de Westelijlle cultuurkring en de leiden-
de kringen  in  zo  goed  als alle staten  zijn van Biropese herkomst.  De  anti-
thetische gevoe]ens die er bestaan, richten  zich  even goed tegen deze bl anke,
heersende groepen als tegen het Westen  en de rijke ] anden als zodanig.

Zonder revo]uties naar Cubaans recept bestaat er echter op korte termijn
maar weinig kans, dat deze latente anti-gevoelens tot directe actie en zeker
niet tot coalities  leiden, om kracht  bij te zetten aan social e eisen  op  in-

ternationaal   pl an. Een echte pressiegroep vormen de 7*lidamerikaanse Repub]ie-
ken in dit stadium dus zeker nog niet. 2)

****

1) J.C.Mariategui: Siete Fnsayons de Interpretarion de la Realidad Peruana;
Editorial Universitaria, Santiago, 1955.

F. B.Pike (ed.): Freedom and Reform in Latin America; University of Notre
Dame Press, Notre Dame, Ill.1959.

H.Flores de la Pena: Los Obstaculos al Desaro]10 Economico; Mexico City 1955.
O.Paz: El  Laberinto  de  la  Sol edad; Fondo de C ]tura   Economic.a,

Mexico, 1959.

2)  A.O.Hirschmen (Es): Latin American Issues, Essays and Comments,New-York, 1961.
Hierin voora] de vo]gende artikelen: A.O.Hirschman: Ideol ogies
of  Ec(nomic Devel opment in Latin America,   en  Ypsi]on·   A Note
on  Inter-American Rel ations.   met het commenta ar hierop.

Sa] vador de Madaria ga: Latin America between the Eagle   and  the  Bear,  New
York, Nederl andse vdrtaling Latijns Amerika tussen  oost  en
West,  Rotterdam/' s Gravenhage.  1964.

L.Bryon e. a.: Social Change in Latin America to day, its Implications for
U.S.Policy; Harper, New-York, 1960.

W. W.Pierson & F. Gi]: Governments of Le tin America; Mc Graw-Hill, 1957.
E. Lieuwen: Arms   and Po] itics in Latin America; Praeger,New-York, 1960.
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Uit dit alles zou men vervolgens de conclusie kunnen
trekken, dat de ontwikkelingslanden tot nu toe, n6ch als to-

taliteit, n6ch waar het om grote en belangrijke delen van

deze totaliteit gaat. werkelijk bezig zijn een gesloten

front (in de zin van een georganiseerde pressiegroep of
"Klasse fiir Sich") tegenover de rijke naties te vormen.

Men vergeet dan echter:

a. dat het optreden der arme naties in de wereldpolitiek,

sinds de periode 1953 1955, steeds veelvuldiger, belang-

rijker en homogener is geworden:
b. dat dit optreden voor een groot deel gebeurde en ook het

meeste succes opleverde voor het Forum der Verenigde Na-
ties. Hier werd de rol en de invloed van de ontwikkelings-

landen als groep steeds belangrijker. Dit betekent echter,

dat het orgaan, dat in eerste instantie het belang van de
wereld als geheel moet behartigen, terwille van dit alge

mene belang  steeds meer aandacht aan de ondergeprivile.

gieerde positie en de ontw4kkeling der arme landen is

gaan besteden (zie hoofdstuk VI).

c. dat deze tendensen inmiddels culmineerden in de Wereld-
handelsconferentie van Geneve in 1964.1) Op deze Conferen-

tie maakte de hele groep van Afrikaanse Aziatische en La-

tijns-Amerikaanse ontwikkelingslanden voor het eerst in

de geschiedenis een eensgezind en massaal gebruik van hun
potentiele macht en traden in een gesloten front tegen de

rijke naties op.

1)  S Knrteweg. Financing Development through Tariff Revenues; Earmarking Funds.
A New Approach, International Devel opment Review;   Vol   VI,No. 1,
Maart 1964.

A.H.M.A]bregts: De Uitbreiding van de Internationale Handel;  De Wereld-
hande]sconferentie· Economie, Jg. 28, nr.7, April 1964, blz.
289-296.

International Chamber of Commerce: United Nations Conference on Trade end
Devel opment; (IN, EL/TR./35),   1964.
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Ofschoon het initiatief tot deze conferentie in 1961

door de Sowjet-Unie werd genomen. met de kennelijke bedoe-
ling een confrontatie van de arme landen met het Westen te

veroorzaken, bleek al spoedig dat de revindicaties van de-
ze eersten zich op deze conferentie niet enkel tegen het

Westen. maar ook tegen de ontwikkelde communistische wereld

richtten. De tegenstelling Oost West bleek al spoedig om te

slaan in een nieuwe antithese van Zuid tegen Noord. Waarbij

onder "Noord" heel uitdrukkelijk de "Rich Men s Club" van
Noord·Amerika  Australio en Europa. inclusief Oost Europa
en de Sowjet Unie  dient te worden verstaan.

Op deze conferentie slaagden de - nu in een werkelijke

pressiegroep verenigde - arme landen erin. de rijke naties
in een soort defensieve en "schuldige" positie te manoeuvre-
ren-

Door een goed gebruik van hun stemmenmeerderheid heb-
ben zij getracht Oost en West tot verregaande handelsconces

sies te dwingen en de stroom van de internationale hulpver-

lening te verbreden en te versnellen.

Ofschoon het directe re6le succes van deze actie

slechts zeer beperkt bleef  is men er echter wel in geslaagd

een basis voor nieuwe en verhevigde collectieve revindica-
tieve actie te leggen. Men heeft n 1  kunnen bewerkstelligen

- dat er in de toekomst minstens om de drie jaar in UNO ver-

band een soortgelijke handelsconferentie wordt gehouden.

- dat er onder VN auspici6n twee nieuwe organen zullen wor-

den opgericht, die beide voor de arme landen van vitaal

belang kunnen zijn (n l  een Wereld-Handelsraad en een

Wereld Ontwikkelingsraad).
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Beide organen zullen bevoegd zijn aanbevelingen te doen.

Het eerste met een stemmen meerderheid van twee derde,en

het tweede met een eenvoudige meerderheid. Omdat de arme

landen deze meerderheden zonder meer bezitten, betekent

dit, dat ze - als ze in staat blijken hun gezamenlijke
belangen collectief te blijven behartigen - het in deze

nieuwe organen permanent voor het zeggen zullen krijgen
Welnu. deze tendenties en speciaal het spectaculaire

gezamenlijk optreden van de arme landen te Geneve was al-

16en maar mogelijk, omdat men zich collectief van de ei-
gen positie en de eigen belangen bewust was, omdat op

grond hiervan een gezamenlijke wilsverbondenheid en streef-

gemeenschap is ontstaan, omdat er groepen hebben gewerkt

die de latente kracht der amorfe "Klasse an Sich" hebben

gemobiliseerd en georganiseerd voor de strijd voor het
collectieve eigen belang.

Hiermee zijn in eerste aanleg alle ingredionten voor
de vorming van een strijdklasse van arme landen aanwezig.
Veel mdir dan in aanleg zijn ze dit echter zeer zeker nog

niet, omdat een hechte klasse-eenheid van inzicht, doel-

streven en handelen slechts gesmeed wordt in het vuur van
een lange. verbeten en harde strijd.

Als de voortekenen niet bedriegen, is Genbve derhal-

ve weliswaar een mijlpaal aan het begin van deze te ver
wachten klassenstrijd, maar ook nog niet veel meer dan
dat. Ofschoon alles er op wijst, dat de onderontwikkelde
naties inderdaad in de nabije toekomst echt een strijd-

klasse zullen gaan vormen, zijn ze dit op dit moment al-
leen nog maar bezig te worden.

b. De Rijke Naties.

Zoals in het voorgaande werd aangetoond, vormen de
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rijke landen op grond van hun veel hogere ontwikkelingspeil,

hun bereikte levensstandaard, het gezamenlijke belang  dat ze
bij de handhaving daarvan hebben en de groeiende bewustwor-

ding van deze situatie,een duidelijke "Klasse an Sich".
In hoeverre is er op deze basis tot nu toe sprake van de

vorming van een "Klasse fur Sich", van een verdedigende strijd·
klasse tot behoud van de bestaande "status quo"?

Zo op het eerste gezicht bestabt een dergelijke strijd-
klasse van rijke naties in het geheel niet.

Op de eerste en voornaamste plaats zijn immers de Ooste-
lijke en Westelijke leden van deze potentiele strijdklasse

onderling in een alles omvattende, maar op een voorlopige
"deadlock" uitgelopen wereldbeschouwelijke, (Marxisme-
Pluralisme) economische, (meer gebonden- vrijere economie)

en politieke (totalitarisme-parlementarisme) strijd gewikkeld.

Daarbij komt, dat n6ch het "Oosten", n6ch het "Westen"
1)in feite intern een werkelijke hechte eenheid vormen.

Zel fs indien  men  in dit kader  van de vo]komen normale en begrijpe]ijke
strijd tussen Rood-China en de Rissen afziet, zijn de op all turee], histo-
rische en politieke be] angen gebaseerde tegenste]]ingen binnen  het  z. g
"Oostblok" zo groot, dat, ondanks de uniforme denk- en actiepatronen, die
men via het Marxisme - Leninisme en de Rissische suprematie heeft wi]]en
afdwingen,  het "blok"  ze] f af en  toe in zijn voegen blijkt te kraken Eerst
de Joegos]avische ketterij   en  1 ater de gebeurtenissen  in  1 anden als Honga-

2)rije, Po]en, Albanid en Roemenid zijn wat dit betreft duide]ijk genoeg

Nog evidenter is, dat ook het Westen niet als een vol-

komen homogeen blok beschouwd mag worden.
Economisch wordt de Weste]ijke eenheid door het bestaan van de E.E.G, de

E.V.A, een aan ta] andere preferen tidle bindingen  en de gehee] eigen positie
der V. S.A  doorbroken

1) H Gdrgen Op,Cit, blz. 13 en 21.

2)   F  Sternberg: Wer beherrscht  die  2  Holfte  des 20 Jahrhunderts?; geciteerd
in (Rirgen, Op Cit.
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Militair rommelt het zo af en toe in de N A T 0, dat geboeid toeziende
buitenstaanders er van schrikken . Politiek gezien heeft ieder ]id duide-
lijk zijn eigen bijzondere be]angen en sommige ]an den, speciaa] het Frank-
rij h  van  de  Gaulle,   gaan  bij het nastreven daarvan, doe]bewust hun eigen
weg. En tens]otte bestaat er op ideo]ogisch terrein een p]ura]isme, dat
de diepere conflicten tussen Christendom en humanisme, tussen socialisme
en ]iberalisme. tussen par]ementaire· en "ge]eide" democratie d. m. v. steeds
weer nieuwe compromissen moet mitigeren.

De houding, die men vanuit de rijke landent en meer in
het bijzonder vanuit al de facties binnen deze groep, tegen-

over de armoede in de wereld en de zich emaniciperende arme

naties aanneemt, kan derhalve in eerste instantie  niet an-

ders dan genuanceerd zijn.
Desondanks kan er echter op enkele algemene tendensen

gewezen worden, waaruit duidelijk blijkt, dat er thans bij

de groep rijke naties (zij het danook nog slechts in een

allereerste beginfase en zeer voorzichtig) een ontwikkeling

gaande is, die een grote overeenkomst vertoont met de pro-

cessen, welke in de loop van de vorige eeuw de bourgeoisie
van een "Klasse an Sich" tot een "Klasse fur Sich" omvorm-

den  (Vergelijk het gestelde in par. 1 van dit hoofdstuk).

-    We kunnen n. 1. op de eerste plaats constateren, dat het

steeds sterker groeiende collectieve bewustzijn bij de rijke
landen van hun eigen gelijke positie, van hun gezamenlijke

belangen en uiteindelijke lotsverbondenheid in de crisis-

situatie. die bezig is te ontstaan, in wezen soortgelijk is

aan het bewustwordingsproces, dat indertijd van de bour-
geoisie een latente streefgemeenschap maakte.

Dit bewustwordingsproces ontmoet min  niet  alleen  in het Westen,  maar ook
in de Sowjet-Unie, die hoe langer hoe duidelijker in een positie gekomen
is,  dat  ze zich tegen  de druk  van het grootste ontwikkelings] and ter wereld,
China, verdedigen moet. In het conflict Moskou-Peking is de strijd om de
juiste interpretatie van de ware ]eer van Marx en Lenin s]echts het ideolo-
gische rookgordijn waarmee deze tegenste]ling tussen  arm en rijk in nevel s
wordt gehuld.
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Deze  toestand  1 eidt de Iuitse auteur Hans Fleig  tot de opvatting,  dat  er
onder  de  druk der feiten ]angzaamaan  een be] angengemeenschap tussen  de
Sowjet-Unie en het z g Vrije Westen aan het ontstaan zou zijn 1)

Ook  President  de  Gaulle  wees  er  tijdens een persconferentie  op 10 november
1959 op, dat de blanke wereld hoe langer hoe meer in deze]fde boot gaat
varen De armoede  in  Azid,   Afrika  en Latijns-Amerika brengt gevaren  met
zich  mee, die zowel voor Flu ssen  al s Wester] ingen acuut kunnen worden

Op de tweede plaats is de houding, die men jegens de

arme landen in feite aanneemt, sterk vergelijkbaar met
die, welke de gezeten burgerij jegens het armenprobleem
in het beginstadium der nationale sociale kwestie aannam.

Ofschoon men immers ieder  voor  zich  in  het al gemeen de opvatting  hu] -
digt,   dat  men  m b t een eventue] e schuldvraag  t a v de heersende armoe-
de  in de were]d moree] vrijui t gaat, vindt  men  het op grond  van het reeds
beschreven gevarieerde motievenste] se]  toch  wel  wenselijk, en  ze] fs  nood-
zake]ijk,  om iets  (zij  het  den  ook niet vee] ) aan internationale on twil,ke-
]ingsbij stand  te  doen. 2)

Men is echter tot nu toe in geen enkel ontwikkelings]and bereid, deze
hulp  tot  een werkelijk offer te ]atm uitgroeien  of op hande]sgebied  aan
de arme natie concessies te doen, die in de eigen samen]eving tot belang-
rijke minder aangename repercussies zouden leiden. Overal biedt men weer-
stand  aan  de  druk  der  arme  1 anden  om meer  te  doen,  dan  men uit eigen
souvereine goeddunken nodig acht.

-   Ten derde is het evident, dat men overal in de rijke
wereld, op precies dezelfde manier als vroeger bij de
bourgeoisie, de houding van de andere rijke partners tot

uitgangspunt, referentiekader en richtsnoer voor het eigen

optreden jegens de ontwikkelingslanden inneemt. Dit blijkt
uit het feit dat, tegelijk met de sterker wordende revin-

dicatieve actie der ontwikkelingslanden, niet alleen de

twee grote rijke wereldblokken, maar ook de landen daarbin.

nen, m. b.t. de internationale hulpverlening, de facto

1) Hans Fleig: "Sowjet Rus]and und die Wel t von Morgen";in '6ffene Welt",
Heft 11, Nr. 65, Maart 1960, pag. 72-95,

2) De hulp die op dit moment aan de arme ]anden gegeven wordt komt overeen
met ongeveer 1% van he Nationa]e inkomen van de rijkc landen.
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steeds meer een analoog standpunt gaan innemen.Dit blijkt

o.a. uit de in de vorige alinea beschreven feitelijke han-

delwijzen.

Vervolgens zien we, dat er binnen de groep (of groepen)

van rijke landen bepaalde naties naar voren treden, die

door hun houding, voorbeeld en overwegende machtspositie

als leiders optreden en het gedrag van de groep als zoda-

nig - ook jegens de ontwikkelingslanden - min of meer be-

palen.

En tenslotte bestaat er thans op internationaal niveau

op sommige essentiele punten een duidelijke analogie met
de wijze waarop de ondernemers destijds hun gezamenlijke
belang tegen de eisen der armen verdedigden en de manier

waarop ze zich daartoe in georganiseerde machtsgroepen

gingen verenigen.

Zo waakt men er op politiek gebied in de U.N.0. en op economisch gebied
bij de bestaande financlee]-economische international e organisaties  met
dezelfde zorgvuldigheid. als destijds in de nationa]e par] ementen voor,
dat het stemrecht ten allen tijde z6 geregeld is, dat in kwesties, waar
het  bel ang  van de rijkc  landen in gevaar  komt, het a]tijd  de  stem  van
deze rijke naties  is, die uiteindelijk de doorslag geeft.
Dit b]ijkt o.a. uit de stempfocedure in de Veiligheidsraad, bij de We-

1)

reldbank,   de  "International Finance Corporation", de "International
Development Association", het " Monetary Fund " en het " General Agreement
on Tariffs and Trade ". Bijzonder leerzaam is in dit verband ook de hou-
ding, die met name door de Westelijke rijke naties werd ingenomen jegens
de " Internationa] Trade Organization ", welke men in 1947 wilde oprichten;
jegens  het " special United Nations  Fund for Economic Devel opment",  dat
niet van de grond kwam, t. a,v. de I.D.A. waar men wil aan meedeed en ten-
s]otte de verdedigende actie,  die men  in  1964 op de Wereldhandel sconfe-
rentie van Geneve voerde. 2)

-

1)  2ie:  Voorlichtingsdienst  der V N: Feiten  over de Verenigde Naties; 1962,blz. 12

2) Zie o. a. L.H.Janssen: Evolution in Development Aid since 1945; Op.Cit.
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Een eerste aanzet tot de oprichting van organisaties, waarin bepaa]de
groepen van ]anden gezamenlijk hun houding ten' overstaan van  de arme wereld
of zekere groepen daarvan bepa] en  (en  op  deze  wij ze ook hun co]]ectieve be-
langen behartigen) vindt men vervo] gena  in  de ontwikkelingswerkgroep binnen
de  E  E.G  ,   het " Deve] opment Assistance Committee" binnen  de  O. E. S.0,  het
periodieke overleg binnen de groep b]anke ]anden  van het Oostblok  t.a.v    de
te voeren ontwikkelingspolitiek en misschien zelfs in de ontwikke]ings con-
sortia, waarin   bep aa] de groepen rijke   ] enden   hun   hulp aan bepaal de ontwilcke-
lings]anden codrdineren.

Echte strijdorganisaties, speciaal opgericht ter verde-
diging van het collectieve eigenbelang van de bezittende

groep, zoals deze hun belichaming· vonden in de vakorganisa-
ties van werkgevers op het nationale niveau, bestaan er ech-

ter tot nu toe op het internationale vlak beslist nog niet.

Hierbij moet men echter bedenken, dat het ook vroeger in de

Westerse landen heel lang geduurd heeft, voordat de druk van

arbeiderszijde z6 groot werd, dat de bourgeoisie het nodig

vond over haar vele interne b61angentegenstellingen heen te

stappen om zich hier gezamenlijk tegen te verweren.

Internationaal bezien zijn de door werkelijke macht ge-
steunde collectieve eisen van het landen-proletariaat nog
niet van dien aard, dat de rijke naties binnen elk machtsblok
en zeker de twee rijke machtsblokken als zodanig, daardoor
gedwongen zouden zijn, over hun wederzijdse tegenstellingen
heen te stappen en zich in grote georganiseerde strijdgroepen
hiertegen te verdedigen.

Het is echter een onmiskenbaar feit. dat de eerste symp-
tomen,welke  in deze richting wij zen,er reeds  zijn.

Men kan derhalve als conclusie van het voorgaande alleen
maar stellen, dat er een aantal weliswaar verspreide maar
toch duidelijke indicaties bestaan, dat bij de rijke naties
m.b.t. de vorming van een eigen "Klasse fur Sich" reeds een
eerste begin gemaakt is.
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HOOFDSTUK V

DE EVOLUTIE VAN DE INTERNATIONALE ONTWIKKELINGSINSPANNING

EN HET WESTERSE SOCIALE WERK: EEN VERGELIJKING

In de voorgaande hoofdstukken hebben wij uiteengezet,
hoe zich op grond van de bestaande ongelijkheid en de daarmee

verband houdende gevoelens van relatieve ontbering, die bij

vele volkeren zijn ontstaan, op wereldschaal een algemeen in-

ternationaal crisisbewustzijn van de mensheid meester maakt.

Dit crisisbewustzijn heeft zowel bij de arme, als bij
de rijke volkeren tot een begin van klassevorming aanleiding

gegeven, en de spanningen die hieruit voortkwamen, bleken
- evenals dit indertijd bij de sociale kwestie in de nu rijke
Westerse landen het geval was - 66n van de hefbomen te zijn

1,die tot een oplossing van de ontstane "ontwikkelingskwestie
kunnen voeren.

In dit hoofdstuk zullen we proberen, of we de parallel
met de Westerse ontwikkelingen op sociaal terrein een stap
verder kumnen doortrekken en nagaan, of er zich gedurende de
laatste jaren 86k op mondiale schaal een vorm van actie heeft
ontwikkeld, die vergeleken kan worden met.de tweede grote
hefboom, die in het Westen tot een relatief bevredigende op

lossing van de sociale kwestie heeft gevoerd, n. 1. die van
het "sociale werk".

Naar onze mening moet deze analogie, als ze bestaat,
gevonden worden in wat men in de praktijk "ontwikkelings-



222

1)hulp" noemt.

Om deze stelling met bewij zen te staven, zullen we  in
het eerste gedeelte van dit hoofdstuk heel in het kort de

algemene ontwikkelingsgang van deze hulpverlening nagaan,ver-

volgens beknopt een overzicht geven, van de vormen waarin, de

terreinen waarop en de kanalen waarlangs hij in de praktijk

gerealiseerd wordt en tenslotte een, uiteraard ruwe en ten-

tatieve, schatting maken van de tot nu toe geleverde inspan-

ning op dit gebied.
In het tweede gedeelte volgt dan de gedetailleerde ver-

gelijking van wat naar onze mening de wezenlijke kenmerken

van het sociale werk en de ontwikkelingshulp zijn.

Par. 1. De Evolutie van de Internationale Inspanning op

dit Terrein.

De aanduiding "ontwikkelingshulp" is in de sociaal-eco-
nomische wereldliteratuur een betrekkelijk nieuw begrip. In
het oudere vaktechnische begrippenapparaat van economen, so-

ciologen of politici komt het woord niet voor en ook als men

de encyclopaediedn.of handboeken voor de sociale wetenschap-

pen er op naslaat. die vobr of zelfs nog gedurende een aantal
jaren no wereldoorlog nummer twee werden uitgegeven, dan zal

men vergeefs naar een woord van deze strekking zoeken.

Het verschijnsel evenwel dat met dit woord aangeduid wordt

1) In de praktijk varieert de interpretatie van dit beFrip van " volkomen be]an-
eloze giften  "  tot    "  elke bij drage, die, onder welke  vorm  of met we]ke  be-loe]ing dan ook, de hierboven uiteengezette ontwikke]ingsdoeleinden in de

praktiik bevordert  ". Het grootste gedeel te  van de internationale hulp  die
de rijAe ]anden  aan  de arme bieden, wordt niet volledig bel angeloos verstrekt.

Ongeacht de motivering van de donors k an men echter stel]en, dat men, be-zien vanuit het standpunt van de ontwikkelinplanden, met hulp te maken heeft
bij al]e inspanningen en overdrachten die direkt of indirekt de ontwikke-
]ingsdoe] einden  van deze 1 an den stimujeren.
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is veel ouder, zij het dan ook, dat het vroeger in een iets
andere vorm voorkwam.

Ook de koloniale moederlanden hebben reeds sinds jaar
en dag in de aan hen toevertrouwde gebieden ontwikkelings-

activiteiten ontplooid. Missie en zending hebben zolang als

ze bestaan werk verricht, dat men nu ontwikkelingshulp zou
noemen. Het West,erse bedrijfsleven heeft op zekere hoogte in
de arme landen altijd een antwikkelingsinspanning geleverd;
de relatief rijke landen geven al lange tijd leningen aan
relatief arme en vele particuliere organisaties zonden reeds

jaren terug mensen, geld en goederen om het lot van de mis-
deelde volkeren te verbeteren.

Toch blijft het waar, dat al deze activiteiten na de
oorlog in een heel ander daglicht zijn komen te staan en ook

in de loop van de tijd een veel meer geconcentreerd en doel-

gericht karakter hebben gekregen.
We zullen hieronder trachten om de hoofdlijnen van de-

1)ze ontwikkeling met enkele wodrden te schetsen,

Op grond van het oorzakencomplex, dat we in hoofdstuk II,
Par. 2 hebben beschreven, werd de belangstelling, die men in
de rijke landen voor de armere delen van de wereld aan de
dag legde, aanmerkelijk groter. Men werd zich bewust van een

situatie, die men in steeds bredere kring hoe langer hoe
meer als verkeerd, gevaarlijk en onhoudbaar ging zien en er
ontwikkelde zich, zoals uiteengezet, een ingewikkeld complex
van politieke, juridische-, economische en ethische beweeg-
redenen, waarom men de arme landen een helpende hand zou
moeten toereiken.

Een van de belangrijkste feitelijke aanzetten tot de

1)  Zie hierover ook: LH.Janssen: Evolution in Development Aid since 1945;
een artikel, dat binnenhort zal verschijnen in de periodiek " Social
Compass."
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internationale ontwikkelingsinspanning, zoals we die nu ken-

nen, is afkomstig van de UNO. Als men in 1945 te San Francis-

co de Verenigde Naties opricht, neemt men meteen in het

Charter van de organisatie een bepaling op, waarin de deel-

nemende landen zich gezamenlijk verplichten, om de nood van
de arme volken te lenigen. 1)

Ter voldoening aan deze clausule en in navolging van de voor-

malige Volkenbond richt men al spoedig een aantal afdelingen

van de V.N. (zoals de ECOSOC, de UNTAB en de UNrAO), of

aparte semi-zelfstandige organisaties (de z.g, "agencies")op,
die zich na verloop van enige tijd steeds meer met deze2)

nood gaan bezig houden.

Omstreeks dezelfde tijd komen ook de eerste grotere

hulpprojecten van de grond, die door individuele, rijke lan-
den voor een aantal arme of verarmde naties werden opgesteld.

Het allerbelangrijkste en meest spectaculaire van deze pro-

jecten was in eerste instantie wel de Marshall hulp, waarmee

de Verenigde-Staten West-Europa in staat stelden, de na-oor-
logse ontreddering te boven te komen. Andere en nu meer op

traditioneel onderontwikkelde landen gerichte programma's

waren die van de Amerikaanse inspanningen, die nu onder de

namen "Help to China", "Help to Greece", en "Help·to Turkey"

bekend staan, en een aantal steunverleningsprojecten van en-

kele Westelijke moederlanden in wat toen nog hun kolonion of

beheerschapsgebieden waren.
Behalve het Marshall-plan, dat in dit kader uiteraard

een zeer specifieke plaats inneemt, werd de aanvankelijke

1)  Zie hoofdstuk III, Par. 3 onder f

2)   Tijdens de eerste j aren  van hun bestaan  is hun activiteit in eerste in-
stantie gericht  op de oplossing  van de acute problemen, waarmee  de  door
de oorlog geteisterde gebieden van de wereld lwaaronder vooral Europa)
worden geconfronteerd.
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hulp vooral gekenmerkt door de beperkte schaal en de betrek-
kelijk weinig planmatige, gecoordineerde en doelgerichte ma-
nier, waarop hij gegeven (en ontvangen) werd en de vooral
politieke motivering die er achter zat.1)

Tegen  het  eind van  de j aren veertig zet vervolgens  een
geheel nieuwe periode in. Bij "de Verenigde Naties" heeft
men na de oplossing van de meest acute problemen in Europa
en het optreden van de eerste jonge naties voor de interna-
tionale fora, steeds meer aandacht voor de ontwikkelingslan-

den gekregen. Men ziet in, dat de bestaande organisaties en
de tot dan toe geleverde inspanning volkomen te kort schie-
ten en komt in 1948 met een voor die tijd groots opgezet
"Expanded Programme of Technical Assistance", dat zowel tot

doel heeft om het werk van de VN en haar organisaties op dit
terrein belangrijk uit te breiden, alsook om het beter te
coordineren.

Parallel met deze ontwikkeling bij de VN, krijgt ook de
bilaterale hulpverlening in deze periode nieuwe impulsen.
President Truman spreekt voor het Amerikaanse Congres zijn
befaamde "Point Four" rede uit, en men z6u kunnen stellen
dat, ondanks het vele goede dat tot nu toe reeds door de VN
en een aantal rijke landen buiten deze organisatie om gepres-
teerd werd, deze rede in feite het beginpunt markeert-, van
de hulpverlening op grote schaal.

Amerika zet nu pas goed zijn schouders onder dit werk
en we zien vanuit dit land hierna een steeds groeiende vloed
van deskundigen, voedingsmiddelen, materiaalvoorraden en
kapitalen naar de onderontwikkelde landen stromen, die alles,
wat door de anderen gepresteerd wordt volkomen in de schaduw
stelt-

1) Zeer typerend zijn in dit verband de cijfers, die het blad " U. S. News andWorl d Report   "  op  22  Febr. 1957   over de omvang  en de verdeling  van de Ameri-kaanse hulover]ening publiceerde.
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Naar gelang de Westeuropese landen hun oorlogswonden te

boven komen, beginnen ook zij uitgebreidere hulpacties te

entameren. 1)

Engeland werkt daarbij nauw samen met de andere rijke
partners uit de Commonwealth (met name Canada, Australi5 en

Nieuw Zeeland) en de Verenigde Staten en richt zijn hulp
voornamelijk op de minder bedeelde landen uit de volkeren-

familie in zijn voormalige imperium.

Frankrijk levert een naar verhouding zeer grote krachts-

inspanning in zijn koloniale of voormalige koloniale gebie-

den, met name in Afrika.

De kleinere landen gaan, zij het dan op een weinig ge-

concentreerde manier, hun bijdragen vergroten en het is
vooral de UNO die van deze inspanningen profiteert,

Omstreeks het midden van de jaren vijftig beginnen ver-
volgens ook de Sowjet-Unie, haar rijkere satellietstaten en

de in de oorlog verslagen landen Duitsland en Japan op sig-

nificante schaal aan de internationale hulpinspanning mee
te doen.

Het  is  in  de  loop van dezelfde j aren,  dat men zowel  bij
de donorstaten als bij de potentiole recipidnten steeds ster-

ker gaat voelen, dat de hulp die verstrekt werd nig groter

en zeker veel beter gecodrdineerd zou moeten worden, om het
beoogde effect van welvaartsstijging te realiseren.

Het zijn vooral een aantal kleine donorstaten en de

groep ontwikkelingslanden die, met name vanwege de politieke

risico's verbonden aan de bilaterale hulp, voor een sterk

vergrote krachtsinspanning, via de UNO ageren. Zo pleit men

1)  Op  grond  van de verschi]lende Colonial Development  and  Wel fare Acts inves-
teerde het Verenigd Koninkrijk in de periode van 1945 tot 1960 voor een to-
tale waarde van i 220.000.000 in de hulpprojecten in de kolonidn.
De hulp die Frankrijk van de 10 jaren van 1948 tot 1958 ami zijn kolonidn
bood, wordt geschat op 6.8 miljard gulden.
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op het terrein van de internationale kapitaalverstrekking

vergeefs voor de oprichting van een groots opgezet "Special
United Nations Fund for Economic Development" (SUNFED),maar
moet zich door de weerstand van de grootste hulpgevers (De
V. S.,  Engeland) bij wijze van compromis voorlopig tevreden
stellen met de betrekkelijk geringe uitbreiding, die het UN-
budget, via de instelling van een "Special Fund" (nieuwe
stijl) onderging.

In de plaats daarvan bleken de grote hulpgevers echter
in ander verband, n. 1. daar waar de stem van de politieke

concurrenten en de eisen der arme landen niet of minder tot
hun recht komen, inmiddels wol tot een grotere samenwerking
bereid. Voorbeelden hiervan werden in hoofdstuk IV, onder
Par. 5 en 6 gegeven.

Al deze vormen van samenwerking hebben echter met el-

kaar gemeen dat het in feite "rich men's charity organi-
zations" zijn, waar van een effectieve inspraak van de be-
langhebbende ontwikkelingslanden maar betrekkelijk weinig
terecht komt.

Par. 2. De Twee Hoofdvormen van Hulpverlening.

a. Financidle en Materidle Hulp.

De meest op de voorgrond tredende vormen, waarin de

rijke naties financi6le en materi6le steun aan de ontwikke-
lingsgebieden geven, zijn momenteel kort samengevat de vol-
gende:

- conventionele leningen en directe investeringen tegen de
voor het internationale verkeer normale interestbetalingen
of winstverwachting. Deze "hulp" is meestal meer op het
beginsel van de "trade", dan op dat van de "aid" gebaseerd.
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Vroeger was dit de enige vorm van internationale investe-

ring. Zij ligt voor een belangrijk deel in de private

sfeer. Ook is het de vraag of iets, waar men op de norma-

le manier voor betaald wordt, nog als hulp gekwalificeerd

mag worden;

leningen die aan de ontwikkelingslanden op gemakkelijke
voorwaarden verstrekt worden, b.v. door het berekenen van

een lage rentevoet, opschorting van de verplichting tot

het betalen van rente en aflossing, toekenning van de be-

voegdheid, om de aangegane lening in het eigen geld terug

te betalen, verzachting van de normaal te stellen eisen

i.v.m. credietwaardigheid, zekerheid en contrSle etc.;

- schenkingen in geld of toekenning van de bevoegdheid, dat

tot een bepaald bedrag in het eigen land of van bepaalde

artikelen gekocht worden kan;

schenkingen in natura, b.v. in de vorm van machineriedn,

complete fabrieken of voedselleveranties. Voedselover-

schotten van de rijke landen worden op deze manier wel
gebruikt ter versterking van de ontwikkelingsinspanning

der onderontwikkelde volken.

De tabellen op de hierna volgende pagina's Keven een

globaal overzicht over de relatieve grootte, de herkomst
en de groeitendenties van de op deze wijze tot nu toe

geleverde krachtsinspanningen. (zie pag. 229)

Als men zich nu de vraag stelt, hoe groot de bijdrage

van de rijke landen aan de ontwikkelingsinspanning van de
arme zou moeten zijn, om het gewenste effect te sorteren,

dan wordt men onmiddellijk met een hele serie nieuwe vra-

gen geconfronteerd, b.v.:
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Tabel 6 Overzicht van de kapitaalhulp, die door de OECD

landen en door het Chinqes -RussischeBlok aan

de ontwikkelingslanden werd verstrekt.

(in miljarden Dollars)

Bilaterale Bij dragen Tota]e Totale
g             Giften   en Semi- Bilaterale

aan Mul ti- Sowj et-Leningen O. E.C.D4              gi f ten ] atera] e CKinese& Cl)  (2) Instanties Hulp.  (3)
hulp

1950-

1955

(4) 1.8 0.1 1.9

1954 0.001

1955 0.003

1956 2.6 0.5 0.2 3.3 0.107

1957 3.0 0.4 0.4 3.9 0.087

1958 3.2 0.8 0.4 4.4 0.205

1959 3.1 0.9 0.3 4.3 0.161

1960 3.6 0.6 0.7 4.9 0.186

1961 3.9 1.5 0.8 6.1 0.294

1962 4.0 1.4 0.6 6.0 0.391

Bron:  Deze  tabel werd samengestel d op grond van gegevens, gepubliceerd  in:
O. E.C.D. : Development Assistance Efforts and Policies; 1964.Zie: L.H.Jan,aeru Evolution in Derelopment Aid; 09.fit.(1) Inclusief herstelbetalingen, leningen terug te betalen ln de Valuta der

X.i „cotneve;te  aort,ai.et.etl„„ov lust„apgo,   mm am,kk,lijs  :,« r jn. r en)
moeten worden terugbetaald.

(2) Officiale leningen met een ]angere looptijd dan een j aar.(3) De betrokken 1 enden zijn USSR, China, 111 garije, Tsjecho-Slowakije, Honga-rije,  Pol en, RoemeniE  en  Oost-Ditsland.
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Hoe lang mag de hulpverlening duren, hoe snel moeten de

inkomens in de landen aangroeien, wat kunnen ze zelf doen en

hoeveel van de daarboven benodigde hulp kunnen ze in feite op

een realistische manier en efficidnt benutten?

Elke schatting, die men van de totale grootte van de

ontwikkelingshulp maakt, zal anders zijn naargelang de ant-

woorden op deze (en soortgelijke) vragen verschillend zijn.
Bij de V. N. is men er indertijd binnen het kader van

het "development decade" van uitgegaan, dat het nationale in-

komen der ontwikkelingslanden omstreeks 1970 minstens met 5%

per jaar zou moeten stijgen om de verwachte bevolkingsgroei
op te vangen en v66r te blijven en bovendien de afstand die

1)hen van de rijke landen scheidt, enigszins te verkleinen.
Om dit als doel gestelde stijgingspercentage te bereiken,
schatte men, dat de arme landen elk jaar plm. 20% van hun
nationale inkomen zouden moeten investeren. De rond die tijd

feitelijk gerealiseerde investeringsquote zou echter. naar

verwacht werd, slechts omstreeks 10% zijn. De overige 10%

zouden derhalve met hulpgelden moeten worden gefinancierd.

Aangezien het gezamenlijke inkomen der rijke naties op dat
moment ongeveer tien keer zo groot was als dat van de arme,

kwam men tot de conclusie, dat de eerste derhalve omstreeks

1% van hun nationale inkomen voor hulpverlening beschikbaar

zouden moeten stellen

De momenteel in feite verleende hulp komt ongeveer met
dit percentage overeen (zie tabel op pag,231). Een aantal

posten zijn in dit cijfermateriaal nog niet opgenomen,zoals
giften van particuliere organisaties zonder winstoogmerk,

niet-gegarandeerde exportcredieten, voedsel- en materiaal-
leveranties om niet,personeelshulp etc.,terwijl ook de hulp-

verlening door niet-0.E.S.0.-landen er niet in tot uiting

komt.

1) Volgens Reso]utie 1710 (XVI) van de A]gemene Vergadering der V.N



Tabel 7 OVERZICHT KAPITAALHULP AAN ONTWIKKELINGSLANDEN IN 1963 (in mln dollars)

Overheidshu]p Particuliere hu]p Exportcre- MEMO POSTEN
dieten

Land Lenin gen   en   Di rec- overheids- gegaran-Bilate-  Mul ti]a-
TotaalTotaal langer  danraa] teraa] te investeringen 5 jaar ]eningen deerd export

1- 5  j aar crediet
1- 5  j aar

Be]gid 74,7 15,5 90,2 51,8 29,2 1,8 8,3 171,2

Canada 90,2 8,9 99,1 4,6             -          - 17,9 103,7

Denemarken 1,1 9,1 10,2 3,0 0,7 -0,5 - 2,8 13,9

Frankrijk 830,9 27,0 857,9 208,4 21,3 3,6 83,1 1087,9

W.Duits]and 396,2 24,8 421,0 107,4 28,7 2,7 28,7 557,1

Italic 62,6 0,4 63,0 129,8 78,1 46,4 18,9 270,9

Japan 159,3 12,2 171,5 79,9 13,3 2,0 0,8 264,7
N
Le

Neder] and 17,8 19,9 37,7 98,3 9,1         - 3,0 145, 1
,.

Noorwegen 2,4 18,3 20,7 3,7             -          - 4,9 24,4

Portugal 47,0 0,1 47,1 ....              -           4,1           -            -

VereniBd-
Konin·Rrijk 369,5 43,4 412,9 281,3 29,9 0,3 68,3 724,1

Verenigde-
Staten 3627,0 217,0 3844,0 878,0 4,0 -B7 26,0 4726,0

Totaa] 5678,7 396,2 6074,0 1846,7 223,9 -26,6 247,5 8145,5

Bron:   Gecompi]eerd uit Tabel   1  in  O.E.C.D. Publicatic: Devel opment Assistgnqe Efforts and Policieq;
1964, pagina 102.
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Het is intussen echter duidelijk geworden, dat het thans

voor ontwikkelingsondersteuning uitgetrokken bedrag, hoe lan-

ger hoe meer en in steeds bredere kring, als ontoereikend

wordt beschouwd.

Steeds luider en steeds dringender worden immers de

stemmen, die omwille van de bQrmhartigheid, het recht, de

angst, de politieke utiliteit, de economische rationaliteit
of om welke andere redenen dan ook, binnen of buiten de V.N.,

om verhoging van dit bedrag roepen.

Op het instituut voor Ontwikkelingsvraagstukken van de
Katholieke Hogeschool te Tilburg zijn, op grond van beschik-

baar cijfermateriaal, een aantal tentatieve en voorlopige
schattingen gemaakt van de grootte der bedragen die onder

bepaalde vooropstellingen met de ontwikkelingshulp gemoeid
zouden moeten zijn in de periode tot 1975.

De uitkomsten van deze berekeningen zijn in onderstaande

tabel samengevat. (De cijfers werden genoteerd in miljarden
dollars).

Tabel 8 ENKELE TENTATIEVE PROGNOSES VOOR DE BEHOEFTE
AAN INTERNATIONALE KAPITAALHULP VAN DE ONT-
WIKKELINGSLANDEN OVER DE PERIODE 1961.-1975

Behoefte  aan  Hu]p  in de jaren:
Gemaakte Veronderstellingen

1961 1965 1970 1975

-   Lage  Groei;   Hoge Besp aringen 10,4 9,6 10,5 12,8

-   Hoge  Groei; Hoge Besparingen 10,4 11,5 15,9 21,5

-  Lage  Groei; Lage Besparingen 10,4 11,8 16,5 24.2

-  Hoge  Groei; Lage Besparin gen 10,4 13,8 20,3 34,1

Bron: Intern I.V.0.-rapport inzake de behoefte aan internationale
kapitaalhulp; Till]urg, 1944.
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Uit deze tabel blijkt  dat het bedrag aan benodigde buitenlandse kapitaa] -
hulp sterk afhankelijk is van de gemaakte vooronderstellingen.

In het eerste al ternatief wordt  een  l age groei gekoppel d  aan een toenemen-
de eigen inspanning. Onder deze, ons inziens weinig realistische, vooronder-
stelling,   blij ft het bemodigde bedrag  aan hulp schomme] en  rond het huidige
niveau.

In het tweede a] ternatief wordt uitgegaan  van een vergrote eigen inspan-
ning.  Ook  in dit geval  blij ft de hu]pbehoefte  stij gen  en  wel  tot   S   21.5
mil j ard   in    197 5.

Het  derde al ternatief veronderstel t geen versne]ling  van het groeitempo
en geen verhoging der eigen rel atieve inspanning.  Bij deze conservatieve
vooronderste]lingen  zou de benodigde kapitaalhulp gel eidelijk aangroeien
tot een bedrag van $ 24,2 mil jard in 1975.

Het vierde alternatief gaat uit van een hoge groei, die bereikt moet wor-
den met een eigen inspanning van de arme ]anden,welke in de grootte-orde
b] i j ft, zoals deze omstreeks  1961  was.  Onder  deze vooronderstelling  zien  we
het  bedrag aan benodigde  hu]p  stij gen  tot 13,8 mil jard  in  1965  en   tot  31!,1
miljard in 1975.

Uit bovenstaande uitkomsten blijkt, dat reeds bij een
beperkte stijging van de inkomensgroei in de ontwikkelings-

landen, welke niet alleen in de lijn der verwachtingen ligt,
maar bovendien zeer wenselijk is, een stijging van de kapi-
taalhulp geboden zal zijn. Gezien de bescheidenheid van de

gebezigde vooronderstellingen, mag zeker aangenomen worden,

dat de berekende bedragen aan hulp, het absorptievermogen
van de ontwikkelingslanden niet te boven zullen gaan. Het is

eerder waarschijnlijk, dat meer uitgebreide hulp, dan de hier

berekende, zinvol aangewend zal kunnen worden.

b. Overdracht en doelmatig gebruik van Westerse kennis, kun-

de en gedragspatronen.

De rijke landen hebben hun rijkdom voor een groot deel
te danken aan het feit, dat ze beschikken over grote aantal-

len mensen met de kennis en kunde die nodig is, om de aanwe-
zige natuurlijke hulpbronnen op de juiste manier te. gebrui-
ken. Het wezen der onderontwikkeldheid schuilt meer nog in
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het evidente gebrek aan dit fonds van wijdvertakte kennis
en kundigheden,dan in een eventueel gebrek aan andere ont-

wikkelingsmiddelen.

Een sprekend bewij s  voor deze stellingen kan gevonden
worden in het verbluffend snelle economische herstel van

door de oorlog tot armoede gereduceerde landen, als Duits-

land en Japan en daarnaast de traagheid van het ontwikke-

lingsproces in de tropische landen.
-.

Het ligt derhalve voor de hand, dat een van de aller-

voornaamste manieren waarop de onderontwikkelde landen ge-

holpen kunnen worden  bestaat in de doelmatige overdracht

van onze eigen veelsoortige kennis en kunde. De rijke lan-

den beschikken over de wetenschapsmensen, vaklieden en or-

ganisatiedeskundigen, die hiervoor nodig  zijn en het  is  ze-
ker, dat deze, mits ze op een juiste manier worden inge-
schakeld, een essentiele bijdrage te leveren hebben.

De ervaring in de internationale ontwikkelingshulp be-

wees dit. Ze bewees echter daarnaast ook, dat de Westerse
kennis en kunde typisch Westers is. D.w. z., dat ze op on-

eindig veel manieren verweven is met het hele denk- en han-

delingspatroon van de Westerse cultuur-  Zo is toepassing
van de Westerse techniek niet los te denken van de disci-

pline, de werklust, het aanpassingsvermogen en de ethiek
van het Europese en Noord-amerikaanse arbeidersleger. Zon-

der de expansiedrang, stuwkracht en energie der Westerse
volken, zonder de verbeeldingskracht, het verantwoordelijk-
heidsgevoel, en de politieke en religieuze idealen van al-

len, die daar bij het produktieproces betrokken zijn, zou

hun doorbraak naar groei en welvaart nooit geslaagd zijn.
Dit betekent echter, dat de volken van de onderontwik-

kelde landen, behalve kapitaal en technische bekwaamheid,

ook een flink deel van de Westerse mentaliteit zullen moeten
overnemen.
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Nu zullen wij de laatsten zijn, die de pretentie heb-

ben om de Westerse leefwij ze en denkvormen  in  al hun facet-
ten aan de anders geaarde volken op te dringen. We stellen

slechts, dat voor het slagen van de ontwikkelingsinspanning
zekere typische Westerse denkinstellingen noodzakelijk zijn.
Ook deze zullen dus moeten worden overgebracht.

Meer en diepere contacten van mens tot mens, van groep

tot groep en van land tot land zijn dus nodig, om de arme

naties er boven op te helpen. Hoe breder, hoe dieper en

veelvuldiger deze contacten, des te effectiever zal de ver-

eiste mentaliteitsbeinvloeding plaats vinden.
..

Het menselijke contact is derhalve een van de hoekste-
nen van de ontwikkelingshulp, een hefboom voor de totstand-

koming van de nieuwe welvaartsmentaliteit.

Enkele van de meest belangrijke wijzen, waarop deze
hulp van mens tot mens gegeven wordt, zijn:

- De internationale technische bijstand, geleverd door het

leger van deskundigen op velerlei terreinen en velerlei

niveau, die worden uitgezonden door de Verenigde Naties

en haar gespecialiseerde organisaties, door de regionale

ontwikkelingsorganisaties, voor rekening van nationale

regeringen, door private ondernemingen of adviesbureaus.1)

Speciaal het "Joint Venture'L type van deze "hulp" kan soms
zeer effectief zijn.

- Hulp en samenwerking, van de zijde van de Westerse instel-
lingen van wetenschap, onderwijs, research en documentatie
voor soortgelijke instellingen in de onderontwikkelde lan-
den. In de ontwikkelde landen zijn deze vier tot een soort

hecht geintegreerde ontdekkingsindustrie uitgegroeid, waar

1) Vanaf de start van het EPTA programma warden t/m 1962 door de V.N. 10.900
experts uitgezonden en meer dan #0.000 fellow-ships verleend.
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men aan de lopende band vernieuwingen en verbeteringen pro-
I I

duceert. Slechts door een gestage en verse output aan nieuwe
ideedn, methoden, technieken, produkten en materialen kan
Westerse groei- en ontwikkelingstempo gehandhaafd worden

Hulp van deze kant is derhalve onvermijdelijk en net
als bij de particuliere ohdernemers is er ook hier volop ge-
legenheid tot "Joint Ventures" en echte "Partnership in
Progress".

- De ontwikkelingsinspanning van zending en missie.
De Christelijke Kerken hebben haar activiteiten in de

onderontwikkelde landen in feite nooit beperkt tot de predi

king van het Woord Gods. Zij hebben daarnaast ook altijd,
door het ontplooien van allerlei charitatieve, culturele,
sociale, economische en technische activiteiten, getracht
een samenleving te scheppen, die voor Christenen leefbaar is,

Hierboven werd reeds gesteld, dat de omvorming in Wes-
terse zin van de mentaliteit van de onderontwikkelde volken

een basiseis is voor het op gang brengen van de ontwikkeling
Die omvorming is echter ook een dringende noodzaak voor de
leefbaarheid van het Christendom, dat in de voorbije eeuwen
de Westerse geest gevormd heeft. De belangen van missie en
ontwikkeling zijn derhalve niet strijdig maar gaan hand in
hand,  zowel op zuiver technisch als op geestelijk gebied. 1)
-  Contactversteviging en hulpverlening door vrijwilligers.

Deze kunnen zijn van het type van de jongens en meisjes, die

door het Amerikaanse Vredeskorps over de onderontwikkelde
wereld uitgezonden worden. Het is echter ook mogelijk, dat
partijen, vakverenigingen. standsorganisaties van boeren en
intellectuelen, cooperat,ieve organisaties en andere clubs en
verenigingen hun mensen uitsturen, om hun onderontwikkelde

1) L.H.Janssen: Artikel " Missie-Integraa] " , Jg. I, No. 3, maart 1964.
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collega's  de helpende hand te bieden.

Al deze mensen kunnen, mits ze op de juiste manier ge-
selecteerd en opgeleid worden, meehelpen bij het tot stand

brengen van het massale "cross-cultural" confrontatieproces
dat voor het op gang brengen van de ontwikkeling noodzake-

l i j k   i s.
-    Gebruik van de Westerse massa-communicatiemiddelen zo-

als pers, film, radio en televisie bij de verspreiding van

kennis en kunde en de verbreiding van die elementen uit de

Westerse geestesinstelling die voor de ontwikkeling nodig

zijn.
-   Schepping van de mogelijkheid tot studie en opleiding
in de Westerse landen voor speciale categoriedn mensen uit
de onderontwikkelde landen.

Het gaat hier natuurlijk niet om het naar het Westen

halen van grote massa's niet-Westerlingen. Dit zou relatief
duur zijn, onderwijstechnisch inefficient werken en vele cul-
turele moeilijkheden veroorzaken. Bedoeld wordt daarom slechts

de  creatie van voortgezette onderwij smogelijkheden voor be-
paalde soorten specialisten, of van bepaalde vormingstypen,
die in de onderontwikkelde landen niet bestaan of die daar

niet lonend zouden kunnen fudctioneren.

Par,    3. De "Pipelines" waarlangs de Hulpverlening   de   ph-
cipienten bereikt.

De bovenbeschreven vormen van internationale ontwikke-

lingssamenwerking worden in de praktijk gedeeltelijk in de
publieke sfeer en gedeeltelijk door particuliere krachtsin-

spanning gerealiseerd.

Wij geven hier een beknopt overzicht van de verschillende
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kanalen waarlangs de hulp zowel in de private als in de pu-
blieke sfeer aan de ontwikkelingslanden toestroomt.

V.N. en orBanisaties
multilateraal -Regionale  hulp

-                       -                                             Consortia
Publiek bilateraal                 -

Ontwikkelingshu]p -

Bedrij fs] even

particulier--                          Missie en zending
"  Non   Pro fi t
Organizations"-

leken.organisaties

a  De hulp in de overheidssector valt uiteen in twee grote

hoofdgroepen. Daar is vooreerst die, welke door de ene na-

tionale overheid aan de andere verstrekt wordt, de z.g.

bilaterale hulp dus, en verder die, welke door meerdere
.

landen tezamen aan een of meer ontwikkelingslanden gegeven

wordt. Dit laatste kan dan de vorm aannemen van hulp via

de Verenigde Naties en haar diverse organisaties (de mul-
tilaterale hulp bij uitstek om zo te zeggen)1 van regiona-

le samenwerking, waar de staten uit een bepaald gebied el-

kaar ondersteunen; van hulp, via consortia, waarbij een
-.

beperkt aantal landen samen een ontwikkelingsland helpen

en bondgenootschappelijke hulp, waarbij de rijke partners
uit een bondgenootschap de armere leden daarvan ondersteu-
nen.

Beide hoofdvormen worden momenteel in de praktijk

toegepast, niet zelden naast en door elkaar. Gedurende de

laatste jaren werd dan ook heftig gedebatteerd over de
relatieve voor- en nadelen ervan, zonder dat men eehter

tot eensluidende conclusies hierover kwam.
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Heel in het algemeen kan men hierover stellen, dat

de grote, invloedrijke landen, meestal sterk voor bilate-
rale hulp geporteerd zijn. De kleine, minder machtige
donorstaten en zeer speciaal de arme landen, die geholpen
moeten worden, prefereren daarentegen duidelijk de multi-

laterale vorm van ontwikkelingssamenwerking.
b. In de particuliere sector moet er een duidelijk onder-

scheid gemaakt worden tussen de activiteiten van het par-

ticuliere initiatief met duidelijk winstoogmerk en die,
welke op ideeele gronden  in de "non-profit'L sector ont-

plooid worden.

Wat de eerste categorie hiervan betreft, kan gewe-

zen worden op de particuliere kapitaalhulp en de steun,

die private personen of ondernemingen in de vorm van
technische "know how" aan de ontwikkelingslanden bieden.
Zo bestaat b.v. een zeer interessante combinat :ie van par-
ticuliere kapitaal- en technische steun in de vorm van

de z.g. "Joint Ventures". Dit zijn ondernemingen in de
ontwikkelingslanden, waarin Westerse participatie plaats

vindt, door het beschikbaar stellen van een deel van het

benodigde kapitaal, leiding en bekwaamheid en waar ver-

antwoordelijkheid en risico gezamenlijk gedragen en
eventuele winsten gezamenlijk gedeeld worden. Dit blijkt
in de praktijk een zeer effectieve vorm van bijstand te

zijn.

Hoe belangrijk verder de particuliere kapitaals-

stroom: die van oudsher uit de rijke naar de arme landen

vloeit is. blijkt duidelijk uit het onderstaande over-

zicht, waarin de particuliere en publieke kapitaalhulp
die over· de periode 1956-1963 verstrekt werden,met elkaar
vergeleken worden.
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Grafiek 3

OVERZICHT OVER DE INTERNATIONALE HULPVERLENING

DOOR DE OESO LANDEN EN JAPAN

PERIODE 1956-1963
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Bron: De grafiek werd samengeste] d met behulp van gegevens,   ont] eend
aan: OECD pub]icatie: Development Assistance Efforts and Politics,

1964. Tabe] 3,  blz.  105.
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Het spreekt vanzelf dat deze massale hulpverlening niet

alleen uit menslievende doeleinden geschiedt, Het overgrote

deel ervan bestaat uit investeringen, die door private per-
sonen of ondernemingen met zeer concrete en onverbloemde

winstoogmerken worden gedaan.

Men kan vele en goede redenen aanvoeren, voor de wense-

lijkheid van een snelle en aanzienlijke uitbreiding van de
particuliere kapitaalhulp:

a. de "efficiency", "know-how" en "management" die tegelijk
meekomen;

b. de pousserende kracht van deze investeringen;

c. de steun die hierdoor aan de westerse economische ideolo-

gie wordt gegeven en

d. het gebrek aan belangstelling van publieke kopitaalver-
strekkers voor direct produktieve investeringen

Uit de hierboven gegeven cijfers blijkt intussen, dat
het aandeel van de particuliere hulpverlening in de bestre-
ken acht jaren relatief gedaald is van bijna de helft, tot

nauwelijks een kwart van de totale hulpverlening
Zelfs als men alleen naar de absolute cijfers kijkt,

valt er een daling van 2K tot 2 miljard te constateren, het-
geen er op neerkomt, dat de particuliere hulpverlening in

1963 + 20% lager was dan in 1956.

Als voornaamste oorzaken van deze ontwikkeling kan men

aangeven de politieke instabiliteit en het economische na-

tionalisme.

Men  is ( terecht) bevreesd voor:
a. moeilijkheden bij het transfereren van winsten of het repatrieren van

kapitalen;

b.  moeilijkheden  bij de bestudering  van de ondernemingen, waarin  men  zijn
geld belegd heeft;

c. nationalisaties of onteigeningen zonder adequate schadeloosstelling of
schadel oosste]ling in onvolwaardige  valuta.
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Deze oorzaken voor de terughoudendheid van de particu-

liere kapitaalverstrekkers zijn op dit moment nog steeds ac-
tueel en er bestaat'maar weinig hoop, dat hierin op korte

termijn belangrijke verandering zal komen.
Men kan trachten  hier  o  a    op  de vo] gende manieren verandering in  aan  te
bren gen:
- Oprichting  van in formatie- en bemidde]ingscentra voor investeerders  in

de ontwikke]ingsl anden;
- Vaststelling van een duidelijk be]eid t.a. v. de particuliere investerin-

gen in de onderontwikke]de landen;
- Garanties door de overheid, hetzij nationaa], hetzij internationale sa-

menwerking voor investeringen,   die  in de onderontwikkel de ]anden worden
gedaan;

- Zoeken naar verzekeringsmogelijkheden voor de investeringen (b v een
mu] ti] ateraal investeringsgarantie-systeem) en uitbreiding van  de  cre-
dietverzekering ten bate van exporteurs;

-  Inste]ling van een internationaal arbitrage- en verzoeningsforum;
- Stimulering van het tot stand komen van een verdrag tussen de rijke en

de arme landen, waarbij de laatste zich verplichten An bepaa]de en a]-
gemeen geaccepteerde gedragscode  t. a.v. de buiten] andse beleggingen  in
acht te nemen.

(De oprichting dus van een z. g. "club van nette landen").

Zolang echter dit complex van instellingen en maatrege-

len op het gebied van de internationale kapitaalverstrekking

niet tot stand komt, is het onrealistisch te veronderstellen,
dat de trend, die we nu in de particuliere hulpverlening con-

stateerden, belangrijk in positieve zin zal ombuigen.

Handhaving van de nu bereikte proportie (+ 25%) zal bij
de verwachte stijging van het totale hulpbedrag al moeilijk
genoeg zijn

Er moet derhalve over de komende tien jaar een zeer be-

langrijke stijging van de behoefte aan publieke kapitaalver-
strekking verwacht worden.

Naast de ondernemings- en beleggingssector, waar het in
de eerste plaats om winsten of interest te doen is, bestaat

er in de particuliere sfeer echter nog een andere sector.
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waaruit reeds lang en de laatste tijd zelfs in steeds ruime-

re mate, gelden naar de onderontwikkelde landen vloeien. Be-

doeld wordt de "non-profit sector", waarin missie en zending,

naast allerlei andere particuliere organisaties, zo'n grote

rol spelen. Sprekende voorbeelden hiervan  zijn o. a.:  het
Duitse Misereor en de Amerikaanse Ford  en Carnegie Founda-

tions, die voor miljoenen hulp aan de noodgebieden in de we-

reld hebben opgebracht.

Menige school, menig ziekenhuis of andere inrichting in

de onderontwikkelde landen dankt aan dit soort hulp haar ont-

staan. Duizenden werkers werden en worden langs deze kanalen

naar de probleemgebieden der aarde gedirigeerd en wat deze

daar inmiddels via onderwijs, ziekenzorg, woningbouw, ombouw

van de mentaliteit aan human investments tot ,stand brach-"                        "

ten, staat in geen verhouding tot de waardering en steun die

de doorsnee Westerling er in de praktijk voor over heeft.

Men kan. zich zelfs afvragen of deze op ethische motie-
ven gebaseerde hulp niet bij uitstek hulp is in de eigenlij-

ke zin van het woord, en bovendien of zij door de toewij-

ding en offerzin van de brengers ervan, door de nauwe rela-

ties met gelijkgezinden in de onderontwikkelde landen en door
de lange termijn waarop de steun gegeven wordt c.p. niet ef-

fectiever is dan die, welke door ondernemingen en staatsover-

heden verstrekt wordt. 1>

De vraag is derhalve gerechtvaardigd of de rijke landen

wel genoeg steun aan dit soort activiteiten verlenen.

Deze steun zou o.m. de vormen kunnen aannemen van:

-  overheidssubsidie,  en  wel  naar  rato  van  de bel angen  die  op  het  spel
staan en de effectiviteit van de verstrekte hulp;

- morele steun;
- aandrang tot reorganisatie en hergroepering van de ve]e versp]inter-

de en daardoor minder efficidnt functionerende particuliere organisa-
ties.

1) L.H.Janssen: Artikel  in " Missie-Integraa]  ";  Jg,I,  No 3, maart  1964.
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Par. 4. Enige Perspectieven voor de Toekomst.

Als we hier tenslotte enkele algemene perspectieven, zo-

als die zich nu tegen de bestaande situatie aftekenen, mogen

aanwijzen, dan zijn deze naar ons inzicht de volgende:
Men is tot de conclusie gekomen, dat men in het verle-

den het relatieve belang van de kapitaalhulp, binnen het ka-

der van de algemene ontwikkelingsinspanning, heeft overschat.

Tijdens de eerste periode van de internationale ontwik-
kelingsinspanning heeft men  op grond van de ervaringen, die

men in Europa met de Marshall-hulp had opgedaan  de vergis
sing begaan. te denken, dat men ook de ontwikkelingslanden

voornamelijk met kapitaalverstrekking er boven op zau kunnen

helpen. Het relatieve falen van deze politiek is (behalve
aan de geringe omvang van de verstrekte hulp) vooral te wij-

ten aan het feit, dat kapitaalverstrekking alleen maar zin

heeft, als in het ontvangende land het psycho-sociale klimaat
geschikt is, om deze kapitalen op een juiste manier te absor-
beren. In de meeste ontwikkelingslanden is dit klimaat echter
maar zeer gebrekkig aanwezig  Het groeiende inzicht in de be-

tekenis van de sociale, culturele en politieke faktoren heeft

vooral gedurende het laatste decennium geleid tot een nieuwe

accentuering bij de algemene hulpinspanning, met name tot een

duidelijk grotere nadruk op de investeringen in mensen en hun

organisaties, d. w. z. op de sociale begeleiding van de geinves-

teerde kapitalen.

Ofschoon het overwegende aandeel in de last van de tota-
..le ontwikkelingsinspanning nog steeds op de schouders van een

land. met name op de Verenigde-Staten van Amerika, drukt. is

dit land, door de verhoogde inspanning van andere rijke lan-
den bezig, zijn relatieve monopoliepositie op het onderhavi-
ge gebied te verliezen.
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Waar na de oorlog in feite de eerste stoot tot de na.

tionale hulpverlening door een multilaterale instantie ge-

geven werd (de UNO), hebben we moeten constateren, dat deze

hulpverlening al zeer spoedig het overwegend bilaterale ka-

rakter gekregen heeft, dat ze ook nu nog bezit.

Wat betreft de ideologie die achter de ontwikkelings-
hulp staat, zien we in de loop van de tijd en dan zeer spe-
ciaal gedurende de laatste jaren, een stroming ontstaan die
de hulpverlening uit de sfeer van de bedeling of steunverle-
ning in die van een op de solidariteit tussen de volkeren

steunende gezamenlijke ontwikkelingsinspanning van arm en
rijk wil trekken.

Het aandeel van de particuliere hulpverlening (in de

zin van niet door overheden gegeven hulp) heeft,op het ge-

bied van de internationale kapitaalverstrekking een duide-

lijke tendens tot daling getoond. Daar staat echter tegen-

over, dat de particuliere ontwikkelingsinspanning op het
terrein van de meer technische- en sociale hulp, speciaal

door het werk van "non-profit-organizations," een grote uit-
breiding te wachten staat.

Men realiseert zich steeds meer, dat men met de hele

ontwikkelingsinspanning nog helemaal aan het begin van een

zeer lange en moeizame weg staat.

Zo weet men zowel bij de donors als bij de recipiDnten, dat
de ontwikkelingshulp in de toekomst aanzienlijk vergroot

moet worden, om de gestelde doeleinden te bereiken.

Men weet ook, dat het.ontwikkelingsproces dat nu op gang

komt, er een is van lange duur en dat men op korte termijn

slechts weinig spectaculaire resultaten verwachten mag.

En tenslotte beseft men maar al te goed,dat ook de vormen

waarin, de manieren waarop en de kanalen waarlangs de hulp

gegeven wordt, nog een lang evolutieproces voor de boeg
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hebben voor men aan een waarlijk alle betrokken partijen be-
vredigende internationale ontwikkelingsinspanning toe is.

Par. 5. De Analogie tussen de "Internationale Ontwikkelings-
hulp" en het "Sociale Werk".1).

- Vergelijkt men nu deze internationale hulpverlening, met
wat zich in de loop van de laatste anderhalve eeuw in het

Westen op het gebied van het sociale werk heeft afgespeeld,

dan is de mate van analogie, die men aantreft, waarlijk
verbluffend.

Het blijkt immers, dat deze twee een bijzonder grote ma-

te van gelijkenis vertonen waar het gaat om:

a. de maatschappijvorm waarbinnen de actie zich afspeelt;
b. de partijen, die er bij betrokken zijn.

c. de motieven. waarom men tot actie overgaat

d. de omvang van de verstrekte hulp;

e. de aard van het werk zelf,

f. de fasen, die de ontwikkeling van dit werk doorloopt;
g. de kanalen, waarlangs het zich voltrekt.

ad a. De aard van de maatschappij waarbinnen op nationaal
niveau het "sociale werk" destijds in Europa tot ont

wikkeling kwam, lijkt bijzonder veel op die, waarin
zich thans op het internationale vlak de ontwikkelings-

hulp afspeelt.

In beide gevallen worden we immers geconf ronteerd  met ·
- Het opkomen van een nieuwe zeer energieke klasse (in het

ene geval de bourgeoisie, in het andere de rijke landen),
die in staat bleek om, hoe dan ook, de nodige oyerschotten

.

1) Verge]ijk met Eerste Afdeling, Hoofdstuk II, Par. 2, ad
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te kweken, voldoende arbeid en technische en organisato-

rische bekwaamheid te mobiliseren, en daarmee de bestaan-

de toestand van relatieve economische stagnatie voorgoed

te doorbreken en binnen de maatschappij als geheel een

zich zelf stimulerend proces van gestage economische groei

op gang te brengen.
-  De hiermee verband houdende ineenstorting van grote delen

van de' tot dan toe bestaande maatschappelijke orde (de

feodaliteit in Europa en het kolonialisme in de wereld)
en veel van de daarop gebaseerde relatieve zekerheden en

ontplooiingsmogelijkheden.
-  Het ontstaan van een sociaal-economische maatschappij-

opvatting, welke aanvankelijk in feite beheerst wordt
„                                                       "door een door en door individualistisch laissez-faire

beginsel.

In Europa had het liberalisme elk afzonderlijk mens for-

meel vrij en onafhankelijk gemaakt. De overheid stond

principieel buiten het sociaal-economische gebeuren en
trad slechts als een soort politieman op waar de formeel

juridische vrijheid in gevaar kwam of men zijn contracten
niet nakwam.

In de wereld van vandaag worden de naties ook alle

als formeel gelijk, vrij en onafhankelijk bes(:houwd. Een

wereldoverheid bestaat nog niet en voor zover ze in

embryonale vorm in Volkenbond of UNO haar beliehaming

vond, was haar taak ook veel meer die van bemiddelende

politieagent en vrederechter, dan van ordenende instan·

tie en werkelijke bewaakster van het algemene belang.
-  Het is een feit, dat deze formele vrijheid, onafhankelijk-

heid en gelijkheid in beide gevallen nog lang geen mate-
rible trijheid en gelijkheid betekenen.

Evenals de hooggeprezen liberale vrijheid voor de
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arbeidende bevolking in Europa gedurende lange tijd neer

kwam op een vrijheid om ofwel van honger en ellende te

verkommeren of voor een schamel loon en ander arbarmelijke
omstandigheden de meerwaarde te produceren  die de bour

geoisie voor het op gang brengen van de economische groei
nodig had  zo betekent de nationale vrijheid en onafhanke

lijkheid van de arme landen door hun zwakte en verdeeld
heid  ook in vele gevallen niet meer  dan dat ze onder

slechte omstandigheden tegen een fluctuerende  lage en

volgens sommigen nog steeds dalende beloning een deel van

de grondstoffen en de arbeid mogen produceren  waar de rij
ke naties thans voor hun verdere groei behoefte aan hebben.

ad b  De belanghebbende partijen
In beide gevallen hebben we te doen met een kleine

-.

groep rijken en een grote massa armen  die in een maat

schappij samenleven  waarin iedereen formeel vrij  on

afhankelijk en gelijkberechtigd is
Evenals in Europa het gewone volk in "vrijheid en A-
lijkheid" verpauperde tot de economische ontwikkeling

voldoende op gang kwam om iets aan deze situatie te

kunnen doen  zo leven thans voorlopig ook de meeste

vrije naties en de grote meerderheid van de wereldbe

volking in armoede en ellende
Uit deze groep rijken treden aanvankelijk enkelen

naar voren  die hetzij individueel of in groepsverband

aan  de a rmen een helpende  hand gaan bieden   Bij  het
sociale werk zijn dit individuele welgestelde burgers

of door dezen gevormde particuliere organisaties van

armenzorg
Bij de ontwikkelde naties vindt men ze terug in de af

zonderlijke rijke landen die zelfstandig lbilaterale)
hulp bieden  of via consortia of collectieve hulporga
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nisaties aan de arme landen steun verlenen.

In beide gevallen kunnen we constateren, dat na ver-

loop van tijd ook de overheid een deel van dit werk

overneemt, dat er een grote nadruk gelegd wordt op het

initiatief en de zelfwerkzaamheid van de armen zelf en

dat men tenslotte probeert te komen tot een vorm van

samenwerking, waarin zowel de arme als de rijke ge-
meenschapsleden samen met de overheid in onderlinge
samenwerking het algemene belang trachten te verwezen-

lijken.
ad c. Ook de motieven om hulp te verlenen zijn nagenoeg ge-

lijk.
Evenals in het Westen aanvankelijk een zeker mede-

dogen met de ellendige toestanden, waarin het gewone

volk leefde, de bourgeoisie ertoe aanzette om aan

liefdadigheid te doen, zo speelt een soortgelijk mede-

dogen een rol bij de motivering voor de hulp aan de

ontwikkelingsgebieden.

Precies zoals men vroeger in Europa de armen de
helpende hand toestak, uit vrees voor de onrust en de

revolutiegeest onder de verpauperde volksmassa, die de

bestaande maatschappelijke orde bedreigde, zo hoort

men ook nu de hulpverlening aan de arme naties verde-

digen met verwijzingen naar de klaarblijkelijke op-

standigheid der jonge naties.

Net als in de nu geindustrialiseerde landen sommige

delen van de bourgeoisie uit politieke overwegingen de
armen met steunverlening aan zich trachtten te binden,

zo speelt het politieke motief ook thans op interna-

tionaal niveau een belangrijke rol.

Dezelfde economische beweegredenen, die nu vaak de

hulp aan bepaalde ontwikkelingslanden moeten motiveren,
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werden vroeger reeds gebruikt ter staving van de hulp  die

men bepaalde volksgroepen verschafte om een materieel en
sociaal beter aangepast leven te kunnen leiden,

Op praktisch dezelfde manier waarop indertijd in het
Westen de oude feodale machthebbers zich lange tijd voor hun
voormalige onderhorigen verantwoordelijk voelden of uit een

zekere nostalgie naar het verleden getracht hebben - ook na

het verbreken van de formele afhankelijkheidsband althans

een gedeelte van de oude macht of invloed te bestendigen  zo

ziet men ook tegenwoordig  dat een aantal ex koloniale

"moeder"landen op grond van de banden uit een voorbij tijd

perk hulp aan bepaalde ontwikkelingsgebieden motiveren.

De opvattingen over intermenselijke solidariteit het
verwezenlijken van het humanistisch ideaal van echte (nu ook
inhoudelijke ) vrijheid en gelijkheid en de ideeen welke in
Christelijke kring werden ontwikkeld over de verschillende

vormen (w.0 de "sociale") van gerechtigheid en de e,isen die
uit de medemenselijkheid van alle mensen voortvloeien  het

zijn allemaal gedachten  die evengoed op de nationale als de

internationale kwestie van toepassing zijn.

ad d  De omvang van de verstrekte hulp Precies zoals het

sociale werk in zijn eerste beginfase nog weinig doel

gericht functioneerde  slecht gecoBrdineerd bleek en

maar zeer gering was in omvang en curatief vermogen
zo is ook de naoorlogse ontwikkelingshulp in het eerste

decennium van zijn bestaan in feite een franjeverschijn
sel  dat weliswaar goed werk doet  maar in verhouding
tot de bestaan8e noden betrekkelijk weinig zoden aan de
dijk zet.

En evenals het sociale werk na zijn moeilijke begin
tijd een steeds belangrijker ja zelfs een essenti6le

rol voor de maatschappij als geheel is gaan spelen  zo
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is ook thans de ontwikkelingshulp bezig tot een in de

internationale samenleving niet meer weg te cij feren

aspect uit te groeien.

ad e. Kijkt men naar de aard van het werk, dat op het gebied
van de "internationale hulpverlening" gedaan wordt dan

is ook hier weer het eerste dat opvalt  de bijna vol
ledige analogie (zij het die op een veel grotere

schaal) met de a, tiviteiten  die men in Europa onder
de naam "sociaal werk" heeft verricht. In beide geval
len gaat het per definitie om een aantal "georganiseer
de" a(:tiviteiten welke  op een betere wederzijdse  aan -
passing van de maatschappij en de delen, die haar vor

men  gericht zijn. In Europa was die maatschappij de

nationale volksgemeenschap en de bedoelde delen de

individuele personen of groepen  welke deze gemeen

schap vormen  Op wereldschaal gaat het om de volkeren

gemeenschap en de individuele volkeren die hieraan

moeten worden aangepast

Wat men in feite in de praktijk doet  komt ook in prin
cipe op het zelfde neer

Men verleent materiBle steun waar nood en ellende

heerst  om deze nood te verlichten (giften van geld

en goederen)

Men poogt door aktieve materidle hulp mensen (vol

ken) in staat te stellen zich zelf te helpen (giften

leningen)

In beide gevallen heeft men begrepen  dat men er niet

met materiile hulp all66n komt en dat de armoede en

afhankelijkheid (en een zekere a socialiteit) alle

maal symptomen zijn van een veel breder en dieper

verschijnsel n 1 dat van een gebrek aan creatieve
apaciteit om ten volle van de mogelijkheden die



252

de maatschappij als geheel biedt, te profiteren.Men

kwam er zo toe, om naast materiele hulp ook op brede

schaal advies en scholing te verstrekken en voor men

tale en institutionele aanpassing te gaan zorgen.Men

helpt de mensen en volken zo via een soort "case-

work" om de situatie, waar ze in verkeren beter te
I )

leren kennen, hun specifieke problemen te begrijpen,

naar oplossingen te zoeken en hun armoede, apathie en

onaangepastheid te overwinnen.

- Deze individuele aanpak van het case-work schoot ech-
ter in beide gevallen te kort en zo zien we, dat zo-

wel het sociale werk als de internationale ontwikke-

lingshulp zich momenteel steeds meer gaan bezighouden
niot met de rehabilitatie en heraanpassing van telkens

een individu of een volk, maar gericht worden op hele

groepen daarvan. (het "group work"· uit het sociale
werk en de regionale aanpak bij de ontwikkelings-
hulp.)1)

ad f. Ook de fasen, die het sociale werk in de Westelijke
landen successievelijk doorliep, vinden we in analoge
zin in de ontwikkelingshulp terug.

- In beide gevallen begon het, zo.als hierboven werd uit-
eengezet: doordat een aantal particuliere rijken lper-
sonen of landen) uit de reeds omschreven motieven aan

armenzorg ging doen.

- Uit deze aanvankelijk zuiver curatieve armenzorg ont-
wikkelde zich reeds spoedig een meer stimulerende ak-

tie, die d.m.v. geld- en materiaalgiften, schenkingen

of via leningen de armen probeerde te helpen om voor

1)  b. v. De hu]pver]ening  via het Col ombo-P] an,   de "
Allianza  para el Progreso  ",via  de  E. E. G.   aan de daaraan geassocieerde  landen,   de  Carribbean en SouthPacific Commissions of de werkzaamheden. van de E.CL.A., de E.C. A. F. E., de

E. C.A. en de E.C.E., etc.
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zich zelf de materi6le grondslag te leggen van waar

uit zij als normale gemeenschapsleden aan het leven

der maatschappij konden meedoen.

Toen al spoedig bleek  dat ook dit niet voldoende
was  ging men over tot scholing en mentaliteitsbe

invloeding. Dit gebeurde bij het sociale werk eerst

via het case en later ook via het groupwork
„                      „                                                                                             1,                                      "

thans gebeurt het bij de internationale hulpverle

ning via het sturen van experts op allerlei gebied
..

die hetzij speciaal met de autoriteiten van een  of

op regionale basis met die van meerdere landen moe

ten samenwerken (b v  in E C L A E C A F E

ECE o f E C A verband)

Op dezelfde manier zoals het in het Westerse soci

ale werk vooral de laatste tijd niet alleen meer

gaat om de rehabilitatie en aanpassing van marginale

personen of groepen aan de maatschappij als zodanig

maar daarnaast ook  om deze maatschappij zelf zo ge

schikt mogelijk te maken om alle daarbij behorende
groepen op een zinvolle manier daarin te integreren
en gezamenlijk het algemeen belang na te streven zo

hoort men ook in de kringen  die zich met de ont
wikkelingshulp bezig houden  steeds vaker en met

steeds meer nadruk verkondigen  dat niet alleen een
aanpassing van de arme landen aan de rijke nodig is
maar ook omgekeerd meer begrip van de rij ke voor de
arme en zeer speciaal een gezonde samenwerking van
alle betrokken landen t b v het gezamenlijke mon
diale algemene belang

Het feit. dat men de naam "ontwikkelingshulp" thans
meer en meer door "internationale ontwikkelingssamen
werking" vervangt  is een duidelijke uitdrukking van
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deze tendens.

- En tenslotte constateren we bij beide soorten werk

een duidelijke overgang van een beginfase, waarin

het particuliere initiatief een zeer belangrijke en
urgente taak aanpakt, welke hetzij door de neutrali-

teit (bij het sociale werk) of door de afwezigheid

(bij de ontwikkelingshulp)  van een overheid door de -
ze niet uitgevoerd werd, naar een nieuwe fase, waar-

in overheid en particulier initiatief op zinvolle

wijze voor het bereiken van hetzelfde doel met elkaar

samenwerken.

ad g, En tenslotte lijken ook de kanalen waarlangs de hulp
verstrekt wordt in hoge mate op elkaar.

-  Zo kan de bilaterale hulpverlening aan ontwikkelings-
landen vergeleken worden met de steun, die een rijk
burger aan din of meerdere armere of niet aangepaste

medeburgers geeft.

-  De hulp, die de rijke landen in clubverband geven
(b.v. via ontwikkelingsconsortia of via de E.E.G.,

het Colomboplan, de Allianza para el Progreso etc.

etc.) is analoog aan die, welke in Europa door comi-
td's van particuliere armenzorg of via particuliere

organisaties van maatschappelijk werk wordt verstrekt.

-  De bemoeiingen van de UNO met de ontwikkelingshulp
vertpneR, zowel naar vorm als inhoud en ook met het

oog op de ontwikkelingsfasen, die ze doormaakten een

grote gelijkenis met het overheidsingrijpen op het
terrein van het sociale werk in Europa.

-  En tenslotte zijn de voor- en nadelen, die elk van

deze soorten hulp,zowel voor de gevende als voor de
ontvangende partij, heeft,in wezen ook van toepassing

op de verhoudingen,die er in het sociale werk tussen

helpende instantie en client best,aan.
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HOOFDSTUK VI

HET ONTSTAAN VAN EEN VOLKEREN-ORGANISATIE EN HAAR
OPTREDEN T.A.V. HET ONTWIKKELINGSPROBLEEM.

Bij het streven naar de relatieve oplossing van de so·

ciale kwestief die de ontwikkelingsgeschiedenis van de Wes-

terse geindustrialiseerde volkeren gedurende de laatste an-

derhalve eeuw zo sterk beinvloedde, heeft de nationale over-

heid in elk van de betrokken landen een rol van betekenis

gespeeld.

Het ligt derhalve voor de hand. dat men zich kan gaan

afvragen of ook op het internationale vlak een dergelijke
overheid bestaat, of bezig is te ontstaan en als dat zo is,

of haar a.tiviteiten m.b.t. het ontwikkelingsprobleem ver-

geleken kunnen worden met het reeds beschreven Europese

staatsingrijpen op sociaal gebied.
In de nu volgende paragraaf zullen we een antwoord op

deze vragen trachten te geven.

Par  1  De Groei naar een Mondiale Samenleving van Volkeren.

De vele nationale staten, die zich in de Westerse we-

reld tijdens het proces van politieke- en maatschappelijke

schaalvergroting in de perioden van Renaissance, Verlichting

en Industridle Revolutie uit de afbrokkelende feodaliteit

ontwikkeld hebben  waren - en zijn dit grotendeels nog steeds

in principe - bijna volledig zelfgenoegzame eenheden.

Zij erkenden geen enkel algemeen gezag boven zich, waren
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zoveel mogelijk zelfstandig en onafhankelijk van elkaar en

hun onderlinge verhoudingen werden bepaald door wederzijdse

afspraken, die men vanuit de bestaande machtsposities  of

ook wel uit vrije wil met elkaar maakte. De feitelijke toe-

stand van "laissez"faire", die zo het gedrag der naties be-
heerste, heeft tot in het jongste verleden op internationaal

niveau een nog stringentere toepassing gevonden, dan het li-

berale beginsel van die strekking op het nationale vlak
m.b.t. de individuele personen ooit heeft kunnen tot stand

brengen. Internationaal bezien bleef er immers zelfs niet

eens ruimte over voor een overheid met de zuiver politionele

taak, zoals deze toch ook ten tijde van het meest extreme

liberalisme nog steeds bestond.

Er zijn rechtsgeleerden die uit deze toestand geconclu-

deerd hebben,dat de verhoudingen tussen de staten niet door

het recht beheerst worden.
Zo stelde Hobbesl  b.v., dat de staten in zijn tijd nog

in dezelfde primitieve natuurtoestand leefden, die ook het

gedrag der individuen voor het ontstaan van de geordende

maatschappij had beheerst.
Evengoed als toen de mensen elkaar 'als wolven gelijk' waren,
zo traden ook op het moment dat hij zijn boek schreef, de
volkeren nog jegens elkaar als Romeinse gladiatoren op.
Zelfs in 1882 kon een rechtsgeleerde als Lasson2) (1832-

1917) nog beweren, dat er in feite geen volkenrecht bestond,

omdat de staten - bij gebrek aan een effectieve en onafwend-

bare sanctie - er zich t6ch niet aan hielden.

Andere stellen minder extreem dat dit recht weliswaar

recht is, maar als zodanig toch een zeer bijzonder en zelfs

1) Hobbes: Leviathan; 1651.

2} Lasson: System der Rechtsphilosophie; 1882.
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primitief karakter draagt. Het heeft immers betrekking op

volken en niet op mensen, heeft zo goed als geen uitvoerende

organen, vertoont grote lacunes, komt voort uit gewoonte en

verdrag en niet uit wetgeving en de verplichtingen die het

oplegt, zijn door het ontbreken van sancties bijzonder rela-
tief.1)

Mit het voortschrijden van het op gang gekomen proces

van maatschappelijke schaalvergroting zien we echter op de
duur een langzame en voorzichtige, maar toch duidelijke wij-

ziging in deze toestand optreden.

Evenals immers in het verleden door de groei van de on-

derlinge contacten het gezin, de stam, het dorp, de stad,

het gewest en andere kleinere sociale eenheden veel van hun

oorspronkelijke zelfgenoegzaamheid en autonomie verloren en
opgingen in de grotere maatschappelijke eenheid, waarvan de
nationale staat de exponent was, zo blijkt nu ook de indivi-

duele staat op de duur hoe langer hoe minder bij machte om
zich zelf genoeg te zijn.

Op economisch gebied is het evident, dat de onderlinge

afhankelijkheid van de nationale staten van elkaar en van de

wereldmarkt zowel m.b.t. het verkrijgen van de nodige grond

stoffen. als de afzet van de gefabriceerde eindprodukten met

de dag groter wordt. Dit betekent dat de relevante eenheid

zich hier van het nationale naar het internationale vlak ver-

plaatst.
Sociologisch gezien kan men m. b.t. de behoeften2), de

mentaliteit  instituties en sociale structuren, die het leven

1) H.Kipp: Volkerrecht; ·Art. in Herders Staats]exikon,Dee] 8,blz. 306'e. v

2) Zie: Milton Gilbert e.a.: Comparative National Products and Price Levels,O.E.E.C.,Parijs.Deze studie doet zien, dat het verschi] tussen de con-
sumptieve uitgaven van de bevo]king der Westerse Industrie]anden geheel
kan worden verk]aard in termen  van rel atieve inkomens  en  prij zen.  Het
verschi] in " preferenties " blijkt opmerkelijk klein te zijn.
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der mensen beheersen, een duidelijke tendens tot gelijkscha-
keling en aanpassing aan de eisen, gesteld door de "ontwik-

keling", constateren. Dit betekent echter een duidelijke
conformering aan een samenlevingspatroon, dat thans reeds

de rijke geindustrialiseerde samenlevingen van Oost en West
kenmerkt. Ook hier wordt de relevante schaal, waarop het
denken en doen van de mens van toepassing is, geleidelijk

maar zeker van het nationale naar het internationale vlak

vergroot.

Zoals in hoofdstuk III, Par. 3 reeds werd opgemerkt,
1)leren sociaal-filosofen als de Leuvense hoogleraar Janssens

ons, dat de staat niet langer beschouwd mag worden als de

autonome eenheid, waarbinnen de mensen hun algemeen belang
kunnen realiseren en dat het kenmerk van ,"perfecte gemeen-
schap", dat de staat een tijdlang gekarakteriseerd heeft,
nu meer en meer op de mondiale gemeenschap van alle mensen

en volkeren op aarde overgaat.
En op het terrein van het volkenrecht zien we tenslotte

hoe aan het geheel van normen, afspraken, verdragen en ge-
woonten, die de betrekkingen tussen de individuele staten en

volkeren regelen, eerst een steeds groter rechtskarakter
wordt toegekend en vervolgens hoe de interpretatie van dit

samenstel van rechtsregels een opmerkelijke nieuwe evolutie

doorloopt

Waar men immers aanvankelijk deze regels op een manier
interpreteerde, die analoog was met die, welke ook op het

nationale privaatrecht van toepassing is, treden er nu

auteurs naar voren, die het volkenrecht als het recht van

een nieuwe,internationale gemeenschap karakteriseren en het

--

1) L.Janssens: Moraal en Were] dbevolking; Opgenomen in: Katholiek CA,1 turee]
Tijdschrift Streven, Nieuwe Reeks,·Jg.VII,  dee]  I.  Nrs.  2  en  3.
Nov./Dec. 1953..
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daarmee op het internationale vlak tot een soort publiek-

recht verheffenl).

Par. 2.   e Wording van een Wereldomvattende Volkeren-

organisatie.

Ofschoon er reeds lang en in brede kring was aange-

drongen op de vorming van een organisatie, waarbinnen de

staten op een soortgelijke manier  als de burgers binnen de
staat, hun algemeen belang op geordende manier zouden kunnen
nastreven, heeft het tot 1918 moeten duren, voor men met een

ontwerp kwam, dat inderdaad voor realisatie vatbaar bleek.

In dat jaar ontwierp de Britse Commissie Phillimore een plan

voor een "Volkenbond", dat door de Amerikaanse President
Wilson tot basis genomen werd voor een nieuw ontwerp, dat
hij op de vredesconferentie van 1919 ter tafel bracht en
als een integraal deel in het te sluiten vredesverdrag liet

opnemen-

De zo gestichte organisatie was vanuit vol4enrechtelijk
standpunt een bond van volkenrechtssubjecten  die zelf welis-
waar een zekere mate van volkenrechtssubjectiviteit bezat,
maar waarvan de leden  door het feit van de aansluiting in

genen dele hun kwaliteit als rechtssubject verloren
Wat er in feite tot stand kwam, was een nogal losse

statenbond van beperkte omvang (zelfs Amerika deed niet mee),

met zeer geringe bevoegdheden, een ongelukkig geregeld stem=

recht en een aantal uitvoerende organen, die door het natio·

1) A.Verdross. " Recht der Internationa]en Gemeinschaft im Gegensatz zum Recht
anderer Gemeinschaften 3 (Rechts- und Staatswiss. , 10, Berlijn
1937, Wenen 1959) .-.G.See] le  " L' ordre juridique  de la societ6 internationa]e  ou d'une societeinternationale ": (Precis de Droit des Gens, Principes et

systematiqye; 2 De]en, Parijs, 1932/34. )



260

nale egoisme der deelnemende staten nooit werkelijk effec-
tief hebben kunnen functioneren.

Het praktische effect van deze eerste volkerenorganisa-
tie bleef daarom uiteindelijk maar zeer beperkt.

Al na een aantal duidelijke degeneratieverschijnselen
(o.a. het uittreden van Japan en Duitsland en de d4bacles

van het Volkenbondsoptreden m. b.t. de gerezen kwesties in

Paraguay, Manchoerije en Ethiopid, de organisatie tenslotte
. .

ook niet in staat blijkt het uitbreken van wereldoorlog II

te verhinderen, valt de Bond in 1939 in feite uiteen.

*** *   *

Dat de gedachten van de mensheid aan een supra-nationa-

le organisatie daarmee echter niet van de baan waren, be-

wijst reeds de rede waarin President Roosevelt in 1941 voor

het Amerikaanse Congres de volkeren opriep om gezamenlijk een
wereld te scheppen, waarin vrijheid van woord en geloof zou

heersen en waarin angst en nood niet langer zouden bestaan.

Deze vier vrijheden werden in het Atlantic Charter bevestigd
en in 1942 opgenomen in een door 26 naties ondertekende

"Declaration of United Nations". Nadat men vervolgens op de
Conferentie van Moskou (1943) formeel tot de oprichting van

een nieuwe Wereldorgani.satie had besloten, de uitwerking
daarvan te Dumbarton Oaks geregeld en in Jalta de stemver-

houding vastgesteld had, leidde de conferentie van San Fran-
cisco in 1945 tot het "Charter der Verenigde Naties"; waar-

mee de wereld opnieuw een nieuwe supra-nationale eenheid rijk

was.

Volgens dit Charter heeft de zo tot stand gekomen

"Organisatie der Verenigde Naties" tot doel:
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- de internationale vrede en veiligheid te handhaven;

- vriendschappelijke betrekkingen tussen de naties on-

derling te ontwikkelen;

internationale samenwerking te verwezenlijken bij het

oplossen van internationale vraagstukken van economi
sche sociale, cult.urele of humanitaire aard en bij
het bevorderen en aanmoedigen van eerbied voor de

rechten van de mens en voor de grondvrijheden;
- een centrum te zijn om de pogingen der volkeren tot

het bereiken van deze gemeenschappelijke doeleinden
met elkaar in overeenstemming te brengen.

Het lidmaatschap van de Verenigde Naties staat in prinripe
open voor alle staten. De organisatie is gegrondvest op het

beginsel van de gelijkheid van al haar leden en op dat van
de niet inmenging in de zuiver nationale aangelegenheden van
een staat. Alle leden zijn verplieht de V.N. desgevraagd
bijstand te verlenen bij elk optreden, waartoe de organisa-
tie overeenkomstig het Handvest overgaat

Naar geaardheid is de UNO volgens de volkenrechtsge-
leet·den een "georganiseerd statenverbond met een eigen vol
kenrechtssubjectiviteit„l).

Deze rechtssubjectiviteit berust op de wil van de georgani-
seerde st.aten en is dus niet OOI'spronkelijk, maar afgeleid.

Als zodanig kan zij zonder tussenkomst van deze staten

geen algemene verbindende voorschriften uitvaardigen, rege-
lingen treffen, of in bestaande situaties op internationaal

gebied ingrijpen.

Pas als de staten met haar aanbevelingen akkoord gaan. deze
in de praktijk opvolgen of hun gedrag hieraan conformeren,
komen deze werkelijk t.ot gelding

1) Zie· " Herders Staats]exikon " , band 8, blz. 109.
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Op grond van deze situatie is de UNO er tot nu toe ook

niet in geslaagd de traditionele structuur van de wereldpo-

litiek principieel te veranderen.

De staatsraison en het nationale belang van de afzonderlijke
landen zijn ook nu-, evenals in het verleden, nog steeds het
hoofdmotief van het handelen der staten.

Wat dit betreft bestaat er nu dus wel degelijk en zeker
ook voor de afzienbare toekomst een groot, belangrijk en

zelfs essentieel verschil tussen de nationale overheden en

de organisatie der verenigde volkeren op internationaal ge-

bied.

Par. 3. De Verenigde Naties en het Ontwikkelingsprgbleem.

In zoverre de UNO zich op het hier behandelde terrein

met de onderontwikkelde gebieden heeft bezig gehouden, kan
men globaal twee grote groepen van werkzaamheden onderschei-

den:
a. Inspanningen ondernomen met de bedoeling de "heilige op

dracht en verptichting, vervat in de verklaring over de
niet zelfbesturende gebieden uit het Handvestl  ten uit-

voer te brengen,
b. Inspanningen, die in de vorm van regelingen, hulpverle-

ning en onderlinge samenwerking ten doel hadden, de soci-

aal-economische ontwikkeling van alle landen (en speci-

aal van de onderontwikkelde landen) te bevorderen.

ad a. Met betrekking tot de eerste opdracht kan geconstateerd

worden, dat de UNO met toenemende ijver gedurende de

1) Zie: Hoofdstuk XI van het Handvest en de Declaration on the Granting"

of  Independence  to Col onial Countries and Peoples  "  ,   die  op 14 decem-
ber  1960  door  de  Al g. Vergaderin g  al s resolutie werd aangenomen.
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afgelopen 20 jaar ernaar gestreefd heeft, om de welvaart en
de vooruitgang der afhankelijke volkeren te stimuleren en
vooral om hun ontwikkeling tot zelfbestuur en nationale on-

afhankelijkheid te bevorderen. Met name wat dit laatste be-

treft, heeft,zij direct of indirect een actieve rol gespeeld;

eerst bij het politieke emancipatieproces van de Zuid- en

Zuidoostaziatische volkeren en later bij het massale vrijwor-
dingsproces der nieuwe Afrikaanse statenl).

Als zodanig heeft zij er krachtdadig toe bijgedragen voor deze
landen een soortgelijke formeel-juridische positie van vrij -
heid en gelijkheid tot stand te brengen, als de liberale con-

stituties van de Westerse landen indertijd aan de individuele
2)leden van de nationale samenleving gaven.

ad b.  De inspanningen, die door de VN ondernomen werden om

het economische, sociale en culturele levenspeil en
daarmee ook de materigle gelijkwaardigheid van de aangeslo
ten onderontwikkelde landen te bevorderen, vallen uiteen in
de volgende a,·tiviteiten
Het ter beschikking stellen van experts, die hetzij indi-

vidueel of in teams de onderontwikkelde landen van advies

dienen  onderzoekingen verrichten of als getrainde specia-

listen actief aan het ontwikkelingswerk van deze naties

meedoen;

- De verlening van studiebeurzen, waardoor ingezetenen van
de arme landen de kans krijgen de voor het stimuleren van
de ontwikkeling nodige bekwaamheden op te doen,

1) Het aanta] leden der V.N groeide van 51 in 1945 tot 104 in 1961 en
119 in 1964.

2) Voor een overzicht over deze VN-activiteiten zie:
UN.: From Dependence to Freedom: The United Nation' s  Rol e  in the Advanceof Dependent Peop]es towards Se] f-Government  or Independence; New-York, 1963.
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- Ter beschikking stellen van apparatuur en voorraden, die

voor het op gang brengen van de ontwikkeling van essen-
tieel'belang worden geacht;

- Het verstrekken van leningen en het doan van investerin-

gen, die de ontwikkeling moeten helpen op gang brengen en

bevorderen;

- Het treffen (of de bevordering van het treffen) van rege-

lingen op het gebied van het internationale handels- en
betalingsverkeer, die tot doel hebben om de exportpositie

van de armere landen te versterken en de wereldgrondstof-

fenprijzen op een voor deze landen zo voordelig mogelijk
peil te stabiliseren.

1)De voornaamste actieprogramma s via welke deze

hulpverlening naar de onderontwikkelde gebieden worden ge-

kanaliseerd, zijn

Het "Expanded Programme of Technical Assistance"  (EPTA),
dat in 1949 gestart werd ter uitbreiding, planning en co-

ordinatie van het ontwikkelingswerk van de VN en acht van

de daaraan geliderde  gespecialiseerde organisaties.

Dit programma concentreerde zich op de uitzending van ex-
perts en het ter beschikking stellen van studiebeurzen en

materialen.

In de periode van 1950 t/m 1963 werden binnen het kader

van deze activiteiten 14.000 experts naar de onderontwik

kelde gebieden gezonden en 25.000 studiebeurzen verstrekt.
Van het totale EPTA-budget werd in dit zelfde tijdsver

loop 71%  aan de uitzending van experts,  18% aan studie-
beurzen en 11% aan materiaalverstrekkingen besteed. Aan

dit programma werd van 1950 t/m 1962 rond $ 350 miljoen

besteed.

1)  Voor de korte beschrij ving  van deze programma' s  zie
IN    Adven ture  in  Deve]opmen t, New-York,  4962,   pag.   13
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-- De hulpverlening via het UN Special Fund, dat de bedoeling

heeft het EPTA programma te completeren door steun te ver-

lenen aan de pre investeringsprojecten, d.w. z. aan toege

past onderzoek, het vergaren van data voor de planning,

demonstratieprojecten, training  onderwijs, speurwerk naar

nieuwe hulpbronnen en z g. "feasibility studies„l).

De Hulpverlening verschaft binnen het kader van de niet

onder E.P.T. A. of Special Fund vallende "regular program-
mes" van de VN en de met haar verbonden gespecialiseerde
organisaties.

Wat de VN zelf betreft, zijn dit een aantal. op grond
van resoluties uit de Algemene Vergadering ondernomen

hulpprojecten van meer beperkte omvang op de gebieden van
de economische planning en de industriele ontwikkeling

van fiscale zaken en financion, t.a.v. het ontsluiten

van natuurlijke hulpbronnen, m.b.t. transport en communi
*                I

caties statistiek: sociaal welfare bestuur en administra··
tie en de rechten van de mens.

Speciale vermelding verdienen in dit verband

Het in 1959 gestarte OPEX-programma, waaronder de VN in
afwijki-ng van de tot dan toe bestaande gewoonte behal
ve adviseurs ook experts levert  om op strategische
post.en in het ontwikkelingsapparaat van de onderontwik-
kelde landen uitvoerend werk te doen.

Het werk van de UNICEF (U.N..Children' s Fund), die de

nodige hulp- en grondstoffen, apparatuur en transport-

middelen tracht te leveren voor compagnes, ondernomen

in de strijd tegen kinderziekten en de opbouw van na-

tionale diensten ter bevordering van het welzijn van
het kind.

1) Inmiddels ste]de de EOOSOC voor de EPTA en Special Fund Progr. in een"U.N.
development programme",samen te sme]ten.
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- Het World Food Programme, dat over een tijd van drie

jaar voor 100 miljoen dollars voedsel, geld en diens-
ten aan de ontwikkelingslanden levert, tot ondersteu-

ning van hun ontwikkelingsplannen, om het gebrekkige
didet van hun bevolkingen te verbeteren en om het

hoofd aan noodsituaties te bieden.

Voor zover deze soort hulp door de gespecialiseerde or-

ganisaties uitgevoerd wordt, komt deze in de meeste gevallen
neer op ter beschikking-stelling van experts, studiebeurzen
en materialen. het entameren van researchprojecten en hulp

bij de planning. Dit is o.m. het geval bij het werk van de

I.L. 0., de UNESCO  de W. H. 0., de F.A.0., de I.A. E.A. en de

I.C.A.0. die respectievelijk hulp op de terreinen van de
verhoudingen in het bedrij fs en arbeidsleven, het ander-

wijs, wetenschap en cultuur, de volksgezondheid, de voedings-

en landbouwzaken, het gebruik van atoomenergie en de burger-

luchtvaart verlenen.

Weer andere organisaties houden zich speciaal met het tot

stand komen van regelingen op het gebied van het interna-

tionale handels- en betalingsverkeer bezig.

In dit verband kan in Berste instantie gewezen worden
op de mislukte poging om tot de oprichting van een "spe-
cialized agency" voor internationale handelszaken (I.T.0. :
International Trade Organization) te komen. Deze poging

mislukte echter door de weerstand van de leidende handels-

mogendheden.

Inmiddels zijn er echter t6ch belangrijke successen
op het terrein van het opruimen van allerlei handelsbelem-

meringen en het treffen van billijke.regelingen t. a.v. de

grondstoffenmarkten geboekt, door middel van een interna-

tionaal handelsverdrag, waartoe in 1947 het initiatief ge-
nomen werd door de regeringen, die toen het Handvest van de
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I.T.0. opstelden. Dit verdrag staat onder de naam"GATT   *--.-          .ti I(General Agreement on Tariffs and Trade) bekend.
Van groot belang voor de ontwikkeling op dit terrein is

ook de Wereld Handels- en Ontwikkelingsconferentie  die in

1964 te GenJve werd gehouden. Het daar genomen besluit om

onder auspicien van de V.N. twee nieuwe orgaden (n.1. een

Wereld Handels Raad en een Wereld Ontwikkelings Raad) op te

richten, kan in de toekomst voor de arme landen van vitaal

belang blijken te zijn.

Ook kan wat dit betreft, gewezen worden op het werk van

het I.M.F. (Internationale Monetary Fund), dat o.a. een even-

wichtige uitbreiding van de wereldhandel en het betalingsver-

keer tracht te bevorderen via internationale monetaire samen-

werking, het handhaven van stabiele wisselkoersen en het ter

beschikking stellen van een supplementaire reserve  een

buitenlandse valuta aan landen die aan deze reseI·ve vooi

het corrigeren van hun betalingsbalans behoefte hebben.
Op het terrein van de internationale investeringen en

eredietverlening func·tioneren t.enslotte de "World Bank for
Reconstruction and Development",  de I.F.C.  en de I.D.A.,

De Wereldbank verstrekt binnen dit kader tegen de nor-
.

male long term-rentevoet Leningen aan regeringen (en als de

betreffende regering bepaalde garanties verschaft ook aan
bepaalde overheidsinstellingen en particuliere ondernemin

gen) als via de normale kapitaalmarkt geen geld op aanneme-
lijke voorwaarden verkregen kan worden.

Medio 1962 had de Bank op deze manier 316 leningen uitstaan

voor een totaal bedrag van $6 4 miljard.
De I.F.C. (International Finance Corporation) een aan

de Bank geaffilieerde instelling, heeft nu voor haar beleg-

gingen geen overheidsgaranties nodig en verschaft geld aan

het particuliere bedrijfsleven  Van 1957 tot medio 1962 had
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de I.F.C. 47 investeringen op haar naam staan, voor een waar-
de van S 61 miljoen.

De in 1960 opgerichte en ook aan de Bank geaffilieerde

I.D.A. (International Development Association) verleent de
ontwikkelingslanden credieten op makkelijker voorwaarden,
dan de twee eerste instellingen en mag ook geld verstrekken

voor niet direct produktieve investeringen in de sectoren

van onderwijs, huisvesting en publieke diensten. Medio 1962
had deze instelling 20 credieten ter waarde van 202 miljoen
dollar verstrekt.

Par. 4. Enige markante Trekken van het V.N.-optreden
t.a.v. de Ontwikkelingsgebieden.

In verhouding tot de hulpverlening welke tot nu toe
buiten UNO verband aan de onderontwikkelde landen verstrekt
werd,  is die, welke men wil via deze organisatie kanaliseer-
de, betrekkelijk gering.

Zo liep in 1963 b.v. van de totale kapitaalhulp, die

van overheidswege verstrekt werd (dus afgezien van private
investeringen en leningen) slechts minder dan din tiende

deel via multilaterale kanalenl), en ook de aantallen ex-
perts, studiebeurzen of materialen, die bilateraal ter be-

schikking van de arme naties werden gesteld, overtroffen de
multilaterale aanmerkelijk. Alleen Amerika deed in zijn ei-
gen hulpacties wat dit betreft al meer, dan de V.N. en al
haar organisaties tezamen.

De greep, welke de UNO op de totale hulpverlening

heeft, is derhalve maar zeer beperkt.

1) Zie OECD pub]icatie: Development Assistance Efforts and Politics; p  102,1964.
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In verhouding tot de bestaande noodsituatie en zeker

t.a. v. de hoeveelheid hulp, die als complement op de inspan-

ning der ontwikkelingslanden voor het realiseren van hun wel-

vaartsaspiraties vereist zou zijn, is de internationale ont-
wikkelingshulp - en dus zeker de assistentie via de Verenig-

de Naties - betrekkelijk gering.

De ontwikkelingshulp, welke via de UNO in de afgelopen

jaren verleend werd, vertoonde in vele gevallen een ad-hoc-
karakter en is verbrokkeld over vele, onderling niet al te

best gecoordineerde instanties.

Er bestaat echter een duidelijke tendens tot uitbrei-

ding van dit soort hulp en men kan stellen, dat sinds 1949,

het jaar waarin het EPTA van start ging,ook de onderlinge
coordinatie, de efficiontie en doelgerichtheid van de UNO-

hulpverlening gestaag beter zijn geworden.

Wat ondanks de mooie volzinnen in het Handvest der Ver-
1)enigde Naties ook in UNO verband duidelijk als een van

"overheidswege" verstrekte "armenhulp" aan een aantal eco-
nomisch achtergebleven gebieden begon, ontwikkelt zich voor-
al de laatste.jaren steeds meer in de richting van een col-
lectieve poging yan alle leden van de organisatie, om deze
gebieden in staat te stellen zich zelf te helpen, en zo tot

een zo volledig mogelijke nationale ontplooiing te komen.

De hulp ondernomen m.b.t. het z.g. "Ontwikkelingsdecennium "2)
en het verloop van de "Wereld Handels en Ontwikkelingscon-

1) Zie: b. v. de preambule en de artike]en 13, lid 1 onder 6 en 55 en 56 van
het Handvest der Verenigde Naties.

2) Zie het rapport van de Secretaris Generaa] der V.N. voor de E.L.O. S.X. van
22 mei 1962: The United Nations' Development Decade, Proposals for Action
V.N. publicatie E/3613.
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ferentie te Geneve in 1964 spreken wat dit betreft duide-1)

lijke taal.
Door haar relatieve onvolgroeidheid als "wereldover-

,
heid" praktisch niet in staat tot het uitvaardigen van door
sancties te handhaven algemene regelingen en voorschriften

ter bescherming van de economisch zwakke landen op aarde.

concentreerde het ingrijpen van de volkerenorganisatie zich
op sociaal economisch gebied vooral op de hulpverlening en

het bevorderen van de onderlinge samenwerking.

Par. 5 De Analogie tussen het Nationale Overheidsingrijpen

en het Optreden van de Verenigde Naties.

Ofschoon de parallellen niet zo verbluffend duidelijk
in het oog springen  als dat het geval was bij de in het

vorige hoofdstuk uitgevoerde vergelijking van het nationale

sociale werk en de internationale ontwikkelingsinspanning

kan men. als men het overheidsingrijpen in de sociale ver

houdingen binnen de Westerse, geindustrialiseerde naties

naast de bemoeienis van de in statu nascendi verkerende"                                                          „

internalionale overheid zet   ook hier een zekere mate van
analogie tussen deze t.wee laatste verschijnsels constat,e

Ten

Met name vindt men deze a, alogie in meerdere of minde
re mate ten aanzien van de volgende punten terug

1) Zie. United Iyations  U.N.Conferenre on Trade and Development EC/TW 35,
1964.

A. H. M. Al'bregts: De Uitbreiding van de Inter·nationale Handel  De We·
reldhandel s,'on ferentie E,·onomie, Jg 28, No 7 April 1964, blz.
289 296.

S.Korteweg Financing Development through Tariff Re,enues
Earmarking Funds   A New Approa•·h Int.Devt.Rev. Vol VI,
No 1 Maart 1964.
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a. Het algemene referentiekader  gevormd door de aard van

de maatschappij waarbinnen de actie zich afspeelt,

b. De partijen, die bij hot ingrijpen betrokken zijn,
c. De vormen van a• tie, waarin het overheidsingrijpen tot

uiting komt;

d. De motieven, die de overheid voor haar ingrijpen heeft,
e. De verschillende fasen, die dit ingrijpen respectievelijk

doorloopt,

f. De relatieve omvang en belangrijkheid van het ingrijpen.

ad. a  Wat betreft het eerste punt. n.1. de aard van de
maatschappij die tot achtergrond dient. bestaat er

op de beide niveaus van a· tie een parallelliteit  die o.a.
tot uiting komt in de onderstaande aspecten

- In beide gevallen is de samenleving bezig een zeer be-

slissend stadium in haar evolutie te realiseren, n. 1. dat
van de doorbraak naar een gestage, zi,·h zelf stimulerende,
economisrhe groei.

Evenals binnen de nationale staten van het Westen inder

tijd deze groei op gang kwam zo is thans op internationaal

gebied de wereldmaats, happij als geheel doende een soort-
gelijke economische doorbraak te realiseren
In beide sit.uaties wordt. dit prot·es op gang gebrac·ht. en
voortgestuwd door een zeer a· t ieve en energieke minderheid

die zich zelf helemaal voor de nieuwe ontwikkeling inzet
en ook de rest van de samenleving dwingt haar te volgen

Binnen de Westerse samenlevingen was dit de klasse van de
bourgeoisie in het algemeen en de ondernemersgroep in het

bijzonder. Binnen de internationale samenleving zijn het
de rijke naties in het algemeen en de vooraanstaande in.
dustridle en handelsnaties in het bijzonder.
Op soortgelijke manier als deze doorbiaak binnen de Wes-
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terse samenlevingen met een bijna allesomvattend proces

van socio-culturele schaalvergroting gepaard ging, zo zien

we, dat  zich nu ook op wereldschaal iets dergelijks herhaalt.
Evenals immers toen de voorheen overwegend locaal gekleurde

maatschappelijke denkpatronen en institutionele- en struc-
.

turele kaders aangepast Werden aan een nieuwe, grotere na-

tionale eenheid, zo is er nu een proces van aanpassing van

het denken en de actiekaders van mensen, staten en volke-

ren aan de eisen van de zich vormende wereldmaatschappij

gaande.

- In beide gevallen gaat dit proces gepaard met de ineenstor-
ting van grote delen van de tot dan toe bestaande traditio-

nele orde en veel van de daarop gebaseerde relatieve zeker-
heden en ontplobiings-mogelijkheden.

- Zowel in het ene als in het andere geval wordt de maat-
schappij tijdens de eerste fasen van de overgangssituatie
door een grote mate van individualisme en economisch

"laissez-faire" gekenmerkt. Evenals op het nationale plak
de menselijke persoon aanvankelijk geacht werd zijn eigen
belang het beste te kennen en dit ook zelf het beBte te

kunnen nastreven, zo geldt ook in het feitelijke bestaande
"
vrije spel der maatschappelijke krachten" op wereldschaal

voor elke afzonderlijke natie in feite het devies "Everyone
to himself and the devil gets the hindmost". Het voornaam-

ste verschil tussen deze twee situaties is hierin gelegen,

dat er op nationaal terrein tenminste nog een overheid aan-

wezig was, die (zij het dan ook zeer partijdig) in staat

was, dit spel aan zekere regels te binden en als dat nodig

was als politieagent tussen beide te komen.

Omdat er echter op internationaal niveau tot nu toe een

dergelijke overheid ontbreekt, vervalt daar zelfs deze mi-
nimale waarborg van "fair play".
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- Zowel in het ene als in het andere geval worden de subjec
ten, die de samenleving vormen, formeel als vrij, gelijk
en gelijkberechtigd beschouwd.

Evenals in het Europa van 1850 een miljonair formeel even
"
vrij en gelijkberechtigd" was als de eerste de beste van

de dagloners, die in zijn fabrieken werkten,  zo zijn nu
Guatemala, Noord-Vietnam, Gaboen en Laos formeel even vrij
en gelijk als de Verenigde-Staten en de Sowjet-Unie. Deze

vrijheid en gelijkheid zijn in materiele zin echter ver-
gelijkbaar met het geval van de schooljongen, die het in
principe vrij staat. om zich als gelijke met een zwaarge-
wichtsboxer te gaan meten en zich volkomen in overeenstem-

ming met de regels van het "vrije spel der krachten "

"knock-out" te laten slaan.

ad. b.  Met betrekking tot de groepen uit de samenleving,

die bij het sociale overheidsingrijpen betrokken
zijn, bestaat er een grote mate van analogie op het nationa-
le en het internationale plan.

Dit geldt zowel voor degenen, die aan dit soort over-
heidsingrijpen leiding geven, als voor hen op wie het in-
grijpen als voorwerp van overheidszorg van toepassing is.

In beide gevallen ontwikkelt de overheidsbemoeiing zich
immers vanuit een complex van activiteiten, dat door de over-
heid ondernomen wordt op instigatie van een leidende elite
(ip het ene geval de nationale bourgeoisie en in het andere
de rijke, geindustrialiseerde landen, die eerst de Volken-
bond en daarna de UNO. beheersten) in de richting van een op-
treden, dat de uitdrukking genoemd mag worden van de wensen
en verlangens van steeds grotere groepen uit de maatschap-
pij (via vergroting van de nationale en internationale

groep van kiesgerechtigden).
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In beide gevallen ontmoeten we ·m. b.t. het sociale overheids-
ingrijpen 66k eeh bemoeienis, die eerst op. hulp aan en aan-
passing van een aantal marginale groepen (de arme volks- en

landengroepen) gericht is, vervolgens meer en meer overgaat

in een politiek, die aan iedereen gezonde ontplooiingskansen

bieden moet en tenslotte uitmondt in een door alle betrokke--

nen gewilde en georganiseerde samenwerking, om het algemene
belang in onderling verband te dienen.

Op het nationale vlak is deze ontwikkeling in de Westerse

Wereld reeds een vergevorderd statium.

In internationaal verband is dit momenteel nog niet het ge-

val, maar de bestaande ontwikkelingstendenzen wijzen duide-
lijk in dezelfde richting. Men denke hier b.v. aan de pogin-
gen, om door ontwikkelingshulp en stabilisering en verhoging

der grondstoffenprijzen de arme landen in staat te stellen

voor zich zelf te zorgen en de beginnende aandrang om de

"ontwikkelingshulp" om te zetten in een ontwikkelingssamen

werking.
1)

ad. c. Waar het gaat om de vormen van as:tie waarin het over-

heidsingrijpen zijn belichaming vindt  zijn er ook

weer een aantal duidelijke. zij het dan ook op sommige pun
ten enigszins genuanceerde analogiedn aan te wijzen.

Zoals men zich zal herinneren  manifesteerde het over-

heidsingrijpen op sociaal ter·rein zich in de Westerse lan-
den vooral in de vormen v·an arbeidswetgeving. sociale ver-
zekeringswetgeving  verbindend- en onverbindendverklaring
van collectieve overeenkomsten, het scheppen van een brede-

re ordening van het bedrijfs- en arbeidsleven, ingrijpen in
de verdeling en besteding van het nationale inkomen (door

1) What started as Technical Assistance has proved to be technical cooperation
on  a  world wide seale? (The United Nations Family O.P. 1/97,62.050.6420 M..
3e Editie, pag. 8)
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progressieve belastingheffing, het scheppen van collectieve

voorzieningen en invloed op de prijs- en loonvorming), het

scheppen van werkgelegenheid en de publieke armenzorg c.q.

het daaruit gegroeide maatschappelijke werk in de breedst

mogelijke zin.

Welnu, ofschoon op het internationale vlak op dit mo-

ment nog nauwelijks van een echte overheid gesproken kan
worden, vertoont het actiepatroon zoals de UNO ons dit tot

nu toe te zien geeft, toch al een aantal aangrijpingspunten

voor een, zij het dan ook voorzichtige en genuanceerde ver-

gelijking.
Zoals in het voorgaande werd aangetoond, loopt het Wes-

terse sociale werk grotendeels parallel met de internationa-

le ootwikkelingshulp. Voor zover deze ontwikkelingshulp

langs multilaterale weg (hier in de betekenis van via de

V.N.) gerealiseerd wordt, vertoont hij qua achtergronden,

doelstellingen, vorm, inhoud en kanalisering een grote ge-

lijkenis met de Westerse nationale overheidsbemoeiing op
dit terrein.

Op soortgelijke manier als de staatsoverheid via pro-

gressieve belastingheffing in de nationale inkomensverde-

ling ingrijpt en met de zo verkregen gelden collectieve

voorzieningen schept, waarvan vooral de armere bevolkings-

strata profiteren zo probeert de UNO met de bijdragen, die
de aangesloten landen als contributie aan haar afdragen,via

het werk van haar sociaal-economische organen met name het

lot der arme volken te verbeteren. De voornaamste verschil-

punten, die er tot nu toe tussen deze twee vormen van in-

grijpen bestaan, zijn natuurlijk:  dat de UNO voorlopig nog
niet in staat is de belastingaanslagen, welke ze haar leden

oplegt door werkelijke sancties af te dwingen, dat de pro-

gressiviteit van deze aanslagen nog zeer gematigd is en dat
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de voorzieningen welke zij met de verkregen gelden schept

qua relatieve omvang en manier van aanpak, meer lijken op
het eerste voorzichtige en beperkte staatsingrijpen van de
nog liberale Westerse Overheden uit de vorige eeuw, dan op

dat van de moderne "Welfare State".

Evenals de nationale overheid via haar politiek van

prijs  en loonbeheersing  van verbindend verklaring en on-
verbindend verklaring van collectieve overeenkomsten tussen

belanghebbenden en andere regelingen van het bedrijfs- en

arbeidsleven getracht heeft voor iedereen,die hieraan deel-
neemt voldoende ontplooiingskansen te scheppen en het alge-

meen belang te dienen, zo stuurt de wereldoverheid, ofschoon

ze zelfs nog pas in haar wordingsfase verkeert. heel duide-
lijk aan op de schepping van internationale regelingen voor
de prijzen van de exportprodukten der ontwikkelingslanden,
het ontstaan van door de UNO gesanctioneerde collectieve
handelsovereenkomsten tussen de rijke en de arme landen en

maatregelen die een sanering van de produktie der arme lan-

den op het oog hebben.

De laatste aktiviteit vertoont een duidelijke overeenkomst
met de maatregels, die met name de Nederlandse Overheid voor
de.oorlog trof t.a.v. de sanering van de det.ailhandel en
het boerenbedrijf.

De maatregels, die door de Westerse overheid getroffen

werden, om hun onderdanen tegen de risico's die uit het deel-

nemen aan het bedrijfsleven of het leven in de nationale
samenleving voortvloeien te beschermen, vindt men (gedeel-

telijk en vanzelfsprekend slechts in analoge zin) op wereld

schaal terug in het pogen van de UNO, om tot algemene rege-

lingen te komen, die ook de naties tegen soortgelijke ri.

sico s in bescherming nemen.
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De maatregelen, die in dit verband werden voorgesteld, heb-

ben vooral betrekking op de verhoging en de stabilisatie

van de prijzen van de wereldgrondstoffen. B..v.:
Multilaterale overeenkomsten, die de rijke .importeurs
van grondstoffen uit de ontwikkelingslanden verplichten

tegen van te voren vastgestelde minimumprijzen gegaran-

deerd bepaalde hoeveelheden af te nemen (en omgekeerd

de exporteurs verplichten, om gegarandeerd bepaalde
hoeveelheden niet boven een van te voren bepaalde maxi-

mum prijs te verkopen).

- De vorming van internationale "bufferstocks", waarbij

men produkten opkoopt. als de wereldmarktprijzen bene-
den een bepaald minimum dalen en verkoopt als de prij
zen boven een bepaald maximum stijgen.
Stichting van een Centraal Fonds, waaraan zowel de

import  als de exportlanden naar rato van hun nationale

inkomen of buitenlandse 'handelsquote bijdragen en dat

de exporteurs hulp verschaft (hetzij door leningen of
door giften) als hun exportopbrengsten mA&r dan een be

paald percentage dalen.
Al. deze en de meeste soortgelijke maatregelen zijn ech

ter in de tegenwoordige fase van de ontwikkeling het stadium

van het voorstellen van ontwerpregelingen en het praten daar-

over nog niet te boven.

Het ligt echter in de lijn van de verwachting dat de ontwik-
keling in de toekomst in de richting zal gaan, welke door de-

ze ontwerpen wordt aangeduid.
Een vorm van verzekering tegen plotseling  acuut worden-

de risico s. die tot op zekere hoogte nu wel al best,aat

ligt opgesloten in het feit, dat elk land zich in geval van

nood (zoals bij natuur  of oorlogsrampen), met een verzoek
tot het verstrekken van materiele hulp en bijstand tot de

internationale instanties wenden kan.
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ad. d.

Kijkt men vervolgens naar de motieven, die het sociale

overheidsingrijpen beheersen, dan blijkt dat er op nationaal

en internationaal terrein een bijzonder veel op elkaar lij-

kende ontwikkeling gaande is.

In het Westen begon de staat zich na een 'aanvankelijke
periode van "laissez-faire" pas werkelijk voor het lot van de
armere bevolkingsstrata te interesseren toen de bourgeoisie,

diehem beheerste, tengevolge van het ontstane crisisbewust-

zijn begreep, dat er iets gedaan moest worden.

De staat greep toen in, om de maatschappij tegen de ver-

pauperde armen te beschermen, om de economische rationaliteit

te herstellen en uit mededogen met enkele groepen "personae
miserabiles".

Naargelang de invloed van het volk op het staatsapparaat

toeneemt, komt hier eerst het motief van bescherming van de

economisch zwakke bij, dat eerst op betrekkelijk kleine en
daarna op steeds bredere groepen van de maatschappij toege-

past wordt en vervolgens ontwikkelt de motivering zich via de
doelstelling om voor ieder een gezonde basis te leggen van

waaruit hij zijn persoonlijkheid kan ontplooien, naar de nu
bereikte toestand, waarbij de staat in principe de bedoeling
heeft, om in een gezamenlijke inspanning het. algemene nationa-
le belang te dienen en na te streven.

Welnu, bij een nadere beschouwing van de motieveni die
eerst de Volkenbond en later de UNO voor hun respectievelijke
ingrijpen ten bate van de arme volken opgaven of van de be-
weegredenen die men op grond van hun feitelijke activiteiten

redelijk aanwezig mocht veronderstellen, wordt het al spoedig

duidelijk, dat het hele bovengenoemde complex van doelstel-
lingen in meerdere of mindere mate bij de internationale over-
heden en de landen die daar achter staan, teruggevonden kan

worden.
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ad e. Ook met betrekking tot de respectieve fasen, die het

overheidsingrijpen in beide gevallen doorliep, is er

van een zekere analogie sprake.

Deze analogie is gebaseerd op de gelijke geaardheid van bei-

de overheden en geldt evenzeer voor de motivering, alsook

voor de aard en de omvang van het optreden hiervan.

Hierbij moet dan echter wel de duidelijke restrictie

gemaakt worden, dat door de relatieve jeugd en het nog wor-
dende karakter van de wereldoverheid  een vergelijking tus-

sen de ontw ikkelingen in het nationale- en het internatiol
nale overheidsingrijpen voorname lijk  op de eerste stadia

daarvan zal moeten slaan.

Wat de aard van deze overheid betreft. kan men stellen,
dat de, ontwikkeling in beide gevallen begon met een over-
heid, die in fe ite niet veel meer was: dan een werktuig in
handen van een we 1gestelde en overheersende elite.

Dit geldt duidelijk voor de bourgeois-staat van het
Europa uit de 19e eeuw en is ook van toepassing op de UNO,

welke in 1945 door een club van relatief welgestelde over-
winnaars uit de twee(le, wereldoorlog werd opgericht.

In beide gevallen verandert echter geleidelijk het ka-
rakter van deze overheid. In het Westen werd de staat, naar-

mate de invloed van het gewone volk steeg, steeds meer een

organisatie van het volk in al zijn geledingen en ook bij
de UNO is er sinds 1945 een duidelijke evolutie naar een

grotere democratisering gaande. Ofschoon de oorspronkelijk
heersende groep er nog steeds een duidelijk preferentieposi-
tie inneemt, is, de geest die de volkerenorganisatie be-
heerst, door het massale toetreden der voormalige koloniEn

in korte tijd reeds volledig veranderd.
Tegelijk met en ten dele als gevolg van deze evolutie,

veranderde ook de insielling van deze overheden t.a.v. het
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lot van de armere strata uit de samenleving. In beide geval-
len kan men immers een evolutie aanwi,izen, die begon bij een
toestand van relatief "laissez-faire" en die zich vervolgens
ontwikkelde via een aanvankelijke armenhulp en bescherming

"van "personae (of nationes) miserabiles eerst haar bescher-

ming van de hele groep van armen, vervolgens naar het schep

pen van zo groot mogelijke ontplooiingskansen voor iedereen
om tenslotte uit te monden in een daadwerkelijke samenwerking
van allen ter realisering van het algemene belang. Dit eind

1,punt wordt in het ene geval bereikt in de responsible

society" en in het andere in de "internationale ontwikkelings-
samenwerking", waar men thans in brede ki·i„M nad, streeft.

In beide gevallen kan men constateren. dat,,het overheids-

ingrijpen evolueert van een aanvankelijk zeer beperkt, weinig
systematisch. vrijwel ongecoordineerd en zuiver curatief in
grijpen naar een steeds groter veelzijdiger beter georgani-
seerd, gepland en meer op stimulering geric:ht complex van a,·
tiviteiten  Waar men op het nationale vlak streeft naar inte
gratie van alle overheidsactiviteiten in een bewust gewilde.
planmatig geleide en integrale soeiaal economische ontwikke

lingspolitiek daar poogt. de UNO maar door haar zwakke posi-
tie met veel minder succes. m.b,t. haar eigen act.iviteiten

een zelfde doel te realiseren.

ad f. Het kan zonder overdrijving gesteld worden dat het in-

grijpen van beide soorten overheid in de loop van de
tijd de neiging vertoonde naar omvang intensiteit en beteke-
nis groter te worden. Dit geldt zowel voor de gepresteerde
curatieve hulp en via algemene regelingen beoogde best·herming
van de zwakkere partijen als voor de ondernomen pogingen om
voor elk lid van de samenleving gezonde ontplooiingsmogelijk-
heden te scheppen en  op een- aktieve manier het gezamenlijke
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welzijn van allen in onderling verband te bevorderen.
Wat in beide gevallen praktisch bij een "laissez-faire"-

situatie begon, ontwikkelt zich op nationaal en internatio-

naal terrein tot een voortdurend grotere en belangrijkere

overheidsinterventie m.b.t. de onderlinge verhoudingen tus-

sen de gemeenschapsleden.
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HOOFDSTUK VII

SAMENVATTING EN CONCLUSIES:

DE ONTWIKKELINGSPROBLEMATIEK EEN "SOCIALE KWESTIE"

In de eerste afdeling van deze studie werd door ons een

poging gedaan, om aan de hand van de historische ontwikkeling

in de nu geindustrialiseerde landen van Europa en Noord-Ame-
rika een duidelijker inzicht te verkrijgen van wat onder
"                                                               „sociale kwestie dient te worden verstaan.

De meest belangrijke uitkomsten van deze inleidende

analyse werden in de laatste paragraaf van het tweede hoofd-

stuk in een aantal conclusies, of stellingen zo men wil, sa-

mengevat en vervolgens in sterk vereenvoudigde vorm bij de

probleemstelling voor deze afdeling nog eens in een vij ftal
kernpunten herhaald.

Als we ons nu, op grond van de tot nu toe behande lde

materie de vraag stellen, of de problematiek der ontwikke-
lingslanden in wezen een internationaal sociaal vraagstuk,

een mandiale "sociale kwestie" is, dan kan naar onze opvat-
ting,.het antwoord daarop alleen maar bevestigend zijn'.

We vinden er immers, en nu in een internationale samen-

hang, alle belangrijke elementen, samenhangen en ontwikke-

lingstendenzen in terug, die naar onze mening ook als de

kernpunten van de sociale problematiek op nationaal niveau

moeten worden gezien.

1. Op de eerste plaats kunnen we nl. constateren, dat hetgeen
we in de samenvatting van "Afdeling Een" over de historische
bepaaldheid, de. accentverschuiving, uitbreiding en schaalver-
groting van de nationale sociale kwestie gesteld hebben, in
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grote lijnen ook op het internationale ontwikkelingspro-
bleem kan worden toegepast. Het grote verschil blijft na-
tuurlijk, dat de geschetste ontwikkeling in de Westerse lan-
den nu al in een vergevorderd stadium van voltooiing ver-

keert, terwijl de evolutie van het mondiale ontwikkelings-

probleem deze fase nog lang niet bereikt heeft. Dit ver-

schil is echter niet wezenlijk, omdat duidelijk kan worden
aangetoond, dat de meeste dynamische tendenties, die de af-

loop van de Westerse sociale problematiek hebben beheerst,
ook hier -en nu op de sterk vergrote schaal van de volkeren-

samenleving- in actie, komen.

2. Evenals de nationale sociale kwestie in oorsprong, ontwikke-

ling en gedeeltelijke oplossing in nauw verband staat met

de Westerse doorbraak naar economische groei en het hele
complex van sociaal-culturele transformaties, die daarmee ge-
paard gingen, zo is ook de nieuwe mondiale sociale kwestie

of het ontwikkelingsprobleem niet van een soortgelijke om-
wenteling los te denken.

Dit probleem ontstaat immers, als een betrekkelijk

klein aantal volkeren erin slaagt de nodige grondstoffen,
kapitalen, arbeid en afzetgebieden te bemachtigen, om daar-

mee ook op het niveau van de wereldeconomie een mondiale

doorbraak naar gestage groei te forceren.

Tijdens het proces van maatschappelijke schaalvergro-
ting, dat hiermee gepaard gaat, stort op dit moment in vele

gebieden van de wereld het complex van traditionele zeker-

heid ineen, dat men aan de instituties, structuren en de

mentaliteit van de tot nu toe bestaande nationale maatschap-

pijen had ontleend. Zonder echter, dat daarvoor op tijd en

in de vereiste omvang nieuwe in de plaats komen. Als gevolg
hiervan heerst er thans in de meeste niet-Westerse gebieden

een toestand van duidelijke sociaal-culturele anomie, van
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een fundamenteel verlies aan zekerheden waarden en normbe

sef. De volkerensamenleving wordt voor een aantal van de

volken die haar vormen steeds minder leefbaar ze voldoet

niet langer als samenleving en de internationale vrede wordt
bedreigd. De verhouding tussen de volkeren (het mondiale

"sociale") wordt als zodanig problematisch en spitst zich op

din van de deelaspecten daarvan toe  nl. op het z. g. ontwik

kelingsprobleem  M a.w. dit probleem wordt gesteld op het
terrein waar de algehele transformatie momenteel tot de

meest acute en pijnlijk gevoelde gevolgen leidt  op dat van
de wel zeer ongelijke inkomens  en vermogensverdeling tussen

de volkeren  de internationale handel en de invloed van de

rijke naties op de binnenlandse economie van de arme landen.

Ofschoon het ontwikkelingsvraagstuk op dit moment deze
beperkte probleemstelling nog nauwelijks te boven komt,
lijkt echter ook hier de verwachting volkomen gewettigd, dat
het reeds begonnen proces van schaalvergroting en accentver

schuiving via de werking der genoemde hefbomen zijn werk zal
gaan doen. De belangstelling, die nu reeds allerwege voor de
z.g. "sociale aspecten" van de ontwikkeling aan de dag ge
legd wordt  is daarvan een duidelijke indicatie: Zeer waar
schijnlijk zal de toekomst ons leren dat wat nu nog als een

vrij beperkte kwestie wordt beschouwd  over een aantal jaren

zal uitmonden in het algemene probleem van een optimale we-
derzijdse aanpassing van een expansieve wereldeconomie en de
mondiale samenleving  waarin deze zich ontwikkelt.
Dit laatste blijft echter duidelijk een hypothese.

3      Evenals dit indertijd bij de nationale sociale kwestie
het geval was  zo ligt ook aan de tegenwoordige ontwikkelings-

problematiek de zeer ongelijke verdeling der behoeftenbevre
digingsmiddelen onder de mensen als een objectieve en materi ·
ele ontstaansvoorwaarde ten grondslag.
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Net als toen in het Westen binnen de nationale staten het

totale volksvermogen en inkomen zeer ongelijk ove,r de ver
schillende maatschappelijke strata verdeeld waren, zo is nu
het internationaal inkomen zo mogelijk n6g ongelijker over
de bevolkingen en staten der wereld verdeeld. Nog geen der-

tig procent van de wereldbevolking geniet rond vijf-en-tach-
tig procent van het wereldinkomen. De meerderheid van zeven·
tig procent  moet  zich met de resterende vij ftien procent  te-

vreden stellen De Lorenzcurve, die men voor de wereld als
geheel kan opstellen,vertoont zelfs een diepere kromme  dan

men bij de landen met de meest ongelijke inkomensverdeling
(waarover cijfers beschikbaar waren) vindt. (Zie hoofdstuk
II, par. 1 van de derde hoofdafdeling.)

4.      Het ontwikkelingsprobleem ontstaat, als de niet-Wester-

se volken., door het optreden der blanken, hoe langer hoe
meer gedwongen worden, de mentaliteit  en de actiepatronen van
deze laatste over te nemen. Men leert dan om zich heen te
kijken en te vergelijken en wordt zich hierdoor bijzonder
pijnlijk van de toestand van arpoede, onmacht en afhanke-
lijkheid bewust, waarin men zelf leeft
Allerlei demonstratie·effecten treden op. Men krijgt ver-

wachtingen opgedrongen, die niet gerealiseerd kunnen worden.

Hierdoor ontstaat een gevoel van relatieve ontbering, met al

de daarbij horende bijverschijnselen van massale ontevreden-

heid, ressentimenten en revindicaties. Men rationaliseert

deze houding in extremistische ideologieon van allerlei aard,
die op dezelfde manier als destijds in Europa de vage en nog
grotendeels onbewuste verlangens der armen concreet en be-
wust maken en, gehanteerd door de juiste leiders, de massa
in beweging brengen.
Er bestaan indicaties, dat de spanningen onder de naties,
die nu nog tot incidentele ongeregeldheden leiden, geleide-
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lijk aan een dergelijke algemene onrust zullen gaan veroor-

zaken, dat de goede verstandhouding tussen de rijke en de ar-
me landen er op de lange duur door verstoord dreigt te wor-

den.

De kleine groep van rijke landen wordt zich hierdoor, op

wezenlijk dezelfde manier als destijds de nationale bour
geoisie, van het bestaan van een in armoede en ellende voort-

levende meerderheid en speciaal van de daarin schuilende la-

tente dreiging bewust. Ook hij rationaliseert zijn bevoor-

rechte positie en er ontstaat een debat over de vraag, Of en
"

zo ja, in hoeverre aan de eisen van het internationale lan-
denproletariaat' dient te worden toegegeven.

De beweegredenen, die men in dit ideologische debat ter

verdediging van een hulpinspanning der rijke volken aan de
arme te berde brengt, zijn in wezen dezelfde als die, waar-
mee de bezittende klasse indertijd haar steunverlening aan

de onderkomen volksmassa motiveerde. (charitas, gerechtig-
heid, solidariteit, verantwoordelijkheidsgevoelens, politie-
ke- of economische utiliteit of juridische motieven).

Deze toestand loopt vervolgens uit op een uitgebreid en

acuut onbehagen bij arm en bij rijk, met de bestaande maat-

schappelijke ordening der samenleving. Hierin schuilt naar
onze opvatting het grote centrale kernpunt van de "sociale

.

kwestie.

De mbatschappij zelf wordt problematisch, er ontstaat een

crisisbewustzijn en men gaat streven naar revisie en refor-
matie van het vigerende verdelingsproces.

Evenals voorheen in Europa worden we nu ook op wereld-
schaal met een hoe langer hoe meer en hoe heviger om zich

heen grijpend onbehagen en zelfs met een beginnend mondiaal
crisisbewustzijn geconfronteerd.
De arme landen willen de bestaande toestand niet langer
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continueren en de rijke zien steeds meer en steeds duidelij-
ker in, dat ze het niet langer kunnen.

Tijdens de periode van spanningen en conflicten, die
thans begonnen is, voeren de rijke naties duidelijk een ver-

dedigende strijd, welke in wezen gaat om het behoud van de
eenmaal verworven posities. Men geeft op enkele punten aan

de eisen der arme toe en hoopt, dat deze dan voorlopig weer

bereid zullen zijn de zo verkregen compromistoestand voor
enige tijd te continueren.

Het ligt in de lijn der verwachting, dat er na elke be-
langrijke concessie op deze manier telkens weer een kortere

of langere adempauze in de spanningstoestand, die de verhou-
ding tussen arm en rijk vertroebelt, zal ontstaan. En of-
schoon de vreedzame wereldsamenleving tijdens deze rustpe-

rioden weer voor enige tijd gered zal zijn, zal het echter
niet lang duren, of er ontstaan weer nieuwe ontevredenheden

en ressentimenten en daarmee nieuwe eisen en conflicten,

die niet meer zullen ophouden, tot het eindpunt van een zich

nu reeds duidelijk aftekenende en veel dieper liggende ont-

wikkeling bereikt zal zijn.
- Deze dieper liggende ontwikkeling is echter zeer evident

dezelfde als die, welke ook het verloop van de Westerse
"sociale kwestie"· heeft beheerst en gekenmerkt.

Ook hier ontmoeten we immers - zij het dan ook nog

slechts tijdens de eerste beginfasen - een proces van mas-

sale bewustwording en actie bij de verarmde en afhankelijke
meerderheid. Ook hier is er een duidelijk streven, om de
pas verworven formeel-juridische vrijheid en gelijkheid een
nieuwe en ditmaal ook in materiile zin reBle betekenis te

geven. En ook hier gaat ,het er duidelijk om  dat er uitein-
delijk een toestand geschapen wordt, waarbij men successie-

velijk de oude zekerheden, · die men vroeger binnen de beperk-
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tere (nationale of locale) gemeenschappen gekend heeft, maar

die tijdens het op gang komen der wereldeconomie verloren

gingen, op wereldschaal en op zo redelijk en rechtvaardig
mogelijke manier, terugvindt

5.     Kijkt men vervolgens naar de drie hefbomen (klassen-
strijd, staatsingrijpen en sociaal werk), die indertijd in
het Westen in beweging werden gezet ter oplossing van het

sociale probleem, dan vinden we ook deze in analoge vorm op
het internationale vlak terug.

a. Het optreden van pressiegroepen.

Zowel arm als rijk gaan langzaam maar zeker op grond van

hun gelijkgerichte belangen eerst een zeker saamhorig-

heidsgevoel ontwikkelen, komen er vervolgens steeds meer
toe hun gezamenlijke krachten te bundelen en de praktijk

leert ona, dat een begin van organisatie zich naar beide
kanten reeds begint af te tekenen, Illustraties van deze

ontwikkeling zijn aan de kant van de arme naties de weg,

die deze hebben afgelegd van de Conferentie van Bandoeng
in 1955 tot die van Geneve in 1964 en bij de rijke de re-

latieve toenadering van Oost en West en het ontstaan van

"rich men's clubs", die -steeds meer de richting, de wijze
en de omvang van de hulpverlening gaan bepalen. (de GATT,

de ontwikkelingswerkgroep van, de E.E.G., de groep van 10
in de I.M.F. en de verdeling van de stemmen bij de wereld-

bank.) Met andere woorden, we zien, evenals vroeger in

Europa binnen de nationale maatschappij, op het interna-

tionale vlak een klassendifferentiatie en daarmee verband

houdende klassengeest en klassenstrijd ontstaan tussen

enkele rijke"bourgeoislanden' en een grote massa arme
"                   "proletarische landen

Ook de toestanden waaronder en de manier waarop deze

strijd gevoerd wordt alsook de wapenen, die men daarbij
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hanteert, lopen grotendeels parallel.

Evenals de armen en arbeiders in het Westen aanvankelijk
sterk emotioneel en irrationeel op de bestaande situatie

reageerden, zo is ook de initiile houding van de arme lan-

den nu nog vaak verward, ondoelmatig, onberedeneerd, in-

stinctief en explosief. Verwarring, revoluties en orde-

verstoringen zijn in de betreffende landen aan de orde
van de dag. En net als de rijken (met de "code de la

bourgeoisie" in de hand en steunend op hun staats- en

politieapparaat) hierop reageerden met de strijd voor de

"orde" en het "recht", die hun eigen belang garandeerde,
zo treden ook nu de meeste rijke landen het internatio-

nale sociale probleem onder het vaandel van hun eigen
formele rechtbeginselen tegemoet.

Tegen de achtergrond van de bestaande inkomensverdeling

worden deze laatste echter hoe langer hoe meer onhoud-

baar.

Wat betreft de strijdmiddelen, die worden gebruikt,

n.1. de vorming van economische machtsgroepen en de be-
heersing van het overheidsapparaar, bestaat er een grote

analogie tussen aan de ene kant de opkomst van de arbei-

dersvakbeweging, de arbeiderspartijen en de groter wor-

dende invloed van het volk op de regering en aan de an-
dere kant de beginnende politieke en economische blok-

vorming der arme naties en hun progressief groeiende

invloed op het UNO-apparaat.

b. De Internationale Overheid.

Evenals de staat in de vorige eeuw in feite de staat

van de bezittende bourgeoisie was, zo waren eerst de

Volkenbond en later de UNO in haar eerste beginstadium,
als het er op aan kwam, organen, die uitgedacht, opgezet

en bestuurd werden door een relatief kleine groep van
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rijke naties. Op dezelfde manier als voorheen de grote
meerderheid van de nationale bevolkingen bij hun overhe-

den, zo was ook de overweldigende meerderheid van de we-

reldbevolking hierin niet of nauwelijks vertegenwoordigd.

Men onderhandelde en besliste weliswaar over, maar meestal
z6nder de tegenwoordige ontwikkelingslanden.

Naar gelang deze laatste echter hun politieke vrijheid
verwierven en tot de internationale organen werden toege-

laten, begon ook het karakter van deze laatste een ander

aanzien te krijgen. Van exclusieve clubs van (rijke) over-
winnaars uit de twee wereldoorlogen, veranderden ze in

nauwelijks twee decennia in een forum, waar ook de arme

naties, als ze dit willen, hun stem kunnen en inderdaad

ook d6en horen. Ofschoon het aan de gang zijnde democra-

tiseringsproces bij de UN nog lang niet voltooid is, kan
nu toch al geconstateerd worden, dat naargelang de invloed

van de arme landen daar progressief groter werd, er ook de

internationale hulpgedachte meer in het centrum van de be-

langstelling kwam te staan. Evenals vroeger de staat een

meer "sociaal" karakter kreeg naar gelang hij het volk in
al zijn geledingen beter vertegenwoordigde, zo zien we ook
nu weer dat de UNO "socialer" wordt, naarmate de invloed
van de ontwikkelingslanden stijgt.

c. Het Sociale Werk.

In de hele 19e en de eerste helft van de twintigste

eeuw ontwikkelde zich in West-Europa uit de particuliere

armenzorg het maatschappelijk werk zoals wij dat nu ken-
nen, nl. een complex van activiteiten gericht op een op-
timale wederzijdse aanpassing van mens en maatschappij.

Een ontwikkeling, die in de ideologische sfeer parallel

liep met de verschuiving van de charitas naar de sociale

rechtvaardigheidsgedachte, in de werksfeer met een enorme
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taakuitbreiding en organisatorisch financieel met een op-

schuiving uit de zuiver particuliere naar een steeds duide-
lijker op de voorgrond tredende publieke sfeer (Nederland
bekleedt,  wat dit laatste betreft, voorlopig nog zeker orga-
nisatorisch en in mindere mate financieel, een duidelijke

uitzonderingspositie.)

M. b.t. de ontwikkelingshulp kan men een aantal zeer in

het oog lopende parallellen hiermee onderscheiden. Na het

verbreken van de feodale banden tussen de moederlanden en

hun kolonidn, komt de hulpbehoevendheid van deze laatste

duidelijk aan de dag. Op grond van bewogenheid met het lot
van deze "armlastigen" op internationaal niveau, en evenals
dit vroeger ook het geval was, ter behartiging van hun eigen

politieke en economische belangen en oogmerken, besluiten
een aantal rijke landen tot "hulpUverlening op bilaterale

" ofbasis. Er ontstaat een "tussenstaatse filanthropie
"internationale charitas" die een zelfde soort verhouding
schept tussen donor en recipient als vroeger tussen "wel-
doener" en "behoeftige".

We zien echter nu al, hoe deze verhouding hoe langer

hoe meer uit de charitas, politiek en economie getrokken

en in het licht der sociale gerechtigheid geplaatst wordt.

De internationale armen vragen hoe langer hoe minder

aalmoezen, maar eisen hoe langer hoe meer hun recht op als

lid van de internationale gemeenschap. Men wil uit de par-
ticuliere hulp weg en vraagt samenwerking op publieke basis.

De UNO tracht via haar multilaterale hulpverlening aan dit

verlangen tegemoet te komen. Vooralsnog echter met slechts

betrekkelijk weinig succes. Het lijkt er echter op, dat de
ontwikkeling ook hier dezelfde weg op gaat als dat bij ons

in het Westen met het sociale werk het geval was.
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6.      Ofschoon de internationale gemeenschap nog niet tot de

volheid van een wereldregering gerijpt is, en de tijd die
verliep tussen de oprichting van de UNO en dit ogenblik,nog

maar nauwelijks twee decennia lS, kan toch al op een volgen-

de, meer historische georidnteerde analogie worden gewezen.
We doelen hiermee bp de voornaamste stadia, die de aanpak

van het "sociale probleem" blijken te karakteriseren.

Want evenals de historische accenten bij de nationale

"sociale kwestie" en daarmee de richting van de staatsactivi-
teit op dit gebied in 150 jaar tijd verschoven van armenzorg

over bescherming van "personae miserabiles" en het aanleggen

van maatschappelijke noodverbanden eerst naar de creatie van

voorwaarden waaronder eenieder zijn persoonlijkheid kan ont-
plooien en uiteindelijk naar de ordening van de maatschappij
zelf in de richting van een harmonie van doelstellingen op

het algemeen welzijn, zo ziet men ook dat bij de UNO reeds
het begin van een dergelijke verschuiving valt waar te nemen.

Ook de internationale hulpverlening was in haar oor-

sprong in feite een soort armenzorg op mondiale schaal. Het

heeft echter niet langer dan een tiental jaren geduurd,voor
men dit stadium te boven kwam. Men verkeert momenteel voor-

namelijk in de fase waarin men de voorwaarden scheppen wil,
waaronder de arme landen hu4 rigen bestaan kunnen ontwikke-
len (of waaronder zij in het jargon der economen een "take-
off naar zelfstimulerende groei" kunnen realisereIQ.

Na nog geen twintig jaar begint men op het internatio-

nale vlak al te spreken in de terminologie, die in de natio-

nale sociale kwestie pas na langer dan een eeuw werd verstaan

en begrepen,  3.1.  die van de mondiale maatschappelijke orde-
ning, waar men niet meer over ontwikkelings-"hulp" spreekt
maar over internationale "ontwikkelingssamenwerking", met als
doel het totale mondiale algemene belang.

****
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We mogen deze uiteenzetting dus besluiten met de con-

cludie, dat wat nu nog vrij algemeen bekend staat als het

probleem van de onderontwikkelde landen of van de interna-

tionale ontwikkelingshulp, in wezen een mondiale "sociale
kwestie" is, welke op deze vergrote schaal steeds meer als

zodanig ervaren, herkend en begrepen zal worden.
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DERDE AFDELING

DE "INTERNE" OF "NATIONALE" SOCIALE KWESTIES

IN DE ONTWIKKELINGSLANDEN
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HOOFDSTUK I

HET ALGEMENE REFERENTIEKADER:

DE ONDERONTWIKKELDE MAATSCHAPPIJ ANNO 1965

Par. 1.  De Kerp van het Begrip "Ontwikkeling"

De streken, die men met de naam "onderontwikkelde ge-
bieden" aanduidt, vertonen onderling vele en vaak grote con-

trasten. Dit geldt a. a. voor hun ligging en klimaat, de be-

schikbaarheid van natuurlijke hulpbronnen, de aard en samen-

stelling van de bevolkingen, de ontwikkelingsgraad van de

economie en het daarmee samenhangende peil van bereikte wel-

vaart  de organisatie van de maatschappij, het culturele ni-

veau en nog vele andere factoren.

Men kan zich nu afvragen, welke de aspecten zijn, die
ze alle met elkaar gemeen hebben en waar de naam "ontwikke-
lingsland" uiteindelijk aan ontleend werd.

In de naam zelf zit het begrip ontwikkeling, d.w. z. een
beweging van de ene toestand naar de andere. Kijkt men naar

de algemene situatie waar ze in verkeren, dan blijkt dat we

met een serie relatief zeer arme landen te doen hebben, die

zich bovendien sterk van deze armoede bewust zijn. Het over-

grote deel van deze landen heeft sinds kort weliswaar for-
meel zijn nationale vrijheid, onafhankelijkheid en gelijkbe-
rechtiging in de familie der naties verworven, maar in feite

voelt men, dat er nog een lange weg zal moeten worden afge-

legd, voordat deze formele vrijheid en gelijkbeid, ook mate-
rieol gezien, redle betekenis in termen van materidle wel-

vaart en daarvan afgeleide prestige, macht en invloed
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krijgt Men vindt over het algemeen, dat men ondanks de
1)

verworven gelijkheid niet voor vol wordt aangezien en streeft
er dus naar, om op zo kort mogelijke termijn de verkregen

formele gelijkheid ook een materiele inhoud te geven.

In feite komt het begrip "ontwikkeling" met dit streven
der arme landen overeen.

Men wil dus van een toestand van formele gelijkheid,

maar materidle Ongelijkheid, naar een nieuwe, waarin beide

verlangens gerealiseerd zijn. Meer concreet gesteld betekent
het in operationele termen, dat men binnen zo kort mogelijke

tijd een economische basis tracht op te bouwen en daarmee de

levensstandaard van de bevolking sterk te verhogen en uitein-

delijk de rijke landen in te halen.
Het blijkt vervolgens, dat er in deze landen een zeer

groot aankal soortgelijke factoren in min of meer vergelijk-
bare situaties aan het werk zijn, waardoor dit streven ge-

frustreerd wordt en die men, juist omdat ze zo duidelijk in
het oog springen en vrijwe1 algemeen voorkomen, als wezen-
lijke kenmerken van de onderontwikkeldheid beschouwt.

Deze kenmerken, die elkaar alle over en weer bepalen

en daardoor slechts in hun samenhang volledig gekend en be-

grepen kunnen worden, worden in de praktijk meestal bestu-

deerd vanuit het standpunt van de een of andere vakweten-

schap zoals de economie, de sociologie, de sociale psycholo-
gie of de rechtswetenschap.

Een dergelijke aanpak leidt tot de bezwaren en tekort-

komingen, die in het voorwoord tot deze studie werden uiteen-

gezet.

1) Zie het artikel van Gustavo Lagos Matus: Der Status der Nation und das inter-nationale Schichtunessystem in: Die Soziologie der Entwicklungsllinder:·
Ed P.Heintz,1962 KBln, Berlin pp. 45-70; zie voor de vergelijkbare situatie,
waarin de arbeidersklasse der Westelijke landen zich na de Franse Revolutie
bevond, de reeds eerder geciteerde werken van H. Hoefnagels.
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Wij zullen daarom trachten de betreffende kenmerken 1)

voorzover althans relevant voor deze studie, in hun tota-

liteit en samenhang te benaderen. Wij beperken ons hierbij

tot vier hoofdkenmerken, waardoor naar onze mening het stre-

ven naar materiele gelijkheid van de ontwikkelingslanden

wordt gefrustreerd.

Deze zijn:

a. Een groot gebrek aan kapitaal, gedxploiteerde grond- en

hulpstoffen, infra-structuele werken;

b. Een groot gebrek aan bekwaamheid in de zin van technisch-

economische en organisatorische kennis en kunde;

c. Een maatschappelijke orde, die qua instituties en struc-
tuur niet of te weinig.met het streven naar snelle wel-

vaartsvermeerdering op eigen kracht overeenstemt.

d., Het bestaan van een mentaliteit bij een zeer groot deel
van leiders en volk welke niet, of te weinig met de ont-

wikkelingsdoelatellingen accordeert.

We zullen trachten deze punten tegen de achtergrond van de

economisch-sociale realiteit in het navolgende nader te be-

lichten.

Par. 2.  Enkele Economische Aspecten van de Onderontwikkel-

de Maatschappij.

In grote lijnen ontmoeten we in de ontwikkelingslanden

1) Men knn.deze kenmerken in vrijwel alle handboeken terugvinden. zoals in:
N. Buchanan en H.Ellis:
" Approaches to Economic Development "; New-York, 1955.
B. Higgins: " Economic Development;·" New-York,   1959
L. Lebret: " Dynamique Concrete du Diveloppement; "Paris,  1961
W. A. Lewis:   "  The  Theorl' of Economic Growtn ";London,   1955.
G.Meier en R.Baldwin: ' Economic Development "; New-York, 1957.
L. W. Shannon  et. al. " Underdeveloped Areas  " •, New-York,  1957.
H.Villard: " Economic Development ; New-York, 1959.
E. E.Hagent " On the Theory of Social Change "; Homewood, 1962.
B.Hoselitz: " The Progress of Underdeyeloped Areas "; Chicago, 1952.
C. P. Kindleberger: " Economic Development ' ; New-York, 1958.
e.v. a.
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van nu, een min of meer soortgelijke situatie op economisch
terrein, als die, welke we reeds in Hoofdstuk I van de Eer-
ste Afdeling voor de Westerse landen, tijdens de periode wel-
ke aan hun doorbraak naar economische groei voorafging, heb·
ben leren kennen.

Dit zal blijken uit het beeld, dat hieronder - ook weer
op "ideaaltypische" manier - van de tegenwoordige onderont-
wikkelde economiein wordt geschetst. Het spreekt echter van-
zelf, dat dit beeld binnen het hier gegeven kader,  niet an-
ders dan uitermate summier en daardoor natuurlijk ook slechts
weinig genuanceerd kan worden aangeduid. Voor een nadere con
cretisering verwijzen wij naar de in de voetnootl egeven lit-
teratuurlijst.

De produktie geschiedt in de ontwikkelingslanden over het algemeen zeer

kapitaal-extensief, d.w. z. met behulp van relatief weinig en bovendien
meestal zeer primitieve hulpmiddelen.  Daar  komt  nog  bij,  dat de mensen  die
met deze hulpmiddelen moeten omgaan, niet alleen door gebrek aan technische

en organisatorische scholing, maar ook door hun hele mentaliteit en levens-

gewoonten de specifieke vaardigheid en vaak ook de wil missen, om hiervan
een onder de gegeven omstandigheden optimaal gebruik te maken.

Deze  wijze van voortbrenging vindt bovendien  pla ats tegen de achtergrond
van een referentiekader dat voor een modern functionerende, efficidnte'
produktie vele problemen oproept.

" External economies "  zijn vaak moeilijk te realiseren, de nodige infra-
structuur vertoont zowel in haar direct economische en sociale aspecten gro-
te leemten en gebreken.

Door dit alles is de gemiddelde arbeidsproduktiviteit en daarmee ook het
inkomen per hoofd der bevolking laag. Door deze r6 latieve armoede is de
spaarmogelijkheid uiteraard klein. De eigen investeringen warden door de
minieme spaarcapaciteit begrensd en de buitenlandse investeerders worden
afgeschrikt door geringe winstmogelijkheden of grote (al dan niet economi-
sche) risico' s. (beperkt redel absorptievermogen).
Omdat men niet voldoende investeert, kan ook de materidle kapitaalvoorraad

niet voldoende worden uitgebreid of verbeterd en kunnen de mensen die ermee
moeten werken niet beter worden opgeleid.
De economische structuur van deze landen wordt vervolgens gekenmerkt door

de overwegende plaats, die de landbouw erin inneemt.

1) Zie blz. 297
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Omdat het kapitaal schaars is en de aangewende produktiemiddelen en
technieken bovendien primitief zijn, is de gemiddelde arbeidsproduktiviteit

in de agrarische sector over het algemeen zeer laag. Hierdoor worden zeer

hoge proporties van de beroepsbevolking voor het produceren van de nodige
levensmiddelen   (plm. 70% tegenover   15%  in  de  rij ke landen)   in deze sector
vast gehouden en zijn de opbrengsten meestal minimaal.

Dit betekent echter,  dat de landbouwsector  niet in staat  is, om  de  over-
schotten te kweken, die naar grootte, aard en kwaliteit voor de aankoop van

buitenlandse deviezen, het daarmee doen van investeringen in de industrie

en het onderhouden van een groeiende niet-agrarische arbeidersbevolking,
nodig zijn. Aangezien verder een deel van de landbouwbevolking zelfs ge-

heel buiten de markteconomie blijft, en de rest ervan over het algemeen

niet veel meer produceert dan hij zelf opeet, is de markt die hierdoor aan

de opkomende industrie geboden wordt, uiteraard maar zeer klein. Dit on-

danks de grote numerieke omvang van de landbouwbevolking.

Het nationale volksinkomen in dit soort landen is door al deze omstan-

digheden uiteraard relatief laag.

Daar komt echter nog bij, dat dit volksinkomen meestal op zeer ongelij-

ke wijze over de mensen verdeeld is. Kapitaal en goede grond zijn er, zo-
als opgemerkt. immers in verhouding tot de behoeften zeer schaars, evenals

de kennis en kunde om van deze produktiemiddelen een optimaal gebruik te

maken.

Het logische gevolg van deze toestand is natuurlijk, dat de bezitters

van geschikt kapitaal, goede grond en bruikbare bekwaamheden hiervoor1)

een   zeer hoge vergoeding kunnen opeisen. De leveranciers van gewone   onge -
schoolde arbeid daarentegen staan uiterst zwak.

Door de hoge bevolkingsdruk op het platteland en Ile massale uitstoting
van  overtollige (open of verborgen werkeloze  arbeidskrachten  uit de  land-
bouw is het aanbod van ongeschoolde en ongeletterde arbeid overal, maar

speciaal in de steden met hun opkomende industrie, in verhouding tot de

vraag, bijna onbeperkt. · Hierdoor ontstond een werkeloos reserveleger, dat
de lonen en de overige arbeidsroor&aarden van de werkende arbeiders voort-
durend omlaag drukt, in vele gevallen zelfs tot het absolute levensminimum.

De ijzeren loonwet van Lasalle is daarom ook in 1965 in vele ontwikke-

lingslanden een nog steeds levende, gruwelijke realiteit.

1) Met nadruk wordt hier gesteld "geschik2 kapitaal , "goede" Brond en"bruikbare" bekwaamheid. Is deze geschiktheid binnen het geheel der gegeven
mogelijkheden er niet, dan kan er ook geen hoge prijs yoor gevraagd worden.
Men denke b. v. aan de verroeste tractoren op Nw.-Guinea, de Russische biet-
suikerfabriek op Java en de prijs, die men in India voor niet:technische,
intellectuele arbeid betaalt.
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Deze inkomensverdeling heeft natuurlijk haar weerslag op het hele patroon
van de economische verhoudingen zelf.

De weinige rijken besteden hun inkomens vaak voor een groot deel aan uit
het buitenland afkomstige luxe-artikelen of voor het verwerven van de status-
symbolen waar men in de betreffende maatschappij traditioneel prestige aan
ontleente 1)

Voor zover men zijn geld wel voor het verwerven van een additioneel inko-
men wil besteden (vaak is daartoe de drang niet eens aanwezig),  doet men dit
in vele gevallen langs niet produktieve weg, b.v. door speculatie in grond
of onroerend bezit in de grote steden.

Ondat ook de absorptiecapaciteit van het nationale produktieve apparaat
op korte termijn soms te kort schiet en men veelal de politieke situatie in
het eigen land (veelal terecht) niet vertrouwt, wordt het resterende inkomen

minder dan in de rijke landen in de verdere ontwikkeling van de eigen natio-
nale industrie gestoken. Men gebruikt hier (mede uit voorzorg) nogal wat

geld voor handhaving van de eigen liquiditeit, zet het op buitenlandse (voor-

al Zwitserse) banken, of steekt het in de industrie van de rijke Noordameri-
kaanse of Westeuropese landen.

Met deze situatie hangt  o. m. samen,   dat de aankopen  in het buitenland  en
soms de kapitaalvlucht een zware druk op de betalingsbalans uitoefenen. Nog
belangrijker echter is, dat de ongelijke inkomensverdeling ook de ontwikke-
ling van de eigen industrie remt. Aan de ene kant immers investeren de rij-
ken maar weinig en zijn de armen te arm om dit te doen en aan de andere kant
is de groep rijken te klein voor het oprichten van een nationale industrie

van dure luxe-artikelen en beschikt de arme massa niet over de koopkrachtige
vraag, om de markt voor de niet direct voor zelfbehoud noodzakelijke con-
sumptie-artikelen uit te breiden.

Marktuitbreiding op grote schaal vergt in deze landen het bestaan van een

grotere middenklasse en het opschuiven van het consumptiepatroon der arbei-
ders in de richting van deze middenklasse. Deze voorwaarden voor groei ont-
breken in het gros der gevallen echter totaal.

De situatie welke in verband met dit alles is ontstaan, heeft alle trek-
ken van wat men gewoonlijk verstaat onder een "dualistische economie".
D. w. z.   een  deel  van de economische bedrijvigheid geschiedt op moderne ratio-
nele wijze en neemt actief deel aan de nationale en wereldmarkt, terwijl een

ander deel zich met primitieve methoden blijft afspelen binnen het raam van
de traditionele behoeftenbevrediging  der oude voor-industriRle  maatschappij.2)

1) De bekende "conspicuous consumption" zoals door Thornstein Veblen uiteengezetin zijn"The Theory of the Leisure Class;" Mentor Reeks, New-York. 1953.
2) Voor een meer uitgebAeide beschriJving van de pfoblemen,die samenhangen methet bestaan van een soclaal" en   technologlsch

' dualisme kan o. a. verwezen
worden naar:J.H. Boeke: Economics and Economic Policy of Dual Societies;New-York 1953. B.Higgins· The Dualistic Theory of Underdeveloped Areas: in:Eco-nomic Development and Cultural Change:januari 1956.pp.99-115 A.O. Hirschman:Investment Policies and Dualism in Underdeveloped Countries· in: AmericanEconomic Review,  sept. 1957. pp.550-570,
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Modern zijn hierbij   een  deel   van de opkomende hande 1 en industrie   in  de
steden en verder de, meestal van de vroegere koloniale overheersers gedrfde,

plantagelandbouw en attractieve bedrijvigheid. De rest van de landbouw en
de kleinindustrie  vo]gt doorgaans het traditionele patroon.

Deze moderne sector is voor zijn kapitaalvoorziening , bevoorrading met
materialen en technisch-organisatorische "know-how" en in een aantal geval-
len  ook  voor zijn afzet  (b. v. de plantage-landbouw, de extractieve sector  en
gedeelten van de opkomende industrie) voor een zeer groot deel op het bui-
tenland aangewezen. Hij staat hierdoor tamelijk los van de rest van de eco-
nomie en vormt meestal een soort modern eiland in de zee van onderontwik-
keldheid, die eromheen spoelt. Ofschoon hij voor de landen in kwestie vaak
de enige bron van buitenlandse deviezen en ook de enige aanzet tot een wer-

kelijke economische ontwikkeling vormt, verkeert hij hierdoor naar Westerse

begrippen soms in een merkwaardige situatie.  Zo kampen de opkomende in-
dustrieon vaak met allerlei in het Westen ondenkbare technische, organisa-

torische en politieke kinderziekten en gaan bovendien gebukt onder het heer-

sende gebrek aan adequate socio-economische infrastructuur, onder de gerin-
ge koopdracht der nationale bevolking of hebben te kampen met de concurren-

tie van de tot wasdom gekomen grootindustrie van het Westen. De cultures

zijn sociaal gezien meestal in discrediet geraakt en staan hierdoor bloot
aan alle mogelijke pogingen tot landhervorming. Verder hebben ze met de

extractieve sector gemeen, dat ze voor kapitaalvoorziening en afzet zoda-
nig op het buitenland georionteerd zijn, dat ze ook economisch en politiek

vaak in grote moeilijkheden verkeren.

Kortom: we ontmoeten in de tegenwoordige ontwikkelingslanden op econo-
misch terrein een soortgelijk kluwen van vicieu·e cirkels als er v66r de
doorbraak naar groei ook in het nu ontwikkelde Westen bestond.

Par. 3. De Sociale Aspecten.

De zojuist beschreven economische processen spelen zich

nooit in een soort sociaal vacuum, maar altijd nauw verweven

met de rest van de overige levensuitingen der volkeren af.

Los van deze soms zeer ingewikkelde socio-culturele achter-

gronden verliest het economische zijn hele doel en betekenis
en kan het ook niet in zijn meest wezenlijke trekken gekend

en begrepen worden. 1)

1) Zie L.H. Janssen:Vicieuze Cirkels en Planning in Afrika, Cp.Cit.
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De redenen hiervoor zijn kort gezegd de volgende

- De uiteindelijke doelstellingen van de econontische ontwikkeling worden

nooit door de economie bepaald maar liggen altijd op cultureel, sociaal
"en politiek terrein, zoals b.v the greatest happiness of the greatest

numbers", ''het uitbannen van armoede en onzekerheid", "het bereiken van
een zo hoog mogelijke levensstandaard", "net algemene welzijn". "een
communistische maatschappij" of "een sterke natie met veel grandeur"
Naar gelang echter deze doelstellingen anders zijn, zullen ook de doel·
matig.kritische beschouwingen der economen anders uitvallen,
Onder de variabelen die Lot de meest wezenlijke onderdelen van het eco-
nomisch groeiproces zelf gerekend worden   is er een belangrijk aantal, dat
in feite behalve economisch eigenlijk meer nog sociaal van aard is
Denkt men immers in termen van de capaciteit om welvaart te scheppen (of

om de andere aangehaalde doelstellingen rationeel-economisch te realise-

ren) dan richt men onwillekeurig zijn aandacht op dat deel van de econo-

misc he infra structuur dat vast ligt in de geaggregeerde kennis, de kun-
de, het organisatietalent, de gezondheidstoestand, de werklust, de disci-

pline  de eerlijkheid, de hebzu. ht en het aanpassingsvermogen van de mens,
Het e„onomis,·h handelen speelt zich altijd binnen het bredere raam van de
maatsc·happij af. De respm tievelijke sociaal-psychologische institutione·
le en demografische aspecten van dit raamwerk dienen derhalve voor elke
e, onomie als evenzovele veronderstellingen. hindernissen of stimuli.
De ec:onomische ontwikkeling zelf wordt, als ze eenmaal op gang gekomen is,

altijd vergezeld van een groot aantal sociaal-psychologische, institutio

nele en demografische bij verschijnsels als gevolgen.  Deze niet direct
"ec:onomisc he bijprodukten kan men als de sociale opbrengsten" of "kos-

"                                                                                            1)ten  van het economische ontwikkelingsproces beschouwen.

Ondanks het evidente belang van deze samenhangen hebben
#ple economen in het Westen lange ti j d gemeend, dat het ont.-
wikkelingsproces van de arme landen uitsluitend en mooral een

ec onomisch probleem zou zijn. Zo leggen b. v. de post-Keyne-
siaanse groeitheorieBn overwegend de nadruk op de kapitaalar

cumulatie en de vet'onderstelde stijging van de arbeidsproduk

1) Zie o a. Austruy· Le Prix de la Croissance, in: Rev. Econ.Politique,1962.
pp. 803-855.
G.Balandier: Le Contexte Socio-Culturel et le CoFt Social du Progr es
Tiers-Monde pp  289-301.
D. Forde (Ed) Aspects Sociaux de l' Industrialisation et de l'Urbanisme en
Afrique au Sud du Sahara  Parijs, (UNESOO) 1955.
H.Nash: Some cultural and Social Aspects of Economic Development; in
Economic Development and Cultural Change  jan 1959  pp. 137-150.
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tiviteit die daarmee samenhangt. Hoofdvoorwaarden voor ont-

wikkeling zouden een hoge spaarquote en produktieve inves-

teringen zijn.

Men noemt soms weliswaar een aantal sociale factoren

en bewijst ook wel enige lippendienst aan het zogenaamde

grote belang hiervan, maar reeds spoedig praat men weer

verder in de alchemistentaal van de Harrod-Domar traditie

en tenslotte zijn het toch weer de "marginal propensity to

save" en de "incremental capital output rate" die uiteinde-
lijk de mate van bereikbare groei bepalen.

Nu kan men zich wellicht in het Westen, met een prag-

matisch beroep op de dAAr opgedane ervaring, veroorloven,

om zijn hele aandacht op deze ongetwijfeld belangrijke za-
ken te concentreren. Deze ervaring leert immers, dat de

overige, voor de economie exogene factoren (zoals stand

van de techniek, sociale instituties en structuren, menta-

liteiten en gedrag der bevolkingen) op een min of meer be-

kende en algemene verwachte manier op deze vergrote inves-

teringen zullen reageren. Met andere woorden, men neemt het
niet-economische kader, zoals de Engelsen zeggen "for
granted, zonder zich volledig te realiseren hoe vreemd en

tegelijk plezierig deze situatie eigenlijk is.

In de minder ontwikkelde maatschappijen gaat deze

stelling echter beslist niet op. Economische stimuli lei-

den daar niet met dezelfde semi.wetmatigheid als in het
Westen tot de zonder meer verwachte niet-economische con-

Zie: Frederic Harbison; Entrepreneurial Organization as a Factor in Economic
Development; Ouarterly Journal of Economics,Vol. LXX,Aug. 1956,No 3,pp.364-379.T.N.Schultz· Investment in Human Capital: The Am-Ec.Rev. ,Vol.LI,no. 1, 1964.
H.P.Miller· Annual and Lifetime Income in Relation to Education;
The Am. Ec.Rev. Vol L. dec.1960, no 5, pp.962-987.
G. S. Becker  Underinvestment in College Education?,
Am. Ec.Rev.Vol. L, mei 1960, No 2, pp. 346-355.
J.Mincer: Investment in Human Capital and Personal Income
Distribution: 'Ihe Journal of Pol.Ec..  Vol.LXVI,  aug.'58,No 4,pp. 281-202.
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sequenties, zoals vergroting van bekwaamheid  verbetering
van technieken, ombuiging van psychologische instellingen,

bevolkingsverplaatsingen, etc.. die onder de stilzwijgend

aangenomen vooropstellingen hoodzakelijk.=ijn, om deze eco
nomische stimuli de verwachte resultaten te doen afwerpen.

Het economische groeiproces kan in de onderontwikkelde

wereld dus niet uitsluit.end ec:onomisrh begrepen, verklaard

en geleid worden.
Nodig. is hier een gecombineerde sociaal-economische

aanpak.
Komt men daar niet toe, dan zal men er niet in slagen

om het kluwen.van de vele sociaal mede bepaaide vicieuze

cirkels, waarin de economie van de onderontwikkelde landen

nu verward en gevangen zit, te doorbreken en om te buigen

tot de nieuwe omhoogst.revende "virtuous"-cirkels (zoals
Colin Clark ze noemi ),1   die nodig zijn voor een zich zelf
gestaag voortstuwende groei en ontwikkeling.

****

Vraagt. men zich int.ussen af wat er onde, deze "soc·ia
le" aspecten van de ontwikkeling moet worden verstaan  dan

stuit men al dra op de enorme veelzinnigheid en daardoo,

onduidelijkheid.van het begrip "sot iaal".
Naar oorsprong is het woord afkomstig van het. Lat.ijn„e

woord "sorius"  dat in feite bondgenoot, medestander bet e-
kent.

In het dagelijkse t.aalgebruik komt men het o a tegen in de

betekenis van

- charitatief

- altrulstisrh

1) Colin Clark: Growthmanship, London 1962, blz. 19.
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- ethisch;

- rechtvaardig,

op het algemeen belang gericht zijn:

bescherming van de armen, arbeiders, of andere economische

zwakke groepen in de maatschappij
maatschappelijk solidair,

collectief

aangepast zijn aan de normen van de groep,
sociabel, gezellig: gemakkelijk in de omgang;

niet economisch,

betrekking hebbende op de maatschappelijke "samenleving",

strevend naar een omwenteling of hervorming van de maat

schappij :

sociologisch.

Het is derhalve noodzakelijk  om de inhoud van dit be-

grip nader te preciseren

In verband met de problematiek rond de ontwikkeling van

de arme landen kan men nu stellen, dat het woord in de lite

ratuur vooral in vier hoofdbetekenissen gebruikt wordt.

In de empirische sociologie heeft het woord "sociaal" een
ethisch volkomen neutrale betekenis en omvat in feite al-

les  wat direct met het menselijk "samenleven" op de drie

niveaus van interpersoonlijke relaties  de diverse groeps
vormingen en de maatschappij als geheel te maken heeft.

Dit "samenleven" wordt voor degenen die eraan meedoen,

beheerst door een groot en ingewikkeld complex van dyna-
misc·h met elkaar verwepen groepsinstellingen (attitudes),
structuren  instituties en problemen  die alle natuurlijk
als evenzovele "sociale facetten" voor de ontwikkeling der
arme landen van belang zijn.
Een tweede hoofdaccent van het woord "sociaal" staat cen

traal in de betekenis. die het begrip krijgt in de samen-
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stellingen "sociale kwestie", "sociale gerechtigheid" en
"sociale politiek".

Hier worden de hele problgmatiek van het "samenleven" in

een maatschappij door verschillende (formeel of materieel)

niet gelijk berechtigde volksgroepen aan de orde gesteld.
Men constateert, dat de maatschappij voor grote volksgroe-

pen zelf problematisch is geworden, dat de bestaande maat-

schappelijke orde van binnenuit wordt bedreigd en langs
vreedzame weg niet langer kan worden gecontinueerd. Men

stree ft derhalve via maatschappelijke hervormingen in eer-
ste instantie naar een nieuw evenwicht tussen de progres

sieve en conservatieve krachten en uiteindelijk naar een
maatschappij, waarin het algemeen volkswelzijn voorop

staat, waar armoe en ellende uitgebannen en gelijke rech-
ten en kansen op welvaart voor alle bevolkingsgroepen

verwezenlijkt zullen zijnl).

- Een derde, en nu iets meer afwijkende betekenis krijgt het

begrip bij een aantal ontwikkelingseconomen en speciaal

bij de U.N., waar het woord "sociaal" vooral gebruikt

wordt,om er het hele samenstel van niet-economische fac-
toren (doelstellingen, activiteiten, toestanden, feiten,

structuren. attitudes, instituties, samenhangen) mee aan
te duiden, die op de een of andere manier als vooronder-

stellingen  hindernissen, stimuleringsmiddelen, begelei-

dingsverschijnsels, bijprodukten of consequenties met het
verschijnsel van de economische ontwikkeling blijken sa-

men te hangen. 2)

1) Dit is de betekenis· van het begrip sociaal , die in dit proefschrift
"                "

en speciaal bij Hoefnagels benadrukt wordt. Op.Cit.

2) Zie b.v.. het decembernummet 1959 van het ECAFE Bulletin (Vol.X No. 3) .
dat geheel aan deze sociale aspecten gewijd is.
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- Nauw hiermee samen hangt tenslotte de zeer pragmatische
"

betekenis, die in vele staatsbudgetten en planning- en ont

wikkelingsdocumenten aan het begrip wordt toegekend. Daar

gebruikt men de uitdrukking "sociale sector" of "sociale

aspecten van de ontwikkeling" als een soort vergaarbak voor

alle niet rechtstreeks als economisch beschouwde zaken, die

te maken hebben met de verbetering van volksgezondheid,

voeding, huisvesting of onderwijs, met de uitbouw van de

sociale zekerheid en het maatschappelijk werk, de verhoging
van de werkgelegenheid een grotere spreiding der inkomens

en de collectieve consumptie. Hier is dus een meestal niet

nader gepreciseerde buiten-economische restfactor waarvan

de samenstelling naargelang de concrete omstandigheden van

1 and tot land verschilt. 1)

Probeert men vefvolgens deze vier hoofdbetekenissen

die toch alle op relevanle en zelfs zeer belangrijke as

pecten van het ontwikkelingswerk als zodanig slaan  met

elkaar in verband te brengen en in din omschrijving samen

te vatten dan moet deze omschrijving ons inziens ongeveer

als volgt geformuleerd in vier essentidle punten samenge

vat worden

het. gehele dynamische interdependent iesysteem, gevormd·
door de grootte en samenstelling der maatschappij, de

mentaliteit van de mensen, hun instituties. waarden

systemen en vormen waarin het groepsleven zich uitkris

talliseert,

inzoverre deze zirh voordoen als pre condities, obsta

kels, bijprodukten, conc:omit ant.e ve,rschijnsels. al dan
niet gewenste consequenties of imponderabilia

1) Zie b. v, de serie landen-studies, die op verzoek van de ECOSOC naar aan-leiding van het Report on the World Social Situation 1961 werd gemaakt.
.                                                                                                                                                                    „
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bij het op gang brengen, in stand houden en versnellen

van het ontwikkelingsproces;

- dat zelf een uitvloeisel van de mondiale sociale kwestie

l S.

a  De Sociale Mentaliteit.

Kijkt men b.v. naar de mentaliteit, die er op dit mo-
ment nog steeds bij het gros van de bevolking der onder-

ontwikkelde gebieden heerst, dan kan men deze in algeme-
ne zin met de term "pre.industrieel" kwalificeren

Grosso modo betekent dit, dat de algemene geesteshouding
en zeer speciaal de instelling die men tegenover het

economisch handelen inneemt - ideaal-typisch vooral op

de volgende punten van die in de geindustrialiseerde

maatsehappijen verschilt
- In het Westen (inclusief de Sowjet-Unie) wordt de hele

maatschappij als het ware van binnen uit voortgestuwd

door een krachtig individueel en ook collectief onein-

digheidsstreven, dat zich uit in een vrijwel onbeperkle
drang naar steeds meer bezit, materiele welvaart, macht
en prestige  Men wil steeds meer hebben, kunnen en weten

en tracht elkaar hierbij al concurrerende van mens tot

mens  van groep tot groep en van land tot land voortdu

rend de loef af te steken. Deze merkwaardige prestatie

ori6ntering  duidt Sombart. juist omdat ze zo typis, h

tot uitdrukking komt in het onbeperkt.e streven naal lop

zich zelf bepaalde) geldoverschotten met de naam

"              " aan 1)Erwerbstrieb

Hiertegenover staat,dat men in de ontwikkelingsgebie-

den nog steeds vrij aigemeen en in alle bevolkingskringen

1) Der moderne Kapitalismus, Mupchen und Leipzig, 1921. Band I, Kapitel IV
Die vorkapitalistische Wirtschaftsgesinnung.·
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een voor eenieder bekend, door staat en stand voorge-

schreven en voor de massa der bevolking uiterst beperkt
behoeftenschema tracht te bevredigen (Sombarts    "Be -
darfdeckungsprinzip").

Men werkt. om naar traditionele maatstaf te kunnen le-

ven, omdat dat gezien het hele cultuurpatroon nu eenmaal

zo hoort, maar niet om steeds meer te hebben en zeker

niet om onbeperkte geldwinst. Duidelijke consequenties
"

hiervan zijn de vele z.g. backward sloping supply
curves"  waar men in de economie mee te kampen heeft.

De laatste decennia wordt deze geesteshouding natuur-

lijk via het demonstratie effect in Westerse richting

omgebogen.

- In het Westen bestaat vervolgens de algemene tendens om

deze doelstellingen zo rationeel mogelijk na te streven,

Men probeert er, op velerlei gebied met zo gering moge-
lijke offers zo veel mogelijk te bereiken, waardoor het
hele denken en doen van de mensen met een affectief neu-

trale en onpersoonlijke zakelijkheid doortrokken wordt,
die men in de rest van de wereld nergens in deze mate
aantreft. 1)

Fel steekt het door en door traditioneel bepaalde  wei-

nig concreet doelgerichte en sterk persoonlijk en affec-
tief gekleurde handelen der mensen in de ontwikkelings-

landen hierbij af. Wat men hier vindt, is meestal een

monotone "repetitiveness and uneventfulness of a self-
contained cycle of collective activities". (Talcot
Parsons)

1) De doelbewuste, rekenkundig exacte planmatigheid, vlijt, discipline, matig-
heid,spaarzaamheid,berekende eerlijkheid,verdragstrouw, soliditeit en het
vertrouwen in de toekomst die Sombart onder de naam Bourgeois-geist sa-
menvat, zijn allemaal uitingen van deze onpersoonlijke objectieve rationa-
liteit.
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- De Westerse mens is gewoon aan mobiliteit en dynamiek.

Zijn sociale moraal is een moraal van verandering. Men is
wat men worden kan, de maatschappij streeft naar realise

ring van haar potenties. Samen met de zojuist beschreven

rationaliteit en de groeiende ingewikkeldheid van de maat-

schappij leidt dit tot een verhoogde mate van empathie en

een steeds grotere oriontering aan universele normen. De

Westerling leert zich gemakkelijk aanpassen, doordat hij
zichzelf projecteert in het andere en het andere in zich

zelf introjecteert. Samen met het voortdurend belangrij-

ker worden van universeel geaceepteerde normen en gedrags.
patronen maakt deze empathie in een moderne samenleving

individuele en collectieve zelfhandhaving mogelijk.
De traditionele maatsehappij mist deze beide eigen

schappen voorlopig nog bijna geheel. Men kent de andere

situaties en rollen nog niet en heeft er "geen mening"
over, streeft er niet naar ze te kennen en leeft volgens

traditioneel patroon in de eigen situatie-gebonden maat

schappij.
1)

Wordt men er toch mee geconfronteerd, dan leidt dit

tot anomie of een toestand van verwarring: angst, schaam-

te  verbijstering en waardenconflicten.

Het steeds sterker groeiende verkeer en de daarmee

samenhangende intermenselijke contacten  alsmede de steeds

belangrijkere "invlo'ed" van de massa communicatiemiddelen
zoals film, pers, radio en televisie, zijn echter volop
bezig deze situatie revolutionair te veranderen.

- Talcot Parsons wijst vervolgens op de departementali
2)

1) Zie Daniel Lerner: Die Modernisierung des Lebensstils, Eine Theorie,· in:
Peter Heintz, Op.Cit. pp. 211-243.

2) Zie Talcot Parsons: The Social System, Glencoe, Illinois, The Free Press,
1951, pp. 58-57.
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satie van levensstijl die de Westerse mens kenmerkt. De
Westerling is er aan gewoon,in elke situatie een andere

door de situatie vereiste rol met al de daarbij behoren
de attitudes te gaan spelen. Voor hem heeft slechts din

aspect van zijn persoonlijkheid in een bepaalde situatie
overwegende betekenis.

Zijn houding is dus steeds uitgesproken specifiek. De

niet Westerse mens leeft en denkt echter veel meer als

eenheid waardoor zijn relaties tot mensen en zaken een
veel meer diffuus en een door zijn gehele persoon be

paald karakter krijgen.

Ook ziet men  dat in de onderontwikkelde landen uit de

bestaande gevoelens van locale verbondenheid en regiona
lisme een steeds feller nationalisme ontstaat. En dat op

een tijdstip, dat men in het Westen door de druk der om-

standigheden naar een groter universalisme en cosmopoli
tisme gedrongen wordt. De massa-communicatiemiddelen
hebben, evenals de verstedelijking en de reactie op het

kolonialisme. dit nationalisme zeer versterkt  Door het
wegvallen der persoonlijke traditioneel gekleurde con-
tacten heeft men behoefte aan een gezamenlijke ideolo-

gie.

Men wordt zo trouwens  ook een "deelnemende" maat schap-
pij waardoor de zo juist genoemde empathie bevorderd
wordt.

Een laatste wezenlijk kenmerk waardoor de mentaliteit

der onderontwikkelde volken zieh van die uit het ont-

wikkelde Westen blijkt te onderscheiden. is de grote

ambivalentie waarmee men daar tegenover de eigen en de

moderne Westerse maatschappij staat. Men bewondert de

machtige techniek, de cultuur en de ideologie6n van

het Westen  voelt er zich mee verbonden en weet dat
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men er van afhangt. Men meent echter ook (vaak terecht)

dat men door de Westerlingen veracht, ondankbaar behan-

deld, niet vertrouwd en niet voor vol aangezien wordt.

En dit ondanks de voortreffelijke eigenschappen, die men

in eigen ogen bezit. Men voelt zich hierdoor onzeker over

de eigen waarde, gaat aan zich zelf twijfelen en krijgt

een soort nationaal minderwaardigheidsgevoel. Hierdoor

ontstaat een spanningstoestand, waardoor men het Westen
aan de ene kant wantrouwt en vijandig gezind is en het

aan de andere kant toch bewondert en navolgt. De hele

houding der mensen is hierdoor vaak weinig realistisch

in Westerse ogen. 1)

b. Institutionele Factoren.

Verder ziet men  dat het hele complex van instituties

(of gestandaardiseerde sociale actiepatronen) direct met
de mogelijkheden tot ontwikkeling in verband staat. Zo
is het b,v. opmerkelijk dat er een bijna volledige cor
relatie geconstateerd kan worden tussen de bereikte graad

van socio-economische ontwikkeling en de verdeling van de
wereldgodsdiensten op aarde.
(Via Protestantisme aan de top. over Katholicisme. Ortho

doxie Mohammedanisme Boedhisme en Hindoeisme naar het

Afrikaanse animisme aan het eind van de schaal)

De huwelijks- en familietoestanden worden in vele ontwik-

kelingslanden als sterke remmen op de ontwikkeling erva-
ren.

Met name in Zuid-Amerika zijn de bestaande eigendomsver
houdingen b v. ten nauwste geliderd met de grondverwaar-

1) Zie Patricia Kendall The Ambivalent Character of Nationalism among
Egyptian Professionals. Public Opinion Cuarterly,  20,  1956, pp. 277-289.
en Daniel Lerner· Modernizing the Middle East, Studies in Communication
and Social Change, pp. 211 ev.
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lozing, locale isolatie, transportmoeilijkheden, de

rigide klassenstructuur, het urbanisatieprobleem en de
vaak chaotische politieke situatie  die alle de ontwik·

keling in de weg staan. 1)

Dat de bestaande onderwijs-verhoudingen en de ge
institutionaliseerde gedragingen op gezondheids-, huis-

vestings  en voedingsgebied niet in overeenstemming zijn

met de eisen  van een moderne, ont.wikkelde maatschappij,
is een bekend feit.

Daarnaast passen echter ook de gegeven administra-

tieve gewoonten, het recht  de politiek, de bestaande

wet,enschap, de ethisrhe ,·odes en vormen van soriale ze-
kerheid en vele andere dingen niet ln hd institutionele

kader van een ontwikkeide maatschappij.
<·. Sotiale St.ru,·turen.

Elke maatsc·happij is een gest.ruc tueei·de eenheid,
d.w. z. ze is uit ongetijke delen samengesteld. die alle

in bepaalde verhoudingen t ot elkaar en tot het geheel

staan Deze delen vormen "Gebildes" die naast en door
elkaar heen best aan. en soms een zekere hi6rarchie ver-
tonen.   Ze onde rs,·heiden  zich  van elkaar doordat ze alle

bepaalde eigensc happen bezit:Len en een bepaalde organi-
2)satoris, he st.ructuur aannemen

1n elke maatschappij bezitten deze "Gebildes" een
eigen karakter en zijn op individuele manier in het ge·
heel ingebed. Men vindt ze echter overal en zelfs is

het mogelijk een aantal ervan te onderscheiden die prak-
tisch in alle landen. zij het dan ook in enigszins an-

1) Zie  J.Lambert  Requirements for Rapid Economic and Social Development.
The View of the Historian and Sociologist  opgenomen in  De Vries en
Medina Ei:havarria Social Aspects of Ec onomic Development in Latin
America  Op.Cit. blz. 21 50.

2) E.K. Francis  Wissenschaftliche Grundlagen soziologischen Denkens  Dalp
Bern/Miinchen    1957.
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dere vorm of anders in de rest van de sociale structuur

ingepast. voorkomen.

De voornaamste hiervan zijn de op hierarchische

stratificatie der mensen gebaseerde klasse-, standen  of

kastenverhoudingen, de regionaal bepaalde groeperingen,

de "Gebildes", waarin zich het familieleven, de economi-

sche activiteit, de religieuze levensuitingen en het po-

litieke leven afspeelt.

In de ontwikkelde landen passen al deze "Gebildes"

min of meer in het stramien van een reeds lang op ontwik-

keling ingestelde maatschappij.
Dit stramien o.m  gekenmerkt door een grote mate

van verstedelijking, een ver doorgevoerde bureaucratise-

ring, een relatief open sociale geslaagdheid, gepaard aan
een hoge mate van mobiliteit  en het bestaan van een grot e

en steeds groter wordende middenklasse

Bij de onderontwikkelde volken is daarentegen de str'uc·-

tuele omvorming van een volledig pre industridle en poor

namelijk statische maatschappij naar dit dynamische ide-

aal nog maar pas begonnen  Het verwondert derhalve niet

in het minst  dat familieverhoudingen in India, de orga
nisatorische structuur van de Islam in Egypte, de tradi

tionele marktvormen in Mali, de staatsstructuur van Peru,

en de klassenopbouw in Brazili3 soms in lijnrechte tegen-

stelling met het ontwikkelingsideaal gezien worden.

d. Demografische Verhoudingen.

Tenslotte is gebleken dat ook grootte en getalsma-
tige samenstelling der bevolking van groot belang voor

de ontwikkeling kan zijn. Bepaalde demografische omstan-

digheden of tenden/en kunnen de ontwikkeling stimuleren,

vertragen of zelfs onmogelijk maken.

Zo verschilt de bevolkingssituatie in de rijke en
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de arme landen op dit moment radicaal van elkaar. In het
Westen is de bevolkingstoename b.v. matig tot gering en de

economische groeipotentie groot genoeg om deze toename te

overcompenseren. Daar tegenover dreigt de bevolkingsexplo-

sie in vele ontwikkelingslanden eerlang in een ramp te ver-

keren, als ofwel de geboortengolf niet gestuit, of de eco-

nomische ontwikkelingsinspanning niet spectaculair verhoogd
wordt.

In het Westen is de verdeling van de mensen over leef-

tijden, beroepen, stad en land en onderwijscategoriedn rela-
tief gunstig voor de ontwikkeling. In de arme landen spannen

al deze verhoudingen samen om de groei te vertragen.

Zelfs verkeert men daar nu volgens velen in een rela-1)

tief nog ongunstiger positie dan de rijke landen aan het be-

gin van hun ontwikkeling doordat de bestaande familiestruc-
turen de procreatie bevorderen, men geen emigratie gebieden

meer heeft, de "lag" tussen de medische wetenschap en de

rest van het leven steeds groter wordt en speciaal de gods-

dienstige en ethische overtuigingen deze hele problematiek

nog niet in een nieuw en coherent systeem hebben kunnen in-

tegreren.

Par. 4.  Enkele Belangrijke Verschilpunten met de Europese

Uitgangasituatie.

Na dit algemeen overzicht over de "onderontwikkelde

maatschappij is het noodzakelijk dat we ons goed realise·
T,

ren op welke kernpunten het hier geschetste beeld van de

1) o.a. H.J.Habakkuk· Historic Experiences in Economic Growth, paper op het
Congres voor de Internationale Econ. Association te Wenen, 1962 en
A.Sauvy· in: Het Bevolkingsvraaptuk; Aulaboek 1960.
S. Enke: Speculations on Population Growth and Economic Development,
Ouarterly Journal of Economics, febr.1957 . Vol.LXXI,no. l,pp.  19-35.
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ons bekende uitgangssituatie in het Westen afwijkt.
Naargelang immers deze twee situaties van elkaar ver-

schillen, verliest ook datgene, wat in het voorgaande over de

Westerse sociale problematiek gezegd werd, zijn relevantie en
wordt het nut en zelfs de noodzaak van een herinterpretatie

van deze problematiek groter.

Welnu  naar onze mening kan men de belangrijkste van de

bestaande verschilpunten samenvatten in de volgende lijst.
die eerst een aantal situaties opsomt, waarin de ontwikke

lingslanden in een moeilijker parket verkeren dan destijds

het Westen en vervolgens dit beeld completeert met enkele

duidelijk gunstigere uitgangsposities.

a. Op de allereerste plaats neemt men nu in gezaghebbende

kring over het algemeen aan dat de redle mogelijkheden

tot sparen en investeren in de ontwikkelingslanden op dit

moment aanmerkelijk kleiner zijn  dan dit voor het Westen
tijdens de overgangsperiode naar een fase van gestage eco

nomische groei het geval was.

Als oorzaken hiervoor hoort men·

-  dat  de nu rijke landen ook destijds  al een hoger hoofdelijk volksinko ·
men bezaten dan de onderontwikkelde landen in de tegenwoordige tijd 1)

- dat de arme landen nu de inkomsten moeten missen, die de rijke destijds
via slavernij, dwangarbeid, gedwongen leveranties, landrente, dwanghan-

del en afzetmonopolies uit hun koloniale bezittingen verkregen, en die
naar sommige schrij vers met grote nadruk beweren  als  een  van de grote

1) J.K Mandelbaum  The Industrialization of Backwards Areas  Basil Blackwell.
Oxford, 1955. p. 4.T. de Scitovsky: A Reconsideration of the Theory of Tariffs· The Review of
Economic Studies, Vol.IX, no. 2.

S. S.Kuznets· Underdeveloped Countries and the Pre-Industrial Phase in the
Advances Countries· An attempt at Comparison  Procedings World
Pop.Conf.1954,Vol.V. New-York.

Men vindt deze gedachte ook reeds terug bij Carey en List (H Ch.Carey:
Principles of Political Economy; 3 delen.1837-1840 en Principles of Social
Science  1858-1859  F.List  Das Nationale System der politischen Oekonomie
1840. geciteerd door J.K.Mandelbaum, Op.Cit., blz. 4.
Voor afwijkende mening: L.J.Zimmerman· The Distribution of World Income  in·
Essays on unbalanced Growth, Den Haag, 1992, PF· 28-56.
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bronnen moeten worden beschouwd van waaruit de Westerse doorbraak
1)

naar groei werd gefinancieerd
-   dat de feociale  grondheren; de publieke overheid,   de ge 1dschieters,

handelAars en kleine handwerkdrs,.die in de rijke landen voor een

groot deel het geld hebben geaccumuleerd dat voor de doorbraak nodig

was, nu weliswaar  ook in analoge  zin  in de ontwikkelingslanden gevon-
den worddn, maar door hun andere geestesinstelling. traditionele ge-
bondenheid en gebrek aan dogelijkheden ofwel relatief minder accumu-
leten; of als ze wel voldoende accumuleren, het gespaarde niet vol

doende omzetten in produktieve investeringen.

b. Vet·volgens en direct hiermee samenhangend neemt men in

de kring der economisten aan, dat de behoefte aan in-
vestieringen'in de ontwikkelingslanden thans relat ief

groter is dan in de rijke, toen deze hun doorbraak naar
gestage groei realiseerden.

De redenen hiervoor zijn

-  de arme landen
'
st.nan  nu  voor  de   taak  om in betrekkelijk kort.e   tijd

eenzelfde  of  een nog grotere inspanning le leveren,   dan  die  waar  de
nu geindustrialiscerde  landen  de,iennia  lang de  Lijd voor hebben  ge
had• Hot demonstratie-effect dat nu deze inspanning onverbiddelijk

eist, werkte *roeger vergelijkcliderwijze ofwel niet (Engeland) of
nauwelijks (W.Europa).

-·  Door   de   voor Lgeschreden   tcchnis, he  ontwikkeling  is  ook de minimum

investei ingsdiempel,  waai·boven' investelingen  produktief en  tenderend
worden, steeds hogei gest.egen. In het midden van de volige ceuw was
deic drempel overal nog betrekkclijk lang, maar op dit ogenblik moet

ee I'.5 L een enorme critical minimum effot i   ' aan  investeringen  gele-
verd  woi den, voordat  men  lot. , oncurrerende produktie in staat  is.
Enorm belangrijk zijn in dit verbund de hoge '' capital output rates '
welke t.hans in de ontwikkelingslanden, en zeer speciaal tijdens de
eerste aanloopperiode.  voor  de  noodzakelijke  sociaal-economische

2)' overheads " gelden.

1) Werner Sombart: Der Moderne Kapitalismus Die Bildung des Wirgerlichen
Vermogens. Op.Cit.

J.A.Hobson, Imperialism  A Study OP.Cit.

2)   Benj amin Higgins· An Economist  s  View. In· Social Aspects   of  Economic
Development in Latin America, Part Ro. Basic Fac·tors in
Latin American Underdevelopment. p. 154.
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- De bevolking groeit in de ontwikkelingsl anden op dit moment veel sneller
dan  ze dat ooit in de meeste nu geindustrialiseerde ] anden heeft gedaan.
De voornaamste oorzaken daarvan moeten gezocht worden in familieverhou-
dingen  die de indivi(lue] e verantwoordelijkheid  van het ouderpaar beper-
ken   (zoals  in  de vee] voorkomende "extended  families): het ontbreken   van
de grote emigratiegebieden waarheen Europa zijn bevo]kings-surplus kon
] aten   afv] oeien, en vooral   het  feit  dat de medische wetenschap  nu   veel
meer  mensen   in   l even  k an  houden:   dan   waar ze honderd  j aar geleden   in
Europa toe in staat was. 1)

Voor de economie betekent dit, dat er elk jaar enorme sommen aan bespa-
ringen en investeringen nodig zijn, a] IAn om de abnormale bevo]kings-
groei bij te houden. Bij het bestaande gemiddelde bevo]kings-groeiper-
centage van rond 24% moeten, a]s men de kapitaa]coffficiEnt op ongeveer
4 ste]t, nu elk jaar 10% van het nationale inkomen geinvesteerd worden

om het bestaande welvaartspeil te handhaven. Dit is echter niet veel
minder dan men nu in het a]gemeen totaa] aan besparingen weet op te
brengen.

Hier komt nog bij dat ook de bevolkingssamenstelling in de ontwikke-
]ings]anden, waar meer dan 50% van alle mensen onder de 15 jaar oud zijn,
ongunstig afsteekt bij die welke destijds in West-Enropa gebruikelijk
was. Het aantal produktief te werk gestelden op de tota]e bevo]king was
naar  alle waarschijnlijkheid groter  dan  nu  in  de  arme ] anden.

-   Ten   tijde  van   de  Furopese overgangsperiode verliep de technische  voor-
uitgang nog betrekkelij k   1 angzaam. Nu echter  gaat  dit   a] les  zeer  sne]   in
zijn  werk. De economische levensduur  die  men voor nieuwe install aties
in acht moet nemen is derhalve steeds korter geworden. Samen met het
feit,   dat de minimum grootte  van deze instal 1 aties ook steeds groter
werd, ste]t dit de ontwikkelings]anden voor enorme problemen.2)

Zo zal men aan de cne kant vee] grotere en vaker herhaalde investerin-
gen  moeten  doen   om  bij   te  blij ven  en   aan de andere  kant  veel meer moeite
hebben  met  de opl ossing of verlichting  van de heersende werke] oosheid
(door de steeds geringere arbeidsintensiteit van deze produktiemethoden)
dan dat vroeger voor het Westen gold.

1) H.J.Habakkhk: The Lessons of History, Paper besproken op het Congres van de
Intern ational Economic Association Wenen, sept. 1962.

A. Sauvy: Het  Bevolkingsvraagstuk  in de Wereid;  All] a reeks,   1960.

2) A.Piatier· Equilibre entre Divelgppement Economique et Diveloppement
Social, Ed.Genin, PariJ s  1962,   pp.   19-26.
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c. Piatier wijst verder op de omstandigheid dat de aanwe-
1)

zigheid van grote en machtige ontwikkelde gebieden de ar-

me in de periferie  doet verzinken. Evenals Carey en List

is hij de mening toegedaan, dat deze rijke gebieden met

hun geperfectioneerde produktieapparaat door de vrije

concurrentie op de wereldmarkt de arme geen kans geven om
met hun eigen opkomende industrie van de grond te komen

In de loop van de vorige eeuw bevonden de toen opkomende

landen als de Verenigde Staten en Duitsland t.a. v  Enge

land  zich in een hierop lijkende situatie  maar de ex-

pansie-mogelijkheden van deze staten waren lang niet in
die mate belemmerd als dat nu voor het onderontwikkelde

blok als geheel het geval is.

d De markten waarop de onderontwikkelde landen t.hans hun
2)exportprodukten moeten afzetten zijn veel minder stabiel

dan die waarop de opkomende West erse landen destijds hun
produkten aan de man brachten  Hierdoor wisselen zieh nu

perioden van relatieve voorspoed en van grote armoede

veel sneller en met onregelmatiger tussenpozen af, dan in

de vorige eeuw. Als men daarbij bedenkt dat een stabiele

toevloed van de opbrengsten uit deze exporten een "condi-

tio sine qua non" is voor het krijgen van leningen  de
regelmatige betaling van rente en aflossing daarop  het

doen van additionele investeringen en de aankoop van de

nodige machineriedn in het buitenland  dan wordt het

duidelijk dat hiermee een nieuw aspect gegeven is waarin

1) A.Piatier: Op.Cit. pp. 19 26.
2) Sommigen, waaronder Prebis, h, Singer en Attalah gaan ze]fs nog verder en

beweren, dat de rililroet inor de onderontwikkelde landen niet alleen fltic-
tueert  maar  ook  op· de lange duur bezig  is te versle. hteren. Zelfs  Col in
Clark, lange tijd de kampioen voor een meer optimistinrhe visie op de ont-
wikkeling  van de rui]voet heeft onlangs  in een lezing te Tilburg verkl aard,dat hij zijn visie heeft Aerzien.
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de onderontwikkelde landen van nu ongunstig bij die van hon-

derd jaar geleden afsteken.
e. In de onderontwikkelde landen werkt het sociale klimaat niet

in dezelfde mate aan het tot stand komen van een proces van

gestage economische groei mee, als dat een eeuw geleden in

Europa gebeurde.

Symptomen daarvan  zijn:
-  De algemene aandrang tot ontwikke] ing  kwam  in  Fbropa niet,  zoals  dat nu  in

vele arme landen het geva] is, p]otse]ing en als gevo]g van zeer hevige de-
monstratie-effecten van buiten  af,  maar vee]  ]angzamer, a]s intern proces en
minder stootsgewijs tot stand. Waar de ontwikkelingslanden enkele decennia
of  minder over denken  te  doen,  is een proces  dat  in het Westen  naar  ge] ang
het  uitgangspunt  dat men neemt, tussen  de  400  en  de  100 jaar heeft geduurd. 1)

- A]s gevo]g hiervan was er in Europa reeds ]ang een mentaa] gistingsprores
aan de gang, dat reeds zeer ver in de richting van de reeds eerder beschre-

ven nieuwe Wirtschaftsgesinnung gedvolueerd was. Pationalisme, indivi-"                              "

dualisme en het onbeperkte winststreven waren inmiddels dingen waar men a]
lang op partiE]e basis mee vertrouwd was en het feit dat deze mentaliteit
nu het hele leven ging beheersen, werd door de grote publieke opinie als
een norma]e zaak beschouwd.

- Een tweede gevo]g was, dat de afbraak van de pre-industriEle structuren en
verhoudingen die voorheen met hun vele traditionele beperkingen en remmin-
gen de ontwikke]ing tegenhie]den, in Sropa op datzelfde tijdstip al vee]
verder voortgeschreden was, dan dit nu nog in vele ontwikke]ingslanden het
geval   is.     Omstreeks  1856  was het comp] ex van instituties en structuren,
dat de maatschappij haar vorm geeft, in Europe al veel meer op de ontwik-
ke]ing ingesteld  dan  nu de typische  maatsrhappij.orde  in  een  onderontwik-
keld land.

- Vervolgens bestaat tot nu toe in de onderontwikkelde gebieden bijna nergens
een klasse van ac·tieve andernemers van de aard, omvang en dynamiek zoals
deze zich omstreeks 1850 in Europa uit elementen uit de vroeg kapitalisti-
sche ade], kleine producenten, hande] aren, ambtenaren van staatsbedrijven
en uit de liringen van uit den vreemde toegestroomde heterodoxen en non-con-
formisten ontwikkeld had. (Ketters, Joden, ongelovigen, politieke ballin-
gen etc.) * * * *

1)  Sombart  gaat,  als  hij  naar de worte] s  van de technisch-ec:onomische  revolutie
van  de  19e eeuw zoekt  ze] fs terug tot  aan het begin  van de Renaissance.  Hij
stelt het begin van de ombouwperiode op plm. 1250.
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Het zijn echter beslist niet allemaal negatieve punten,waar-
in de toestanden,die we nu in de ontwikkelingsgebieden aan-

treffen van die in het Europa van de 19e eeuw verschillen.

Gelukkig bestaan er immers ook een aantal feiten en om.

standigheden, waardoor de onderontwikkelde landen het gemak-
kelijker tot een doorbraak naar groei, kunnen brengen dan

vroeger de nu reeds rijke naties.
De mees'te van deze positieve verschilpunten hangen dui

delijk met het demonstratie effect samen.

Zo leidt het bekend zijn met de welvaart, kracht en pres-
tige van de rijke landen bijna vanzelfsprekend tot een al-
gemene drang om (fA hieraan deelachtig te worden. Mits goed

opgewekt en gekanaliseerd kan deze drang een psychologische

motor voor de economische vooruitgang worden  die men in het

Westen juist door het ontbreken van dergelijke grote wel

vaartsverschillen niet had

- In de ontwikkelingslanden kan men zonder meer profiteren
van het enorme fonds van kennis  kunde en organisatorische

bekwaamheid6dat men in de rijke landen inmiddels gedurende
lange tijd, en ten koste van veel moeite en offers,heeft
geaccumuleerd. Men kan hierbij het voorbeeld volgen van de
jongere geindustrialiseerde landen, die juist doordat ze

veel hiervan als het ware pasklaar konden overnemen,een veel
snellere groei hebben gerealiseerd als b.v. het eerste in-

dustrieland, Engeland
- Het actieve streven naar ontwikkeling is thans veel meer

een onderwerp voor systematische en wetenschappelijk gefun-

deerde aanpak dan het dat destijds (met uitzondering van de

Sowjet-Unie) ooit in het Westen geweest is. Het gevolg daar-

van is, dat men nu in de ontwikkelingslanden oog kan hebben
voor belangrijke feiten, samenhangen en tendenzen, die des-
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tijds in het Westen zo goed als onbekend waren.

- Vroeger was het op gang brengen van de ontwikkeling in een

land iets, dat alleen dat land zelf aanging. Nu beschouwt men

het ontwikkelingsprobleem echter als een wereldprobleem van

de eerste orde. Vele internationale organisaties en ook de

rijke landen trekken zich,om de reeds eerder uiteengezette re-

denen, het lot van de arme gebieden aan en trachten een pro-

gramma van hulpverlening en internationale ontwikkelingssamen-
werking op gang te brengen, dat ten tijde van de Westerse

overgang naar gestage groei volslagen ondenkbaar was.

- De nu reeds ontwikkelde landen hebben deze ontwikkeling
grotendeels uit eigen besparingen, of anders met gelden, die
van andere landen tegen de normaal gangbare voorwaarden ge

leend waren, moeten financieren. De tegenwoordige ontwikke
"              "lingslanden krijgen echter momenteel veel z.g. soft loans

en zelfs worden hen niet onaanzienlijke kapitalen om niet
verstrekt.

***I

We moeten derhalve concluderen  dat het hier geschetste
referentiekader weliswaar op zeer veel punten een grote ge-
lijkenis met de Westerse uitgangssituatie vertoont, maar dat

er daarnaast toch ook z6 veel en z6 belangrijke verschillen

bestaan, dat hiermee terdege rekening gehouden dient te wor-

den,



323

HOOFDSTUK 11

DE "SOCIALE KWESTIE" IN DE ONTWIKKELINGSLANDEN

In het voorgaande werd reeds aangetaond, dat er binnen

een bepaalde maatschappij een "sociale kwestie" ontstaat, als.
de middelen (of de mogelijkheden tot,het doelmatige gebruik

van deze middelen), nodig voor het bevredigen van de als

essentieel beschouwde menselijke behoeften, zeer ongelijk

over de verschillende volksgroepen verdeeld zijn
- grote groepen van op deze manier "misdeelden" zich van de-

ze toestand bewust worden  hierover hun ontevredenheid la-

ten blijken, er in de praktijk niet langer genoegen mee

nemen en desnoods via strijd gaan trachten de bestaande
situatie te veranderen

- er in de gehele maatschappij als gevolg hiervan een cri-

sisbewustzijn ontstaat.
"                     "Als we derhalve van een sociale kwestie binnen de on-

derontwikkelde samenlevingen willen spreken, zullen we moe
ten aantonen, dat deze vooropstellingen daar inderdaad opgaan.

We zullen trachten dit in dit hoofdstuk te doen en daar-.

bij tevens proberen aan te geven,hoe ze tot stand kwam, op

welke manier ze van de Westerse sociale kwestie verschilt"                                                                            „

'2en hoe ze met het z g. 'ontwikkelingsprobleem samenhangt.

Par. 1. De Objectieve Basis voor het Ontstaan van een

Sociale Kwestie  de grote Ongelijkheid

Edn van de Hingen, die de buitenstaander in de onder

ontwikkelde landen het eerst en het duidelijkst opvallen
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is de grote ongelijkheid in inkomens, macht en prestige. die

hij overal om zich heen gewaar wordt.
Deze ongelijkheid bestaat op twee fronten:

a.. Op de eerste plaats is de hele maatschappij als zodanig
onderontwikkeld, weinig produktief en daardoor relatief
arm  als men haar vergelijkt met de welvarende. technisch-

economisch hoog ontwikkelde samenlevingen in Oost en West.

Hoe groot dit verschil in welvaart in feite is  op hoeveel

deelgebieden en hoe sterk men daar de gevolgen van kan

zien, werd reeds (in het eerste hoofdstuk van de tweede

hoofdafdeling) op grond van een uitgebreid cijfermateri

aal aangetoond. Dit cijfermateriaal laat er geen enkele
twijfel over bestaan. dat de gemiddelde inwoner van een
ontwikkelingsland slechts over een fractie van de behoef-

tenbevredigingsmiddelen beschikt, die de doorsneeburger

van een rijke natie ten dienste staan.

(Zie de tabellen 1,  28 en 3 in deze, studie)
b Daarnaast blijkt echter bovendien, dat in zo goed als al-

le onderontwikkelde maatschappijen (inelusief de communis-
tische) het t6ch al bijzonder lage totale valksinkomen ook

nog zeer ongelijk over de verschillende volksgroepen ver-
deeld is

Zoals in Par. 2 van Hoofdstuk I reeds werd aangestipt
moet men de hoofdoorzaak van die situatie zoeken in de nog

betrekkelijk ongedifferentieerde economische structuur van

deze landen (het bereikte economische ontwikkelingsstadium
vereist nog geen brede middenklasse) en daarmee samenhan-
gend vooral in het feit, dat de relatief schaarse economisch

technische bekwaamheden en de materiele produktiemid-

delen  waarmee men het volksinkomen tot stand brengt, door

een zeer kleine elite gemonopoliseerd worden.
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In feite zijn het zelfs min of meer dezelfde of soortgelijke

categorie@n, die voor de recrutering van deze wordende klas-

se in aanmerking komen: vreemdelingen (b.v. Westerlingen,

Chinezen, Libanezen, Indidrs, etc.) heterodoxen (b.v.Parsi's

in India), ambitieuze regeringshoofden, politici, ambtenaren,

militairen en de intellectuele bovenlaag (Zuid-Amerika) en de

verspreide groepen inheemse handwerkslieden, landbezitters,

handelaren en geldschieters.

In verband met de meestal sterk antithetische instelling je-

gens de vreemdelingen, de nog geringe ontplooiing van een ei-

gen, privaat ondernemersdom en het wantrouwen dat hiertegen

op grond vanuit Oost en West overgenomen socialistische

ideedn bestaat, zijn het zeer in het bijzonder de groepen in-

tellectuelen, politici, ambtenaren en vaak ook de militairen,

die als de exponenten van deze wordende klasse fungeren.

Deze groepen beginnen, alle op hun eigen manier, de

denkwijzen, actievormen, organisatiepatronen, etc. uit de rij-
ke landen over te nemen en proberen deze in het eigen land tot

steeds grotere gelding te brengen. Bij dit streven worden ze

echter van meet af aan (behoudens de reeds eerder opgesomde

verschilpunten) met een in wezen soortgelijke traditionele sa-

menleving, als destijds de opkomende ondernemersklasse in het
Westen, geconfronteerd. Ze staan 66k voor essentieel dezelf-

de taken, als deze ondernemers ddir toen met groot succes heb-

ben weten uit te voeren.

Ook in de ontwikkelingslanden zal het immers nodig zijn,
binnen een betrekkelijk korte periode fundamentele verande-
ringen tot stand te brengen in de heersende maatschappelijke

mentaliteit, de bestaande sociale structuren en instituties

moeten van de grond af aan worden vernieuwd, wetenschap en
techniek dienen op Westerse leest te worden geschoeid,enorme
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kapitalen voor de noodzakelijke investeringen moeten op ta-

fel komen, een modern arbeidsleger zal uit de grond moeten

worden gestampt, etc.etc..

Als dit alles echter ontzaglijk veel moeilijker te re-
aliseren blijkt, dan men oorspronkelijk had gedacht. ontstaan
intens ervaren gevoelens van teleurstelling en ressentimenten
van allerlei aard. Men wordt in zijn verwachtingen gefrus-

1,treerd door het conservatisme en de leisure class"-mentali-

teit der oude elite, het lijkt bijna ondoenlijk de apathie

en passieve onmondigheid van de amorfe volksmassa te door-

breken  de heersende armoede staat niet toe, de gewenste ka-

pitalen te mobiliseren, de rigiditeit en de weerstandskracht

van de heersende tradities is groter dan men zich voorstelde.

Kortom men raakt in eerste instantie gevangen in het adder-

kluwen van vicieuze cirkels,dat al eerder beschreven werd.
Hier komt bovendien nog bij, dat men vanuit de rijke landen
kennelijk niet de hoeveelheid en soort van hulp krijgt. die
men oorspronkelijk verwachtte Ja zelfs meent men (gedeel-
telijk terecht) door de vertegenwoordigers van deze laatste

niet voor vol aangezien of geminacht te worden.

De houding van deze opkomende elite wordt hierdoor ech

ter, zowel binnen de eigen maatschappij, als jegens de rijke
naties, in toenemende mate een, waarin sterke elementen van

ambivalentie  onzekerheid, agressief radicalisme en grote
ressentimenten naar voren komen. 1)

- Ten aanzien van de rijke naties blijkt deze houding in zeer
vele gevallen uit het verschijnsel, dat dit deel van de
elite hen naar buiten met wantrouwen  vrees  ressentimen-
ten en soms openlijke vijandschap tegemoet treedt, maar
hen innerlijk sterk bewondert en ook volledig trouw blijft

aan het door hen gedemonstreerde ontwikkelingsideaal. Omdat
de Westerse weg daarheen te lang, of te moeilijk is. of te
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Deze onevenwichtigheid in de inkomensverdeling, welke

men als dEn van de voornaamste kenmerken van de meeste on-

derontwikkelde samenlevingen mag beschouwen, demonstreert
zich echter niet alleen in een ongelijke verdeling van de

nationale koek over de individuele burgers van zo'n land
Omdat de trekkers van de grootste inkomens namelijk

in het gros van de gevallen ook tot zeer bepaalde traditio-

nele kasten (zoals in India), rassen (zoals de blanken in

Latijns Amerika  in Zuid Afrika en in de voormalige Europe-
se kolonien of de Indidrs in Oost Afrika) en cultureel af-

zonderlijke bevolkingsgroepen behoren, bovendien vaak in

de meest produktieve produktiesectoren geconcentreerd zijn

en tenslotte meestal slechts in kleine gedeelten van het

land bij elkaar wonen, krijgt de ongelijke inkomensverde-
ling in dit soort gebieden een aantal bijkomende facetten,
die voor onze probleemstelling van het grootste belang

zijn.
De ongelijke inkomensverdeling schept hier n.1. niet

slechts een basis voor eventuele conflicten tussen arme

en rijke individuen, maar bovendien voor potentidle tegen-

stellingen tussen reeds duidelijk van elkaar afgebakende

en direct herkenbare bevolkingsgroepen.

Enkele voorbeelden hiervan zijn de enorme verschillen
tussen blank en niet-blank, hoge en lage kasten, stedelin-

gen en plattelanders, niet-agraridrs en landbouwers, be-

woners van rijke en arme regionen, zelfstandigen en loon-

trekkenden, etc..

De onderstaande twee tabellen illustreren dit

verschijnsel.
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Tabel 10. Enkele gegevens over de Inkomenspositie van werknemers en de

Agrarische Bevo]king
Positie PositieWerk-
nemers Landbouwers

GEBIEDEN:
Gedee]te Gedeelte% Arbeids-van B.N. P.

B.N. P.
krachten

Afkomstiginvoor UitLandbouwWerkn emers Landbouw

NOORD-AMERIKA                    70         12        6V.S.A.                   69         12        4
OCEANIE                           61         17       20Australid 62          15        18
WEST-EUROPA                       64         23       12

Frankrijk 60 27       10Ver.-Koninkrijk         74           5        4
W.-Duitsland 63 32       12
Ierland                  54          40       25

OOST-EUROPA                       50         56       26
Sowjet-Unie 45        39      21
Roemeni6                 55 80 33Pol en 63 4'5      260.-Duits]and 61         32       12

ZUID-EUROPA 44 49       25Italif 54          30        17Griekenland 39 48      28
ZUID-AMERIKA 47         44       26

Argentinie 51 25       22Brazilid 48         51       28Peru                     41         63       24
MIDDEN-AMERIKA                    54         66       35

Dom.-Republiek           38         70       31Mexico                   55         58       37El Salvador             55 63 35

ARABISCHE STATEN -          74        27Jordanie 40         85       15
VERRE-OOSTEN                      - 71 41

Ce¥lon 47         50       46Majeisie 4 5 65 45Korea 38         80       38
Philippijnen 41         66       34

AFRIKA                            -         85       56

Bron:   De  gegevens   voor  de   afzonder]ijke landen werden gecompil eerd
uit de reeds eerder genoemde I.V. 0.-studie. (Appendix I)
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Tabel 11 Enkele Illustratieve Voorbeelden van Extreme

Regionale Verschillen in het Hoofdelijk Inko

men in Onderontwikkelde Landen.

Hoofde]ijk Hoofde]ijk Relatie
inkomen inkomen tussen

Land Jaar in streek in streek hoo%stemet hoogste met ]aagste en   l aagste
niveau niveau niveau

.
Brazilid 1960 291 (Guanabara) 29 (Piaui)              10

Columbia 1953 185 (Cundinamarca) 17 (Choc6)         11

Spanj e 1956 219 (Cuipuzcoa) 50 (Granada)            4

Italie 1961 205 (Milaan) 40 (Potenza)         5

Bron:   U  N: The Economic Devel opmen t of Latin-America:
Op.Cit.,blz.128.

Al deze verschillen komen duidelijk tot uiting in de
levensstandaard van de betrokken volksgroepen. Kijkt men
b.v. naar deelaspecten hiervan, zoals de gemiddelde levens-

verwachting, het gezondheidspeil, de bereikte scholings.

graad, het voedingsniveau, de aard van de huisvesting,etc.

etc.. dan loopt het peil, dat op al deze componenten door

de verschillende volksgroepen bereikt wordt, op schrikba-

rende manier uiteen. Aan de ene kant staat dan n.1. een

grote arme massa, die nauwelijks voldoende verdient, om er
het leven bij te houden en aan de andere kant een kleine,

duidelijk herkenbare elite, die in weelde en rijkdom leeft.

Een grote middenklasse,zoals men die in rijke landen tegen-

komt, bestaat er nergens.

****

We mogen derhalve concluderen, dat in de meeste onder-

ontwikkelde landen met het als zodanig toch al lage en bo-

vendien nog zeer ongelijk over verschillende, duidelijk van
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elkaar te onderscheiden groepen verdeelde volksinkomen, een

objectieve basis voor het ontstaan van een sociale kwestie

gegeven is.

Par. 2 Het Optreden van allerlei Demonstratie- (identifi-

catie- confrontatie0 Effecten, en de acute Sociale

Crisissituatie, die hierdoor ontstaat

De in de vorige paragraaf beschreven discrepanties in

inkomen en levensstandaard en de daarop gebaseerde verschil-

len in macht en prestige, werden in de ontwikkelingslanden
tot voor betrekkelijk korte tijd niet bewust als een probleem
ervaren. De grote massa was onbekend met de leefwijze en het
welvaartspeil in de rijke landen en ofschoon men de grote
verschillen binnen de eigen maatschappij natuurlijk wel op-

merkte, vond men dit, evenals destijds .in het Westen, een
vanzelfsprekende, normale situatie, die altijd zo geweest
was. Men wist niet beter. Het hoorde nu eenmaal zo.

Sinds het begin van deze eeuw - en speciaal in de tijd

na de tweede wereldoorlog treedt er in deze toestand ech

ter een radicale verandering op.

Door de oorzaken, die reeds in hoofdstuk II (van de

tweede hoofdafdeling) werden behandeld. wordt men immers in
toenemende mate met het levenspatroon van de rij ke. gein-
dustrialiseerde landen geconfronteerd. Naar buiten geschiedt

dit door de sterk  vergrote kennis, welke men over de leef-

wijze in deze landen opdoet en naar binnen, doordat ook de

eigen maatschappij geleidelijk steeds meer materi8le, orga-

nisatorische, technische en ook geestelijke elementen uit
de Westerse (inclusief de Sowjet ) cultuur gaat absorberen.
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Er ontstaat op deze manier een confrontatie tussen

rijk en arm, tussen ontwikkeld en onderontwikkeld, tussen

progressief en conservatief  die in de betrokken landen

een massaal bewustwordingsproces op gang brengt. Dit laat-

ste gaat op de duur acute vormen aannemen voor de samenle-

ving als geheel, en daarbinnen zeer speciaal voor de volks-

lagen waar deze uit samengesteld is.

1  De Samenleving als Geheel.

Op de eerste plaats staat de hele samenleving als zo-
danig in het teken van de "nationale ontwikkeling". In de

praktijk komt dit er op neer, dat de natie zich gaat orien-
teren op het ontwikkelingspeil en de materi6le welvaart,

zoals men die bij de rijke geindustrialiseerde landen ziet

In het voorgaande werd reeds uitvoerig uiteenkezet,hoe

ze zich hierdoor van haar eigen relatieve armoede, economi-

sche achterlijkheid, gebrek aan nationaal prestige en poli-
tieke onmacht bewust werd; hoe er op deze manier een revo-

lutie van nationaal gekoesterde verwachtingen en een gevoel
Tvan relatieve ontbering ontstond en op welke wijze deze

weer tot allerlei nationale frustraties, ressentimenten en

internationale spanningen hebben geleid.

Tegen deze achtergrond en mede gestimuleerd door de

steeds verdere groei der rijke naties en het proces van
maatschappelijke schaalvergroting (dat er toe tendeert hun

sociaal economische levenspatroon op het mondiale vlak tot

grotere geiding te brengen). warden er nu in de ontwikke
. ,

lingslanden overal pogingen ondernomen,om zelf ook een ont-
wikkelingsproces op gang te brengen

Dit betekent echter, dat de hele bevolking daar in
toenemende mate met een aantal nieuwe situaties en proble-

men geconfronteerd wordt, die in het hier te behandelen
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verband van het grootste belang zijn, omdat ze ertoe leiden,

dat de respectieve volksgroepen, die ook bij de Westerse

"sociale kwestie" een rol hebben gespeeld, zich duidelijker

van hun positie bewust worden.

Deze situaties hangen o.m. samen met de voor de ontwikkeling

noodzakelijke rationalisering van de maatschappij, de vereis-

te structuele en institutionele ombouw en het verlies aan ze-

kerheid, dat op analoge manier,als destijds in het Westen met
deze veranderingen gepaard gaat.

De betrokken groepen zijn de oude,traditionele elite,de

opkomende groep, die zich met het bewerkstelligen van de door-

braak naar groei identificeert en de grote massa van de arme

en meestal nog onmondige, werkende bevolking.

2. De Elite.

Wat de twee eerstgenoemde elitegroepen betreft, kan men

zonder overdrijving constateren, dat zij beide op dit moment

door hun schoolopleiding, culturele vorming, werkomgeving en

hun zeer uitgebreide confrontatie op haast alle denkbare le-

vensgebieden met de rijke landen en hun "Westerse" of "Oos-
terse" vertegenwoordigers reeds grote en belangrijke gedeel-
ten van het blanke levenspatroon hebben overgenomen.

Hun,uit deze beinvloeding voortvloeiende,houding is ech-
ter ambivalent en voor elke deelgroep in laatste instantie

verschillend.

Beide vergelijken ze zich met de leidende kringen in de
rijke landen van Oost en West. Beide hebben ze ook een duide-

lijke bewondering voor de leefwijze en de prestaties hier-

van. Dit geldt voor de bekwaamheid en zeer speciaal voor de

consumptiepatronen, de macht, het prestige en de invloed die

daarmee samenhangen.
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Beide groepen zouden dit alles ook in hun hart graag

overnemen, maar omdat ze daarbij op grote obstakels stui-
ten, wordt hun instelling tegenover het Westen tweeslachtig.

Aan de ene kant streeft men naar overname van grote gedeel-
ten van het denk- en handelingspatroon daarvan, aan de an-
dere kant schrikt men echter terug voor de consequenties,
die dat met zich meebrengt, of raakt men bevangen door de
eigen onmacht.

a. Zo zien we, dat grote groepen uit de traditionele top-
laag wAl het luxueuze consumptiepatroon, de culturele

vorming enook elementen uit de levensstijl van de Wester-
se elite gaan overnemen ("to keep up with the Joneses").

Ze imiteren deze ook, waar ze een groot deel van hun oude
traditionele verplichtingen, gebondenheden en verantwoor-
delijkheden, die nog uit de traditionele samenleving stam-

men, overboord gooien.

Maar aan de andere kant zijn ze in vele gevallen dui-
delijk niet bereid, voor zichzelf de arbeidsethos, de zin
voor sparen en investeren, de rationaliteit, discipline en
dadendrang van deze mensen te aanvaarden en gaan er verder

ook niet mee accoord, dat de verwestersing van de bestaan-
de maatschappelijke verhoudingen z6 ver doorgaat, dat daar-

mee de wezenlijke elementen van hun traditioneel geprivi-
legieerde positie worden ondergraven.

Door dit alles kan het echter niet anders, of men
moet op de duur met de andere bevolkingsgroepen in con-
flict geraken.

Omdat men de "apr6s nous le dAluge" houding van een
„              "1)leisure class aanneemt, door zijn "conspicuous con-

I) Thorstein Veblen; Op.Cit.



334

sumption" en kapitaalexport naar het buitenland grote kapi-
talen voor de eigen ontwikkeling verloren laat gaan, niet

bereid is, een deel van zijn privileges hiervoor op te ge-

ven en voor een deel de nieuwe economische activiteiten wel

aan vreemdelingen overlaat,maar de eigen staatsburgers hun

kansen onthoudt, komt men (evenals vroeger de aristocratie

in Europa) in strijd met de nieuwe klasse, die wel de weg

van een integrale ontwikkeling op wil.

Omdat men (al dan niet onder de dwang van de crisis in

de maatschappij )  zijn oude verantwoordelijkheden jegens het
volk varen laat, raakt dit in grote moeilijkheden en ellen
de en haalt men zich ook hiervan op de duur de vijandschap
op de hals.

b. Een ander, in het tegenwoordige stadium nog vaak sub-

dominante gedeelte uit de toplaag, gaat in eerste aanleg

nog verder in zijn bewondering voor de Westerse welvaart en

levensstijl. Evenals zich immers in het Westen uit de marge
van de traditionele samenleving een nieuwe klasse ontwikkel-·

de  die zich met een nieuwe levenshouding identificeerde, de

oude gebondenheden verbrak en het proces van economische

groei op gang bracht. zo zien we ook nu in de meeste ontwik

kelingslanden bepaalde,nieuwe groepen ontstaan,die in prin-
cipe niets liever willen, dan dit voorbeeld te volgen   Zij
zijn daarbij z6 door dit voorbeeld gefascineerd  dat zij

zowel voor zich zelf als voor de maatschappij als geheel)

bereid zijn  de meest essentiele denk-, werk- en levenspa
tronen van de rijke landen over te, nemen

De groepen waar het hier om gaat, zijn aanvankelijk
net zo heterogeen als de elementen, .waaruit in het Westen
indertijd de bourgeoisie en zeer speciaal de ondernemers

groep ontstonden.
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Deze elite beheerst tevens het staatsapparaat en de ar-

me volksmassa is nog te zwak, om zich met succes tegen dit

optreden te verweren. De toplaag is hierdoor in staat, om

ten volle van haar sleutelpositie in het produktieproces te

profiteren en zich op deze manier een disproportioneel groot
gedeelte van het totale volksinkomen toe te eigenen.

De nu volgende tabel en grafiek geven een illustratieve

indruk van de wijze, waarop de inkomens in enkele typische
onderontwikkelde landen verdeeld zijn. Ter vergelijking wer-
den hier enkele cijfers over de verdeling van de nationale

inkomens in, een aantal rijke landen en ook over de verdeling
van het wereldinkomen. aan toegevoegd.

Tahel 9

Vergelijkend Overzicht over de Inkomensverdeling in een

Aantal Gebieden op Aarde

Gebied Jaar- Proportie van Bevolking met % van Nationaal Inkomen
ta]

5% 10% 20% 40% 50% 60% 70% 80% 90%  100%

A. India 1950     33    44     56    73     78    84    86    92     96   100

Cey]on 1950 - - 50 70  - -· -- -- -· 100
Chili 1960     26    37     53    72     80    86    92    95     98   100

Ecuador 1957     20    30     46    68     78    84    90    95     98   100
Mexico 1957     25    35     55    80     86    92    95    97     99   100

Venezuela 1957 35 50 74 82 88 93 96 98 99 100

B.Nederland 1950     24    35     49    70     79    86    92    96     98   100

Engel and 1952     20    30     44    66     75    83    89    94     97   100

V. S.A. 1952   20  31   47 , 68   77  85  92  96   98  100
Zweden 1948     20    30     47    71     80     -    93    97     98   100

C. Were]d 1961 6,8 23,5   34,2 49,5 100 Proportie
bevo]king% % % % %

40 75,3 85,4 91,5 100 Deel van het inkomen

Bron: Gegevens gecompileerd uit: UN: The Economic Development of Latin-America in
the Post War Period; E/ON 12/659/Add. 1, 1963.
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weinig bij hun eigen meestal "politieke" instelling past,
zoekt men tegelijkertijd naar eigen, meer radicale "short
cuts" om dit doel te bereiken.

- Ten opzichte van de traditionele elite en haar houding je

gens het ontwikkelingsprobleem ontmoet men in vele gevallen de
geresigneerde instelling van "het helpt toch allemaal niets,
laat ons voorlopig maar mee profiteren". Steeds groter, be-
langrijker en ook machtiger wordt echter de progressieve
groep  die zich hiertegen (om welke motieven dan ook) verzet
en een steeds radicaler en onverdraagzamer houding jegens de
traditionele bovenlaag aanneemt.
Deze groep streeft ernaar: de conservatieve elite te neutra
liseren  de macht over de staat te veroveren en vervolgens
alle nationale krachten voor de ontwikkelingsinspanning te
mobiliseren. In een aantal landen, (b.v. in Egypte, tot op
zekere hoogte in Pakistan, op Cuba en verder ook in de Oost-
aziatische volksrepublieken) heeft dit radicalisme van de
nieuwe elite reeds de overwinning behaald en er zijn tekenen
te over, die erop wijzen dat ook in vele andere landen (met
name in ·Latijns Amerika) iets dergelijks staat te gebeuren

- Jegens het veelal nog onmondige. weinig georganiseerde en
machteloze gewone volk huldigt men aan de ene kant meestal
4e eerlijk gemeende overtuiging. dat de ,"ontwikkeling" zoals
men die zelf voor ogen heeft, in het algemene belang der na-
tie noodzakelijk is, maar aan de andere kant is men voor het
realiseren daarvan bereid. tijdens de periode van afbraak.
ombouw en opbouw dergelijk radicale methoden toe te passen
en van dit volk dergelijk grote offers te eisen, dat men ook
hiermee onvermijdelijk in spanningstoestanden en conflictsi-
tuaties moet komen.

1) Ver6elijk de reeds eerder geciteende artike]en van Patricia Kendall en vanDan18] Lerner.
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Dit alles bij elkaar draagt echter ertoe bij  dat de

verschillende elementen, die deze nieuwe elite gaan vormen, zich

steeds meer van de algemene crisissituatie  hun speciale po-

Sitie daarin en hun daarop gebaseerde gezamenlijke belangen

bewust worden. Er staan leiders op, die deze latente bewust-

wording in ideologie6n articuleren, de verspreide krachten

verzamelen en in georganiseerd verband voor het realiseren
der eigen doelstellingen ten strijde trekken. M.a.w  er komt

een klasse op, die zowel in haar houding jegens de tot ver

dwijnen gedoemde feodale (aristocratische, charismatische

seigneuriale) elite. jegens het gewone volk en ook jegens de

maatschappij als geheel, in wezen dezel fde rol gaat spelen.
als destijds in het Westen de ondernemende bourgeoisie. n 1.
die   van de gangmakers van het socio economische ontwikke -

lingsproces
3. De grote Volksmassa

Daarbij komt  dat nu ook de grote arme massa van de be·

volking zich bijna overal in de arme wereld snel en zeer

duidelijk van zijn armoede achterlijkheid en reehteloosheid
bewust wordt:

In grote lijnen gaschiedt dit bea ustwordingsproces op

ongeveer dezelfde manier, waarop destijds ook de Europese en
Amerikaanse arbeiders tot zelfreflectie gedwongen werden.

Door het feit namelijk, dat de hele samenleving als ge-
volg van de internationale Usociale kwestie" de weg naar een

versnelde economische ontwikkeling inslaat: herhalen zich nu

in de ontwikkelingslanden immers in wezen dezelfde processen.

die we in de eerste hoofdafdeling reeds als evenzovele soci

ale bijverschijnsels van de Westerse doorbraak naar groei
hebben ontmoet.

Ook hier wordt de anbeider n 1. gedwongen voor een scha-

mel loon en onder erbarmelijke omstandigheden de meerwaarde
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te produceren, die voor het op gang brengen van de ontwikke-

ling nodig is. Of de staat hierbij miSr dan destijds in het

Westen de rol van ondernemer vervult, maakt voor de betrok-

kenen slechts weinig verschil.

Ook hier ziet men op het platteland dezelfde verschijn-
sels plaats vinden, die in de 19e eeuw in het Westen de gro
te exodus van de boerenbevolking naar de steden hebben ver-

oorzaakt. 1)

De urbanisatie-en industrialisatie-perikelen, die aan
het begin van deze studie uitvoerig voor het Westen werden

beschreven, kan men zo goed ais stuk voor stuk in de ont-
wikkelingslanden terugvinden. Alleen zo mogelijk met n6g
massaler optredende en rampzaliger sociale gevolgen. (Zie
Afd. I, Hst.I, par. 5)2)

Op dezelfde manier, als destijds in Europa, laten dege-
nen,die nu in de ontwikkelingslanden de Westerse geestesge ·
steldheid overnemen en de ontwikkeling op gang trachten te

brengen, hun traditionele patriarchalisme en oude verant-

woordelijkheden varen.

De oude levensstructuren brokkelen onder deze omstan-

digheden af, de sociale instituties waar men vroeger zeker-

hBid en houvast in vond, raken in onbruik en de ontworteIde

massa, wordt zowel op het platteland als in de steden ge-

dwongen, zich aan de vaak onbegrepen leefregels van het
nieuwe tijdperk aan te passen. Door de opeenhoping van el-

lende en frusgraties, die van dit alles het directe gevolg

is, raakt de bevolking onvermijdelijk in een dergelijk acute

crisistoestand, dat ze welhaast niet anders meer kAn, dan

1) C.J.L. Bertholet: - Community Deve]opment in het Landelijke Milieu;
Hs t.    I.    Op.    Ci t.

2)         idem
.

:
- Community Development in het Stedelij ke Milieu;

list. I. Op.. Cit.
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dat.ze zich op haar erbarmelijke levenssituatie gaat bezin

nen.

Daar komt nog bij, dat het grote motto, waaronder dit

alles gebeurt, in alle arme landen met veel propaganda en

in pakkende slogans als de "ontwikkeling" wordt aangeduid.
In sommige hiervan probeert men deze opgang te krijgen vol-

gens het oude liberale patroon, in andere doet men dit op

centraal geleide manier van bovenaf. Een communistisch "Ta

Toeng" (China) of alleen maar uiteindelijk een grotere wel-
vaart of een machtige staat is daarbij het grote doel.

Welke weg men echter ook kiest, in alle gevallen wordt

de mensen ingehamerd, dat er gestreefd moet worden naar een

nieuwe maatschappij, waarin ieder het beter zal krijgen,dat

de armoede en ellende, waar men nu in leeft, geen natuurge-
geven zijn, dat ieder mens gelijk is en een (minstens for-

meel) gelijk recht op een beter bestaan kan doen gelden.

Tegelijkertijd leert men in vele gevallen, dat de ar-
moede van het eigen land het gevolg van koloniale of neo-

koloniale "uitbuiting" zou zijn en wordt men op de rel at ie -

ve welvaart attent gemaakt. die men in het Westen,mede dank
zij deze "uitbuiting'; heeft bereikt.

Als men echter systematisch de oude zekerheden om zich

heen ziet wegvallen, zelf in armoede en ellende voortvege
teert, door propaganda tegen de rijke Westerlingen wordt

opgezet, bovendien door een niet aflatende propaganda ge-

leerd krijgt  dat elk mens recht op geluk en een zo groot
mogelijke welvaart heeft en dat men bovendien verplicht is,
daar zelf zo goed mogelijk naar te streven, dan kan het
bijna niet anders meer, of men wordt zich van zijn eigen
situatie bewust en gaat deze vergelijken met de theorie,die
men voorgeschoteld krijgt, en met de levenspositie en het

gedrag van de beter gesitueerde volksgroepen in de eigen
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maatschappij en van zijn soortgenoten in de rijke ge'indus-
trialiseerde gebieden.

Dit laatste ziet men thans in de meeste ontwikkelings-

landen op grote schaal gebeuren.
Het directe gevolg van al deze toestanden, houdingen en

ontwikkelingen is, dat op vele plaatsen in de onderontwikkel-

de wereld de hele samenleving steeds meer in een allesomvat-

tende spanningstoestand geraakt. Bij de meeste en zeker bij

de belangrijkste volksgroepen ontmoet men sterke en steeds

sterker wordende gevoelens van relatieve ontbering.

Het onvermogen om de gewenste dingen te bezitten of de

gestelde doelen te bereiken en vooral het alsmaar herhaalde

mislukken van de daartoe in het werk gestelde pogingen leidt
naar alle kanten tot steeds acuter optredende en massaler

wordende frustraties.

Er komt hiermee een revolutie van onbevredigde aspiraties op
gang  die met de dag tot grotere spanningen leidt.

Hiermee is echter impleciet de basis gegeven voor een

naar verschillende kanten geaccentueerde en op vele plaatsen

reeds acuut voor de dag komende explosieve crisissituatie.

- Extern uit deze situatie zich in het feit dat de hele na-

tie als zodanig steeds meer betrokken raakt bij de sociale
strijd om een werkelijke materidle gelijkwaardigheidspositie
met de rijke landen van Oost en West. Men zou dit het exter-

ne of internationale aspect van de gerezen kwestie kunnen
noemen.

- Intern worden binnen de nationale samenleving enerzijds
de tegenstellingen tussen het progressieve en het traditio-

nele gedeelte der elite voortdurend groter en ontstaat er

anderzijds, naar gelang de economische ontwikkeling werke-

lijk op gang komt, een steeds meer van zijn positie bewuste
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volksklasse, die op soortgelijke manier als destijds de Wes-
terse arbeiders en boeren naar nieuwe zekerheden, meer recht

en gelijkwaardigheid met de elite gaat streven.
Men kan constateren, dat deze complexe situatie alle

ingredidnten voor het ontstaan van een "sociale kwestie" in
zich heeft. Ze verschilt echter hierdoor van haar reeds eer-

der beschreven Westerse "tegenhanger", doordat ze tegelijk
en in alle hevigheid op twee fronten tegelijk gesteld

wordt.1)

We ontmoeten n.1. een toestand van bijzonder grote onge-

lijkheid, die even extreem binnen de maatschappij zelf, als

ten aanzien van andere landen aan het licht treedt. Het cri-

sisbewustzijn, dat in verband hiermee ontstaat, heeft zowel

nationale als internationale componenten. De ideologie  die

men hanteert, gaat op het interne en het externe vlak van

ongeveer dezelfde premissen uit, komt tot soortgelijke con-

clusies en stelt analoge eisen ter verandering van de be-

staande situatie en ook de hefbomen, die voor het tot stand

brengen hiervan worden gebruikt, worden naar twee kanten

aangewend. Hoe dit gebeurt  welke mate van succes men daar-

mee boekt en op welke punten het gevoerde beleid omgebogen
zou moeten worden om werkelijk tot de gewenste resultaten
te voeren, is het voorwerp van het nu volgende hoofdstuk.

1) Dit is echter eerder -een (weliswaar groot  en bel angrijk) gradueel  dan  eenessentieel verschil.  Ook  in het Westen bestonden er immers  op het inter-nationale vlak tussen de naties onderling 4rote verschillen in welvaart,macht, prestige  of  in  het tij dstip waarop de ontwikke]ing  op  fang  kwamook  daar  was  er  van  onder]inge  nalj ver  en  internationale  conflicten  spra-
ke: etc.,etc.
Het verschil met de tegenwoordige situatie in de ontwikkelings]anden ligt
dus niet zozeer in het teeelijke optreden van deze twee kwesties, maar in
het  feit  dat ze alletwee in acute vorm tegelijk optreden.
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HOOFDSTUK 1 1 1

DE DRIE WESTERSE HEFBOMEN  EN HUN AANWENDING

IN DE ONTWIKKELINGSLANDEN

Zoals in de vorige paragraaf werd uiteengezet, is er

gedurende de laatste paar decennia binnen de meeste onder

ontwikkelde landen een "sociale kwestie" ontstaan. die wel-

iswaar in wezen dezelfde trekken vertoont als het maatschap-

pelijk vraagstuk  waar men in het Westen nu al anderhalve

eeuw mee worstelt, maar die daarnaast  door de gewijzigde
achtergrondsituatie, toch ook een aantal elementen bevat,

die ofwel geheel van het traditionele Westerse patroon af

wijken, ofwel in een veel scherpere of meer acute vorm naar
voren treden.

Ondanks deze verschillen zien we echter, dat de drie

grote hefb omen die de mensen in het Westen destijds voor

het bereiken van een oplossing voor hun sociale kwestie heb-

ben aangewend, ook nu in de arme landen voor dit zelfde doel

worden gebruikt.

In dit hoofdstuk zal derhalve op elk daarvan worden in-

gegaan.

We zullen daarbij eerst een (uiteraard zeer beknopt en al-

gemeen) overzicht geven van de situatie, waarin de vakactie,
het sociale werk en het sociale overheidsingrijpen zich
thans in de arme landen tegen de achtergrond van de vurig

begeerde en in vele gevallen al op gang komende algemene

ontwikkelingsinspanning bevinden.

Aan de hand van de vele knelpunten die we daarbij te

genkomen, zal hiermee getracht worden, de belangrijkste
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overeenkomsten en verschilpunten met het reeds in de eerste
afdeling beschreven Westerse gebruik van deze hefbomen na-

der te analyseren.

Op grond hiervan komen we vervolgens tot een scherper

beeld van de uitgangspositie waarin men zich thans in de

arme landen bevindt, van de mogelijkheden en onmogelijkhe-

den die daarmee voor de navolging der Westerse voorbeelden

gegeven zijn, van de specifieke functies van de genoemde

hefbomen in het onderontwikkelde milieu en van de voorwaar-

den waaraan zal moeten worden voldaan, om tot de gewenste

resultaten te komen.

Dit alles loopt tenslotte uit op een poging om in het

labyrint van moeilijkheden en frustraties, waar men in de

arme landen voor staat, een weg voor het gebruik van deze
hefbomen te wijzen  die niet naar de zo vurig begeerde eco-

nomische ontwikkeling voert, maar tegelijk daarmee ook naar

een geleidelijke oplossing van het bestaande sociale vraag-
stuk.
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Par. 1. De Ontwikkeling van de Vakbeweging in de Armere

Landen.

1)1. De bestaande Uitgangssituatie.

Beziet men, tegen de achtergrond van hetgeen in de

eerste afdeling (Hoofdstuk II  Par. 2 onder a.) over de ont-

wikkeling van de Westerse vakactie werd gezegd, de vakver-

enigingen, zoals die momenteel in het merendeel der onder-

ontwikkelde gebieden bestaan  dan gelden  afgezien van

eventuele locale variaties en kleurverschillen grosso modo

de volgende algemene kenmerken

a. Op de eerste en voornaamste plaats ontbreekt er in de

arme gebieden vooralsnog het sociaal economische referen

tiekader, waarbinnen de Westerse vakverenigingen tot

groei en bloei zijn gekomen.

In het voorgaande werd reeds erop gewezen, dat de socia]e kwestie
zich in het Westen het eerst aankondigde in een soort vage controverse
tussen een weinig homogene arme bevo]kingsmassa en een even weinig ho-
mogene rijke elite. Pas toen er samen met de op gang komende industri-
dle revolutie ook een stedelijk pro]etariaat van klassebewuste in-
dustrie-arbeiders ontstond, dat als kristallisatiekern en voorhoede van
deze arme mensen ging optreden, werden  er ook valiverenigingen opgericht,

1) Voor ]iteratuur hierover zie
De .erschi]]ende publicaties van het U S Bureau of Labor Statistics getiteld.

Summary of the Labor Situation in .....", welke o.m. versehenen voor Bra-zilid, Egypte, Grieken]and. India, Indonesi6, Iran, Japan, Libi6, Fhkistan,Zd. -Korea en Mexico.
I  L 0: African Labour Survey, New Series No. 44.  Gendve,   1958.
M.A. Borges, Labor Rel ations in Latin America, Ohio State Law Journal, 17,3,
1956, p.p· 290-301.
J.A. Sayigh· Man agement - Labour Relations   in   Selected Arab Countries - MajorAspects and Determinants Int. Labour Revue 77, 6 1958, pp. 519-537.
Kennedy,Van D: Problems of Indian Trade Unionism and Labour Rel ations Bombay,
A F T U 1954.
A.F.A. Husain: Human and Social Impart of Technological Change in Pakistan:
Pakistan, Oxford Lbiv.Press,    1956.
V. V.    Gi ri Labour Prob] ems in Indian Industry Bombay     Asia Publ ishing  Hou se.
1959.
A. Vanistendae] Percee du Mouvement Ouvrier en Amerique Latine, Labor. 1    1963

p.    42.
Les,Problemes Syndicaux  de 1' Amerique Latine Labor  1,   33
annee  p.p. 4 - 9.K. F.Reiche] · Die Indische Gewerkschafsbewegung, Geschichte, Heutige Organi-sation, Soziale We]t, p.78, 1952.
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om als strijdorganisaties van dit arbeidersleger te dienen.
De meeste ontwikke]ings l anden bevinden zich op dit moment in een

soortge]ijke situatie, waar het industrialisatieproces nog maar pas
- en dan nog met grote moeite - op gang homt

Ze zijn derha]ve - per definitie - nog maar weinig geindustrialiseerd

Het industriJe arbeids]eger is er uiteraard zeer klein. Bovendien is
dit laatste, omdat het grootbedrij f nog maar weinig tot ontwikke]ing
kwam, vaak over oneindig veel en meestal zeer k]eine produktie-eenheden
verdee]d. Deze zijn meesta] k]eine fami]iebedrijven of werken met arbei-
ders, die t.a.v  hun patroons nog in half feodale afhanke]ijkheidsver-

houdingen staan.
Het k]eine arbeidersl eger, dat er is, is hierdoor uitermate heterogeen

samengesteld, verkeert in vaak weinig met elkaar vergelijkbare situaties,
heeft weinig onderling contact  en is doordrenkt  met een pre-indu strid] e
mentaliteit en ]evensstij].

Ondat  er  op het reusachtige  pl atte]and  verder een steeds grotere  be-
volkingsdruk ontstaat, stoot  dit op grote schaa] overtol ]ige arbeids-
krachten naar de weinige steden af.

De industrie is echter (evenals trouwens de dienstensector) niet in
staat  deze   toev] oed  in vo] doende  mate te absorberen.
Het  gevo] g is opeenhoping van verpauperende werke]ozen  in de krotten-
buurten der steden. Dit ]ompenpro]etariaat  van p] attelanders vormt .een
soort industriee] reserveleger. dat door de werkende arbeiders tereeht

a] s een dodelijke bedreiging  voor hun arbeidspl aatsen en bestaanszeker-
heid ervaren wordt. Werk hebben, ziet men als een groot voorrecht en
als een gunst,   die  de werk gever toestaat. De grote  vij and  is  niet  de
ondernemer,   maar het leger van werkhongerige werkelozen  uit   de " bidon -
villes."

Al deze faktoren ]eiden er tezamen genomen toe, dat men op dit moment
in de meest onderontwikkelde landen nog niet aan het stadium van een
doe] gericht functionerende vakvereniging  toe  is.

Dit stadium wordt pas bereikt, als de industriele ontwikkeling zover

vooruitgeschreden is, dat een kwantitatief belangrijk, enigszins ge-
schoold, klasse bewust en strij dbaar industriepro]etariaat gaat ontstaan,
dat de vakvereniging  al s  werk tuig kan benutten, zowel   om  zich de concur-
rentie  van de arbeidslozen  van  het  lij f te houden.   al s  om de ondernemers
concessies af te dwingen.

De andere kenmerken die nu volgen hangen ten nauwste

met deze toestand samen en worden er grotendeels in hun ver-

schijningsvormen door bepaald.
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b.  Zo is in de meeste ontwikkelingslanden, en dan vooral

in de armste categoriedn daarvan, de vakbeweging klein
en zwak.

Het  amorfe   leger   van werkeloze ex,platte]anders  is  nog  niet   in   vak
actie geihteresseerd, men heeft  geen   vat  op  de reu sachtige massa k]eine
boeren en landarbeiders en de kern van (vooral geschoo]de) industrie-
arbeiders is te klein. te yerspreid en weinig bewust om een sterke, le-
vensvatbare vakbeweging te schragen.

c  Als algemene regel is de brede bevolkingsmassa in de

pre industridle maatschappijen niet alleen materieel
(soms ook formeel) onder gepr ivilegieerd,  maar  ook on
bewust van deze toestand.

Naar  ge] ang de ontwikkeling voortschrijdt, wordt deze bewustheid  wel -
iswaar  snel en progressief sterker,  maar  het  blij ft voorlopig  een  feit,
dat  in vele ontwikkelingsl anden de publieke opinie vooral snog gevormd
wordt door de collectieve mening van de kleine heersende bevolkings-

groep. Deze mening is echter gebaseerd op de bestaande tradities en de

bel angen,  die men  zelf  bij het behoud  of de verandering daarvan heeft.
Slechts ]angzaam, en dan meestal nog slechts in de mate dat dissidenten
uit eigen kring en het armere volk ze] f hun stem verheffen, krijgt men
oog voor de evolutie waarin de maatsehappij verkeert en  de rol,  die de
vakbeweging  daarib  han  en  moet  spelen. Het bijna onvermijdelijke gevol g
is daarom meestal, dat de top]aag van grondbezitters, ambtenaren, mi-
litairen en ophomende ondernemers, die zowe] het staatsapparaat, de tra-
ditionele kerl,hi8rarrhie en het maatschappe]ijk level; beheerst, de op-
komende vakbeweging met groot wantrouwen besr.houwt en soms met grote
vij andigheid tegemoet treedt.

d. In verband hiermee is het belangrijk, dat deze laatste
in haar beginfase vaak sterke frustraties krijgt te ver

werken.

In  navolging van Westerse voorbee]den streeft men immers  gemakke]ijlt
doe]ste]]ingen na, die in het ontwikke]ingsstadium, waarin de betreffen-
de landen verkeren, nog niet haa]baar zijn. Voortdurende frustratie
]eidt echter gemakkelijk tot ressentiment en opstandigheid. De vakbewe-
ging komt hierdoor niet ze]den in revolutionair vaarwater, raakt ver-
strikt in allerlei extremistische strevingen en haar ideologie krijgt
soms een stark politiek karakter.
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De doel ste]lingen,   die men onder deze omstandigheden nastreeft,   zijn
vaah diffuus, te zeer op de politiek gericht en hebben soms maar weinig
met het werkelijke arbeidersbel ang of de gezamen]ijke ontwikkelingsin-
spanning van het hele land te maken. Deze groepen eisen rechten, maar
zijn niet bereid  ze] f ook offers te brengen  en mede verantwoorde] ijkheid
te dragen.

e, De heersende klasse ziet hierin haar meest sombere ver-

moedens over het mogelijke gevaar, dat er in de vakactie

schuilt, bevestigd en probeert op haar beurt  via haar

invloed op het staatsapparaat, de maatschappelijke in-
stellingen en de economische bedrijvigheid deze actie te

verbieden, onmogelijk te maken, in te dammen of te be-
heersen en voor eigen doeleinden te gebruiken.

Zo  verbiedt de staat  in een aantal ontwikke]ingsl anden de arbeiders-
beweging helemaa]. In andere  legt  men  haar  1 am door de boeren,  de  plan-
tage. of hacienda-arbeiders, de ambtenaren, lage militairen en vreemde-
lingen van een eventuee] lidmaatsrhap i,it te sluiten. Het verbod, dat
met name in een aantal Zmidamerikaanse landen deze laatsten treft,heeft
voornamelijk tot doel de in de vakstrijd gesrhoolde Furopese immigran-
ten buiten de eigen vakbeweging te houden.

In sommige ]anden neemt de staat  ze] f de beginnende vakbeweging in
haar gehee] over en gebruikt de zo gemonopoliseerde staatarbeiders-
organisatie  voor haar eigen doel einden.  A] s deze staat  nu  maar  zelf
eerlijk het algemeen belang zou dienen, hoefde dit op zich zcl f nog
geen ramp te betekenen, maar waar de staat in wezen het werktuig van
e(in kleine maar mar:htige minderheid is, betekent het, dat men aan het
volk  een bel angrijk instrument  voor materiele lotsverbetering ontneemt.

Weer elders rerbieden de grotere bedrij ven hun personeel  atm  de
vakartie mee te doen of vormen hun eigen ondernemingsvakbeweging. Wat
er in deze door eigenaars en directeuren beheerste " gele " verhoudin-
gen aan werke]ijke arbeidersinvloed overb] ijft, is uiteraard  maar  zeer
miniem.

f  Hierbij komt  dat niet zelden allerlei maatschappelijke

instellingen, zoals de kerkelijke organisatie en de

geinstitutionaliseerde charitas, alsmede de massacommu-

nicatiemiddelen tegen de vakactie in het geweer worden
gebracht.



349

Meedoen aan het val,verenigingswerk wordt onder deze omstandigheden een
gevaarlijke zaak, omdat zich compromitterende arbeiders niet  a] leen het
gevaar  lopen  hun  materi;le  l evensbasis in elkaar  te zien storten,  maar  ook
dreigen te worden uitgesloten  van een aantal,  ook  voor  hen be] angrijke  re-
ligieuze en social e  l evensgemeenschappen.

* * * *

Neemt men dit alles bij elkaar, dan blijkt dat geen en-

kel van de vier steekwoorden  waarmee men op het moment in

internationale kring de Westerse vakbeweging karakteriseert,

"strong", "stable" "independent" en "responsible" in strik-
te zin op de zusterorganisaties in de arme landen van toe-

passing is.

Dit heeft natuurlijk consequenties bij de beoordeling
van de plaats, de rol en het belang van de vakbeweging in

het kader van de ontwikkelingsinspanning van deze naties.

1)2. De Functie der Vakbeweging in de Ontwikkelingslanden.

Als men zich nu, bezien tegen de in het voorgaande ge-

schetste achtergrond, (die aan de ene kant uit de interne

omstandigheden en de externe positie der ontwikkelingslan-

den bestaat en aan de andere kant uit de historische

1)   Zie  C.G. Lodge Labor' s  Ro] e  in  Newl y Deve] oping Countries
Foreip Affairs 3t, 4,1959, pp'. 660-671.

I.A. I.. Sociai implications of industrialization and Urbanizationin Africa South of the Sahara LNE:500 Parijs. 1956.
Research Centre on the Social Implications of Industrialization and
Urbanization: Ihe Social Implications of Industrialization and Urbani-
zation. Five Studies  in  Asia Cal rutta,   1956.
E. Fisch]owitz: Manpower Problems in Brazil

Int.Labouw Review 79, 4, 1959 pp. 398-417.
S.C. Sufrin Unions  in Emerging Societies Suracuse Univ. Press,  1961 :I.L.0. The Ahmedabad Experiment in Labour Management Rel ations.

Int:.Lab.Rev.79,4.1959 pp. 343-379 en No 5,1959 p  511-536.
W. E.Moore Labor Attitudes toward Industrialisation in derdevelopedCountries Am.Ec.Rev.45,  2 pp. 156-165.Emilio Maspero L' Am6rique Latine entre  dans une Phase d6cisive

Labor 34, ann6e no. 3 pp. 135-142.
A. Mukherj ee: The  Role · of Trade Unions towards Economic Freedom  and

Social Equality Brusse],   1964.R.D'Costa· The Role of Trade Unions in Developing Countries
A  Study on India, Pakistan   and Ccylon Kath.Univ.
Leuven,   1963.
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evolutie en de uiteindelijke plaats en functie van de vak-

beweging in de rijke landen), afvraagt, wat men als de voor-
naamste algemene functies en de daaruit voortvloeiende con-
crete taken van de vakbeweging in de zich ontwikkelende maat-

schappijen der arme landen moet zien, dan wordt het antwoord

op deze vraag ons inziens vooral door drie factoren bepaald.

Deze factoren zijn
a. Datgene, wat men in de landen in kwestie algemeen als het

nationale belang beschouwt en de krachtsinspanning  die

voor het verwezenlijken daarvan van de arbeidersklasse

gevraagd wordt.
b. Het welbegrepen eigenbelang op langere termijn van deze

arbeidersklasse,

c. De schaal van vele mogelijkheden, die de arbeidersvakbe-

weging in het concrete krachtenveld der maatschappelijke
verhoudingen in de ontwikkelingslanden ten dienste staan.

ad. a. Wat de eerste van deze faktoren betreft, kan men

stellen  dat het hoofddoel van nationaal beleid, dat

momenteel in de ontwikkelingslanden wordt nagestreefd,

bestaat in het uiteindelijk realiseren van een zo

groot mogelijke, zowel formele als materidle gelijk-
waardigheid met de meer ontwikkelde, rijke naties.

De formele, juridis•·:he gelijkwaardigheid heeft men inmidde] s  bij  het
verkrijgrn van de nationale onafhankelijkheid in de grote meerderheid
van  deze l anden bereikt.  Men  is daar echter niet vee]  m66r mee opge-
schoten  in de richting  van een werkelijke  gelijkwaardigheid,  dan  des-
tij ds de Westeuropese arbeiders,   toen ze gedurende de vorige  eeuw  van
de wetgever het recht kregen, voortaan in vrijheid honger te lijden.
Men probeert derhal ve deze vrijheid  ook een steeds grotere materible
inhoud te geven. Een succesvol streven naar een sterk versnelde en
zo breed mogelijke sociaal-economische ontwikke]ing ervaart men in
deze  situatie  als een primordiaal en algemeen nationaal   be] ang  van
het hele volk. In concreto betekent dit, dat men al s natie ernaar
streeft, om op zo kort moge]ijke termijn een proces van economische
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groei  op  gang te brengen  en te houden, de produktieve capaciteit  van
het land op grote schaal uit te breiden, op basis hiervan de a]gemene
levensstandaard  zo sne] moge]ijk te verhogen en uiteindelijk  qua  we] -
vaart en prestige de positie der rijke, ontwikkelde landen zo dicht
mogelij k te benaderen.

Men weet, dat dit streven een enorme krachtsinspanning za] kosten.
Er moet op grote schaal geinvesteerd worden, de bestaande mentaliteit
moet veranderen en de so,:iale structuren en instituties moeten aan de
eisen van deze ontwikkeling worden aangepast.

Omdat dit ontwikkel ingsprobleem niet  alleen  op het nationale  vlak,
maar ook internationaal, - en dan bezien in het licht der intematio-
nale kwestie - speelt, kitn men hierbij op enige steun in geld,
" know-how " en zekere preferenties van de rijke landen rekenen.

In  de  praktij k  zal de hoofdinspanning echter  door de natie  ze] f
moeten worden gel everd.

Overal waar landen tot ontwikkeling zijn gekomen,

leert ons de ervaring, dat hierbij overal van de grote

volksmassa en speciaal van de arbeiders enorme offers en

inspanningen werden gevraagd.

Zowel in de kapitalistische maatschappijen van het

Westen en Japan, als onder het communisme in de Sowjet-

Unie  was het in feite het grote leger van gewone arbei-

dende mensen, dat gedwongen werd de nieuwe fabrieken en
werkplaatsen te bemannen, de nieuwe industri6le bekwaam-

heden en discipline aan te leren en tegen laag loon en on-

der slechte arbeidsomstandigheden de overschotten te kwe-

ken  waarmee in het Westen de particuliere ondernemers en

in het Oosten de staat de economische ontwikkeling op gang
brachten ·en hielden.

In beide gevallen heeft het decennia gekost, voordat

de brede volksmassa echt van de bereikte resultaten kon

gaan profiteren.

Het is aan weinig twijfel onderhevig dat de volke-
ren der ontwikkelingsgebieden in de naaste toekomst een

zelfde lot beschoren zal zijn. Wellicht hoeft de periode
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van "austerity" niet zo lang als in de voorgaande gevallen
te duren, maar grote offers zullen er door het gewone volk

zeker moeten worden gebracht.

ad. b.

Wat dient men onder deze omstandigheden onder het "wel-
begrepen eigenbelang" van de arbeidende volksmassa te ver

staan?

Als men op deze vraag een antwoord zoekt, wordt men in zo

goed als alle landen met de volgende feiten geconfronteerd:
- Vooreerst leeft men in naties, waarvan de regering en ook

..

de publieke opinie er voor alle andere dingen op uit, zijn,
op zo kort mogelijke termijn een geforceerd ontwikkelings-

proces op gang te brenge m.

Dit proces komt er, mot of zonder de bewuste en gewilde

medewerking van de georganiseerde arbeidersgroep. Doet men

er op loyale manier aan mee, dan is de kans groot, dat men
ook als mede-verantwoordelijke partij bij de leiding ervan

wordt betrokken. en dat er bij de staat en de ondernemers

een enigszins gewillig oor voor de wensen en verlangens

der arbeiders, waar het gaat om verdeling der lasten wordt

gevonden.

Voert men daarentegen obstructie  dan zijn in de meeste

ontwikkelingslanden de andere machten sterk genoeg. om ook
zbnder de actieve medewerking van de nog zeer zwakke vak-

beweging aan de arbeiders de offers op te leggen  die voor

het op gang brengen van de ontwikkeling nodig zijn.
Meedoen is onder de gegeven omstandigheden derhalve

verstandiger dan obstructie. Het spreekwoord "If you can't

fight them, join them", gaat onder deze omstandigheden
volledig voor de vakbeweging op.

- Daarbij komt echter, dat de arbeiders zelf bij deze ont-
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wikkeling een zeer duidelijk en redel eigenbelang hebben.

Zoals de toestand immers nu ligt, is het totale na-

tionale volksinkomen in de onderontwikkelde landen rela-

tief gezien niet alleen zeer klein van omvang, maar daar-

bij ook nog uitermate ongelijk over de verschillende volks-
lagen verdeeld.

De ervaring leert verder, dat naargelang het ontwik
kelingsproces voortschrijdt, de totale nationale koek
niet alleen progressief groter  maar ook de verdeling daar-

van op· bijna wetmatige wijze ook progressief gelijkmatiger
wordt. Dit laatste, omdat bij een hogere economische ont ·

wikkeling ook een steeds grotere middenklasse ontstaat
die de kloof die er in de zeer onderontwikkelde naties

tussen heel rijk en heel arm bestaat gaat overbruggen.

Daarbij komt nog, dat geen enkel ontwikkelingsland op dit
ogenblik meer in een zo geisoleerde positie van de rest

van de wereld verkeert, dat het geen rekening met de ge-

voelens van relatieve ontbering, die het volk op grond

van het demonstratie-effect heeft, zou moeten houden.

Men is nu eenmaal bij de grote internationale sociale

kwestie betrokken en alle volkslagen - dus ook de arbei-

ders - bezien en beoordelen hun eigen positie mede aan de
hand van wat men over hun soortgenoten in de ontwikkelde

rijke landen weet.

Een meer gelijkmatige verdeling van de nationale koek

op dit moment kan onder deze omstandigheden geen uitkomst

voor de gevoelde frustraties bieden.
Dit zou objectief bezien immers maar tot een zeer

geringe verbetering van de levensomstandigheden van de

grote volksmassa leiden, die dan, zoals de ervaring in

een aantal landen leert, bovendien nog vaak weer spoedig
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ongedaan gemaakt wordt door de fricties en de daling van de
1)arbeidsproduktiviteit  die hier vaak mee gepaard gaan.

Indien men nu in een volkomen van de rest van de wereld

geisoleerde positie, zonder demonstratie-effecten zou verke-

ren, zou men hiermee eventueel nog vrede kunnen hebben en de

zaak als opgelost beschouwen.

In feite vergelijken de verschillende maatschappijstrata
zich echter niet alleen met elkaar, maar ook met de beter ge-

situeerde soortgenoten in de andere landen.
Verdeling alldin kan daarom de bestaande frustraties en

ressentimenten niet blijvend oplossen.

Naast en samen met een betere welvaartsverdeling is er
daarom tegelijkertijd en op de eerste plaats een snelle en
aanmerkelijke verhoging van het bestaande welvaartspeil en
dus ook van de nationale produktie nodig.

Deze vergroting van de nationale produktie is derhalve

niet alleen een nationaal, maar ook een zeer duidelijk en

urgent gevoeld levensbelang van de grote werkende massa der

bevolking.

Dit is een belangrijk verschil met de toestand in West-
Europa, toen daar in de vorige eeuw het industrialisatiepro-

ces op gang kwam.

De natie had ddir in feite gidn (b.v. Engeland) of

slechts een betrekkelijk ger·ing inhaalprobleem op te lossen

(de rest van West Europa) en men had geen vir verwijderd en

bijna onbereikbaar referentiepunt, waar men verlangend naar

opzag.

Daar komen echter nog twee belangrijke faktoren bij

1) 8 onteigening der grootgrondbezitters in Bolivia is hier een duidelijkvoorbeeld van.
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- Vooreerst geschiedde de overgang naar versnelde groei daar

niet alleen zonder grote druk van externe demonstratie-effec·
ten, maar ook naar verhouding langzaam en geleidelijk. De om-

vang van de relatieve offers en de mate van aanpassing, die

van de arbeiders in elke periode gevraagd werden, waren on-

der deze omstandigheden weliswaar groot en zeer diepgaand,
maar ze konden over een lange tijd uitgesmeerd worden.

In de arme landen ligt de situatie echter heel anders.

Men is inmiddels een groot stuk achter geraakt en verkeert

onder grote pressie om deze achterstand op zo kort mogelijke
termijn in te halen. Om dit streven te realiseren is echter

een overschakeling van de arbeidersklasse van een pre in

dustrieel naar een industrieel stadium nodig, binnen een
tijdsbestek van een omvang en in een mate, die de rijke
landen nooit te verwerken hebben gekregen.

De arbeiders worden er daarom zo mogelijk nog heviger

door geraakt  dan het hun Europese collega's indertijd ver-

ging.

- Ten tweede mag niet vergeten worden, dat het demonstratie-

effect inmiddels ook op .ideologisch gebied zijn invloed

heeft gehad en nog heeft.
De ouderwets liberale economische leer heeft afgedaan

of wordt van alle mogelijke veiligheidskleppen voorzien.
Nieuwe ideeen over de "welfare state", een geleide economie,

de vakbeweging en een maatschappij waarin ook het gewone
arbeidende volk tot zijn recht komt, worden op grote schaal
uit het Westen geimporteerd en vinden via een progressieve

elite ook grote weerklank bij de ontwakende arbeiders.

Dit betekent aan de ene kant  dat een aanpak als in
het Westen waar men het werkende vol,k uitbuitte en als mid;
del voor het op gang brengen der ontwikkeling willoos ge-
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bruikte, nu niet meer, en zeker als men deze zaak op lange-
re termijn beschouwt. tot de reele mogelijkheden mag reke-
nen.

Het volk wordt zich snel en hevig van zijn positie be-
wust en zal dit stellig niet blijvend tolereren.

Aan de andere kant betekent het echter ook, dat de
meest moderne opvattingen over de vakactie in het Westen,
nl. die  waarbij de vakbeweging samen met de ondernemers en
de staat aan de verwezenlijking van het algemeen belang
meewerkt en ook haar verantwoordelijkheid weet te dragen,
nu mede in de ontwikkelingslanden ingang beginnen te vinden.

Hierdoor wordt het mogelijk, de arbeiders, naar gelang ze
een bewuste pressiegroep gaan vormen. als mede verantwoor-
delijke subjecten bij het ontwikkelingswerk in te schakelen.

*   *

De arbeidersvakbeweging krijgt zo tot algemene functie,
- naar vermogen aan de verwezenlijking der ontwikkelings-

doe leinden mee te werken. Dit gebeurt enerzijds  door  een
actieve inspanning van arbeiderszijde om een snelle ver-
groting van de nationale produktieve capaciteit te reali
seren.

Anderzijds door de regering te steunen in haar pogen
buitenlandse hulp te verkrijgen en er bij de zusterorga-
nisaties en in UNO verband op aan te dringen dat deze

hulp ook inderdaad door de rijke landen gegeven wordt;
- Ervoor te zorgen, dat het arbeidersbelang tijdens deze
ontwikkelingsinspanning niet meer dan strikt nodig in het

gedrang komt.

Dit betekent in concreto
- dat men als volledig berechtigde partij erkend wordt, om de arbeiders
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en  hun be] an gen te vertegenwoordigen  en  bij het bepal en  van  de  door  deze
te dragen lasten  en te verkrij gen lusten .als onderhandelingspartner  mee
te praten

-  dat de offers,   die  ten  bate  v,in  de  ontwikkel ing gebracht moeten worden,
op  redelij ke  wij ze  over alle partijen verdee] d worden  en  dat  het,   zoa] s
destijds in Europa, niet alleen de arbeiders of de armsten uit het volk
zijn, die de gehele last te dragen krijgen

- dat de op dit moment sterk ondergeprivilegieerde arbeidersgroep niet al -
leen mee profiteert  van  de wel vaartsstij gingen  maar  ook,   dat het arbei-
dersaandeel op de duur successievelijk groter wordt. De redenen daarvoor
zijn gedeel telijk van objecti„f economische  aard en gedeel telijk  sociaal
politiek. Economisch gezien, betekent een groter arbeidersaandeel in de

nationale koek in de arme landen op de eerste plaats, dat deze hierdoor

in staat geste]d worden zich beter te voeden, te huisvesten en te scho-
len,  waardoor hun bekwaamheid  al s werknemer groter wordt.   (Het  zijn  dus
" sociale " investqringen die leiden tot produktiviteitsvergroting). Ten
tweede, dat hierdoor een markt  voor de produkten gaat ontstaan,   die  de
opkomende industrie in versneld tempo  moet  gaan afl everen.   Ook  dit  is
een sterke groeistimulerende faktor. Omdat de arbeiders momentee] duide-

lijk onder-geprivilegieerd zi·n, is het voorts een eis van sociale
rechtvaardigheid,   dat deze ongewenste situatie  op  de duur verho] pen
wordt. Het is bovendien een eis van verstandige politiek van de heer-
sende klasse om hier successic:velijk medr aan toe te geven, omdat mders
het revolutiegevaar zo groot wordt, dat daardoor ook hun eigen positie
op horte termijn in groot gevaar komt.

ad c. De vraag doet zich nu voor op welke wijze en langs
welke wegen de vakbeweging in de ontwikkelingslanden

deze algemene doelstellingen in de concrete praktijk kan

trachten te realiseren.

Het antwoord hierop hangt aan de ene kant samen met

de speciale positie, die de vakbeweging in elk afzonder

lijk· land inneemt. Dus van de manier, waarop ze in de be
staande maatschappelijke orde is ingebouwd en de speciale

functies, die haar in dit kader zijn toegedacht.
Zo is de redle schaal van mogelijkheden voor de lei-

ding van de vakbeweging anders geaccentueerd in een land
met een liberale, corporatieve  syndicalistische, socialis-
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tische  of communistische signatuur.

Aan de andere kant werd eerder gesteld, dat de vakbewe-

ging in al deze stelsels (het communistische wellicht tot op

zekere hoogte uitgezonderd) in wezen een op collectieve macht

gebaseerde en georganiseerde pressiegroep is.

Ze kan derhalve weliswaar bepaalde doelstellingen na

streven, maar op welke manier dit gebeurt en in hoeverre ze

erin zal slagen deze ook inderdaad binnen de bestaande

krachtsverhoudingen te realiseren  hangt ook - en zelfs in

zeer belangrijke mate af  van de hoeveelheid morele en ma-
teriile kracht en invloed, die zij achter haar wensen en ver-

langens kan stellen.

Zoals in het voorgaande werd uiteengezet, is de vakbe-

weging in de meeste ontwikkelingslanden op dit moment echter
allerminst een sterke, duurzame en verenigde macht.

Wil zij daarom ooit tot een werkelijke medezeggenschap

komen  dan zal zij op de eerste plaats moeten trachten,haar

machtspositie zo snel mogelijk te vergroten en te versterken.

Wij zullen derhalve aan de twee eerder genoemde algeme

ne taakstellingen, n.1. die van

de behartiging van het arbeidersbelang en

- medewerking aan de nationale ontwikkelingsinspanning
een derde moeten toevoegen  van wier realisering het suc

ces  dat m.b.t. de eerste twee bereikt wordt  voornamelijk

zal afhangen. Deze taakstelling is  dat men de eigen positie

op korte termijn zo sterk mogelijk maakt. Dit ongeacht de

maatschappij-orde waarin zij zal moeten functioneren. Macht
is immers in de praktijk het enige middel, waarmee men een

onwillige tegenpartij (b.v. de ondernemer of de staat) kan

dwingen. om voldoende met het arbeidersstandpunt rekening
te houden.

Op basis van deze algemene overwegingen geven wij in
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Appendix 2 een summier overzicht van wat naar onze mening

de voornaamste deeltaken, die door de vakorganisatie in de

onderontwikkelde landen kunnen (en gedeeltelijk mJeten)
worden gerealiseerd.

Par. 2. Het Sociale Werk in de Ontwikkelingslanden.

1. Het Algemene Referentiekader. 1)

Vergelijkt ·men vervolgens de algemene situatie tegen

de achtergrond waarvan het sociale werk in de ontwikkelde

rijke landen van Oost en West zijn eigen specifieke gestal-

te kreeg, met die, welke momenteel in het gros der ontwik-

kelingslanden bestaat, dan vallen ook daarbij zowel een

aantal in dit verband zeer relevante paralellen  alsook

enkele  minstens even belangrijke, verschilpunten in het

Oog.

a. Als we met de paralellen beginnen, dan kunnen we al

meteen constateren, dat we in de arme landen met vrij

wel hetzelfde naargeestige complex van sociale bijver-

schijnselen bij een op gang komende economische ontwik-

keling worden geconfronteerd, als we die aan het begin

van deze studie voor het Europa van het midden der vo

rige eeuw hebben geschilderd.

Ook hier ontmoet men overal een verval van de oude

gevestigde orde op praktisch alle gebied, pogingen tot

rationalisatie en een sterk verhoogde bevolkingsdruk,

honger op het platteland en een massale exodus naar de

buiten alle proporties groeiende steden, waar de begin-

nende industrialisatie en de bestaande sociale infra

structuur te kort schieten om deze toevloed te absorbe.

ren. Kortom het zelfde (of nog ergere) beeld van massa-

1) Zie in dit verband ook Hoofdstuk I, Par  4
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werkeloosheid, armoede, ellende, ontwrichting, ontworte-

ling, conflicten en delinquentie.

Op grond van deze situatie bestaan er in de ontwikke-

lingslanden in wezen ook min of meer de zelfde soorten

van problemen als die  welke men in het Westen met behulp
van het sociale werk heeft trachten op te lossen.

Nood op grote schaal moet gelenigd worden  de maat-

schappij tracht zich te verdedigen tegen de gevaren ver-

bonden aan het bestaan van een verpauperende volksmassa,
alle mogelijke soorten van marginale groepen vereisen

aanpassing op economisch, sociaal, cultureel en psycho-
logisch terrein. de mensen moeten leren hun eigen proble-

men te kennen, begrijpen en door eigen initiatief en ge-

zamenlijke actie op te lossen etc.etc D.w z. praktisch
het hele arbeidsterrein van het traditionele maatschap-

pelijke werk uit het Westen, met zijn wederzijdse aan-
passing aan elkaar van mens en maatschappij vindt men

- zij het dan ook anders genuanceerd en op veel grotere
schaal - in de ontwikkelingsgebieden terug.

b. Daarnaast kan en mag men echter niet de ogen sluiten

voor de volgende essentidle verschillen, waardoor dit

hele beeld in een volkomen ander daglicht komt te staan.

-  Op de eerste plaats komt de economie, die het sociale

werk dragen moet in deze landen niet spontaan  van bin
nen uit de maatschappij en als het ware automatisch tot

ontwikkeling, maar moet door krachten van buitenaf op

bewust gewilde en kunstmatige wijze opgewekt, op gang
gebracht en in stand gehouden worden. De maatschappe-

lijke pre-condities, die in dit verband vervuld en de

obstakels die op het sociale vlak uit de weg geruimd

moeten worden, vergen in de onderontwikkelde landen der-
halve een bewuste aanpassingsinspanning, die in het
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Westen helemaal, of bijna niet, ter sprake kwam. De omvang

van deze problematiek is op zich zelf genomen al minstens

even groot,  als die in het Westen alleen maar met de soci-
ale gevolgen van de ontwikkeling samenhing.

Komt de ontwikkeling voorts eenmaal op gang,dan ver
oorzaakt ze een soortgelijk complex van sociale gevolgen

als destijds in het Westen.

Daar moet echter meteen als tweede essentiele ver
schilpunt aan toegevoegd worden, dat in de arme landen in

tegenstelling met wat vroeger in het Westen gebeurde de
maatschappij als geheel genomen de op toeren komende eco-
nomische ontwikkeling NIET zonder meer volgt. Hier gaat het

dus in wezen niet meer om de aanpassing van een (steeds

kleiner wordende) serie marginale groepen aan een "normale"

maatschappij,  die op "normale" manier de ontwikkeling volgt
maar om de integrale aanpassing van de totale maatschappij

aan een volkomen nieuw verschijnsel, een versnelde econo-
mische ontwikkeling op eigen kracht.

In feite komt dit erop neer dat hele volken aan een

ontwikkelingsstadium, zoals dat elders bij de rij ke ge:in
dustrialiseerde landen bestaat, moet worden aangepast.

-    Een derde belangrijk verschilpunt sluit hier volkomen
bij aan. Men is in de loop van de tijd economisch gbzien
beduidend bij de rijke landen achterop geraakt. Door de

werking van het demonstratie-effect is men zich bovendien

zeer pijnlijk van deze achterstand bewust. Deze bewustheid

is veel dieper en veel algemener dan ze ooit in de Wbster-

se landen, die het voorbeeld van Engeland zagen, werd er-

varen. Ze is zelfs zo karakteristiek voor deze landen, dat

men zonder overdrijving kan stellen, dat het bewerkstelli-

gen van een geforceerdo, economische ontwikkeling, zow·el
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door de betrokken bevolkingen als door hun leiders, als een
van de allereerste en allerbelangrijkste problemen wordt be-
schouwd.

Als men zich derhalve gaat afvragen, waar de schaarse hulp-

bronnen aan kapitaal, kennis, bekwaamheid en organisatorisch

vermogen, waarover men beschikt in eerste aanleg aan besteed

zullen worden, dan staat de zeer hoge prioriteit van deze

economische ontwikkeling veel meer dan ooit in het Westen
boven elke twijfel verheven. Hierdoor krijgen de aanpassings

problemen  die direct met de bevordering van deze ontwikke-

ling samenhangen echter meteen ook een veel grotere priori-
teit dan in het Westen.

-          Een vierde verschil bestaat hierin,   dat de on(letrontwik
kelde maatschappij veel meer het karakter heeft van een

"fused society" dan de Westelijke. Bij ons is men er van
oudsher aan gewoon, het leven in steeds meer autonome onder-
delen te compartimentaliseren. Een dergelijke opdeling, waar-
bij men voor elk onderdeel aparte specialisten inschakelt,
vindt men er zelfs op het terrein van het inmiddels als apart

vakterrein afgebakende sociale werk (b.v. de zorg voor ouden

van dagen, werk met gehandicapten, de rehabilitatie van al-
coholisten, de gezinszorg de reclassering· van delinquenten
etc.)

In de ontwikkelingsgebieden echter is er voordeze  soort

aanpak, zowel m. b.t. het sociale werk als.geheel als voor

zijn onderdelen, maar bijzonder weinig plaats. Op de eerste
plaats zou het zo niet effectief kunnen worden uitgevoerd
en op de tweede plaats zouden de beschikbare hulpbronnen

voor een dergelijke specialistische aanpak ten ene male on·

voldoende blijken te zijn.
-    En tenslotte neemt men in de arme landen via allerlei
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demonstratie-effecten de laatste ontwikkelingen in het Wes-

terse sociale werk (en dat in de communistische landen) waar.

Hierdoor wordt mam geconfronteerd met de mogelijkheid, om
dit werk behalve curatief op beperkte schaal en met margina-
le groepen ook op de hele maatschappij en ter stimulering

van de ontwikkeling toe te passen.

2.  De Plaats en Functie van het Sociale Werk in de Ontwik-
1)

kelingslanden.

De in de ee,rste afdeling gegeven beschrijving van het

sociale werk in Oost en West en van enkele relevante punten

uit zijn sociaal-economisch referentiekader in de arme lan-

den, leiden als het ware vanzelf naar een nadere interpre-
tatie van dit sociale werk en naar een beschouwing over de

functie, die het tijdens het versnelde ontwikkelingsproces
van deze gebieden te vervullen heeft.

We hebben immers aan de ene kant gezien in welke algemene

situatie de onderontwikkelde landen zich bevinden, (zie

hoofdstuk I en II) met welke maatschappelijke aanpassings-

problemen men daar worstelt en welke prioriteit men aan de

oplossing daarvan geeft.

Aan de andere kant hebben wij ook reeds een overzicht

gekregen van de verschillende mogelijkheden en perspectie-

ven, die het sociale werk ons niet alleen vanuit de "Wester-

se" conceptie bezien (zie de Eerste Afdeling, Hoofdstuk II,

1) Zie hierover: C.J.L. Bertholet: Het Sociale Werk in de Ontwikkelings] anden;
Sociale Wetenschappen, jg. 6 nr. 3, 1963, pp. 198-220.
AK-   Sen  & K.A. Naqui: Social  Welfare  in  a developing Economy; Social
Action, Vol. 14, No. 1, 1964, pp. 1-18.
G. Hendrius: Social Work in Less Developed Areas; Min. v. Maatsch. Werk,
Den Haag, 1960.
INO: - De verschillende verschenen '¥teports on the World Social Situation";

van het LINO-Secretariaat, New-York."- De verschil ,ende  Internet:ional Surveys of Programmes of Social
Development ; uitgeger,en door het Bureau of Soc. Affairs, New-York.
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Par. 2 onder c, blz. 83-90), maar ook vanuit het "Oosterse"
of communistische gezichtspunt, te bieden heeft. (zie blz.

91 93)

Op grond van deze gegevens moet het mogelijk zijn, om
ons een oordeel te vormen over de vraag

a. Welke vormen van sociaal werk in de onderontwikkelde maat-
schappijen eventueel zinvol toegepast zouden kunnen worden;

b. Welke vormem daarvan, gezien de bestaande problemen, de na
gestreefde doelstellingen en de beperkte hulpbronnen het

eerst voor toepassing in aanmerking komen;
c. Welke interpretatie van het sociale werk onder deze omstan-

digheden voor de ontwikkelingslanden de meest relevante is.
ad. a. De Zin van het Sociale Werk.

De beantwoording van de eerste van deze vragen hoeft
ons in dit verband niet lang bezig te houden. Al de problemen

immers, waar het sociale werk zich hier en in de communis

tische wereld mee bezig houdt  bestaan ook en meestal in nog

sterker mate,   in de ontwikkelingslanden, Heel in het alge-
meen kan men derhalve met recht en rede stellen  dat er voor

alle soorten sociaal werk in deze landen wel een zinvolle toe-

passing gevonden kan worden.
ad. b.. De Prioriteiten van het Sociale Werk.

De in abstracto gestelde zinvolheid moet echter onmid-

dellijk met het oog op de bestaande realiteit nader gekwalifi-
ceerd worden.

De aanwezige hulpbronnen aan kapitaal, kennis en bekwaam-
heid zijn immers zeer .beperkt de problemen daarentegen groot
en talrijk. Er zal derhalve uit de vele eventueel zinvolle
alternatieven een keuze moeten worden gemaakt. Hierbij dienen
uiteindelijk die eruit geselecteerd worden, welke op de oplos-

sing van de werkelijk allerbelangrijkste sociale aanpassings-
problemen gericht zijn, waar de betreffende landen zich voor
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geplaatst zien.

Welnu, deze belangrijkste en ook meest omvangrijke aanpas-

singsproblemen slaan in deze landen niet op de integratie of

reintegratie van marginale en hulpbehoevende subgroepen in
de bestaande maatschappij.  Ook niet  op het geschikt maken
van deze laatste om dit soort subgroepen te absorberen. Het

allergrootste  en mee st  op de voorgrond tredende aanpassings
probleem slaat hier integendeel direct op de hele maatschap-
pij zelf.

Als men deze maatschappij op wereldschaal beziet, dan be-

hoort ze in feite in haar totaliteit tot een marginale groep,

nl. die der ontwikkelingslanden. Als zodanig moet ze aange-

past worden aan het als "normaal" gestelde ideaal van een
ontwikkelingsstadium, dat in principe overeenkomt met of ge-

lijkwaardig is aan dat, waarop de rijke naties zich nu be-
vinden.

Aan deze aanpassing poogt de wereldmaatschappij als ge-

heel, via de ontwikkelingshulp. mee te werken, maar aan de
andere kant wordt van de arme landen zelf ook een aanpas-

singsinspanning verwacht, en dit niet alleen op economisch,

maar ook op sociaal terrein.

Dit betekent in feite, dat zowel van binnen uit als van

buiten af stappen maeten worden ondernomen, om de qnderont-

wikkelde maatschappij in haar geheel eerst rijp voor de ont-
wikkeling te maken en vervolgens, als deze op gang komt,

haar zodanig te begeleiden, dat er een wederzijdse aanpas-

sing ontstaat van ontwikkeling aan de maatschappij en van de

maatschappij aan de ontwikkeling.

In concrete komt dit erop neer dat:

- de maatschappelijke mentaliteit, instituties en structuren

op een zo breed mogelijk front en zo effectief mogelijk



366

ten bate van de ontwikkeling ingeschakeld worden. Dit bete-

kent, dat men de beperkte hulpbronnen strategisch moet ge
bruiken en vooral concentreren op die sociale factoren,

welke als "human investments" gezien kunnen worden, of die
de sociale infrastructuur versterken. M.a.w. op die sociale
factoren, welke tot de sociale precondities van de ontwik-

keling behoren en die helpen bij het doorbreken van de so-

ciaal bepaalde vicieuze cirkels, die nu de vooruitgang ver-

lammen en de economische ontwikkeling doen stagneren;
- men binnen de grenzen van het mogelijke moet proberen om de

niet, of minder gewenste sociale nevenverschijnselen of ge
volgen van de versnelde ontwikkeling te minimaliseren;

- bij de planning, het beleid en de concrete uitvoering der
taken een evenwicht .en integratie bewerkstelligd wordt tus-
sen de sociale en economische elementen van de ontwikkeling,

door op elk niveau de economische orde met sociale normen

te  doordringen en het sociaa 1 wenselijke optimaal  aan het
economisch mogelijke aan te passen.

Pas als deze aanpassingsproblemen van de maatschappij
als zodanig voldoende aandacht hebben gekregen, is he,t ge-
rechtvaardigd, geld, tijd en moeite aan marginale groepen uit
een marginale maatschappij te besteden.

Dit alles betekent, dat het sociale werk in de ontwikkelings-
landen:

- niet alleen curatief, maar ook preventief en ontwikkelings-
stimulerend behoort te zijn;

- niet alleen op marginale groepen uit de maatschappij, maar
juist op de aanpassing van de maatschappij zelf en als ge-
heel gericht moet zijn;

- niet tot categoriaal of functioneel werk beperkt, maar al-

gemeen en integraal van aanpak en daardoor pas in nauw sa-
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menspel met andere soorten ontwikkelingswerk volledig tot

zijn recht kan komen.

Deze drievoudige taakstelling geldt voor het sociale

werk in de ontwikkelingslanden ongeacht het feit, of men bij

een nadere concretisering van de inhoud daarvan in principe
de traditionele Westerse omschrijving daarvan, de nieuwe

Westerse ideedn hierover of zelfs de veel bredere Oostelij-
1)ke opvatting als uitgangspunt neemt.

We kunnen derhalve voor elk van deze concepties probe-

ren om vast te stellen, welke van de eronder ressorterende

activiteiten het meest met deze criteria overeenstemmen en

op deze manier trachten tot een vaststelling van algemene

prioriteiten te geraken.

Het Sociale Werk vanuit het "Westelijke" Standpunt bezien.
Beperkt men zich dan, om te beginnen tot het uitgangspunt,

dat de "Westerse" definitie ons te bieden heeft, dan is het
mogelijk de hieronder vallende werkzaamheden vanuit het ge-

zichtspunt van hun gerichtheid op de algemene ontwikkeling

als volgt te ordenen

- een aant41 van de sociale werkactiviteiten ondersteunt en

bevordert de seciaal-economische ontwikkeling op directe

en tastbare manier.

Dit zijn vooral activiteiten ten bate van en met gemeen-

schappen en groepen, die de mensen bij het ontwikkelings-

proces betrekken, de mentaliteit veranderen en de kaders

scheppen, die voor de ontwikkeling nodig of bevorderlijk

zijn.
Hieronder valle#, m-its ze op de juiste manier worden ge-
bruikt activiteiten als:

1) Zie het gestelde op blz. 83 t/m 93.
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- "community plann ing" ·
"                        "- conmunity organization ;

„                                                      U
- het werk van  community centres ;
-  het  gebruik  van de methoden en technieken  uit het sociale  werk  bij  de

activering, organisatie en inschake] ing  van  de  bevolking in bredere  vor-
"                      "men van gemeenschapswerk,   zoa]s de community deve]opment , ]andhervor-

"„„              „
mingsprojecten, sett]ement  - en resett]ement -projecten en regiona] e
ontwillkeling

- "welfare"-maatregelen, diensten en faciliteiten  ten  bate van werkenden,
die helpen om de arbeidsproduktiviteit te vergroten;

- beroepsvoorlichting voor de jeugd en ouderen, die van beroep moeten ver-
anderen;

- voor]ichting en raadgeving aan nieuwe stedelingen, nieuwe industrie-arbei-
ders, migranten en immigranten,

-  rehabilitatie en inschake] ing van diegenen,  die  om  de  een of andere reden
niet of onvoldoende bij het arbeidsproces betrokken zijn, zoals gehandi-
capten, gezonde bede]aars, de] inquenten,   etc.

Voorzover deze en soortge]ijke activiteiten ten gunste van de a]gemene ont-
wikkeling en in samenspel met andere factoren hunnen worden gebruikt kan
er ook in de ontwikke]ings]anden een relatief hoge prioriteit aan worden
toegekend.

Meer in het curatieve of soms in het preventieve vlak hel-

pen, zij het dan ook meer indirect, een aantal activiteiten
aan de ontwikkeling mee. die beogen de ontwrichting van het
gezins- en gemeenschapsleven te voorkomen en tegen te gaan,

die veroorzaakt wordt door de ontwikkeling, b.v. ten gevolge

van de beginnende industrialisatie, de hervorming van het
platteland en de trek naar de stad. Deze activiteiten hel.

pen bij het totstandbrengen van de vooronderstellingen van

de ontwikkeling en kunnen derhalve ook aanspraak maken op

een relatief hoge prioriteit.

- Zeer indirect in verband met de ontwikkeling staan vervol-

gens activiteiten met als doel de zorg voor onproduktieve
of niet meer produktief te maken marginale groepen  zoals
ouden van dagen, zwaar zieken, of anderszins blijvend ge-
handicapten. Hoe gefundeerd de zorg voor deze categoriedn
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mensen vanuit het standpunt van ethische, religieuze of

maatschappelijke solidariteit ook moge zijn, voor de bevor-

dering van de nationale ontwikkeling heeft ze slechts zin,

als daardoor de last van de economisch produktieven, die

ervoor moeten zorgen, zodanig verlicht wordt, dat hun ont-

wikkelingsinspanning daardoor groter wordt.
De prioriteit van dit soort werkzaamheden is uiteraard

laag, gezien vanuit het ontwikkelingsoogpunt.

Het Sociaal Werk vanuit het "Oosterse" Standpunt bezien.
Gaat men vervolgens uit van de bredere "Oostelijke" definitie
van sociaal werk, dan kan men de daaronder vallende activitei-

ten op grond van het bestaande verband met de algemene ontwik-

keling onderverdelen in:

- Een aantal werkzaamheden, die er direct en zonder omhaal op

gericht zijn om de ontwikkeling op gang te brengen en de
maatschappij als zodanig aan de in verband hiermee gescha-

pen situatie aan te passen. Dit zijn in eerste instantie

een aantal activiteiten waarbij zowel de opzet als de uit-

voering en doelstellingen een uitgesproken en integraal so-

ciaal en economisch karakter dragen.

Hiertoe kan men rekenen:
- de planning en de uitvoering daarvan op nationaa], regionaa] en lokaal ni-

veau;

- de "community development"-activiteiten, die thans zowel in de stad als op
het platte]and allerwege opgang maken;

- projecten van georganiseerde vo]ksverp]aatsingen;
-  ] andhervormingsprojecten.

Verder ook die welke meer op categoriale basis zeer belang-

rijke algemene ontwikkelings- of economische elementen om-

vatten. Dit is b.v. steeds het geval, als de sociale acti-

viteit als een "human investment" kan worden gezien, die

evenals de zuiver econamische investeringen de ontwikkeling

stimuleert.
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Hieronder va]len:
-  verbetering en uitbreiding  van het onderwij s;
- verbeteringen op het gebied van de volksgezondheid;
- verbeteringen op het gebied van de vol ksvoeding;
-  verbeteringen  op het gebied  van  de vo] kshuisvesting;
- verbetering en aanpassing van de arbeidsvoorwaarden;
- de diverse vormen van "community planning" en "-organization" en een aanta]

activiteiten voor of met groepen gezinnen of personen met het oog op hun in-
schake]ing, aanpassing of rehabilitatie ten bate van het ontwikke]ingswerk

- Activiteiten, die weliswaar de ontwikkeling tot op zekere

hoogte kunnen stimuleren, doch daarnaast vooral op de  in.

tegratie en aanpassing van zekere marginale groepen uit de

maatschappij gericht zijn en daarbij ook sterke nadruk op
het curatieve element leggen.

Dit kan b. v. blijken uit de doelstellingen, die men ermee nastreeft of
de methoden die men bij het werk gebruikt.
Voorbeel den. hiervan   zijn:
-  publ ieke werken, dib arbeidsintensief worden uitgevoerd ter bestrijding  van
de werke]oosheid;

-  bevordering van dorpsindustrie&,handwerk of huisnij verheid;
- er.onomische programma' s speciaa]  ten  bate van bepaa]de achtergebleven  stre-

ken, k]assen, kasten, beroepen of minderheden.

- Als derde groep met de laagste prioriteit komt ook hier
weer het werk m.b.t. de curatieve zorg voor een aantal mar-

ginale groepen uit de bus. Dit zijn in feite dezelfde groe-
pen, als hierboven bij de bespreking van de Westerse concep-

tie werden genoemd. De daar gebezigde argumentatie geldt

ook hier.

ad. c.  De Toepasbaarheid van de Twee verschillende Interpre-
taties.

Het blijkt dus duidelijk, dat er zowel in de "Weste-
lijke" als in de "Oostelijke" conceptie van het sociale werk
aspecten voorkomen, met een hoge en met een lage prioriteit.

Beide opvattingen omvatten zelfs een bijna identieke groep
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van werkzaamheden, waarvan deze prioriteit in feite z6 laag
is, dat ze voor grootscheepse toepassing in de ontwikke-

lingslanden niet of nauwelijks in aanmerking komen. Voor de-·
ze activiteiten heeft men ginds eenvoudig geen geld, geen

personeel, geen tijd en maar weinig belangstelling. In ab-

stracto ziet men ze weliswaar als goed en nastrevenswaard,
maar de pridriteit ervan is zb laag en de hoeveelheid hulp-

bronnen zo gering, dat men er eenvoudig niet aan toe komt.

M. a.w. ze zijn transmarginaal, een luxe die men zich niet

kan permitteren. Een overtuigend bewijs hiervan is wel de

zeer geringe proportie van het staatsbudget of van het na-

tionale inkomen, dat in de meeste onderontwikkelde landen

voor deze activiteiten gebruikt wordt.
Bij wat er na aftrek van deze activiteiten overblijft,

kan men in "Oost" en "West" echter een groot verschil in om-

vang, accentuering en benadering constateren, dat voor de

ontwikkelingslanden relevant is.
M. b.t. deze omvang hebben we reeds kunnen constateren, dat

de zorg voor het volksonderwijs, de volkshuisvesting, de

volksgezondheid, de cultuur, recreatie, en werkgelegenheid

niet tot het sociale werk in traditioneel Westerse zin be-

horen.

De grondoorzaak hiervan moet gezocht worden in het

feit, dat het in het Westen zo lang heeft geduurd voor men
begon te begrijpen, dat bij een zich ontwikkelende maat-

schappij niet enkel marginale groepen aan deze maatschappij,
maar ook de maatschappij bij de ontwikkeling dient te wor-

den aangepast.

De bovengenoemde elementen hebben typisch betrekking

op de maatschappij als geheel en werden daardoor buiten be-

schouwing gelaten.
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Dit gebeurde echter niet in de Oostelijke landen en mag

ook op grond van de uiteengezette prioriteiten niet in de

ontwikkelingslanden gebeuren.

Vervolgens ligt er het historische feit, dat het sociale

werk zich in de Westelijke landen pas laat uit een aantal
"overgebleven" elementen ontwikkelde, toen onderwijs, volks-

gezondheid, sociale zekerheid e.d. al lang als afzonderlijke
bestaande werkterreinen erkend waren. Ook dit is voor de ont-

wikkelingslanden volkomen irrelevant.

DAAr staan deze diensten immers net als die van het so-

ciale werk in engere zin nog grotendeels aan het begin van

hun uitbouw.

Bovendien heeft de bredere "Oostelijke" definitie, be-
zien vanuit het standpunt van de algemene ontwikkeling. die

zoals boven werd uiteengezet, zowel sociaal als economisch

is, ongetwijfeld het voordeel, dat ze he K gehele complex van
niet-economische faktoren, die voor de ontwikkeling van be-

lang zijn, omvat. De enge definitie omvat daarvan maar een

zeer beperkt en zelfs niet eens het belangrijkste deel. Deze

samenbundeling van alle niet-economische activiteiten onder

de naam "sociaal werk" kan echter ertoe bijdragen, dat men
het onderlinge verband beter in het oog houdt en de krachten
t.o.v. het overmachtige economische element niet nodeloos

versnippert.

Met betrekking tot de accentuering van het sociale werk

is het duidelijk dat dit in het Oosten vedl meer dan in het
Westen;

- op de maatschappij als geheel betrokken is,

- op de actieve stimulering van de ontwikkeling gericht is.
Ook  wat dit betreft, verdient de Oostelijke omschrij -

ving voor de ontwikkelingslanden de voorkeur.
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Kijkt men vervolgens naar het verschil in benaderingswijze,
dan blijkt ook deze in het Oosten op de eerste plaats minder
categoriaal en meer integraal dan in het Westen te zijn. De

oorzaken liggen gedeeltelijk besloten  in  wat  zoj uist  over  om-
vang en accentuering van dit werk gezegd werd, maar ook en
vooral in het feit, dat men zich in deze landen deze catego-
riale aanpak wegens de beperkte hulpbronnen waar men over
beschikt, niet zo goed kan permiteren.

Dit laatpte geldt derhalve in nog veel grotere mate
voor de ontwikkelingslanden.

Op de tweede plaats is het "Oostelijke" sociale werk
meer publiek van karakter dan in het Westen.

In verband met de zojuist beschreven doelstellingen en
accentuering van dit werk in de ontwikkelingslanden kan voor
een groot deel hiervan, Aok een groot overheidsingrijpen en
een duidelijke publieke leiding ervan bepleit worden.
Dit geldt speciaal voor de taakstellingen, die hier als de

voornaamste prioriteiten werden opgesomd.

Daarnaast mag echter niet uit het oog verloren worden, dat
in deze landen aan de ene kant ook de noden met de geringste
prioriteit nog onvoorstelbaar groot zijn  terwijl van de
overheid met geen mogelijkheid gee'ist kan worden dat ze hier
veel aan doet.

.,
Ons inziens ligt juist hier een van de allerbelangrijk-

ste werkterreine m van het vrije particuliere initiatief (b.v.
van missie en zending).

Alles bij elkaar kan men in theorie dus concluderen,

dat de Oostelijke opvatting over het sociale werk voor de
ontwikkelingBlanden formeel gezien de juiste is.

Hier dient echter voor de praktijk van het materiele
werk, dat mey verzetten moet, onmiddellijk aan toegevoegd te
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worden, dat het bezien vanuit het brede standpunt van de al-

gemene sociaal-economische ontwikkeling, in laatste instan-

tie niet eens zo heel belangrijk is, of men activiteiten als
sociale zekerheid, onderwijs, zorg voor de volksgezondheid,
de huisvesting  de cultuur en de werkgelegenheid het etiket

"sociaal werk" opplakt of niet. Evenals het "case work", het

"groupwork" en de "community organization" zijn het immers
integrale onderdelen van die totale ontwikkeling, die door

de planners en de beleidsmensen in onderlinge samenhang en

met behulp van hetzelfde algemene maatstavencomplex van deze
algemene ontwikkeling behoren te worden beoordeeld. Het ene

complex van activiteiten noch het andere kan los van de al-

gemene ontwikkeling worden beschouwd en hun speciale doel-
einden en taakstellingen komen pas volledig tot hun recht,

als ze onderling goed gecobrdineerd en op de juiste manier
in het totale prioriteitenschema van de algemene ontwikkeling

zijn ingebouwd.
Beide opvattingen zijn zo bezien dus bruikbaar. Alleen

moet men zich daarbij goed realiseren dat het sociale werk
in traditioneel Westerse zin op een veel smaller vlak, op

een veel lager niveau van prioriteit en met veel minder hulp-

bronnen zal moeten functioneren, dan als men dit op Oostelij-

ke manier interpreteert.

Par. 3.  De Ontwikkeling van het Sociale Overheidsingrijpen

in de Arme Landen.

1. Een Korte Schets van de Tegenwoordige Situatie.

De grote lijnen van de in de eerste afdeling van dit

boek geschetste ontwikkeling van de sociaal gemotiveerde

publieke interventie in het Westerse economische leven en de
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daaruit resulterende evenwichtssituatie zijn natuurlijk ook

in de ontwikkelingslanden via  alle mogelijke demonstratie-
effecten bekend.

Ook spreekt het vanzelf dat men, in de kringen van

ambtenaren, militairen, en intelligentsia en speciaal in het

arbeidersmilieu met enige afgunst naar het elders bereikte

opkijkt.
Deze groepen willen immers niet allddn de Westerse welvaart,

maar ook een zo goed mogelijke verdeling daarvan over alle

volksgroepen en het scheppen van maatschappelijke kansen

voor iedereen, die daar gebruik van maken kRn en wil.

Het is daarom niet verwonderlijk, dat men in de meeste
onderontwikkelde landen een aanzet tot een soortgelijke so-
ciaal georidnteerde publieke interventie gemaakt heeft en
dat men in sommige daarvan, zoals uit hun constitutie, rege-
ringsprogramma of planningsdocumenten blijkt, zelfs onomwon-
den de verwezenlijking van een analoog type "welfare state"

nastreeft. 1)

Kijkt men nu naar wat er op dit terrein tot nu toe in

deze gebieden de facto gerealiseerd werd, dan is het beeld,
dat men in eerste instantie. voor ogen krijgt formeel juri-
disch weliswaar zeer verschillend, maar materieel of inhou-
delijk daartegenover uniform2), d. w. z. bijzonder weinig sub-
stantieel.

Zo verschilt het complex van arbeids- en fabriekswetge-

ving naar omvang en samenstelling van het ene extreme geval,

1)  Zie  hiervoor  b. v. de constituties van India, Ceylon, een aantal regeringsvex-
klar%ngen o. a. van de leiders van de Verenigde Arabische Republiek, Brazilie,Chi] i  en de preambules  van een groot aantal  van de planningsdocumenten,   die
er  tot  nu  toe zijn verschenen „

2)  Het  is bij zonder interessant en ]eerzaA ,  wat dit betreft de laatste  tien
4aargangen   van bladen zoa s "Labpr Sozia]e  We] t",   "Month] y Labour Review",

Le Travai  Humain;   <'I.L.u. -news  ,    'Lering en Leiding" en "Socialisme  en
Democratic  door te b]aderen.
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waar landen, die op Westers voorbeeld of ter voldoening aan

allerlei I.L.0.-richtlijnen op papier een volledig moderne

wetgeving op dit terrein hebben afgekondigd, tot het andere,

dat door staten gevormd wordt, waar men nog pas nauwelijks de
eerste schreden op deze, weg heeft gezet. Omdat echter vrijwel
overal de organisatie, de mankracht, het geld en de sociaal

psychologische basis ontbreekt, om deze wetgeving inderdaad
te handhaven, wordt ze begrijpelijkerwijs in de meeste landen

niet of slechts op kleine groepen van arbeiders, zoals die

voor het (in vele gevallen buitenlandse) grootbedrijf of voor
de overheid werken, toegepast.

Socia]e, verzekeringswetten zijn er vaak wel, maar deze
worden praktisch even vaak door gebrek aan fondsen en het

voor de administratie benodigde apparaat ofwel niet, ofwel
slechts ten dele, of op voor Westerlingen bijzonder vreemde

wijze uitgevoerd.
De C.A.0. is verder praktisch overal bekend, wordt ook

vaak toegepast en zelfs kennen sommige landen, zoals b.v. en-

kele van de Zuidamerikaanse republieken een vrij gedetailleer-
de reeks van in de wet vastgelegde regels voor de uitvoering

hiervan. Omdat echter het percentage van de werkers en onder-
nemingen, wier samenwerking op  deze wij ze geregeld wordt,
slechts bijzonder klein is, heeft ook dit instituut in de

praktijk niet zo heel veel om het lijf.
Hetzelfde geldt   in de mee,ste gevallen  voor de diverse

pogingen, die op het gebied van de geleide loonvorming of de
prijsbeheersing, op .grond van sociale motieven werden gedaan.

Op papier staat het allemaal heel netjes, maar aan de uitvoe-
ring ontbreekt meestal vrijwel alles.

Ook de sociaal gemotiveerde ingreep in de bestaande,

zeer ongelijke inkomensverdeling, die men soms via een pro-



377

gressievere belastingwetgeving beoogt  heeft tot nu toe in

de meeste gevallen, door de beperkte omvang of de massale

ontduiking daarvan, in de praktijk maar weinig werkelijk ef-
fect gesorteerd.

En omdat tenslotte de opbrengsten van de belastingen

in verhouding maar zeer klein zijn, en bovendien een effici-

ent functionerend overheidsapparaat ontbreekt, is ook het
1,

effect, dat hiermee op het gebied van de z.g. sociale in-

vesteringen"'in onderwijs, volksgezondheid, huisvesting,
e.d. bereikt werd, relatief gering.

2. De Oorzaken van het relatieve Falen.

Dit alles is, ofschoon vrij deprimerend, volkomen be-
grijpelijk, als men het plaatst tegen de achtergrond van de
onderontwikleclde maatschappij, waarbinnen het zich ontwik-
kelde.

Het blijkt immers, dat tegelijk hiermee een aantal zeer
fundamentele faktoren gegeven zijn, die voor de aard, de om-

vang en de mogelijkheden van een eventuele publieke inter-

ventie van het allergrootste belang geacht moeten wordene

De  voornaamste  van deze factoren   zijn:
a    Op  de  a] ] ereerste  p] aats worden  we  in  deze ] anden  met een economie gecon-

fron teerd,   die maar weinig  van   de  vel e ] asten en ingrepen kan dragen   en
verdragen,  ·die  men   met een uitgebreide  en   op zijn Europees uitgevoerde  soci-
a]e  wetgeving  op  de  koop toe dient te n emen. 1)

- Zou men het grote complex van arbeids- en fabriekswetgeving, dat in het
Westen de arbeiders  niet  all een tegen de gevaren   van de arbeid  en  de  wil ] e-
keur  van hun patroons beschermt,   maar  ook 'hun rechten  al s  mens en verant-
woorde]ijk medewerker tijdens het produktieproces garandeert, werkelijk op
de bedrij vigheid  in de ontwikke] ings] anden  wi] ]en toepassen,   dan   zou  dit  er
zonder meer toe ]eiden,  dat het grootste gedee] te daarvan niet alleen onren-
dabel,   maar  ze] fs hel emaa] onmogel ijk zou worden. Dit geldt  met  name  vpor

1) I.L. O.: Le Cout de ]a Sdcuritd Sociale; Gen-eve, B. I.T., 1950.
F. Herbette: Signification Ecdnomigue de la Sdcuriti Sociale; Revue du

Tra¥mi], Brusse], Juli-aug. 1955, pp. 797-818.
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de  bevolkings] endbouw,  de  hele  huis- en k]einindustrie  en een groot  deel  van
de detai]handel
- Voor het invoeren van een op Westerse ]eest geschoeide socia]e verzekerings-
wetgeving ontbreekt voor brede groepen werkgevers en pral,tisch voor de hele
arbeidersbevo]king niet  alleen  de  wil,  maar  ook de fysieke moge]ijkheid  om de
overschotten te kweken,   die  voor de hiervoor benodigde premiebetal ingen  ver-
eist zijn.

- Het is verder gewoonweg ondenkbaar, dat de verzwaring van de belastingen,
die  in de ontwikke]ings] anden   voor een overheidsingrijpen in Westerse  zin  op
het gebied van het volksonderwijs, de vo]ksgezondheid, de huisvesting, sociale
zekerheid  en de bestrij ding  van de werkeloosheid nodig  zou   zijn,   door  de  eco-
nomie zouden kunnen worden opgebracht De prob]emen en noden op al deze ge-
bieden zijn immers  annoemelij k veel groter  dan  in de rijke ] anden  en  de  moge-
lijkheden  om  er  iets  aan  te doen, onnoeme] ijk veel kleiner    Het  gros  van  de
bevolking is in deze ]anden immers te arm om belasting te betalen en de k]ei-
ne groep, die dit we] doet is - zo men a] aanneemt, dat hij daartoe bereid
zou zijn - lang niet in staat om het in dit verband benodigde geld op te bren-
gen.

-  Een  ordening  van het arbeids- en bedrij fs] even,   zoa] s  we deze momentee]  in
de meeste ontwikkelde landen van Oost en West kennen, is op de duur in prin-
cipe in de arme landen natuur]ijk ook mogelijk. Van een gestaag groeien van
de maatschappe]ijke verhoudingen naar een toestand, zoals die nu in het Wes-
ten  bestaat,   mag  men zich echter  geen  a] te grote voorste] ]ingen maken, omdat
de economische vooronderste]] ingen, die daaraan ten grondslag liggen,  nog
lang niet vervuld zijn. Vooreerst is de economie immers nog zo primitief, ir-
rationeel en ongeorganiseerd, dat het treffen van a]gemene regelingen op

grote gebieden   van het economische leven   een   vrijwel   ondoenlijke zaak wordt
en ten tweede is het evenwicht van krachten, die de verhouding tussen staat
en georganiseerd bedrij fs]even  in het Westen karakteriseert, alleen  maar  moge-
lijk bij een veel grotere economische ontwikkelingsgraad, dan die we nu in de
arme  l anden aantreffen.  Met name de georganiseerde groepsvorming van werkge-
vers en werknemers komt daardoor zo slecht van de grond.

1)

Ook een overname op korte termijn van het communistisch

patroon blijkt in de ontwikkelingslanden op grote moeilijkhe-
den en bezwaren te stuiten. De voorbeelden van China, Noord-
Korea en Noord-Vie nam bewijzen op welke katastrofale gevol-
gen men moet rekenen als men zonder voldoende speelruimte)

1 ),Zie hiervoor de vele V.N.pub]icaties pver de aard en doelste]lingen van hetdevel opment decade:
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voor de nodige aanpassing, moderne experimenten gaat uit-

voeren in economieen, die daar qua structuur, produktivi-
teit en mentaliteit nog niet rijp voor zijn.

In het Westen heeft het meer dan een eeuw moeten duren,
voordat de economie werkelijk in staat was, om de lasten

van een zo uitgebreid en gecompliceerd systeem van sociale
voorzieningen, als we die nu bezitten, te dragen

Ook in de Sowjet-Unie verliep er na de machtsovername door
de communisten in een land  dat toen al ve61 verder ontwik

keld was dan de tegenwoordige arme landen, nog bijna 50 ja-
ren, voor men daar werkelijk op grote schaal iets derge-
lijks in de praktijk kon gaan doorvoeren.

Slechts zeer geleidelijk en parallel met de opgang ko-

mende economische ontwikkeling was in beide gevallen de uit-

bouw van de publieke sociale interventie mogelijk.

Het zou derhalve slechts van weinig realisme getuigen,
..als men een dergelijk systeem nu zonder meer in de ontwikke-

lingslanden zou willen toepassen. De nog zwakke economie

zou immers gewoon niet in staat zijn deze last. zonder er-
1)onder te bezwijken, te dragen.

b. Een tweede, direct met het eerste samenhangend  en net

zo belAngrijk obstakel op de weg van het invoeren van
deze sociale voorzieningen wordt gevormd door het feit.
dat de arme landen niet alleen arm en onderontwikkeld zijn,
maar daarnaast op zo kort mogelijke termijn een eind aan

deze situatie willen maken. Zij beschouwen zich als landen

in versnelde ontwikkeling en zetten alle zeilen bij om deze

1)  Wat er gebeurt  a]s  men  dit toch probeert  te doen, wordt  o. a.   door  de  voor-
beelden van Bolivia en Argentini6 gedemonstreerd.
Zie hiervoor  o. a. het artikel van Jorge Ahwoada· '"Economic Development  and
Probl ems of Social Change in Latin America in I,NESCO Publ iceties Social
Aspect of Ec. Devt. in Latin America, blz. 115.148.
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inderdaad te realiseren.

De offers en inspanningen, die men zich hiervoor getroost,

zijn groot en veelzijdig. Zij werden in ander verband reeds
uitvoerig beschreven.

"         "De bestaande armoede en e]lende wordt er in de short run nog erger door
gemaalit  om  op  de  duu r iets beter te kunnen  gaan  ]even
- Oider deze omstandigheden' is het zonder meer ondenkbaar, dat er naast deze
economische investeringen nog vee] geld aan sociale voorzieningen kan worden
besteed. De middelen, die er derha]ve voor het instellen en in stand houden
van een Westers georienteerd sociaal verzekerings- en sociaa] werksysteem no-
dig zouden zijn, zijn er op dit moment nu eenmaal niet en zu]]en er ook niet
in de nabije toehomst beschikbaar komen
- Sociaal ingrijpen  op het terrein  van de bestedingen  via het belastingsstel -
se]   heeft  vervolgens  alleen  maar  zin, als hierdoor de noodzakelijke investe-
ringen niet significant worden afgeremd. Inkomensspreiding, die weliswaar tot
een iets grotere consumptie van de arme bevo]kingsmassa ]eidt, maar daarmee
de  groei in gevaar brengt,   kan   in deze landen  niet  geduld  worden.
-  Voor het grootste  dee]  van  de  social e wetgeving,   die  in het Westen  de  men-
selijke waardi gheid  en de veiligheid  van   alle  bij   het produktieproces betrok-
ken medewerkers beschermt, is er in deze landen tenslotte geen p]aats, omdat
ze onder de hier heersende economische omstandigheden grosso modo niet toepas-

baar en afdwingbaar is (en daardoor tot willekeur leidt) en bovendien de eco-
nomische groei afremt.

Concluderend kunnen we derhalve stellen, dat voor een

sociaal overheidsingrijpen, waarvan duidelijk het consumptie

ve  het beschermende en het inkomensherverdelende element op

de voorgrond staat, in de ontwikkelingslanden niet voldoen-
de economische speel4uimte aanwezig is.

Slechts daar. waar het sociale overheidsingrijpen di-
rect produktief economisch gericht is, of waar de sociale

maatregels of uitgaven een duidelijk en belangrijk econo
misch neveneffect sorteren, bestaat er op korte termijn een

gerechtvaardigde en redle  kans op sociale voorzieningen.
Dit zal met name het geval zijn bij de z.g. "human invest-
ments" in het onderwijs, de volksgezondheid of de huisves.

ting van groepen sleutelarbeiders, bij subsidies voor
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"community development"-activiteiten, i.v.m. projecten van
landbouwhervorming, verbetering van de positie der klein-
industrie en herzieningen van het belastingstelsel, die te-

gelijk een grotere inkomensverdeling beogen en het sparen

stimuleren, etc..

c. Een volgende, uiterst belangrijke rem op de concipidring

en uitvoering van een op Westerse leest geschoeid program

van sociale wetgeving en voorzorg ligt in deze gebieden in

de aard van de staat zelf opgesloten.

De nationale staat is in zijn moderne gedaante immers

zelf ook een produkt van de sociale- en economische schaal-

vergroting, die met het op gang komen van de "over-all"-

ontwikkeling samenhangt.

In het stadium waarin de meeste ontwikkelingslanden

zich op dit ogenblik bevinden, is het daardoor nog aller-

minst zeker, of de daar bestaande staatsorganisatie ge-

schikt is voor de taak, die men haar in dit verband wil

toekennen.

De staat is n.]. op de eerste p]aats hee] erg arm, omdat het gros der
1)bevo]king er arm is en de weinige rijken er meestal met groot sucees in

s] agen,   de hen opge] egde bel asting te ontduiken. Het merendeel  van  deze  in-
komsten moet bovendien  aan de normal e handhavinglvan  orde  en  rust  en  de

stimulering  van de economische ontwikkel ing besteed worden, zodat  er  prak-
tisch niets voor sociale voorzieningen  door de overheid overblij ft.
Daarbij   komt  nog,   dat het staatsapparaat meestal slecht  gel eid wordt,   over
te weinig mankracht beschikt en voor zover het bezet is, werkt met perso-
nee],   dat niet alleen sl echt opgel eid  is en slecht betaald wordt,   maar  dat
ook niet de geestesinste]ling bezit, die voor de uitvoering van een derge-

lijk overheidsoptreden noodzakelij k  zou   zijn.
En tenslotte worden   we hier gecon fron teerd  met  het   voor deze materie   be-
slissende feit, dat in de meeste van de betrokken lenden het proces van

1) Zo verdient in India slechts p]m. 2% van de tota]e bevolking een inkomen
dat hoog genoeg is  om een aansl ag  van de directe be] astingen  te krij gen.
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s ch aal vergroting nog niet  zo  ver is voortgeschreden,   dat de staat  door  het
volk   al s  de  voor  het al gemene  bel ang verantwoorde] ij ke, georganiseerde  ge-
meenschap ervaren en erkend wordt.
Vee]al   is deze opvatting  van de staat immers  al leen  nog maar doorgedrongen
bij de inte]ligentsia, de militairen, de ambtenaren  en de stedel ijke burge-
rij.Voor het proletariaat en de bevolking van het platte]and is dit veel
eerder de eigen wijk, het dorp, de kaste, de c]an, de grote familie of de
huisgemeenschap, waar men toe behoort.

De staat heeft derhal ve  in   ve] e geval 1 en  nog  maar  pas de eerste schreden  ge-
zet op de ] ange weg in de richting van  de " volksstaat ",  die hij  ook  in de
ontwikkelde   landen   van  Oost  en  West nog steeds bezig  is te worden. Evena] s
dat het geval   was  ten  tij de  van het begin  van de Westerse industribl e  revo-
lutie,   is  in de meeste onderontwikke] de  l anden de staat  op dit moment  een

machtsorgaan in handen  van  een  kl eine, bevoorrechte minderheid.
Al met al dus een weinig optimistisch perspectief voor een daadwerkelijke
actie van de staat op dit terrein.

d. De vierde niet vervulde preconditie voor het bezitten van

een uitgewerkte soriale wetgeving, hangt hiermee direct

samen  In het Westen began de staat, zoals we gezien heb-

ben  zich pas erht voor het lot van de armen en speciaal voor

dat van de arbeidende klasse te interesseren, toen deze via

hun georganiseerde marht een greep op het staatsapparaat ge-

kregen hadden.

Het hele Westerse complex van publieke interventie en

leiding hangt derhalve ten nauwste samen met het bestaan en

de kracht van georganiseerde maatschappelijke pressiegroepen

en zeer speciaal van die, welke gevormd worden door de geor-

ganiseerde werkgevers en werknemers.

In de onderontwikkelde landen bestaat echter op dit mo-

ment nauwelijks een ondernemersgroep van significant grote

omvang of een arbeidersklasse. zoals we die uit het Westen

kennen. Van een georganiseerde machtsontwikkeling in deze

zelfde zin is derhalve in de meeste van de betrokken landen

helemaal geen sprake.
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De macht over het staatsapparaat ligt meestal in handen van
andere groepen, zoals de traditionele potentaten, de mili

tairen of de opkomende intelligentsia.

Dit betekent uiteraard niet, dat er op grond van deze

situatie geen sociaal of economisch staatsingrijpen zou kun

nen plaatsvinden (integendeel) maar wel  dat hierdoor (v09r

lopig althans) een zeer belangrijke factor die in het Wes
ten op de duur tot de verwezenlijking van de "welfare state"
heeft geleid  buiten spel staat.

e. Na het voorgaande behoeft het geen nader betoog  dat ook

de langzame, moeilijke en op veel strijd en wederzijdse

aanpassing gebaseerde ontwikkeling van het rechtsbewustzijn,

dat in het Westen de hele sociale wetgeving en het verdere

publieke overheidsingrijpen doordrenkt, in de ontwikkelings-

landen praktisch ontbreekt. Men neemt daar via alle mogelij-

ke demonstratie-effecten weliswaar kennis van de ideedn wel

ke deze activiteiten schragen, maar echt doorvoeld en be-
leefd zijn ze meestal niet.

f. Dit laatste hangt op zijn beurt weer ten nauwste samen

met het feit, dat ook het hele complex van onzekerheden

en wantoestanden, waaruit het Westerse overheidsingrijpen

sinds de industridle revolutie geboren werd, nog pas sinds
betrekkelijk korte tijd bezig is te ontstaan.

Grote sectoren  van de bevolking  l even immers  nog  in het pri-industrib] e
stadium en derhal ve ook binnen de sfeer  van rel atieve soriaal-economische
zekerheden en verzorging. die men onder deze omstandigheden aan het bestaan
van de groot- familie, de dorps-, kasten-,   huis-,   kerk-   en   endere  ha] f  feode-
le gemeensdappen ont]eent.

Pas met het op gang komen van de economisrhe ontwikke]ing wordt dit com-
pl ex van zekerheden voorgoed doorbroken. Er ontstaat immers  op  economis,·h
gebied een proces van schaal vergroting,  die  ook  het  he] e sociale leven  be-
invloedt.   De oude patriarchal e en irrationel e verhoudingen verva] ]en,   de
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hele maatschappij wordt op een meer rationele, georganiseerde en bureaucra-
tische leest geschoeid  en   op  de  duur zal daarmee  ook de sfeer  van  de  publ ie-

ke  zorg voor bescherming, persoonlij kheidsontwikke]ing  en  het al gemeen  be-
1 ang in deze] fde  zin mee moeten evolueren.  Ook  hier  zal   er  dus een proces

van schaa]vergroting gaan optreden en de activiteit een sterker publiek, ra-
tioneel, al gemeen, bewust georganiseerd en bureaucratisch aan zien krijgen.

Op dit moment  is de toestend in de onderontwikkelde l anden  op dit terrein
zeer verward, ambival ent en onduide]ijk.  Aan  de  ene  kant leven grote secto-
ren van de maatschappij nog onder omstandigheden, waar het oude systeem van
sociale zekerheid nog zo goed als intart is, maar aan de andere kant veroor-
zaakt de steeds snel]er op gang komende economische ontwikkeling - met name
in  de  steden  en  b. v.   op  het door grondbezitters beheerste  plattel and  van
Zuid-Amerika - voor steeds omvangrijker wordende bevo]kingsgroepen een so-
ciaal vacuum.

In het ene geval is moderne publieke bemoeienis met deze zaken niet di-
rect noodzakelijk  en  met  het  oog  op de beperkte hu]pbronnen  en  de re] atieve
onvolkomendheid  van het overheidsapparaat voorl opig  ook  niet  op  zijn  pl aats.
In het andere zijn echter m·uut voorzieningen nodig  om de toestand van
re, hteloosheid en wijdverbreide volksellende, die daar dreigt te ontstaan,
a]thans enigszins te mitigeren.

Al deze, en daaraan toegevoegd nog een aantal andere

factoren, zoals de explosiviteit van de overgangssituatie,

de vastbeslotenheid waarmee men samen met een Westerse, eco-
nomische ontwikkeling ook een adequate publieke begeleiding
daarvan wil realiseren en de wel zeer korte termijn, waarbin-

1)nen men zich dit alles voorstelt te bereiken, het "fused"

karakter van de onderontwikkelde samenleving en het dualisme

tussen de moderne en de traditionele sectoren in de maat-

schappij, leiden ons alle tezamen naar de conclusie. dat het

publieke ingrijpen op sociaal terrein in de arme landen op
vele punten toch wel een heel andere ontwikkeling zal door-

maken, op andere premissen zal zijn gebouwd en ook qua vorm

en organisatie een ander aanzien zal krijgen, dan we dit in

1)  Een   term  die  in de Fngelstalige vakliteratuur  over  " community devel oi,ment  "veelvuldig gebruikt wordt om aan te geven, dat alles zeer sterk met ai het
andere samenhangt.
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het Westen gewoon zijn.

3. De Noodzakelijkheid van Publieke Interventie.
Betekent dit alles nu inderdaad, dat er in de ontwik-

kelingslanden helemaal geen, of slechts een zeer beperkte
en ondergeschikte plaats overblijft voor een sociaal gerich·
te publieke interventie?

Ons inziens helemaal niet, want bij een nadere beschou-
wing van de realiteit op dit terrein stuit men al spoedig op

een aantal factoren, die deze publieke bemoeienis juist on-

vermijdelijk maken en daarom als evenzovele klemmende argu-
..

menten voor een uitbreiding van de taak van de overheid en

andere publieke of semi-publieke instanties kunnen gelden.

De voornaamste daarvan zijn.

a. In praktisch alle ontwikkelingslanden doet men op dit

moment bewust en actief zijn best om een economisch groei-

proces naar het model van de rijke, geindustrialiseerde  lan-
den op gang te brengen en te houden.

De ervaring leert echter. dat overal waar deze econo-
mische revolutie tot nu toe gerealiseerd werd, ze ipso fac-

to ook geleid heeft tot een parallel daarmee verlopend pro-

ces van schaalvergroting en bureaucratisering op ander ter-

rein. De in het oude economische systeem opgesloten zeker-

heden raken immers in verval en een meestal lang en moeizaam

proces van heraanpassing en herstructuering van de maatschap

pelijke mentaliteit, instituties en organisaties neemt een

aanvang.

In de ontwikkelingsgebieden raakt dit de overheid zeer

in het bijzonder. omdat zij het op de eerste plaats is. die

meestal de grote stoot aan het economische ontwikkelingspro-

ces  geeft, de leiding ervan  op  zich  nee mt en daardoor  ook

een speciale verantwoording voor de maatschappelijke gevolgen
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daarvan draagt. Daarnaast vormt zij in vele gevallen de eni

ge voldoende georganiseerde  sterke en doelbewuste macht:die
althans enigermate in staat is  de te verwachten sociale

chaos in te dammen en ook de maatschappelijke ontwikkeling

naar een nieuw systeem van op moderne leest geschoeide zeker-
heden te voeren. En tenslotte heeft zij als overheid in laat

ste instantie in elk geval de verantwoordelijkheid te dragen

voor een optimale realisering van het algemeen belang  het

geen onder deze omstandigheden (d.w. z. bij het ontbreken van

de nodige subsidiaire organen en initiatieven) betekent ,dat
zij zich niet aan haar leidinggevende taak op het gebied van

de sociale ontwikkeling kan onttrekken.

b  Voor het realiseren van de gewenste economische groei is
het noodzakelijk  dat er parallel hiermee  ook op sociaal

terrein wordt ingegrepen  Deze groei vereist nl  aan de ene

kant een aantal sociale pre condities  die vervuld moeten

worden voor hij op gang kan komen en aan de andere kant ver

oorzaakt hij een aantal sociale bijverschijnsels en conse

quenties die  als men ze op hun beloop laat het doorzetten
van de groei bemoeilijken of zelfs helemaal onmogelijk maken

Slaagt men er niet in deze pre condities te scheppen

en/of deze bijverschijnsels in de hand te houden dan is het

gestelde doel eenvoudig onbereikbaar  Zoals de toestand er

echter op dit moment ligt  mag men van een vrije werking van

het particuliere initiatief n6ch verwachten  dat deze zonder

grote staatssteun en leiding de economische ontwikkeling op

gang brengt  n6ch dat ze de daarbij horende sociale v66ron
derstellingen zal kunnen vervullen of de gevolgen ervan in

de hand zal kunnen houden.
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c. Ondanks het feit, dat,  - zoals hierboven werd aangetoond -

een zeer groot deel van het Westerse overheidsingrijpen
op sociaal terrein in de ontwikkelingslanden n6ch qua vorm

en inhoud relevant, n6ch op dezelfde wijze uitvoerbaar is,
heeft het demonstratie-effect hiervan in deze gebieden toch

in brede kring gewerkt.

Politici, ambtenaren, leiders van vakverenigingen en

partijen, militairen en de leden van de intelligentsia ken-

nen de resultaten, die dit overheidsingrijpen in Oost en

West heeft opgeleverd en zetten de staat  in hun eigen lan ·
den via alle mogelijke pressiegroepen onder druk, om zelf
ook iets dergelijks te gaan doen.

Zelfs als men aanneemt, dat de staat zich aan deze druk

zou kunnen onttrekken. is het de vraag of de leiders, die

zelf even goed (bewust of onbewust) naar het Westerse voor

beeld opzien, dit wel zouden willen.

Als men immers maar selectief te werk gaat. bevat dit Wes

terse publieke ingrijpen vooral zoals het zich daar de
laatste jaren heeft ontwikkeld - een aantal elementen  die
66k en met de nodige zinvolheid in hun eigen landen kunnen
worden toegepast.

d. Niet zo zeer een argument, maar toch wel een duidelijke,

stimulerende faktor voor een groter overheidsingrijpen

kan men vervolgens vinden in de geestesgesteldheid van de

politieke leiders der arme landen.

Voor degenen, die momenteel in een groot deel van de
ontwikkelingslanden de leiding in handen hebben, heeft het
staatsingrijpen als zodanig vaak een zeer bijzondere beko-
ring. Op de eerste plaats heeft men gezien, dat    Sowjet-

1)

1) Zie: Herman Gbrgen: Entwick]ungs]ander in der Entscheidung.
Das Parl ament, Hamburg,   1961 :
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Rusland via een zeer uitgebreide overheidsinterventie ook

op sociaal gebied binnen relatief korte tijd bijzonder veel
tot stand gebracht heeft en dit voorbeeld spoort ve·len tot

navolging aan. Vervolgens is men er op de zojuist uiteenge-

zette objectieve gronden van overtuigd, dat een breed en
diepgaand staatsingrijpen ook op sociaal terrein noodzake-

-   lijk is en "last but not neast" voelt men zich hiermee maar
al te dikwijls op een terrein, waar men zich niet alleen

thuis. maar ook capabel acht. Het "politieke bevel" waar men

in ambtenaars-, leger- en partijkringen mee vertrouwd is,
denkt men op deze manier niet alleen tot grondslag voor de

onbekende sociale en economische ontwikkeling te kunnen ma-

ken, maar ook als middel te gebruiken .om via het staatsappa-

raat de eigen persoonlijke of groepsinvloed te vergroten en

een veelomvattende macht over land en volk uit te oefenen.

e. Parallel hiermee kan men tenslotte - en deze keer wel

als een argument - wijzen op de vaak eeuwenoude onmondig-
heid van het gewone volk in de meeste van de tegenwoordige

ontwikkelingslanden. Eerst onder de eigen feodale heersers,

vervolgens onder het Westerse koloniale regime en ook vaak
nu nog onder het eigen inheemse bestuur werd er m. b.t. het

, I

algemene belang meestal meer voor dan d66r het gewone volk

gedacht en gehandeld. Uitgaande van deze apathie en afhan-

kelijkheidsverhouding kan men niet van dit volk verwachten,

dat het zich nu opeens wel spontaan naar de eisen van een

geheel nieuwe: economische ontwikkeling zal gaan voegen. De
staat zal derhalve moeten ingrijpen, al was het alleen maar

om het eigen initiatief van het volk te vergroten.

4. Enkele Belangrijke Basisvoorwaarden,
Uit het voorgaande kunnen we derhalve, de conclusie

trekken, dat ofschoon de omstandigheden hiervoor heel anders
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liggen als in de rijke landen, de publieke interventie op

sociaal terrein ook in de ontwikkelingslanden nuttig en

zelfs noodzakelijk is.

De vraag is echter nu, aan welke algemene voorwaarden

moet worden voldaan, opdat deze interventie inderdaad een

optimaal rendement oplevert en vervolgens welke implicaties

dit alles voor de aard, de richting. de omvang, de organi-
satie, de benaderingswijze en de temporisering hiervan heeft.

Het antwoord op het eerste gedeelte van deze vraag ligt

in negatieve zin gedeeltelijk reeds opgesloten in wat er

hierboven over de oorzaken van het falen van een overheids

optreden naar Westers model werd gezegd.
Men kan er immers in positieve zin voor trachten te

zorgen. dat de daar behandelde fouten en tekortkomingen wor-

den voorkomen.

Houdt men daarnaast ook nog voldoende rekening met wat

er in de hoofdstukken over de economische ontwikkeling  de

vakverenigingen en het sociale werk werd gesteld. dan is

hiermee een basis geschapen, om ook binnen het nieuwe re

ferentiekader  dat met de omstandigheden en doelstellingen

van de ontwikkelingslanden gegeven is, met een publieke in-
terventie op sociaal gebied tot optimaal gunstige resulta-

ten te geraken.

Welnu, de eerste. meest fundamentele voorwaarde, die

men aan deze interventie behoort te stellen  en die in we-
-

zen zo algemeen is, dat ze als het ware al de nog verder
op te sommen voorwaarden ipso facto insluit, is wel, dat

de sociale publieke interventie onder alle omstandigheden

moet passen in het stadium van maatschappelijke schaalver-

groting, dat in relatie met het opgang komen en/of doorzet-
ten van het economische ontwikkelingsproces de facto be-

reikt is.
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Voor de meeste ontwikkelingslanden houdt deze basisvoorwaar-

de de volgende deeleisen in
a. De overheid mag op dit terrein niet meer of op breder vlak

werk doen, dan ze met het oog op haar sociologische posi-
tie en haar zeer beperkte financidle, organisatorische,

technische- en personele hulpbronnen aankan. Anders ge-

zegd betekent dit enerzijds, dat men de staat of andere

publieke of semi publieke organen niet moet belasten met

activiteiten, waar deze in het gegeven ontwikkelingssta-

dium nog niet rijp voor zijn en anderzijds, dat deze staat
zelf ook niet op de maatschappij een interventie mag toe-

passen, die in het bereikte stadium van ontwikkeling on-

uitvoerbaar en daarom zinloos zou zijn (b.v. de afkondi-

ging en handhaving van de moderne arbeidswetgeving voor

de arbeiders in de huis- en kleinindustrie in landen als

India  Pakistan, etc.)

b. De overheid moet, juist met het oog op haar beperkte ge-
accepteerdheid en capaciteiten, op sociaal terrein zoveel

mogelijk overlaten aan de traditionele vormen van zeker-
heid, rechtsbescherming en persoonlijke en sociale ont-

plooiing  zoals die reeds binnen de pre-industriele sec-
tor bestaan en deze in elk geval niet onnodig te gronde

-

richten voof er op modernere en efficidntere manier in de

betreffende noden kan worden voorzien (b.v. via de groot-

familie, de dorpsgemeenschap, de clan, etc.)

c. De overheid moet het ontstaan en de ontwikkeling van mo-

dernere vormen van sociale eigen-hulp door niet-overheids-

initiatieven inspireren en voor zover mogelijk stimuleren,

opdat deze op tijd de noodzakelijke sociale voorzieningen,
die mAt de oude traditionele orde verloren dreigen te

gaan, kunnen overnemen. (b.v. "community development",
C.A.0.'s en sociale verzekering op beperkte grondslag).
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d. Met het oog op de zelfde schaarste aan hulpbronnen en

het ook reeds eerder genoemde diffuze karakter van de

onderontwikkelde maatschappij, moet het sociale over-
heidsingrijpen zo algemeen (en dus niet functioneel-spe-

cialistisch) van aard zijn, als dit onder de gegev2m om-

standigheden maar mogelijk is. (b.v. een aanpak via "com-
munity development" i.p.v. alle mogelijke soorten van
specialistisch ingrijpen in de verhoudingen op het on-
derontwikkelde platteland).

e. Het sociale overheidsingrijpen zal gericht moeten zijn

op de allergrootste en meest primaire noden, waaronder

de bevolking op dit moment gebukt gaat  Deze noden zijn

voor de massa van de bevolking niet de slechte arbeids-

omstandigheden waaronder men werkt: de lange arbeidsda-

gen die men maakt of de zorgen die men heeft. doordat er

geen complex van sociale verzekeringen bestaat: Het gro-
te probleem waar men hier voor staat, is  dat de massa

ofwel geen werk heeft, ofwel door dit werk niet in staat

is om voor het minimum aan voedsel, gezondheid en huis-

vesting te zorgen: dat voor het vege lijfsbehoud noodza-
kelijk is.

Omdat Keen enkele van de Westerse sociale maatregels,

met inbegrip van een eventuele inkomens-herverdeling via

het belastingsstelsel, voor deze nood een oplossing weet
te Keven. zal men zich moeten concentreren op het enige

middel, dat dit op de duur wel kan. met name op een ver-

snelde economische ontwikkeling.

Het heeft derhalve bij het concipidren van een so-
ciaal beleid  geen enkele zin, om uit te gaan van een

ontwikkelingsstadium, dat in feite in de praktijk nog
niet bereikt is, maar integendeel zal er gewerkt moeten

worden aan de oplossing van het economische probleem,dat
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tegelijk de grote oorzaak van de bestaande sociale nood

is  Dit probleem is dat van de lage arbeidsproduktiviteit

en van de stagnerende economische ontwikkeling. Als het

sociale beleid aan het scheppen van de sociale voorwaar-

den, die voor het tot stand komen van een gezonde econo-

mische ontwikkeling nodig zijn, naar vermogen meewerkt,
helpt het daarmee niet alleen op de beste manier mee aan

de oplossing van het allerbelangrijkste sociale probleem,
maar schept het tegelijkertijd de basis, waarop zijn ei-
gen verdere uitbouw en ontwikkeling berust.

5. Het Publieke Ingrijpen, zoals het wel kan. 1)

Is men zich eenmaal voldoende bewust van dit complex

van omstandigheden en vooropstellingen. dan worden ook
de contouren van een in de onderontwikkelde landen bruik-

baar sociaal overheidsingrijpen allengs duidelijker.
Gedurende de eerste fasen van het socio-economische

ontwikkelingsproces gaat het er voor de vele tientallen

miljoenen hele en halve werkelozen, die dan in stad of
op platteland voortvegeteren n. 1. niet in de eerste

plaats om, om op alle mogelijke manieren tegen gevaren
beschermd of tegen risico s yerzekerd te zijn,

Werkgelegenheid, zelfs al is de opbrengst hiervan niet

eens voldoende om in de ogenblikkelijke materiele le-
vensbehoeften van henzelf en hun gezinnen te voorzien,

is voor deze mensen de eerste en allerbelangrijkste eis.

Ook de honderden miljoenen armen, die er in de landbouw 
industries of diensten-sector wel een volledige dagtaak

hebben, maar daaraan geen beloning kunnen ontlenen, die

1)  H. G.J.Aitken  (ed.): The State and Economic Growth; Socia] Science Research
Council, New-York. 1959.
C.Gamba: The Role of the State in Underdeve]oped Areas; Econ.Review, 29,

nov.1953, pp. 245-257.
W.Vasey· Government and Social  Wel fare.  Hol t, New-York,   1958.
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hen het allernoodzakelijkstd verschaft, om als mens te le-
ven, vragen voorlopig niet om een uitgebreide sociale wetge-

ving, maar om een ingrijpen, dat er voor zorgt, dat men al-

thans in zijn meest elementaire behoeften kan voorzien
Al deze mensen zijn het allerbeste gediend met een

overheidsbeleid, dat er binnen de kortst mogelijke tijd voor

zorgt, dat een dergelijke werkgelegenheid voor een zo groot

mogelijk aantal personen geschapen wordt.

Dit houdt aan de ene kant in, dat dit beleid het par-

ticuliere initiatief geschikt moet maken, om voor werkgele-

genheid te zorgen of, waar nodig, deze via de overheid zelf

te creeren, aan de andere kant moet het de werknemers ge-

schikt of geschikter maken  om in staat te zijn ook feite-

lijk werk te aanvaarden, als de gelegenheid zich hiertoe in
feite voordoet.

Dit betekent echter, dat het sociale beleid zowel in

de stad als op het land van het begin af tegelijk en zeer
duidelijk ook een economisch beleid behoort te zijn.

a. In de Steden en Industridle Centra.

In de steden zal in dit stadium alle aandacht gecon

centreerd moeten worden op een zo arbeidsintensief mogelij-
ke industrialisatie-inspanning en het onder controle houden

van de exodus van het platteland naar de industridle centra.

Binnen dit kader kan men de vestiging van grotere in-

dustrieen op alle mogelijke manieren stimuleren en de klei-
nere via de oprichting van "industrial estates" en inkoop-,
produktie- en verkoopco6peraties  het toekennen van begin-

subsidies, het geven van voorlichting en het verschaffen

van onderwij s, ondersteunen.

Tegelijk daarmee kan men via "sociale investeringen"

in scholing, beroepsvoorlichting, arbeidsbeurzen. rehabili-
teringswerk en speciaal ook via de integrale sociaal-econo-
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mische "one package deal" van de stedelijke "community
development" de armen technisch en sociaal geschikt maken,
om als arbeiders in het produktieproces te worden ingescha-
keld. 1)

Deze laatste aanpak heeft tegelijk hiermee het grote voor-

deel, dat hij niet alleen het eigen initiatief en de groeps-

actie van de betrokkenen bevordert, maar ook de mensen een

stuk van de zekerheid en de verantwoordelijkheid teruggeeft,

die ze door het verval van de oude, pre·industridle sociale

verhoudingen en voorzieningen verloren hebben.
Al deze maatregels leiden echter tot niets, als de trek naar

de stad niet in de hand gehouden wordt.

Er zal derhalve tegelijk hiermee aan het scheppen van werk-

gelegenheid op het land gezorgd moeten worden en omdat dit

op korte termijn nooit tot voldoende resultaat zal kunnen
leiden   zal men wettelijke maatregels moeten nemen, om de

stroom naar de steden in toom te houden. Dit laatste klinkt

misschien hard en in de praktijk zal het moeilijk uitvoer-
baar zijn maar het is een "conditio sine qua non" voor een
gezondere stedelijke ontwikkeling.

Komt  op de,ze wij ze de ontwikkeling van handel  en in
dustrie in de steden eenmaal op gang, dan is daarmee de ba
sis gelegd, en dus ook de tijd rijp. enerzijds voor een
steeds verdere uitbreiding van de sociale overheids-investe.

ringen en steun en leiding aan de stedelijke "self-help"-

activiteit van de "community development" en anderzijds 66k
voor een eerste begin met het opstellen van een aanvankelijk
nog zeer beperkte arbeids  en verzekeringswetgeving en de
creatie van het ambtelijke apparaat, om deze te handhaven en
uit te voeren.

1)  Zie·  C.J.L.Bertholet   Commrinity Deve] opment  in het Stedelijke,Milieu,  in·
Problemen van Landen in Versne] de Chtwikke]ing UCISS, Nijmegen,1963.
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Hierbij kan aanvankelijk evenals destijds in het Wes ·

ten. gedacht worden aan de bescherming van enkele duidelijke

groepen van "personae miserabiles"  het voorkomen en beper

ken van bepaalde in het oog lopende wantoestanden bij be

paalde categorieen van arbeid en het uitwerken van een reeds

uitgebreider systeem van regels en voorzieningen voor de

werkers in enkele, reeds verder ontwikkelde soorten van be-

drij f of bij de overheid
Het is te verwachten  dat hier eerst de goedkopere en

makkelijker te handhaven arbeidswetgeving voor in aanmer

king komt  later vervolgens de sociale verzekeringswetge
ving m.b.t  ziekte of ongevallen en pas veel later die  wel

ke.de mens tegen de overige maatschappelijke risico's be-

schermt

Voor de grote massa van arbeiders hebben deze voorzie

ningen echter nog steeds geen zin  eenvoudig omdat ze in de

praktijk de op gang gekomen .groei weer zouden afremmen en

voor het overige in dit stadium van de ontwikkeling ook

niet begrepen  bekostigd  uitgevoerd of gehandhaafd zouden

kunnen worden

Nolens volens zal er derhalve  ter bescherming en

waarborging van de gerechtvaardigde belangen van de arme

bevolkingsmassa  een groot beroep op het eigen georgani

seerde initiatief van deze mensen moeten worden gedaan.

Deze initiatieven zijn in hoofdzaak de "community de

velopment" beweging de coBperatieve actie en de activiteit

van de vakbeweging
Deze drie vormen van georganiseerde groepsactiviteit

zijn immers weliswaar op beperkte basis  maar voor steeds
grotere groepen van mensen wel in staat tot wat de overheid

in het bereikte stadium van ontwikkeling en schaalvergro
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ting nog met geen mogelijkheid aan kan, n.1. het herstellen

van de zekerheid en de bescherming, die met het verval der

oude verhoudingen verloren zijn gegaan en het aankweken van

het zelfvertrouwen, de zelfhulpmentaliteit en het eigen ini-

tiatief. die onder de gewijzigde omstandigheden nodig zijn.
De overheid kan en moet deze ontwikkeling van haar kant

leiden, stimuleren en voorzover ze het algemene belang zou-

den kunnen schaden, in de hand houden.

Hier ontstaat trouwens, maar dan op breder vlak, de mo

gelijkheid tot een wisselwerking tussen overheid en particu-

lier initiatief, zoals we die in de eerste hoofdafdeling ook

voor het Westen reeds gesignaleerd hebben.

Daar vond immers op een bepaald moment in de ontwikke

ling via de goedgekeurde C. A. 0. en het ontstaan van een or-

dening van het arbeids- en bedrijfsleven, gebaseerd op sa-

menspel van overheid en georganiseerd particulier initiatief.

een uitbreiding van de publieke sfeer naar de gemeenschappen

van belanghebbenden plaats. lets dergelijks kan de overheid
ook in de ontwikkelingslanden toestaan en bevorderen.

Collectieve (arbeids-) overeenkomsten door verenigingen van
werkgevers en arbeiders gesloten, door in cooperatief ver

band samenwerkende producenten opgesteld, of via de
"community development" tot stand gebracht. kunnen immers

door de staat algemeen verbindend (of onverbindend) ver

klaard worden. Hij kan de werking van deze overeenkomsten

over andere groepen uitbreiden. de naleving handhaven en

inbreuken erop door zijn eigen rechtspleging laten berech

ten.

Op deze  wij ze wordt reeds in een zeer vroeg stadium en

op veel breder vlak dan destijds in het Westen de grondslag

gelegd voor het ontstaan van de "verantwoordelijke gemeen
schap"t. die als de grondslag moet gelden voor een werkelijk
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efficient functionerende "welfare society".
Als het complex van de op deze manier ontstane, en door

de overheid goedgekeurde en dwingend gemaakte, collectieve

overeenkomsten en regelingen op de lange duur een voldoende

omvang en draagwijdte heeft verkregen, bestaat, indien ook

de economische ontwikkeling inmiddels parallel verder is ge

evolueerd, hiermee tevens de mogelijkheid. dat dit complex

geheel of gedeeltelijk naar Westers model in een voor het

hele land geldende, algemene overheidswetgeving wordt omge-

zet.

Op deze wijze zal het b.v. mogelijk zijn om een aantal
van de in de meeste C.A.0.'s voorkomende bepalingen over de

arbeidsomstandigheden samen te voegen in een algemene ar-
beidswetgeving, de sociale verzekeringsclausule daarvan om
te werken tot een bredere sociale verzekeringswetgeving en

de artikelen betreffende de loonhoogte in te passen in een

meer algemene loonpolitiek.

Regelingen, opgesteld door groepen belanghebbende pro-

ducenten kan men gaan erkennen en veralgemeniseren en de ve-

le, via "community development" tot stand gekomen initiatie-
ven kunnen via overheidswetten en -regelingen erkend, genor-

maliseerd, waar nodig uitgebreid en in een bredere politiek

van overheidsleiding ingepast worden.

Naar gelang het proces van sociaal-economische schaal-
vergroting ondertussen verder voortschrijdt. zal het tege

lijk met dit alles ook mogelijk worden om naar Westers voor

beeld via de belastingsschroef de nodige correcties op de
bestaande inkomensverdeling toe te passen. Met de opbrengsten

daarvan kan dan een inmiddels ook reeds verder ge6volueerd

overheidsapparaat eerst nog al zijn aandacht concentreren op
het tot stand brengen van de sociale voorzieningen, die als
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"human investments" kunnen worden gekwalificeerd en vervol-

gens  naargelang de mogelijkheden groter worden  een soort-
gelijk complex van sociale voorzieningen op te bouwen, als

we dit nu in de rijke landen ontmoeten.
Het ligt in de lijn der verwachting, dat naargelang dit

proces vordert. vele dingen, die eerst noodgedwongen door

het particuliere initiatief op beperkte schaal werden gerea-

liseerd, op de duur specifieke voorwerpen van directe over-

heidszorg worden. Daarnaast echter ook,dat evenals dit nu
„.,zowel in het "Oosten" als in het Westen steeds meer het

geval is: er gestreefd zal worden naar een evenwicht tussen

en een soort osmose van overheid en particulier initiatief

om samen in een "responsible society" het algemeen belang
te realiseren

b. Op het Platteland
Als het in het industriele en stedelijke milieu van de

meeste ontwikkelingslanden vooralsnog ondoenlijk geacht moet
worden   om via arbeids - en verzekeringswetgeving de heersen-
de sociale verhoudingen te verbeteren, dan geldt dit zo mo-

gelijk met nog meer nadruk voor het onderontwikkelde platte-
land.

Hier heerst weliswaar ook een toestand van zeer wijd

verbreide armoede, achterlijkheid en verregaande rechteloos-
heid van de bevolkingsmassa en er bestaat dus alle aanlei-
ding, om daar iets aan te doen, maar daar staat tegenover,

dat er ook de meest elementaire vooropstellingen voor een

aanpak naar modern Westers model ontbreken.

Het proces van economische ontwikkeling en de daarmee

samenhangende maatschappelijke schaalvergroting, dat in de
steden al aardig bezig is op gang te komen, verkeert op het

platteland meestal nog in een embryonaal stadium. De menta-



399

liteit, die er overheerst en de maatschappelijke structuren,

waar men mee leeft, zijn voor een dergelijk ingrijpen nog
lang niet rijp en de economische basis is vooralsnog te zwak

om de last van de hiermede te scheppen voorzieningen te dra-

gen.

Het hele complex van oorzaken, die het relatieve falen

van een dergelijke aanpak in de ontwikkelingslanden verkla-

ren geldt hier zo mogelijk in nog versterkte mate. (zie

punt 3).

Wil men derhalve geleidelijk en met enige kans op suc-
ces toch tot een bevredigend systeem van sociale zekerheid,

adequate mogelijkheden tot persoonlijkheidsontplooiing en

een juiste bundeling van alle krachten, gericht op het alge-

mene belang, komen, dan zal men daarbij rekening moeten hou-

den met de voorwaarden die we al eerder hebben uiteengezet.

(zie punt 4)

De enige aanpak. die onder de gegeven omstandigheden

volledig aan deze voorwaarden voldoet  is die, welke men zou

kunnen aanduiden met de naam integrale plattelandsontwikke-

ling.

Hiermee hebben wij op het oog een simultane aanpak van

het hele complex van vicieuze cirkels, dat nu de plattelands-

samenleving in zijn ban houdt, door alle direct belanghebben-
  den en waarvan in de praktijk de beide hoofdaccenten zullen

moeten liggen op de "community development" en een agrari-
sche hervorming ("Land Reform").

„1 )Onder "tommunity development verstaat men het geheel

van processen, waardoor het eigen initiatief en de zelfwerk-

1) Zie voor een uitgebreide uiteenzetting hierover o. a.
C.J.L. Bertho]et Community Development  in het Landelijke Milieu opgenomen
in:  Problemen  van  Landen in Versne]de Ontwikkel ing; UCISS, Nijmegen, 1963,
en de hierin aangegeven lijst van publicaties.
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zaamheid van de bevolking gekoppeld worden aan het streven

van de bestuursautoriteiten om:

a. de economische, sociale en culturele levensomstandigheden

van de plattelandsbevolking te verbeteren;

b. de plattelandsgemeenschappen daadwerkelijk bij het leven
van het nationale geheel te betrekken;

c. hen in staat te stellen, zoveel mogelijk tot de nationale
sociaal economische ontwikkeling bij te dragen.

In feite komt dit er op neer, dat men de vele activitei
ten. waarmee de overheid thans (en meestal met bitter weinig

succes) op partiele  functionele, departementale en weinig
gecoordineerde basis de ontwikkeling van het platteland poogt

op gang te brengen. 1)

1. eerst tot op een niveau, dat voor de bevolking in het door

deze laatste bereikte stadium van schaalvergroting rele-

vant is, doortrekt,

2, ze daar tot een integrale "one package deal"' combineert,
en vervolgens

1) De meest be]angrijke van deze activiteiten zijn:
-   Gel eidel ijke uitbreiding en versterkingvan de overheidsdiensten en pogin -

gen om deze tot het plaatseli,jke niveau door te trekken,
- Stimulering van het plaatselijk bestuur;

Bdinv]oeding- van de bevol kingsmental iteit en pogingen   om de massa' s  bij   het
ontwikke] ingswerk  in 'te schakelen;

-  Pogingen  om de socia]e-  en cul turele infrastructuur  op het p]atte]and  te
verbeteren,b.v    door het cre&ren van voorzieningen   op het gebied  van   on-derwijs, medische zorg, etc.

- Inspanningen om het werk van de diverse nation building departments ""

te coordineren;
- Uitbouw van de economische infrastructuur via verbetering van bestaande en
scheppingvan nieuwe crediet-, markt-, verzekerings-, ops]ag-, verwerkings-,
en coi unicatiefaciliteiten;

- Oprichting van een goed functionerende ]andbouwvoor]ichting en versprei-ding van alle soorten onderwijs, die voor de agrarische sector van belang
zijn;

- Landverhuizing van agrariers uit dichtbevo]kte streken naar minder dicht-
bevolkte streken

- Stimulerin4 van produktie-, consumptie- en credietco6peraties;
-  Belastingsiaciliteiten en subsidies  bij de aankoop van ]andbouwmaterialen;
-  Landverbeterin3sprojecten en aanmoediging  van de diversificatie van gewassen;
- Industrialisatle in de steden en op het platteland (zowe] groot- als A]ein-

industrie)  om het arbeidsoverschot,  dat  door de rationalisatie  in  de  land-
bouw moet ontstaan,   op te kunnen vangen,
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3. via delegatie en "devolution" van bevoegdheden en het op
gang brengen, stimuleren en voor zover mogelijk ook daad-
werkelijk steunen van het georganiseerde particuliere

initiatief,

4. een bruikbare aansluiting, aanvulling en wederzijdse
doordringing tracht te verwezenlijken tussen het over
heidsinitiatief en de eigen ontwikkelingsactiviteiten

van het volk zelf.

Mits goed opgezet, georganiseerd, geleid en uitgevoerd

leidt een dergelijke aanpak immers met een vrij grote kans

op succes ertoe, dat de landbevolking er op de duur toe ge

bracht wordt·

- haar eigen problemen te zien en te begrijpen ("conditio

sine  qua non") .
- haar isolement en apathie te doorbreken  haar zelfver

trouwen terug te winnen en zich voor gemeenschappelijke

actie te organiseren,
de nodige kennis en bekwaamheid op te doen, om haar meest

fundamentele problemen op te lossen,

- datgene te doen - ook op sociaal terrein - waar de over

heid voorlopig niet toe in staat is;

zich geleidelijk aan het op gang komende proces van so-
ciaal economische ontwikkeling en maatschappelijke
schaalvergroting aan te passen

- een optimaal gebruik te maken van wat het overheidsappa

raat onder de gegeven omstandigheden te bieden heeft.

Hiermee is althans in theorie een zo goed mogelijke
kans geschapen om op de eerste plaats de meest directe en
fundamentele sociale noden van de bevolking op te lossen

en tevens wordt er verder een solide basis gelegd voor een

steeds groter en beter georganiseerd systeem van zekerhe-



402

den en ontplooiingsmogelijkheden, dat uiteindelijk via uit-
breiding van de toepassing en verbindendverklaring van col-

lectieve overeenkomsten tussen belanghebbenden,standaardisa-

tie van de contracts n tussen overheid en particulier initia-
tief en een steeds opnieuw vastgesteld evenwicht tussen deze

twee kan meegroeien met de hele sociaaleconomische ontwikke-

ling zelf.

In feite bereikt men via een dergelijke aanpak tevens

reeds in een zeer vroeg ontwikkelingsstadium een vorm van
samenwerking tussen bestuur en georganiseerd particulier

initiatief  die in het Westen pas zeer laat en dan nog met
veel pijn en moeite op het platteland bezig is tot stand te
komen.

* * *  *

Zeer waarschijnlijk zal elke lezer, die op dit terrein

niet helemaal vreemde in Jerusalem is  de hier gegeven uit-

eenzetting over de grote mogelijkheden van de "community

development"· nogal optimistisch aandoen.

De praktijk leert immers dat deze aanpak  overal waar
hij tot nu toe werd geprobeerd, slechts op een uitgesproken
matig succes kan bogen.

De oorzaken daarvan zijn deels van organisatorisch ad-

ministratieve aard, zoals:

onvoldoende coordinatie en communicatie tussen de diverse

instanties belast met de uitvoering van het werk;
- te weinig, verkeerd gerichte en te late training, met als

gevolg te weinig en slecht geschoold personeel;
- te weinig middelen, die bovendien vaak over te vele ob

jecten verspreid worden' of te laat arriveren;
- te veel bureaucratie;
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teveel neiging van het personeel om de dorpelingen iets op

te leggen  en te weinig waardering· voor en inschakeling

van het collectieve initiatief der bevolking

-  het  feit  dat in vergelij king met de verkregen opbrengsten
vaak veel te hoge kosten aan de diverse projecten besteed
worden.

Deze onvolkomenheden zijn echter niet van principiele of

fundamentele  aard.   Veed erger wordt  het,   als  er het bezwaar
gemaakt wordt dat de "community development" zoals die nu
vaak bedreven wordt: in feite leidt tot het steeds maar rij

ker worden van de rijken en op zijn best tot een vrij stag
nerende welvaartstoestand van de grote massa der bevolking.

Het grote anti·argument luidt immers, dat de rijken,
die in feite in de plattelandsgemeenschap de leidende figu

ren zijn  de collectieve bevolkingsactie en ook de over

heidssteun onder het mom van gemeenschapswerk zeer vaak mis

bruiken  niet om het algemene  maar om hun particuliere
eigenbelang te bevorderen 1)

"                             "
Community development zou misschien nog enige kans maken

als alle mensen op het platteland even arm en even goedwil

lend waren maar zoals de zaken nu staan werkt ze

averechts.

Het moet worden toegegeven  dat deze argumentatie een
"

harde kern van waarheid bevat De ,-ommunity development be
hoeft daarom een uiterst belangrijke aanvulling om het

1) b. v. via de REmeenschappe]jjke bouw van stuwdammetjes, die alleen maar het
land van de ri·}ken bevloeien het oprichten van co6peraties, die voorna-
melijk het crediet, de produk tie  of de afzet der rijken bevorderen-   de  aan-
leg. van wegen, die overwegend op grond  van  en  in  het  be] ang der rijken  via
de gemeenschappe]ijke actie gebouwd worden het gebruik van overheidssubsi -
dies om markten te credren  waar  alleen de rijke van profiteert het treffen
van  onderwijs- en gezondheids voorzieningen, die vooral de beter gesitu-
eerden ten Toede komen. het verbeteren   van de produk tiemethoden  voor  die
landbouwproduliten,  die in hoofdzaak  door de beter gesitueerden worden
voortgebracht.
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effect te kunnen sorteren, waarop hierboven gedoeld werd.

Deze aanvulling wordt in feite· gegeven via het tweede, on-
misbare hoofiaccent van de integrale plattelandsontwikke-

ling  met name via de in vele landen zo noodzakelijke "land

reform" of agrarische hervorming.
Zoals de toestand op het ogenblik in grote delen van

de onderontwikkelde wereld bestaat, leiden de eigendomsver-
houdingen van de grond vaak tot stagnatie, zowel van de eco-

nomische als van de sociale ontwikkeling.

Met name het 'naast elkaar bestaan van een uitgestrekt
en in weinig handen geconcentreerd grootgrondbezit en een

grote massa van zeer kleine boerenbedrijfjes en een,verpau
perd landarbeidersproletariaat, zoals dit b.v. in Zuid Ame-
rika eerder de regel dan de uitzondering is, leidt tot vele

en urgente problemen
De voornaamste daarvan, kort samengevat in een aantal

1)kenbegrippen, zijn
- het buiten bedrij f laten of weinig efficient gebruiken
van schaarse landbouwgronden:

perpetuering van een verouderde bedrijfsvoering.
het veroorzaken van een landelijk isolement en een groot
transportprobleem.

het verhinderen van een ;'frontier development", zoals de

ze in Canada en de U. S. A. plaats vond,

- perpetuering van een pre industriele sociale structuur,
gebaseerd op rigide scheiding tussen de kleine landbe-

zittende toplaag en de grote. arme en afhankelijke massa.

1)  Op het uitgebreide complex  van  de zo ontstane problematietc wordt  in  de  zeer
he]dere verhande]ing van Jacques Lambert uitvoerig ingegaan
Zie zijn artike] over "Requirements for Papid Economic and Social
Devel opment", in Social Aspects of Economic Deve]opment in Latin America,
op.cit., pp  50-66
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Het ontstaan van de voor de verdere ontwikkeling nodige
middenlaag wordt verhinderd,

- deze vorm van grondbezit is er vaak de oorzaak van dat de
*,

democratie op het platteland met voeten getreden wordt,
dat de locale zelfregering tot een olicharchisch bestuur

degenereert en dat de overheidsadministratie tot machte-

loosheid gedoemd wordt;

- het veroorzaken van het ontstaan van een agrarisch prole-
tariaat  dat prematuur naar de steden migreert en daar de

directe oorzaak wordt van een urbanisatieprobleem van een

omvang zoals de wereld nog niet gekend heeft;
- het veroorzaken van een dualisme tussen de progressieve

stedelijkb en de achterlijke plattelandssamenleving;

- het ontstaan van een steeds groter wordende ontevreden-

heid en opstandigheid van de rurale massa en daarmee het

ontstaan van een algemeen crisisbewustzijn, dat het vreed-
zaam evolueren van de bestaande maatschappij -orde onmoge-
lijk maakt en tot grote disruptie en revolutionaire span-
ningen leidt.

Dit alles tezane n genomen, betelemt vanzelfspreksnd
ook, dat hierdoor een benadering via de "(community
development" 1 zelfs als zou men deze met de beste bedoe-

lingen willen introduceren-) in de kiem gesmoord en uitein-
delijk tot mislukking gedoemd is.

Mensen, die geen land bezitten, hebben immers geen en·
kel motief om dit land te irrigeren, te ontginnen, te ver-

beteren of te ontwikkelen. Keen enkele aanleiding om via

het aanleren van nieuwe technieken en methoden een bekwaam-
heid op te doen, waar alleen de landheer de vruchten van

plukt,  zich te organiseren voor ·het vergroten van de
winsten van de grote eigenaars of vertrouwen te hebben in
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een gemeenschapsontwikkeling, die gestimuleerd wordt door

een bestuur, dat in feite een werktuig van de landseignurie

l S.

Mensen vervolgens, die slechts heel weinig grond de hun-

ne  kunnen  noe men, zijn meestal   zo  arm,   dat  ze  zich  het  risi-
co van het experimenteren met de vernieuwingen die de

"zommunity development" brengen,wil, eenvoudig niet .kunnen
veroorloven en z6 primitief en achterlijk dat ze hier ook

Keen voldoende begrip voor op kunnen brengen.

Zonder een grootscheepse en ingrijpende he·rvorming
wordt derhalve in de landen waar dergelijke verhoudingen in-
derdaad bestaan, de "community development" ofwel van haar
doel beroofd, of als ze naast of tegen de "gevestigde belan-

gen" tot stand komt, gedegradeerd tot een soort sociale

functie organisatie. tot een brandpunt voor sociale en poli-

tieke bewustwording, of via de hierdoor veroorzaakte geste-

gen, maar gefrustreerde verwachtingen, tot een nieuwe bron
van onrust, ontevredenheid en revolutionaire gisting.

Het is derhalve noodzakelijk, dat deze bezitsverhoudin-

gen door overheidsingrijpen doorbroken en hervormd worden,

via een aangepast programma van "landreform".
Hoe  een de rgelijk programma van lahdhervorming er  in

elk specifiek geval uit behoort te zien, kan in dit bestek

natuurlijk niet behandeld worden. Naar gelang het bestaande

politiek-sociale en economische klimaat kan het neerkomen

op nationalisatie van het grootgrondbezit en de oprichting

van grote staatslandbouwbedrijven zoals achter het 1Jzeren
Gordijn of op Cuba m.b.t. de suikerplantages; de gehele of

gedeeltelijke onteigening van het grootgrondbezit en her-
verdeling daarvan over de kleinere boeren .,etzelfde met

daarbij het treffen van voorzieningen voor de noodzakelijke
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samenwerking en economische "efficiency" hiervan, b.v. door

de oprichting van collectieve landbouwbedrijven of andere

vormen van samenwerking op cooperatieve grondslag; maatrege-

len die via ruilverkaveling en landtoewijzingen uit het

grootgrondbezit de positie van de kleine boeren versterken
en deze tot collectief georganiseerde actie proberen te

krijgen; etc., etc.

Slaagt men er echter in om iets dergelijks inderdaad

op gang te krijgen, dan is hiermee tevens de mogelijkheid
geschapen voor het leggen van een stevige basis voor een ge-
zonde verdere ontwikkeling op sociaal en economisch terrein.

Meer dan een mogelijkheid is dit echter beslist niet,

omdat er impliciet hiermee onmiddellijk een groot aantal

fundamentele problemen om een oplossing vragen, die juist
door het lage ontwikkelingsstadium waarop men zich bevindt

maar zeer moeilijk ziJn op te lossen.
Zo zullen de gevestigde machten alles doen om de land-

hervorming eerst te weerstaan, vervolgens te ontduiken en1)

tenslotte de gemaakte fouten uit te buiten, de organen die

ze moeten uitvoeren zijn zelf onderontwikkeld en daardoor
inefficiont; de bevolking die men tracht te helpen is ach.

terlijk en vol onbegrip; de sociale spanningen en econo

mische   moe ilijkheden die zullen ontstaan, zijn enorm.

Het is daarom niet alleen nodig de hierboven beschre-

ven "community development" te completeren met een program-

ma van "land reform" maar ook omgekeerd de landhervorming
met de gemeenschapsontwikkeling te verbinden en te integre-

ren.

De gemeenschapsontwikkeling is op deze wijze immers in

staat om door haar georganiseerde actie

1) b. v. door fictieve verde]ing onder fami]ieleden of verkoop aan stromannen.
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de mensen mentaal rijp te maken voor de noodzaak van een

uitgebreide agrarisghe hervorming,
- de overheid te beinvloeden en een agrarische hervormings-
wetgeving mee te helpen afdwingen;

- de kennis en kunde te verschaffen, die voor het aanpakken

daarvan nodig is,
na de uitvoering hiervan de boerenbevolking te instrueren

en te organiseren, om zo de gestelde doeleinden in feite
te realiseren,

Als de overheid via de landhervorming eenmaal de nodi-
ge armslag aan de "gommunity developnent"-beweging heeft ge=
geven  kan deze er immers zelf voor zorgen, dat de juri-
dische (eigendomstitels, contracten), economische ( transport-
en communicatie-, credi.et-, inkoop-, en verkoopfaciliteiten)
en sociale (zekerheid, ontplooiingsmogelijkheden) infra-
structuur geschapen wordt.· om de gezamelijke inspanning tot
een goed einde te brengen.

"Community development" en "land reform" zijn voor de
rurale ontwikkeling derhalve geen alternatieven  maar onmis-
bare complementaire factoren.

Naargelang het overheidsbeleid erin zal slagen  deze
beide tot een gezonde en integrale ontwikkeling te brengen,
zal het haar ook mogelijk zijn op het onderontwikkelde plat
teland een systeem van zekerheid, ontplooiingsmogelijkheden
en samenwerking ten bate van he,t algemeen belang te realise-
re n.
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HOOFDSTUK IV

SAMENVATTING VAN DE BESTAANDE "STATUS QUO" EN DE WEG
NAAR DE TOEKOMST.

Par. 1. Samenvatting

Zoals in de voorafgaande hoofdstukken uitvoerig werd

uiteengezet, is men zich in de loop van de afgelopen decen-

nia in de ontwikkelingslanden acuut van de eigen armoede
en achterstand t.a.v. de rijke, gdindustrialiseerde naties

bewust geworden.

Een van de wegen, waarlangs men nu hoopt zelf op een
hoger levenspeil te komen en althans een deel van de opge-

lopen achterstand in te halen, is die van eigen nationale

economische ontwikkeling. Overal zien we dan ook dat er,1)

zij het op verschillende manier, met verschillende geest"

drift en met verschillend succes, pogingen in het werk ge-

steld worden, om precies zoals dat vroeger in de rijke
landen gebeurd is, een 4oorbraak naar de economische groei

te forreren.

Omdat de economie nooit in een sociaal vacuum functio-

neert maar altijd door ontelbare functionele causale en
teleologische banden met de rest van het maatschappelijk
leven verbonden is, betekent dit  dat een transformatie en

dynamisering vah het economische leven tegelijkertijd ook
de hele sociale achtergrondsituatie daarvan, ja zelfs de
hele cultuur, revolutioneert.

De bestaande traditionele, mentaliteit en institutionele le-
venskaders worden gerationaliseerd en in de hele maat-

1)   e  andera  zijn, de  in de tweede hoofdafdeling beschreven internationa]e
1]assenstrijd , het optreden van de INO en het international.e socia]e
werk
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schappij komt een duidelijk proces van schaalvergroting op

gang.

Het beeld dat in het voorafgaande van het ontstaan en

het verloop van deze sociale problematiek in de ontwikkc-

lingslanden werd geschetst, vertoont op vele zeer wezenlijke
punten een grote mate van overeenkomst met de ontwikkelingen,
die in de eerste afdeling, in verband met de Westerse "soci
ale kwestie", werden uiteengezet.

Dit geldt met name voor de algemene achtergrondsituatie,

waarin een op gang komende economische ontwikkeling met een
welhaast allesomvattende sociale, omvorming gepaard gaat. In
beide gevallen worden we geconfronteerd met de massaal op
tredende sociale anomie, die van deze omvorming het gevolg
l S.

Net als destijds in het Westen, is het punt waarop deze
algemene crisissituatie op bijzonder acute wijze naar voren
treedt dat van de bestaande verdeling van de nationale rijk
dom. Via het beschreven dubbele demonstratie effect van bui-

tenaf en van binnenuit worden de diverse maatschappij groe

pen zich van hun materiele, levenssituatie bewust en komt er

binnen de eigen samenleving van elk ontwikkelingsland een

proces van klassenvorming en van sociale strijd op gang, dat
in zi.in wezenlijke problematiek gelijk is aan het "sociale,
vraagstuk" waar de Westerse samenlevingen nu al honderdvij f-
tig jaar mee geworsteld hebben. M. a.w. in het lielzng van
de internationale ontwikkelingsproblematiek, die in wezen ge

li.ik is aan een mondiale "sociale kwestie", ontstaat er nu
binnen de nationale maatschappij van elk ontwikkelingsland

een nationale kwestie van dezelfde strekking.

Riet alleen de kwestie zelf is echter in wezen dezelf
de.  De ge,lijkenis. gaat immers nog verder omdat ook de op-
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lossing die men zoekt, de middel. cn die men daartoe aanwendt
en de evolutie van de problematiek zelf, in grote lijnen
dezelfde is.

We hebben in het vorige  hoofdstuk immers kunnen con-
stateren:

- dat het proces van voortdurende schaalvergroting en ac-

centverschuiving, dat ons uit de ontwikkeling van de Wes-
terse "sociale kwestie" bekend is, zich ook nu al duide-
lijk in de arme landen begint te herhalen. We zien m. a.w.

dat wat in feite begint als een strijd om betere bestaans-
voorwaarden voor de grote massa, gaat uitgroeien tot een

grootscheepse poging tot oplossing van een veel bredere

sociale problematiek. Deze houdt verband met de noodzake-

lijkheid om het hele complex van maatschappelijke zeker-
heden en ontplooiingsJogelijkheden, die voorheen op tra-
ditionele, irrationele, locaal gekleurde grondslag en op
basis van ongelijkheid bestonden, maar die met het op
gang komen van de economische ontwikkeling voorgoed ver.

loren gaan, nu op nationale schaal op rationeel georga
niseerde manier, met modernere middelen en op basis van
een zo groot mogelijke maatschappelijke gelijkheid te her-
stellen.

dat men in feite naar dezelfde "hefbomen" grijpt om deze
problematiek te gaan oplossen, met name naar overheids-

interventie, de actie van georganiseerde pressiegroepen
en het sociale werk.

- dat er van het begin af aan geprobeerd wordt, om deze
hefbomen tegelijk en in onderling verband aan te wenden.
M. a.w.  dat er een duidelijke ontwikkeling naar samen-
smelting vah deze drie actievormen op gang komt. waarbij

evenals destijds in het W3 s ten de mensen uiteindelijk het
ideaal van de "welfare state" of van de 1,

responsible

society" voor ogen staat.
.....
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Bij al deze overeenkomsten mag men echter zijn ogen niet
sluiten voor een aantal fundamentele verschillen.

De voornaamste van de-ze verschillen zijn
- Op de eerste plaats hebben deze Westerse landen veel meer
tijd gehad dan nu de ontwikkelingslanden,·om hun doorbraak

naar gestage economische groei en maatschappelijke schaal-

vergroting te realiseren.

Ofschoon  in de meeste Westerse ] anden het economische groeiproces,   en  daar-
mee de geschetste dynamisering van het hele maatschappelijke ]even, gezien
tegen de achtergrond  van  de  hel e historie, binnen een betrekkelijk  kort
tijdsbestek   zijn   bes] ag kreeg,   mag  toch niet vergeten worden,   dat de betref-
fende transformatieperiode overal   toch nog minstens enkel e generaties  in
besl ag genomen heeft. Kijkt  men  b. v., alleen  naar  de  tijd,  die de economie
nodig heeft gehad, om vanaf het tijdstip van de start naar dat van het be-
reiken van de vo]le wasdom te komen (De periode van de integrale socia]e

--

heraanpassing duurde uiteraard  nog  veel   l anger), dan waren  hier  nog  al tijd
voor  een  ] and  al s Frankrijk  80  j aren mee gemoeid. In Fnge] and duurde  deze
periode  70, in Duits]and, de Vereni gde Staten, Japan efi Rusland ongeveer  60
en   in   Can ada   50  j aar.
Uit deze cijfers blijkt dat de periode, waarbinnen dit transformatieproees
zich afspee]de steeds korter werd. Het.ligt in de ]ijn der verwachting dat,

deze  tendenz zich, (gezien  o. a. het acute bewristzijn  van de opgelopen arhter-
stand  en de grotere moge]ij kheden tot integral e imitatie  van de reeds   be-
staande voorbeel den),   in de ontwikkel ings]anden zal voortzetten.
Dit betekent echter, dat de arme landen een soortge]ijke problematiek bin-
nen  een vee] hortere tij dsperiode te verwerken  krij gen dan eertij ds  het  Wes-
ten.

- Ten tweede is de achterstand. die men inmiddels t.a v  de

eerste geindustrialiseerde landen heeft opgelopen  ontzag
lijk veel groter dan dit in de later-ontwikkelde landen in

heit Westen het geval was.
Binnen de kortere periode, die men tot zijn beschikking heeft, moet derhalve

een veel verder strekkende en dieper ingrijpende sociaa]-economische  en  cul -
ture] e opbouw p]aats vinden,   dan  die  waar de meeste Westerse ]anden  mee  wor-
den geconfronteerd.

1) Deze,cij fers zijn van Rostow. Zie zijn "De Vijf Fasen van Economische Groei"
Op.Cit., blz. 11, 60 en 85.
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- Ten derde mag niet vergeten worden dat in al de rijke lan-
den de overgangsperiode voorbereid was door een groot aantal

autochtone verschijnselen en ontwikkelingen, die meestal
reeds eeuwen langin de marge van de traditionele samenle

ving hun rol hadden meegespeeld. Via een langdurig proces

van onderlinge beinvloeding  geleidelijke krachtenverster-

king en stroomversnelling  zijn deze in het ene allesomvat-

tende proces van vernieuwing uitgemond. dat er uiteindelijk
in slaagde, de hele maatschappij in haar ban te krijgen en
van de grond af aan te hervormen

In de ontwikkelingslanden was deze uitbreidingsperiode
niet alleen veel korter van duur, maar ook de verschijnsels
die eraan meewerken waren veel minder in aantal en omvang.
minder krachtig ,minder op elkaar afgestemd en met elkaar
verstrengeld en veel minder autochtoon van karakter. Als ge-

volg van deze situatie staat men er meer onvoorbereid voor
een veel vreemdere en veel grotere problematiekt die boven-

dien binnen veel kortere tijd moet worden opgelost.
- Ten vierde was in het Westen de beinvloeding van buitenaf,
waarbij de demonstratie effecten uit het ene land als de

grote aandrij fkracht  voor  het  op gang brengen  van  de  ont-
wikkeling in het andere, weliswaar duidelijk aanwezig, maar
omdat de opgelopen aehterstand meestal nog relatief gering
was en al deze landen uiteindelijk (met uitzondering van Ja-
pan) tot dezelfde cultuurkring behoorden, leidde dit prak-

tisch nergens tot een dergelijk acuut, massaal en uitermate
pijnlijk gevoel van nationale crisis en achterstand, als we
dat nu in de ontwikkelingslanden ontmoeten.

- Op de vijfde plaats kwam in het Westen het ontwikkelings-
proces, ondanks de ongetwijfeld belangrijke rol  die de
overheid en haar ambtenaren en militairen, daarbij hebben
gespeeld, vooral op gang  dank zij de act.ipiteit van de
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particuliere ondernemersklasse en in een sfeer die geken-

merkt werd door het spontane en vrije spel der maatschappe-

lijke krachten.
Vooreerst bestaat echter tegenwoordig in de meeste ontwikke-

lingslanden niet eens een dergelijke actieve autochtone on-

dernemersgroep en voor zover hij er wel is, wordt hij door

de andere volksgroepen met groot wantrouwen bejegend. N6g

belangrijker is echter, dat men onder de hierboven geschet-

ste omstandigheden van het vrije particuliere initiatief

niet kan en mag verwachten, dat het er op basis van het
"
laissez-faire"-beginsel in zou kunnen slagen, om zonder

voldoende voorafgaande incubatietijd en binnen het korte

tijdsbestek dat ter beschikking staat, de volkomen vreemde,
massale, allesomvattende omwenteling te realiseren, die

door de uit acute crisisgevoelens geboren nationale aspira-

ties ge6ist wordt. Bovendien weet men in de ontwikkelings-

landen, dat ook in het Westen de "laissez faire"-periode de-
finitief achter de rug is en is men daar niet bereid, genoe-

gen te nemen met een procedure, die wij zelf hebben verla-
ten omdat ze op de duur niet bevredigde.

De nu heersende tijdgeest verlangt (ook in het Westen) een

steeds meer geplande. systematische aanpak en we zien dui-

delijk, dat althans op het engere economische gebied. steeds

meer pogingen tot een geleide en bewust in de handgehouden

6mvorming worded ondernomen.
-  Ofschoon de ontwikkeling van het denken 9ver de sociale

kwestie in de arme landen op dit moment nog in haar eerste

beginfase verkeert en men daar ook in de praktijk nog niet
veel verder is gekomen, dan het stadium waarin "personae

miserabiles" wotden beschermd en aperte wantoestanden wor-

den bestreden, is het demonstratie-effect dat uitgaat van

de Westerse "welfare state" z6 sterk. dat niet zonder meer
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verwacht mag worden, dat men daar met de chronologische op„

eenvolging van de beschreven Westerse ontwikkelingsstadia

genoegen zal nemen.
- En tenslotte ligt er het grote verschil, dat er in het

gros van de Westerse landen binnen het heersende vrije spel

der maatschappelijke krachten niet alleen op spontane en
als het ware vanzelfsprekende manier aan een groot aantal

sociale voorwaarden van de doorbraak naar gestage economi-

sche groei kan worden voldaan, maar dat ook de vele socia

le bijverschijnsels en consequenties hiervan gedurende lan-

ge tijd op een even vrije en spontane manier op de koop toe

werden genomen en dat de maatschappij als geheel bereid en

in staat  wasJ om op adequate manier met de economische  ont-
wikkeling mee te evolueren.

In de hoofdstukken I en III werd uitvoerig uiteengezet,dat

zich in de ontwikkelingslanden op dit moment noch het ene

noch het andere van deze verschijnsels in voldoende omvang

en intensiteit herhaalt.

Men wordt daar met de noodzaak geconfronteerd, eerst be-

wust de noodzakelijke mentale  institutionele, structurele

en demografische precondities voor het economische groei
proces te credren en vervolgens ter voorkoming van een

dreigende sociale chaos, om de maatschappelijke en cultu-
rele gevolgen hiervan in de hand te houden, M. a.w. men

staat daar voor een situatie. zoals men die nu ook hoe

langer hoe meer in de rijke en meer ontwikkelde naties

ontmoet, n. 1. een situatie .waarin de maatschappij zich als
zodanig gedwongen ziet. een integraal·sociaal economisch
ontwikkelingsbeleid te gaan voeren.

Zonder dergelijk integraal beleid zal men er in de

arme landen niet in kunnen slagen, de economische basis
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te leggen, welke nodig is voor een goede functionering van

de in het vorige hoofdstuk beschreven hefboomwerking en

daarmee voor een adequate oplossing van de ontstane sociale

kwestie.

Naar gelang immers de economische ontwikkeling beter
op gang komt, ontstaat een hechtere grondslag voor een goed

sociaal beleid en naargelang het sociale beleid beter afge-

stemd is op de noden van de economische ontwikkeling, ver-

sterkt men ipso facto deze grondslag.

****

De algemene conclusie welke uit dit samenstel van over-

eenkomsten en verschillen met de Westerse situatie dient te

worden getrokken is  dat de op gang komende sociaal-economi-

sche ontwikkeling van de arme landen weliswaar op soortge-
lijke algemene oorzaken terug te voeren is, wezenlijk de-
zelfde tendenties en samenhangen te zien geeft en ook naar

dezelfde doelstellingen toevoert, maar daarnaast met een

dergelijk plotseling optredende. vreemde, massale en inte·
grale problematiek gepaard gaat, dat deze ontwikkeling in

de korte periode die ter beschikking staat, alleen kan wor-

den opgelost met een van de aanvang af

1. in grote lijnen gepland,
2. integraal sociaal en economisch en

3. door volk en overheid samen opgesteld en uitgevoerd ont-

wikkelingsbeleid.

De vraag is nu, hoe dit beleid er in feite uit moet zien.
Wij zullen thans, als besluit van deze afdeling een poging

doen om deze vraag in zeer algemene trekken te beantwoorden.
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Par. 2. De.Weg naar de Toekomst.

Onder "planning" verstaat men in hun onderlinge samen

hang de analyse van bestaande feitelijkheden  samenhangen
en ontwikkelingstrends, het toetsen van deze feiten, samen-

hangen en trends aan bepaalde criteria 9f desiderata en het

aangeven hoe door optimale aanwending der hulpmiddelen ge

durende een bepaalde periode aan deze desiderata kan worden
voldaan.

In de meeste ontwikkelingslanden is men op, dit moment

terdege doordrongen van de noodzaak van dit soort planning

om het gewenste algemene ontwikkelingsproces op gang te

brengen en in goede banen te leiden.

Speciaal op het gebied van de economische ontwikkeling is

men hiervan overtuigd. omdat men ziet, dat de traditionele

economie zelf ni.et in staat is het bestaande net van vi-
cieuze cirkels te doorbreken, dat het prive initiatief en

de vrije markt niet tot een doorzettende groei leiden en

dat sommige hulpgevers van buiten de planning als voorwaar

de stellen voor het verstrekken van hun steun  En ofschoon

het concrete complex van doelstellingen van deze planning,

haar organisatie, omvang, intensiteit, draagwijdte en kwa-
liteit en ook het tijdsbestek waarover men "plant", het

politieke kader waarbinnen dit gebeurt en de mate van op-
timisme die men daarbij aan de dag legt van geval tot ge

val verschill&n, worden praktisch overal pogingen in de
hierboven gesehetste richting in het werk gesteld.

Het succes dat tot nu toe op deze manier bereikt werd.

is echter in de meeste gevallen bijzonder gering. Deze toe

stand hangt vooral samen met drie (groepen van) oorzaken;

Deze zijn
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a) De op alle fronten onderontwikkelde situatie waar men in

verkeert. is er de oorzaak van. dat men kampt met een

intens gebrek aan de nodige statistische data, materiele

middelen en geschoold personeel, dat er op regeringsni-

veau vaak de continuiteit ontbreekt die voor het uitvoe-

ren van de opgestelde plannen vereist is, dat men niet
zelden een realistische taakomschrijving mist en dat de

relaties tussen planning en beleid vaak verward of ge-

spannen zijn.
b) De economische planning, die men poogt uit te voeren.

houdt in vele gevallen geen, of niet voldoende, rekening

met de complexe socio·culturele achtergrond, waartegen

en waarbinnen de op gang komende economische groei zijn
beslag krijgt. Omdat ze meestal te weinig rekening houdt

met de sociale precondities, begeleidingsverschijnsels en

gevolgen van deze groei, blijft ze onvolledig en inade-

quaat en kan hierdoor haar doelen niet bereiken. Reeds

eerder werd erop gewezen, dat deze kapitale fout vooral
te wijten is aan de klakkeloze overname van planningme-

thoden en -technieken uit de ontwikkelde rijke wereld. 1)

c) Het feit dat men in de meeste ontwikkelingslanden tot nu

toe (mede als een begrijpelijke reactie op het falen van

het "laissez faire"-beginsel) te veel geneigd is, de

planning uitsluitend als een taak van de overheid te

zien en men er tot dusverre niet in geslaagd is, op de

juiste manier en in de juiste omvang de bevolking. die
uiteindelijk de gestelde taken zal moeten uitvoeren,
hierbij te betrekken.

1)  De  economisten daar konden  tot voor kort  veela]  (dank  zij de doorgevoerde
departementaliserinq  van de Westerse  cu] tuur,   de rel atief dominerende  en
voortstuwende rol, aie het economische leven daarin speelt en de daar vrij-
wel   automatisch  op e]ke economische ingreep vol gende,   in haar afloop voorspel-
bare sociale heraanpassingsprocessen) met mpliciete verwij zingen  naar  de  so-
cia]e achtergrondssituatie volstaan en hoefden zich lange tij d geen al te
grote zorgen over de hier bedoelde problemen te maken.
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ad. a)
Het eerst genoemde complex van oorzaken voor het falen van

de economische planning is zo nauw met het geheel van vici-

euze cirkels, die de hele onderontwikkelde situatie kenmer-

ken, verweven, dat een nadere behandeling ervan binnen dit

kader een herhaling van het gestelde onder hoofdstuk I zou

betekenen. Naargelang trouwens de ontwikkeling zelf op gang

komt, zal hierin ook vanzelf over de hele lijn een gestage

verbetering optreden.

a d.    b)

M. b.t. de tweede grote oorzaak is het duidelijk dat er ge
streefd zal moeten worden naar een integrale socio economi

sche ontwikkelingsplanning.
Deze planning staat  voor  de bij zonder omvangrijke en uiterst
moeilijke taak om het hele complex van de in hoofdstuk I be-

handelde sociale mentaliteit, structuren, instituties en

demografische feiten en ontwikkelingen bij de nu gebruike
lijke economische planning te betrekken.

Al deze factoren zullen om te beginnen in hun onderlin-

ge dependentie gekend en begrepen dienen te worden en ver-

volgens met het oog op de feitelijke gesignaleerde ontwik-
kelingstendentie en/of de doelstellingen van de aangehangen

ontwikkelingspolitiek op doelmatig critische wijze als even-
zovele

-voorwaarden,

--hindernissen,

--begeleidingsverschijnsels

--al dan niet gewenste consequenties, of

-- irrelevante bijkomstigheden

worden gekwalificeerd.
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In schemavorm kan dit als volgt worden weergegeven:

De dynamischel
Beoordeeld      \

SOCIALE REALITEIT
als a]s samenste] van

MENTALITEIT INSTITUTIES STRUCTUREN DEM. FEITEN

voorwaarden
hindernissen
bijprodukten
concomitanties
consequenties

met het oog op de       te verwe zen]ijken ONTWIKKELINGSDOELSTELLINGEN ·
direct: groei, we] vaart,-inha] en Westen
indirect· materiele ge]ijkheid

Is men eenmaal zover, dan gaat het erom  om gespatieerd en
in concreto over een bepaalde periode aan te geven  hoe men

onder optimale aanwending van de beschikbare financiele  ma-

teriele en menselijke hulpbronnen

de bestaande sociale obstakels voor de economische ont-

wikkeling kan opruimen
-  de noodzakelijk sociale voorwaarden voor deze ontwikke

ling kan scheppen,

de economische produktie en consumptie,met het oog op de

bestaande sociale situatie kan afstemmen. begeleiden en

eventueel corrigeren

- de gewenste sociale consequenties van.de economische ont-

wikkeling kan bevorderen en de ongewenste voorkomen of

mitigeren.

Ofschoon men momenteel op vele plaatsen en op steeds
groter schaal op bepaalde specifieke terreinen ook tot so

ciale planning en zelfs tot enige gecombineerde socio eco

nomische planning probeert te komen (b.v. op het gebied van
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de volksgezondheid, het onderwijs en de bevolkingsgroei),
bestaat er echter tot nu toe nog geen "corpus doctrinae"

voor de hier gepropageerde integrale ontwikkelingsplanning.

In de meeste bestaande plannen verleent men weliswaar

enige lippendienst aan het overweldigende belang van de be-

doelde sociale factoren, maar meestal gaat men daarna weer
direct over tot de orde van de dag, die dan veelal bestaat

uit puur economische "input output"-matrices kapitaals-
coefficienten, marginale "propensities" tot sparen  inves-

teren, substitueren, etc.etc.  Benj amin Higgins noemt  dit
zeer terecht een van de allergrootste en allerbelangrijkste

obstakels op de weg naar de ontwikkeling der arme landen.
1)

Omdat er, zoals gesteld, op dit moment nog geen algemene

methodologie voor integrale ontwikkelingsplanning bestaat

en het tijdstip waarop we deze zullen bezitten, ook nog ver
verwijderd lijkt, zijn in dit stadium de volgende twee ta-

2)ken voor de planningtheoretici van het grootste belang:
-- het empirisch toetsen van bestaande en met behulp van de

traditionele variabelen opgestelde planningmodellen in

een groot aantal socio,cultureel verschillende achter

grondsituaties;

-- de constructie van nieuwe modellen, waarin naast de tra-

ditionele economische variabelen ook zo veel mogelijk
relevante sociale variabelen als onderdelen in het alge-

mene socio economische systeem opgenomen worden. Moge-
lijke voorbeelden hiervoor zijn de .constructie van groei-
modellen op basis van bestaande intercorrelatiematrices

van een groot aantal socio-economische sleutelvariabelen,

1) B. Higgins: An Economist's View; Art. opgenomen in: De Vries en Medina
Echavarria(Ed): Social Aspects of Economic Devel opment in Latin
America; Vol.II, b]z. 141-255.

2) Zie Higgens: blz. 245-251.
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het gebruik van de Leontief-input-output-tabellen met gecom-
bineerde sociale en economische grootheden en tenslotte het

opbouwen van systemen van vergelijkingen, waarin naast de
economische, ook sociale variabelen worden opgenomen.

ad. c.)

De participatie van de bevolking bij deze planning is meest-
al een uitermate moeilijk en zeer delicaat punt. In de mees-
te ontwikkelingslanden ontbreekt immers een gi·ote middenklas-
se en de kloof, die er tussen de kleine, leidinggevende elite

en de grote massa van het nog meestal onmondige volk gaapt.
is meestal moeilijk te overbruggen.

De elite. waaruit de overheid en haar "planners" voortkomen,
heeft altijd voor het volk gedacht en beschouwt het als de
gewoonste zaak van de wereld  dat deze traditie ook in de
planning wordt voortkezet  De houding van de bevolking hier-

tegenover is meestal sterk ambivalent.
Omdat zij de gevolgen van deze traditie altijd aan den lijve
heeft moeten ondervinden, h#eft zij niet zelden gegronde re-
denen om de elite te wantrouwen, maar aan de andere kant is
zij in meerderheid nog te dociel en te onmondig om zelf een
stuk van de medezeggenschap op te eisen. Het gevolg van deze
situatie is ve.elal  dat het volk de plannenmakerij van de
elite niet au serieux neemt en niet zelden als kleine kinde
ren de overheid de oren van het hoofd vraagt als deze de men-
sen gaat polsen over wat ze zelf willen  dat er gedaan zou
moeten worden, 1)

De enige realistische en onder de gegeven omstandighe-
den adequate manier om uit deze impasse te geraken is. dat
men zoveel mogelijk gaat trachten de in het vorige hoofdstuk

1) J.A. Pcnsioen; Social Planning as an Instrument of Social Policy, Publicatie
van het Institute of Social Studies,  No.18,  Den  Haag,   1959
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behandelde "hefbomen" actief bij het planningproces te be-
trekken.

In de meeste landen beginnen deze op dit moment al ac-
tief in beweging te komen. Zij vertegenwoordigen in feite

de krachten, die in onderling verband uiteindelijk niet al-
leen de engere sociale kwestie zullen moeten oplossen,"                     "

maar tegelijk daarmee ook voor de taak staan,om de noodza-

kelijke bredere sociale aanpassing te bewerkstelligen. wel-

ke door de op gang komende economische ontwikkeling en

maatschappelijke schaalvergroting vereist is.
Gaat men derhalve de toekomst door planning bewust en

logisch ordenen, dan zal men hierbij niet alleen de over-
heid, maar ook de groeperingen in de sfeer van het sociale

werk (in de breedst mogelijke zin van het woord) en- van de
vakbeweging moeten betrekken.

De diverse manieren, waarop dit kan en moet worden ge-

daan, werden in grote lijnen al in het vorige hoofdstuk

uiteengezet. Kort samengevat komen deze er alle op neer,

dat men ook met de integrale nationale ontwikkelingsplan-
ning de weg zal dienen te 'volgen, die thans overal in de
onderontwikkelde wereld op het beperktere vlak van de

"community development" 21 enkele decennia gevolgd wordt.
De overheid stelt hierbij in groter verb,and, in algemene
termen en onder constante raadpleging en wederzijdse be-

invloeding met de diverse pressiegroepen op het nationale

(provinciale,districts ) niveau een rationeel plan op,

over wat onder de gegeven omstandigheden in de betreffen-

de periode noodzakelijk, wenselijk en politiek en econo-

misch haalbaar lijkt.
Vervolgens probeert men hiervoor de bevolking zelf te win-

nen en te enthousiasmeren, maar vraagt tevens aan de klei-
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nere locale of functionele groeperingep, om ook zelf hun
eigen specifieke wensen en verlangens kenbaar te maken.

Naargelang deze laatste prioriteiten met het algemene
plan blijken te kloppen, verstrekt men van bovenaf bijstand
(door subsidies, technische en materiaalhulp) bij het reali-

seren daarvan. Hoe meer men echter op de lagere niveaux van
de door de overheid uitgevaardigde algemene richtlijnen
wenst af te wijken, hoe minder hulp men van bovenaf krijgt.

.**:

Het ligt derhalve in de lijn der verwachting, dat de op
gang komende aanwendings- en samensmeltingsprocessen van de

"hefbomen", die naar successieve oplossing van de sociale
kwestie en daarmee'in breder verband naar herintegratie van
het economische en het sociale tenderen, in de ontwikkelings-
landen op een veel sterker bewust geleide en zelfs geplande
manier tot de synthese van "welfare state" en "responsible
society" zullen voeren, als dat bij ons in het Westen gedu
rende de afgelopen periode het geval was.
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SLOTBESCHOUWING

1.   In deze studie kon worden aangetoond. dat we in de we-

reld van vandaag op twee fronten tegelijk met een mas-

saal optredende en hoogst urgente problematiek geconfron-

teerd worden, welke tot wezenlijk dezelfde grondoorzaken te

herleiden is, die voortgestuwd wordt door een soortgelijk

bewustwordingsproces en die door het gebruik van soortge-

lijke "hefbomen" langs essentieel dazelfde ontwikkelings-
stadia naar een analoge oplossing tendeert  als destijds de
"                     "sociale kwestie binnen het raam van de Westerse nationale

samenle vingen.

Op het mondiale vlak is dit het vraagstuk van de ver.
houdingen tussen de kleine groep rijke en de meerderheid van

.,
de arme naties in een steeds meer een wordende wereld en

binnen de samenleving van elk der vele ontwikkelingslanden

de problematiek rond de op gang komende emancipatie van het

gewone volk.

Beide vraagstukken kunnen terecht als "sociale kwes-
ties" gekwalificeerd worden.

2.   Evenals dat in de afgelopen anderhalve eeuw in de nu

ontwikkelde, rijke landen van Europa en Amerika het
geval was, zo kunnen ook de twee nieuwe, thans acuut wor-

dende "sociale kwesties" n6ch in hun oorsprong. n6ch in
hun verdere toekomstige ontwikkeling en successieve oplos.

sing los gedacht worden van:
- een op gang komende doorbraak naar gestage economische

groei,

- het intense en allesomvattende proces van socio-culturele
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transformatie, schaalvergroting, dynamisering en rationa-

lisatie, dat daarmee gepaard gaat;

- de door Hoefnagels gesignaleerde tendens naar grotere ge-

lijkheid voor de groepen, die de samenleving vormen.

Deze doorbraak op economisch terrein is in feite de

voorhoede en gangmaker, (maar als zodanig ook een onderdeel)
van het algehele socioculturele transformatieproces, dat de

wereldmaatschappij en die van de afzonderlijke onderontwik-
kelde landen thans doormaken. Hij veroorzaakt hiermee de

algemene maatschappelijke crisistoestand, welke als h&t
grote kenmerk van de transitie-periode van de overgang van

het traditionele naar het moderne maatschappijbeeld moet

worden gezien. Deze algehele crisistoestand uit zich in
eerste instantie en in zijn meest acute vorm in een "soci-

ale kwestie", zoals deze ook destijds binnen de Westerse

samenlevingen gesteld werd.

Naargelang vervolgens de groei van de economie doorzet en

in onderlinge samenhang daarmee ook de drie hefbomen van

overheidsinterventie, het optreden van pressiegroepen en

het sociale werk in actie komen, kan er successief aan een

geleidelijke oplossing van deze "kwestie" gewerkt worden.
De "kwestie" zelf krijgt tijdens dit proces echter steeds
nieuwe facetten, ze wordt voortdurend anders geaccentu-

eerd en de groepen, die erbij betrokken raken, worden steeds

groter. M. a.w  de schaal, waarop het "sociale vraagstuk"
gesteld wordt en waarop men naar oplossingen zoekt, wordt
ook steeds uitgebreider. Dit proces gaat door. tot het ten-

slotte het hele vraagstuk van de evenwichtige, gestage en
integrale socio-economische ontwikkeling van de hele maat-
schappij omvat. Op grond van de behandelde indicaties,



429

bestaat er reden om aan te nemen, dat het in beide gevallen

er heen tendeert, dat uiteindelijk het hele complex van ze-

kerheden en ontplooiingsmogelijkheden, die de traditionele

maatschappij aan haar leden op beperkte schaal, op persoon-

lijke en irrationele wij ze  en op basis van fundamentele  on-
gelijkheid verschafte, (maar die tijdens het overgangssta-

dium naar de moderne maatschappij grotendeels verloren gin-

gen, Y·eerst formeel en na verloop van tijd ook materieel,

in veel grotere maatschappelijke verbanden, op rationeel-

burocratische en onpersoonlijke manier en op basis van fun-

damentele gelijkheid van allen, in een komende "welfare

state (world)" en "responsible (world) society" zal worden

teruggegeven.

3.   De drie, in dit boek behandelde, "sociale kwesties"

zijn niet alleen in wezen soortgelijke verschijnsels,
maar  ze zijn daarenboven  ook  op  vele  wij zen onverbrekelijk
met elkaar verbonden en van elkaar afhankelijk.

Zo zijn de internationale kwestie op wereldschaal en

de nationale sociale kwesties binnen de ontwikkelingslanden

een duidelijke voortzetting van de processen, die in de rij"
ke landen, tegelijk met de doorbraak naar economische groei,

plaats vonden.

De internationale "sociale kwestie" ontstond immers

tengevolge van het feit, dat een kleine minderheid van lan-

den erin slaagde,om op het mondiale vlak een doorbraak naar
gestage groei van de wereldec6nomie te forceren.

Een dergelijke doorbraak naar mondiale groei veronder-
stelt echter, dat de naties, die hem teweeg brachten, ook

binnen hun eigen nationale maatschappij een soortgelijk

proces van zich zelf stimulerende groei op gang wisten te

brengen.
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Nationaal bezien is een voortgezette economische groei
in de "long run" echter alleen maar mogelijk, als tegelijk
daarmee de hele maatschappij,met haar hele sociale mentali-
teit, instituties en structuren op een voor de grote massa

bevredigende manier op dit groeiproces afgesteld kan worden.
Dit lukte in de tegenwoordige rijke landen, doordat de pro-

cessen, die naar oplossing van de met de groei ontstane
"sociale kwesties" tendeerden, tegelijk hiermee ook de nood-
zakelijk geworden veel algemenere sociale aanpassing tot
stand brachten.

--

Hiermee is echter een van de vele banden aangegeven, die er
„                                                                            "tussen de westere, sociale kwestie en het internationale

ontwikkelingsprobleem bestaan. De relatieve oplossing van
het eerste probleem leidde tot het ontstaan van het tweede.

Daar komt nog bij  dat de demonstratie effecten, die van de

westerse sociale problematiek uitgaan ook op internationaal
..ferrein een grote rol spelen. Deze rol is zo groot en zo' be-

langrijk dat verondersteld mag worden, dat het mondiale ont ·
wikkelingsprobleem ook op wezenlijk soortgelijke manier zal
worden opgelost, als dit in de rijke landen (inclusief de
Sowjet Unie) met de interne "sociale kwestie" het geval was.

De interne sociale kwesties, die momenteel binnen de
nationale samenlevingen van steeds meer ontwikkelingslanden
acute vormen gaan aannemen, hangen ook ten nauwste met de
andere twee vormen van problematiek samen.

Ze ontstaan enerzijds ten gevolge van het algehele so-
ciale transformatieproces, dat in de traditionele maatschap-
pijen van deze landen samen met de westerse doorbraak naar
groei en de hierdoor veroorzaakte internationale "sociale
kwestie" op gang komt en anderzijds door het voorbeeld van
de nu rijke landen.
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Zij kunnen alleen maal opgelost worden als ook binnen

deze gebieden de economische groei werkelijk doorzet en als
men tegelijkertijd hiermee erin slaagt, om het traditionele
complex van zekerheden en ontplooiingsmogelijkheden, die

met de oude maatschappijvorm verloren gingen of zullen gaan,
op moderne basis te herstellen.

Voor het bewerken van de gewenste doorbraak naar groei

is hulp van buiten onontbeerlijk. De omvang hiervan is ech-

ter, zoals uiteengezet  afhankelijk van de graad, waarin op

het internationale vlak een oplossing van de internationale

ontwikkelingsproblematiek wordt gerealiseerd.

Bij het tot stand brengen van de noodzakelijke nieuwe

maatschappijorde profiteert men enerzijds van alle mogelij-
ke demonstratie effecten uit de westerse sociale geschiede-

nis en kan men anderzijds naargelang ook de internationale
kwestie naar een oplossing tendeert, op meer steun uit de

rijkere delen van de wereld rekenen.

-    Omgekeerd zal echter ook de internationale sociale

kwestie niet tot een oplossing 1%unnen komen  als niet tege-

lijk ook de interne sociale problemen van de ontwikkelings-
landen worden overwonnen. Slaagt men hier immers niet in,
dan komt ook de economie niet tot groei. Het land zelf

blijft relatief arm en de objectieve basis voor de mondi-
ale sociale kwestie blijft bestaan.
-    En'tenslotte kan men stellen, dat ook de integrale

ontwikkeling van onze eigen westerse landen niet voltooid
kan worden, woordat ook die van de tegenwoordige arme lan-

den zijn eindpunt nadert. In een groeiende wereldeenheid

is immers geen volk op de duur waarlijk vrij  of werkelijk
in staat om zijn eigen nationale belang volledig te reali-

seren  zonder dat het dit is en doet, samen en in onderling

verband met de andere volken.
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Het nationale belang van elk land komt pas volledig tot

zijn recht, indien het met dat van alle andere landen op

adequate manier in het algemene wereldbelang opgaat.

4.   De hier gegeven beschouwing van het "ontwikkelings
vraagstuk" als "sociale kwestie" geeft verder ook een

visie op de toekomstige verhoudingen tussen de rijke en de

arme naties.

Indien men de internationale tendenzen. welke in het voor

gaande werden uiteengezet, parallel met de overeenkomstige
historische ontwikkelingen uit de nationale "sociale kwes-
tie" in de toekomst door-extrapoleert, dan krijgt men daar-

mee, weliswaar slechts in grote contouren maar toch duide-.

lijk genoeg, een beeld van een lange periode van interna-
tionale onrust, crisisbewustzijn en strijd, die de wereld
nog te wachten staat. Daarnaast echter ook van het verloop

van deze strijd, van zijn uiteindelijke uitslag,en van de
"hefbomen waarmee deze uitslag tot stand zal worden ge19

bracht en van de toekomstige wereldmaatschappij, waar de

ontwikkeling naar toe gaat.

Als het waar is: dat regeren vooruitzien betekent,

dan kan deze conceptie voor de politici, die zich met de

oplossing van het ontwikkelingsprobleem in groter verband

bezig houden, van grote waarde zijn.

5-   Als men het "ontwikkelingsprobleem" als een "sociale

kwestie" ziet, worden daarmee ipso facto een groot

aantal, op het eerste gezicht disparate feiten en omstan-

digheden causaal en functioneel met elkaar in verband ge-

bracht, in een groter kader geplaatst, in hun dynamiek

logisch-inzichtelijk verklaard of "verstehend" begrepen.
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Dit geldt o.m. voor de tegehwoordige onrust en emotionele

woelingen in de, ontwikkelingslanden de houding van deze na-
ties jegens het Westen. hun "ondankbaarheid" voor de geboden
hulp, de tekortkomingen van het tegenwoordige volkenrecht,

de ambivalente houding vaii de rijke naties jegens de armoede

in de wereld, het verband tussen de nationale "sociale kwes-
ties" en het mondiale ontwikkelingsprobleem, tussen UNO in-

grijpen, bilaterale ontwikkelingshulp, internationale han-

delsconflicten en een groeiende wereldeconomie etc.etc.
D ,

Het is derhalve zinvol deze zienswijze als een van de hulp-
middelen tot een beter begrip van het ontwikkelingsvraagstuk

te hanteren.

****
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APPENDIX 2

PROEVE TOT EEN
NADERE CONCRETISERING VAN DE TAAK VAN DE

ARBEIDERS VAKBEWEGING IN DE ONTWIKKELINGSLANDEN

Bij deze opsomming zijn wij uitgegaan van de sociaal-ecanomische orde,
zoa]s die momenteel in de meeste achtergebleven landen bestaat, n. 1. die van
een nog steeds overwegend vo]gens ] ibera] e principes functionerende economie,
die echter steeds meer door overheidsdirigisme wordt beinvloed.

Dit a] gemene bee]d wordt vervolgens  voor de andere voorkomende maatschap-
pij vormen, waar nodig, nader gekwal ificeerd

Welnu, binnen deze vrijwel a]gemeen ge]dende situatie kan de vakbeweging
haar functie trachten uit te oefenen door zich aan de volgende deeltaken te

wijden: 1)

A. Bdinvl oeding  van de staat, opdat  deze:
a    ter  versterking  van de eigen positie der vakbeweging  o. a. :

-  de  vakbeweging  a] s de vertegenwoordigster der georganiseerde arbeiders
en haar recht tot het voeren van vakactie erkent;
eventuee] bestaande legale hindernissen voor de vakactie uit de weg
ruimt;

- de arbeiders tot ]idmaatschap van de vakbeweging en tot contributiebe-

ta]ing verp]icht.

-  de  vakbeweging  a] s mede-verantwoorde]ijke en mede-bel anghebbende  par-
tij bij het ]eiding geven aan de sociaa]-economische ontwikke]ing er-
kent en een organisatorische structuur opbouwt, waarin deze medezeggen-
schap tot zijn recht komt.

b   ter  vergroting van de ontwikke]ingsinspannibg  o a.
- de ]eiding van het ontwikkelingswerk op zich neemt en dit op systema-

tisch geplande manier tot uitvoering brengt,

-  alle beschikbare krachten  en alle bevolkingsgroepen naar draagkracht
bij dit ontwikke] ingsstreven inschakelt. B.v: via reorganisatie van
het be]astingsysteem (be]asting op ]uxe-consumptie, op niet-geinves-
teerde winsten, op onproduktief geld-, hapitaa]- of grondbezit, op de
potentiele  i. p.v. de actuele winstkracht  van land, bedrij ven  of  ge]d
etc ), de socialisatie van niet-produktieve of te weinig herinveste-

rende ondernemingen;
- staatsbedrijven in die sectoren opricht, waar het particu]iere initia-

tief kenne]ijk te kort schiet,

1) Op welke daarvan in e]k speciaa] geval de meeste nadruk moet worden ge]egd,
kan  vanze]fsprekend a] leen maar aan de hand van de rea]iteit  in het betref-
fende  land  ze] f nader worden geconcretiseerd
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- de investeringen in de economische- en sociale infrastructour, die het land
voor de ontwikkeling nodig heeft, verricht;

- de externe sociale strij d zo voert, dat de hulp van buitenaf zo groot moge-

lijk wordt

c  ter behartiging van het directe arbeidersbelang, o a:
- steeds meer het karakter van een volksstaat krijgt en het algemene be]ang

voor de particuliere   groepsbelangen van een rijke oligearchie  ]aat  gaan:
- de internationa]e arbeidswetgeving, voor zover mogelijk en wenselijk, na-

leeft,

- de wette]ijk geregelde lonen en arbeidsvoorwaarden niet slechter ]aat zijn,
dan onder de gegeven omstandigheden absoluut noodzakelijk is. Een progres-
sieve verbetering hiervan moet in het vooruitzicht worden geste]d

-  voor na] eving  van de vastgeste]de  1 oan- en arbeidsvoorwaarden zorg draagt
- de investeringen zo verricht, of laat verrichten, dat daarmee een zo groot
moge]ijke werkge]egenheid en zovee] mogelijk human capital gecrederd

„                 „

wordt

-  het  sociale  werk zo ]eidt, dat daarmee de ongewenste bij gevolgen  van  het
ontwikkelingswerk zovee] mogelijk gemitigeerd worden (b.v. via"community

"deve] opment" en community organisation, " etc.
- geen sociale wetgeving afkondigt, die alder de gegeven omstandigheden toch

niet nageleefd worden kan
- de exodus van het platteland naar de steden zodanig beinvloedt, dat de ne-

gatieve invloed op lonen en arbeidsvoorwaarden hiervan, vermindert.
B. Beinv] oeding  van de werkgevers, opdat  deze

a.   ter  versterking  van de eigen positie der vakbeweging  o. a.·
-  de  vakbeweging als vertegenwoordigster der georganiseerde arbeiders  en  haar

recht tot het voeren van vakactie erkent
-  binnen  het  raam der algemene overheidsbepa] ingen samen  met de vakbeweging

in C. A.0. ' s de lonen en verdere arbeidsvoorwaarden  van de arbeiders regelen.
"-  waar  moge] ijl;  met de vakbeweging " closed  shop  " of union shop agreements"

afs]uit

- de arbeidersvakverenigingen een zo groot moge]ijke medezeggenschap in het
bedrij f toestaan.

b.   ter  vergroting  van de antwikkel ingsinspanning  o. a.:
-  hun winsten zoveel moge]ijk herinvesteren.
-  hun   bedrij f zo optimaal moge] ij k   1 aten produceren,
-  de  "  human rel ations binnen het bedrij f verbeteren;3,

-  de  corruptie  en het nepotisme  die er bestaan, doen verminderen.
c.  ter behartiging van het directe arbeidersbelang o.a. :

-  waar  moge] ijk hogere lonen  beta]en en betere arbeidsvoorwaarden verschaffen;
( afroming  van   het voor conspicuous consumption " bestemde winstaandee]),

.
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-  de  arbeidsintensiviteit  van het bedrij f zo groot   ] aten   zijn,   al s  met  de
gewenste rationa]isatie va]t te rijmen;

-  de investeringen zoveel mogelijk een sociaa] karakter geven.

C    Bei nv]oeding  van de arbeiders  ze] f, opdat deze:
1)

a  ter versterking van de eigen positie der vakbeweging o. a.:

-  zich  zowel  in de stedel ij ke industrie  al s  op  de p] antages en andere  land-
bouwbedrijven in valiverenigingsverband organiseren en met e]kaar samen-
werken;

-  de  vakbeweging  a] s de voornaamste representante en verdedigster  van  het
arbeidersbelang erkennen;

- de benodigde contributies voor het vormen van weerstandskassen en de
financiering der vakactie in het algemeen bijeenbrengen;

b  ter vergroting van de nationale ontwikkelingsinspanning o. a.:
- bij het stellen van eisen tot loonsverhoging en verbetering der secun-

daire arbeidsvoorwaarden   met  de a] gemene ontwikkel ingsdoe] einden   reke-
ning houden;

- eventuele irrationele acties tegen de invoering van machines en andere
vormen van rational isatie en modernisatie  met  het  oog  op het ontwikke-
lingsbel ang staken;

- loyaa] aan de verhoging van de arbeidsproduktiviteit meewerken, door

zich te scholen;

de nodige discipline en
in het algemeen de hele mentaliteit aanleren, die voor het werk in een
modern bedrij f noodzake]ijk  is:

-  ze] f via arbeiders ideeEnpools  het ontwikkelingswerk stimu]eren  (naar
Russisch voorbee]d) en zich in hun C.A.0.'s tot een grotere krachts-

inspanning verplichten.

c   ter behartiging van eigen belang o.a.:
- actief aan het werk der vakbeweging meedoen;
- gebruik maken van de hun geboden moge]ijkheid tot scholing:
-  een groter gevoel van eigenwaarde  en ze] fbewustzijn ontwikkelen;
- gebruik maken van de mogelijkheden, die hun voor de verbetering van

hun materiBle en cu]turele levenspeil ten dienste staan (o.a. coopera-
ties, verzekeringen, " community development " ).

D. Beinvl oeding  van de publieke opinie, de Kerken, de politieke partijen  en  de
overige krachten in het maatschappelijke leven, opdat deze in de crisistoe-

stand, waarin de onderontwikkelde landen zich bevinden, via de schepping

1) G.Vaillant: La Formation Ouvriere par les Syndicats: Revue Action Populaire,
okt. 1957, p. 915-944.
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van een soci#al geweten en daadwerke]ij ke actie, het goede recht der vakbe-
weging  om  de be] angen der arbeiders te verdedigen   en  hen als groep  te  ver-
tegenwoordigen, erkennen, de geste] de doel einden  en de vakbeweging  bij   de
verwezen]ijking daarvan ondersteunen (of in e]k geva] niet tegenwerken).

E    B6inv]oeding  van de zusterorganisaties  in de rijke  1 anden, opdat  deze:
a. ter versterking van de positie der vakbeweging in de ontwikke]ingslanden

deze morele, technische, organisatorische en materi&]e steun verlenen;

b. ter vergroting van de ontwikke]ingsinspanning de internationale hulpver-
]ening trachten te intensiveren;

c.   ter  behartiging  van het directe arbeidersbe] ang de arbeiders  in  de  ont-
wikke]ings]anden met steunacties (eventuee] adopties) bij het bereiken
van een hoger levenspeil bijstaan.

* * * *

-        In een corporatie f georganiseerde maatschappij  bl ijft de bovenstaande
]ij st  van de moge]ijkheden onverkort gehandhaafd.

-    In een democratisch-socialistische maatschappij za] de invloed van de

vakbeweging op het staatsapparaat een nbg grotere nadruk moeten krijgen,
omdat dit staatsapparaat aan de ene kant een grotere inv]oed uitoefent op

de richting van het he]e sociaal-economische ]even en aan de andere kant
ook  de  rol  van de ondernemers (gedeel tel ijk) overneemt.

Zij   za]   er  in een derge] ijke maatsrhappij vooral   zorg voor moeten   dra-
gen, dat de socialistische staat zijn socialistische principes t.a.v. de

arbeidende k]asse inderdaad za] nalcowen.

-    In een syndicalistische maatschappij naar het voorbee]d van Joegoslavi&,
wordt de vakbeweging  zel f in samenwerking  mit de staat,   met  de ] eiding  van
het bedrij fsleven belast.

De groep private ondernemers  valt  hier  weg,   maar de vakbeweging  krij gt
hier  de bij zonder moeilijke  taak, om onder oppertoezicht  van de staat  de
door deze groep, in een ]iberale maatschappij uitgev6erde taak, over te nemen.

Ze moet derhalve jegens zich ze]f nu de critische houding aannemen, die ze
in een derge]ijke maatschappij tegenover de ondernemers zou hebben aange-
n omen.

In  de communistische maatschappij, zoals  die  in  de 1 anden achter het  ij ze-
ren gordijn bestaat, hebben de vakverenigingen een duidelij k ander cachet.

De produktiemiddelen zijn hier in handen van de staat geconcentreerd en

de   staat is formeel   een   werk tuig  vaor het uitvoeren   van  de  wil   van  het  wer-
kende volk.

Particuliere ondernemers zijn er niet meer en tegenover zijn eigen werktuig
hoeft het proletariaat zich volgens de heersende theorie niet te verdedigen.



APPENDIX 3

LIJST VAN DE VARIABELEN UIT TABEL 1

In tabel 1 kanden door gebrek aan plaatsruimte de namen der gebruikte
variabel en slechts  in  verhorte vorm worden weergegeven·
Hieronder volgt een lijst met de volledige aanduidingen.
(Alle cij fers slaan  op de jaren 1960/1961)

1. Totale bevolking (in mi]joenen)

2.  Bevolkingsdichtheid per km
2

3.     Geschatte j aarlijkse bevolkingsgroei in percentages
4.     Levensverwachting  in  ja ren   op  het tij dstip der geboorte   voor

manne]ijke inwoners

5. Bruto sterftecij fer

6.   Kindersterfte  cij fer
7.  Aanta] artsen per 10.000 inwoners

8. Aanta] ziekenhuisbedden  per 10.000 inwoners

9.  Gemiddeld dagelijks calorienverbruik

10.  Gemiddeld dage]ijks proteinenverbruik

11.     Percentage vol wassen  analphabeten

12. Percentage overheidsuitgaven voor onderwij s  als  deel  van  het  B. N. P.

13. Ratio school bezoek   l ager onderwij s
14. Ratio schoo]bezoek midde] baar onderwij s
15. Aantal studenten hoger onderwijs  per 10.000 inwoners

16. Aanta] studenten technisch hoger onderwij s per 10.000 inwoners
17 4  Leer]ing-leraar verhouding bij het lager onderwijs

18. Krantencirculatie per 1.000 inwoners

19.     Gemiddeld j aarlijks bioscoopbezoek
20.     Aan tal radio' s  per 1.000 inwoners

21.    Percentage  van de bevol king  dat in steden woont

22. Percentage arbeidskrachten  in  l andbouw
23. Gedeel te nat. inkomen voor werknemers

24.     Percen tage  hui zen  met  3   of meer personen per kamer



24. Percentage huizen met 3 of meer personen per kamer

25. Gemiddeld aanta] kamers per woning

26. Percentage woningen met waterleiding

27. Percentage woningen  met e] ectriciteit

28. Gemiddeld aantal personen per k amer

29. B.N.P. in mi]joenen dollars

30.    Geschatte  j aarl ijkse groei  B.N.P.   over de periode 1961-1966

31. Consumptieve overheids uitgaven als % van B.N.P.
32.    Oorsprong B.N.P.: landbouw

33.   Oorsprong B.N.P.: industrie / mijnbouw

34.   Oorsprong B.N.P.: transport

35.    Oorsprong B.N.P.:  al le overige sectoren

36. Gemidde]de spaarquote

37. Gemidde]de investeringsquote

38.  Geschatte kapitaa]scobfficidnt

39.  Export als percentage van het FLN. P.

40.  Import als percentage van het B.N.P.
41. Hoofdelijk inkomen in U. S. dollars

42.    Inf] atie: Indexcij fers van consumptiegoederen  ( 1958  =  100)

43. Gemidde]d jaarlijks energie verbruik per hoofd van de bevolking
in Ki]owatt-uren

44.  Percentage van de totale export voor drie goederen
,.

45.  Percentage van de tota]e export voor een goed.

* * *
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Onder deze omstandigheden bestaat er dus geen belangentegenstelling tussen
staat en valcvereniging en  kan  men  van deze ]aatste  a] ]een  maar ver] angen,  dat
ze met de staat loyaa] het bereikim van de a]gemene doelstellingen - in casu
o a de ontwikkelingsdoe]stelling(:n - bevordert.

De  nadruk  van het vereniging, werk komt onder deze omstandigheden derhal -
ve niet op de versterking van de eigen positie of de behartiging van het enge-
re  arbeidersbe]ang,   maar  op  het  hel pen verwezenlijken  van  de  door de staat  ge-
stelde ontwikkelingsdoeleinden te ]iggen.

In  feite  is de vakbeweging hiermee echter vol 1 edig een instrument gewor-
den in handen van de a]machtige staat, dat door deze gebruikt wordt om de fak-
tor  arbeid op georganiseerde  wij ze  bij de produktieve inspanning van  de hele
natie zo efficient moge]ijk in te schake]en.

Hoe  succesvo] een dergelijke  inschakeling  kan  zijn,  bewij zen de specta-
culaire  resultaten,   die  door de Sowjet-Unie  op deze wijze sinds het begin  der

vij fjarenplannen werden behaa]d.
Oidanks de grote nadruk op de vergroting van de ontwikkelingsinspanning

blijkt in de praktijk echter, dat ook onder het communisme de vakbeweging,
zij het dan ook veel minder dan in het Westen, het directe arbeidersbe]ang
tegenover de staat verdedigen moet. Zo gaven op een internationa]e conferen-
tie  met  name de afgevaardigden  van   Po] en volmondig  toe,   dat  ook   in een derge-
lijke maatschappij de vakbeweging het arbeidersbel ang tegenover de bureaucra-
tie en de willekeur van het staatsapparaat vertegenwoordigen en verdedigen
moet. 1)

1)  Zie  J.Wiskielis en M.Krukowski: Les Syndicats  en  Pol ogne: in: Institut  de
Sociologie: Les Syndicats  dans   ]es  Pays  de  L' Est, Brusse],   1962,
pp. 45-61.
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STELLINGEN

C.J.L. Bertholet

HET ONTWIKKELINGSPROBLEEM
IN SOCIAAL PERSPECTIEF



I

Het socio-economische ontwikkelingsvraagstuk is ten

zeerste gebaat met de erkenning van de integrale ont-
wikkelingsleer als zelfstandige tak van wetenschap.

II

De  stelling  van  Benj amin Higginsl), waarin  deze de stand-
punten van Ragnar Nurkse2), en van Albert Hirschman3)

synthetiseert, door te betogen, dat economische groei

op de korte termijn door het bewust creeren van oneven-

wichtigheden op gang kan worden gebracht, maar op de
lange termijn altijd naar een nieuwe evenwichtssituatie
moet leiden, geldt ook voor de community development.

III

Community development is belangrijker als theoretische

basisconceptie achter de hele integrale ontwikkelings-

inspanning van een land. dan als poging, om in projec-

ten van beperkte schaal kleine gemeenschappen tot ont-

wikkeling te brengen.

IV

Verabsolutering van de "Ganzheit"-gedachte in de cultu-
rele antropologie kan licht tot een averechtse houding

jegens het ontwikkelingsprobleem leiden.

V

Het "sociale werk" moet in het tegenwoordige ontwikke-
lingsstadium van vele arme landen meer gericht zijn op

doorbraak naar economische groei dan op het opheffen

van acute noden.

1) B.Higgins: Requirements for rapid economic deve] opment in Latin America;
in:Social aspects of economic development in Latin America.
(Ed:E. de Vries & J.Medina Echavarria) INES(]0, 1963.

2)   R.Nu rkse: Problems of capital formation in underdevel oped countries;
Oxford, 1953.

3) A.Hirschman: The strategy of economic development; New-York, 1958.



VI

De door Rostow's cijfermateriaal gesuggereerde tendenz,
dat de periode, welke tussen de start en het tijdperk

van de massaconsumptie verstrijkt  steeds korter wordt,
hoeft zich in de tegenwoordige ontwikkelingslanden niet

per se voort te zetten.

Als deze periode echter niet belangrijk korter kan wor-

den gemaakt, moet men ernstig met een steeds explosie-

ver wordende situatie in deze gebieden rekening houden.

VII

De basisideeon die door Dr H.Hoefnagels in zijn werk
"De problematiek van het menselijk samenleven" worden
uiteengezet, moeten als een belangrijke bijdrage tot
de positieve sociologie worden beschouwd.

VIII

Questionaires met relevante informaties over het soci-

ale milieu van candidaten vogr een vliegeropleiding,

kunnen op wezenlijk dezelfde manier en met even veel
kans op succes als psychologische tests, bij het voor-

spellen van toekomstige vlieggeschiktheid van aspirant

straaljagerpiloten worden gebruikt.

IX

De stelling van R.Linton, dat nieuwe cultuurelementen

voornamelijk worden aangenomen en in de eigen cultuur
geintroduceerd door mensen met hoge status en hoog

prestige, moet als eenzijdig en onvolledig worden ver-

worpen. 1)

1)  R, Adams: Personnel  in  cul ture change,  a  test  of a hypothesis;
Social Forces, Vol.30, 1951, blz. 185-189.

A



X

De theorie, zoals deze door Professor Mag.Dr F.A.Weve

in het opstel over "Het algemeen welzijn" wordt uit-
eengezet, moet ook onder de tegenwoordige tijdsomstan-

1)digheden nog  als bij zonder actueel worden beschouwd.

XI

"De vervanging van de term "christelijke naastenliefde
door "medemenselijkheid" moet als een verarming be-
schouwd worden

XII

Aangezien de parate gevechtswaarde van de Limburgse

schutterijen, de Brabantse handboogschuttersgilden en
de Nederlandse studentenweerbaarheidscorpsen zodanig

is achteruitgegaan, dat moet worden betwijfeld of zij
in dit opzicht thans meer dan folkloristische beteke

nis hebben, is het dienstig te overwegen, of (en zo ja

hoe) deze organisaties in het tegenwoordige stadium

van bewapening en strategie niet beter aan hun oor-

spronkelijke doelstellingen beantwoorden als hun in
B.B.verband een nieuwe, eigentijdse taak wordt opge
dragen.

1) F. A.Weve: Sociaal-wijsgerige opstellen; 1948.

L
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