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Dit boek wordt opgedragen aan: 

mijn vader Hein van Eijk (1919-2006: Someren, Noord-Brabant, Nederland) en 
mijn schoonvader Mzee Yusuph Maimu (± 1897-2005: Fuka, Kilimanjaro, Tanzania) 
beiden exemplarische voorbeelden van hardwerkende, sobere mannen uit boeren-
geslachten. 

Let’s drink to the hard-working people

Let’s drink to the lowly of birth

Raise your glass to the good and the evil

Let’s drink to the salt of the earth

Say a prayer for the common foot soldier

Spare a thought for his back-breaking work

Say a prayer for his wife and his children

Who burn the fires and who still till the earth

[…]

Raise your glass to the hard working people

Let’s drink to the uncounted heads

Let’s think of the wavering millions

Who need leaders but get gamblers instead

Spare a thought for the stay-at-home voter

His empty eyes gaze at strange beauty shows

And a parade of gray suited grafters

A choice of cancer or polio

The Rolling Stones, Beggars Banquet, The Salt of the Earth (Jagger & Richards 1968)
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Inleiding

In de ontwikkelingsliteratuur over Afrika worden vele mogelijke oorzaken gegeven
voor de achterblijvende economische ontwikkeling: de erfenis van het kolonialisme
en de slavenhandel, de Koude Oorlog-periode met zijn geografische en politieke
vertakkingen naar Afrika, de ongelijke economische verhoudingen op wereldschaal,
dumping van westerse gesubsidieerde landbouwproducten in Afrika en tariefmuren
in het Westen, de onbetrouwbare regenval in grote delen van Afrika, de relatief
onvruchtbare bodems, de snelle bevolkingsgroei, etnische conflicten, corrupte regi-
mes, zwakke nationale staten, burgeroorlogen, de materiële en culturele kloof
tussen westerse ontwikkelingsdeskundigen en de lokale plattelandsbevolking, de
kloof tussen de rijke lokale elites en de arme plattelandsbevolking, het gebrek aan
een middenstand en (soms) de ontwikkelingssamenwerking zelf. 

In (veelal informele) gesprekken met buitenlandse ontwikkelingsdeskundigen
worden soms ook culturele factoren genoemd en dan met name de andere (niet-
westerse) houding ten opzichte van arbeid. In de ontwikkelingsliteratuur echter
wordt het arbeidsethos nooit genoemd als een mogelijk remmende factor in het ont-
wikkelingsproces. Aangezien ik van mening ben dat deze factor een belangrijke rol
speelt in het ontwikkelingsproces en ten onrechte in de officiële literatuur wordt ver-
zwegen, tracht ik in dit boek het belang van het arbeidsethos aannemelijk te maken1. 

Deze factor heeft geen aandacht gekregen in de ontwikkelingsliteratuur omdat
het een uitermate (politiek en cultureel) gevoelig onderwerp is. Een bespreking van
het arbeidsethos kan gemakkelijk ontaarden in paternalistisch en racistisch getinte
bespiegelingen over bepaalde etnische groeperingen. Het moet echter mogelijk zijn
dit onderwerp op een (min of meer onbevooroordeelde) sociaal-wetenschappelijke
manier te benaderen zonder in al te gemakkelijke gemeenplaatsen te vervallen. 

Ik schrijf hierboven ‘min of meer onbevooroordeeld’ omdat een volkomen
objectieve wetenschappelijke benadering niet mogelijk is, ook niet bij natuur-
wetenschappelijke onderwerpen. Voor een uitgebreide discussie van onderliggende
wetenschappelijke paradigma’s met hun ontologische, epistemologische en metho-
dologische vooronderstellingen verwijs ik naar mijn proefschrift (Van Eijk 1998).
Oorspronkelijk ben ik als natuurwetenschappelijk onderzoeker opgeleid (overigens
wel met een aanzienlijke dosis sociale wetenschappen in mijn vakkenpakket) maar
naarmate mijn werkervaring in Afrika toenam, kwam ik meer en meer tot de
conclusie dat de belangrijkste hindernissen in het ontwikkelingsproces sociaal-
cultureel van aard zijn. 

Landbouwtechnisch gezien weten we wel hoe we hoge gewasopbrengsten in
Afrika kunnen bereiken, maar de daadwerkelijke realisering van zulke oogsten op de
akkers van miljoenen kleine boeren is een ander verhaal. Dan blijkt dat sociaal-
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economische factoren de realisering van de potentiële opbrengsten in de weg staan.
Voorbij deze sociaal-economische factoren (bijvoorbeeld een gebrekkige toegang tot
– en hoge prijs van – externe productiemiddelen, een inadequate infrastructuur en
onvoldoende mogelijkheden tot het op de markt brengen van producten) liggen
echter meer diepgaande culturele factoren, waarvan het arbeidsethos er één is. Om
beter te kunnen begrijpen hoe sociaal-culturele factoren het economische ontwik-
kelingsproces kunnen remmen dan wel bevorderen, ben ik de geschiedenis van de
economische ontwikkeling van Europa, wetenschapsfilosofie en andere sociaal-
wetenschappelijke literatuur gaan lezen. 

Naast mijn werkervaring op het platteland van Sub-Sahara Afrika, de bestudeerde
sociaal-wetenschappelijke literatuur en de wetenschapsfilosofische analyse in mijn
proefschrift, heb ik ook gebruik gemaakt van mijn dagelijkse woonervaringen in Sub-
Sahara Afrika. Uiteindelijk zijn het vooral de bijna dagelijks terugkerende ‘hinder-
nissen’ in het contact met Afrikanen die me aan het denken hebben gezet. Met
‘hindernissen’ bedoel ik hier vooral dat mensen uit verschillende culturen verschil-
lende houdingen tegenover bijvoorbeeld arbeid en tijd aannemen. Deze culturele
verschillen hebben invloed op zowel de werk- als woonervaring2. 

Het boek is opgesplitst in 6 delen. In hoofdstuk 1 van het deel Ontwikkelings-
samenwerking wordt de ontwikkelingssamenwerking met Sub-Sahara Afrika in het
perspectief van het vrijemarktdenken, de millenniumdoelen en de schuldkwijt-
schelding geplaatst. Tevens komt hier voor het eerst de vicieuze cirkel van lage
salarissen en lage arbeidsproductiviteit ter sprake. In hoofdstuk 2 worden een aan-
tal paradoxale situaties in de ontwikkelingssamenwerking besproken, zoals de
poging ‘hulp-tot-zelfhulp’ te genereren en de feitelijke afhankelijkheid van Sub-
Sahara Afrika van het westen tegenover de (formeel) gewenste onafhankelijkheid. 

In het deel Arbeidsethos en ontwikkeling wordt in hoofdstuk 3 eerst de lange
geschiedenis van de disciplinering tot arbeid in Noordwest-Europa besproken, een
proces waarin een traditionalistisch arbeidsethos geleidelijk wordt omgevormd tot
een moderne innerlijke arbeidsdwang. Deze beschrijving van hoe het arbeidsethos in
Noordwest-Europa tot stand is gekomen kan relevante lessen voor Sub-Sahara Afrika
opleveren. Vervolgens wordt in de hoofdstukken 4 t/m 11 de relatie tussen het arbeids-
ethos en verscheidene andere fenomenen onder de loep genomen. De relatie tussen
het arbeidsethos en onder andere het moderniseringsproces, gender, het tijdsbegrip,
de industriële revolutie, geografische factoren, de Afrikaanse economy of affection en de
zwakke formele staat in Sub-Sahara Afrika komt ter sprake. Ook komen de begrippen
‘schaarste’ en ‘mimetische begeerte’ aan bod. Het arbeidsethos blijkt zowel een indivi-
dueel psychologische als maatschappelijke aangelegenheid te zijn.

In het deel Het ontwikkelingsproces: schaarste, macht en technologie wordt een drietal
cruciale elementen van het ontwikkelingsproces, van belang in zowel het Noorden
als het Zuiden, besproken. In hoofdstuk 12 blijkt schaarste, net zoals het arbeids-
ethos, een psychologisch én maatschappelijk mechanisme te zijn. Het problemati-
sche aspect van normaliserende macht, tegenmacht en onmacht wordt in hoofdstuk
13 geanalyseerd. In hoofdstuk 14 wordt de zogenaamd ‘autonome’ ontwikkeling van
technologie aan de kaak gesteld evenals het daaraan gerelateerde feit-waarde-
dualisme. 
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In het deel Bewustzijnsontwikkeling en gedragsverandering wordt in de hoofdstukken
15 t/m 17 het belang van bewustzijnsontwikkeling benadrukt. Deze bewustzijnsont-
wikkeling houdt een verhoging van de kwaliteit en coherentie van het individuele
én collectieve bewustzijn in. In hoofdstuk 16 wordt een holistisch kader voor het
multi-dimensionele ontwikkelingsproces gepresenteerd. Wetenschappelijk onder-
zoek naar de individuele en collectieve effecten van bewustzijnsontwikkeling wordt
besproken. In hoofdstuk 18 komen attitude-gedragmodellen en het actor-structuur-
debat ter sprake. Het onderscheid tussen extern en intern gemotiveerd gedrag wordt
benadrukt en de mogelijkheid van een gedragsverandering ‘van binnenuit’ wordt
besproken (bijvoorbeeld met betrekking tot de houding tegenover arbeid). 

In het deel Een effectief, efficiënt en levensbevorderlijk arbeidsethos wordt in hoofdstuk
19 het arbeidsethos als een waarde én norm gepresenteerd. Naast het belang van
financieel-economisch kapitaal wordt ook het belang van sociaal en cultureel kapi-
taal onderstreept. In hoofdstuk 20 worden vijf dimensies van nationale culturen in
relatie tot het arbeidsethos besproken. 

In het deel Toekomstperspectieven voor Afrika wordt eerst het Europese ontwikke-
lingsproces in schemavorm gepresenteerd. In de rest van hoofdstuk 21 wordt de
mythe van duurzame groei (de hedendaagse obsessie met voortdurende economi-
sche groei) geanalyseerd. Het simplistische vertrouwen op Smiths onzichtbare hand
als de prime mover voor ontwikkeling wordt ter discussie gesteld. In hoofdstuk 22
wordt de mogelijkheid van een gelijktijdige realisatie van individuele vrijheid en
verantwoordelijkheidszin onderzocht. In hoofdstuk 23 wordt ten slotte benadrukt
dat men voorbij symptoombestrijding dient te gaan en worden tevens praktische
aanbevelingen voor een integrale ontwikkeling van Sub-Sahara Afrika gedaan. De
nadruk ligt op een ontwikkelingsgericht en levensbevorderlijk arbeidsethos en op
duurzame ontwikkeling. 
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1 
Ontwikkelingssamenwerking in
perspectief

Er zijn geen twee, drie of vier miljard armen. Er is er slechts één en dat zoveel keer. 

Chris van der Heijden. ‘Straatarm, met mobieltje. Het schimmengevecht tegen de armoede’.

Vrij Nederland, 20 augustus 2005. 

Er zijn ongeveer 300 miljoen Afrikanen die van één dollar per dag moeten rondkomen. Dat zijn

ongeveer 1660 Afrikanen voor elk woord in dit boek. 

De kans van een pasgeboren baby om de 30 te halen is in Zambia nu kleiner dan in 1840 in

Engeland. 

UNDP. Human Development Report 2005. 

An important dimension of development is the ability to incorporate the lessons of the past in

such a way as to increase the ability to stand on one’s own feet. 

Goran Hyden (1980:253).

1.1 De marginalisering van Afrika 

en het vrijemarktdenken 
Enkele feiten over Sub-Sahara Afrika: 

• Het gezamenlijke Bruto Nationaal Product (BNP) van de meer dan 40 landen in
Sub-Sahara Afrika was in 2004 slechts 84 procent van het BNP van Nederland3. 

• Sub-Sahara Afrika is de enige regio in de wereld die de laatste kwart eeuw armer
is geworden. 

• Tussen 1981 en 2001 gaf de internationale donorgemeenschap 300 miljard
dollar hulp aan Sub-Sahara Afrika. Toch is het aantal Afrikanen dat van één
dollar per dag moet rondkomen in die periode bijna verdubbeld tot 313 miljoen4. 

• Volgens het Wereldvoedselprogramma van de VN is een op de drie Afrikanen
ondervoed. 

• Meer dan 2.000 miljoen mensen wereldwijd hebben een gebrek aan micro-
nutriënten, tot uitdrukking komend in bijvoorbeeld bloedarmoede, waarvan
velen in Sub-Sahara Afrika5. 

• De gemiddelde levensverwachting in Afrika is 47 jaar (in de rijke landen 78 jaar). 
• Rond de 25 miljoen Afrikanen zijn met hiv besmet. 
• Malaria alleen zal drie miljoen Afrikaanse kinderen het leven kosten in 20056. 
• Een op de 16 moeders in Afrika overlijdt tijdens de bevalling (een op de 3.700 in

Noord-Amerika)7. 
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• Slechts een op de vijf vrouwen in Afrika gebruikt moderne voorbehoedsmidde-
len. 

• In Sub-Sahara Afrika gaat maar de helft van de meisjes naar de basisschool8. 
• De helft van de 16 VN vredesmissies vindt plaats in Afrika. 
• De Afrikaanse landen betalen per dag 30 miljoen dollar rente9. 
• Volgens de VN-ontwikkelingsorganisatie kreeg in 2003 een Europese koe per jaar

913 dollar steun, terwijl de EU aan een Afrikaan gemiddeld 8 dollar ontwikke-
lingshulp per jaar gaf10. 

• In heel Afrika waren er in 2000 minder telefoons dan in Manhattan alleen en in
de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen rijden meer auto’s dan op het hele
Afrikaanse continent11. 

Sub-Sahara Afrika had in het jaar 2000 ongeveer 650 miljoen inwoners van wie er
300 miljoen onder de armoedegrens van een dollar inkomen per dag per persoon
leefden (Van der Veen 2002:318). Ter vergelijking: India alleen had in hetzelfde jaar
een miljard inwoners van wie er ongeveer 400 miljoen onder de armoedegrens leef-
den. Van der Veen (ib.) zegt: “...in het kader van de globalisering, met zijn sterk ver-
beterde intercontinentale communicatie, werd de Afrikaanse armoede ook voor
Afrikanen steeds moeilijker te accepteren. Het relatieve aspect van armoede won aan
kracht. Afrika werd rond de eeuwwisseling steeds armer omdat de andere continen-
ten rijker werden”. 

Afrika produceerde rond 1990 met ongeveer 10 procent van de wereldbevolking
slechts circa 1 procent van de goederen en diensten. “Een gemiddeld Afrikaans land
van zo’n tien miljoen inwoners bracht rond 1990 aan goederen en diensten dan ook
niet meer voort dan een gemiddelde Nederlandse gemeente” (ib.:244). In de jaren
negentig was Afrika betrokken bij slechts 2 procent van de wereldhandel en het
aandeel van niet-primaire producten daarin was feitelijk nihil (grondstoffen en land-
bouwproducten zijn de primaire producten). Aangezien bijna de helft hiervan voor
rekening van Zuid-Afrika kwam, bleef er voor de overige meer dan veertig landen
van Sub-Sahara Afrika slechts 1,2 procent over (ib.:250). Dit handelspercentage illu-
streert de marginalisering van Afrika in de wereldeconomie. 

Volgens het Human Development Report (1997) van de VN is de groeiende kloof
tussen arm en rijk een gevolg van selectieve globalisering door het Westen, waarin
bijvoorbeeld een hervorming van het westerse landbouwstelsel relatief weinig aan-
dacht krijgt. In 1977 was het aandeel van de 48 armste landen in de wereldhandel
slechts 0,6 procent van het totaal; in 1997 was dit gedaald tot 0,3 procent (Grint
1998:303)12. Ook in het Westen zelf neemt de ongelijkheid toe, zoals onder meer het
debat over de fat-cat-beloningen van de directeuren van recent geprivatiseerde
publieke diensten laat zien. Dit is slechts het topje van een ijsberg van toenemende
ongelijkheid waarin het lang veronderstelde trickle-down-effect wordt vervangen door
een trickle-up-effect (ib.). 

Hoewel het westen nu de vrije markt propageert, beweren sommige deskundi-
gen dat de westerse economische dominantie is gebaseerd op een lang volgehouden
periode van protectionisme en door de staat aangestuurde economische groei
(ib.:310). Niet alleen zijn Japan, Singapore en Maleisië dit pad gegaan, maar ironisch
genoeg zijn ook eerst Engeland en later de VS op deze wijze economisch dominant
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geworden. Een georganiseerd kapitalisme, geen free-for-all, is het handelsmerk van
succesvolle economieën geweest. Pas nadat economische dominantie bereikt is ‘ont-
dekken’ landen plotseling het wonder van laissez-faire en de vrije markt (ib.). 

Bovendien is het globale financiële systeem gebaseerd op een sociaal geconstru-
eerd en uiterst fragiel ding dat we ‘vertrouwen’ noemen. De fluctuaties van natio-
nale munten door de speculaties van internationale geldhandelaren laten dit
duidelijk zien (ib.:301). Een volledig vrije markt zou erg gevaarlijk kunnen zijn. 

Volgens Ismael Serageldin, oud vice-voorzitter van de Wereldbank, moeten we
het begrip ‘vrije markt’ uit ons vocabulaire schrappen13. 

“Er zijn enorm veel regels waar handel aan moet voldoen, dus er is helemaal geen sprake van

vrije handel. [Er is geen] tegenstelling tussen markt en staat. Er is juist een sterke staat nodig

om de markt te laten werken. Er moet geen wildwestkapitalisme ontstaan. In het hart van elke

kapitalist schuilt een monopolist, want als monopolist kan hij het meeste geld verdienen. Voor

de markt als geheel is dat niet goed en daarom moet er een overheid zijn die daar op toeziet.

Onder de ideologische paraplu van liberalisering schieten veel overheden tekort en nemen ze

hun verantwoordelijkheid niet...”. 

Volgens Van der Veen (2002) is zelfs bij de traditionele Afrikaanse exportproducten
de afgelopen decennia een relatieve achteruitgang opgetreden. 

“Het Afrikaanse aandeel in de vaak sterk gegroeide wereldmarkt voor grondstoffen en land-

bouwproducten was kennelijk eveneens afgenomen. Het aandeel van industrie- en nijverheids-

producten in het exportpakket was in de jaren negentig nagenoeg nihil. Als Afrikaanse landen

dergelijke producten al maakten, dan waren die qua prijs en kwaliteit niet concurrerend op de

wereldmarkt (ib.:250). ... Buiten Zuid-Afrika slaagde geen Afrikaans land erin industrie- of

nijverheidsproducten te maken die de rest van de wereld zou willen kopen (ib.:256). ... Zelfs bij

vrije markttoegang moesten Afrikaanse [primaire] producten het op de Europese markt nog

vaak afleggen tegen bijvoorbeeld Aziatische producten” (ib.:267). 

De economische groei was in de jaren negentig in Afrika even hoog als de gemiddel-
de bevolkingsgroei: 2,8 procent. Per hoofd van de bevolking was er dus geen vooruit-
gang. Desalniettemin was er per saldo sprake van stabilisatie. “Onder zeer moeilijke
interne en externe omstandigheden en via uiterst pijnlijke hervormingen werd de
economische achteruitgang medio jaren negentig vrijwel overal een halt toege-
roepen” (ib.). 
De omvangrijke subsidies die de Europese Unie aan de eigen boeren betaalde, bleven
echter een groot probleem voor de Afrikaanse economieën. 

“Europa stond hierin niet alleen, maar ging wel het verst. Het betaalde per boer tweemaal

zoveel subsidie als de Verenigde Staten of Japan. Op jaarbasis was de omvang van de subsidies

die de rijke landen aan hun boeren betaalden aan het eind van de 20e eeuw gelijk aan de

waarde van de totale productie van Afrika. Hierdoor konden de geïndustrialiseerde landen hun

landbouwproducten, vooral vlees en zuivel, ver onder de prijs op de markt brengen, ook in

ontwikkelingslanden. 
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Deze oneerlijke concurrentie, die herhaaldelijk werd aangevuld met het onder de kostprijs

dumpen van overtollige Europese producten op de Afrikaanse markt, was een fors obstakel

voor de ontwikkeling van een gezonde landbouwsector in de Afrikaanse landen en daarmee

van de Afrikaanse economieën als geheel. Het Europees gemeenschappelijk landbouwbeleid

[was strijdig] met het Europees ontwikkelingsbeleid” (ib.:267). 

Het totale bedrag dat de rijke landen in de jaren negentig jaarlijks aan ontwikkelings-
samenwerking uitgaven was ruim 50 miljard dollar (waarvan ongeveer 25 miljard
naar Afrika ging). 

“Dit bedrag was aanzienlijk, zeker als het werd afgezet tegen de mogelijkheden om het effectief

aan te wenden. In verhouding tot andere bedragen die een rol spelen bij de ontwikkelingskansen

van arme landen, lijkt 50 miljard dollar echter niet overdreven veel. Zouden de rijke landen bij-

voorbeeld al hun handelsbelemmeringen tegen de invoer van producten uit ontwikkelings-

landen opheffen, dan zouden die misschien een veelvoud van dat bedrag kunnen verdienen! En

nog eens enkele tientallen miljarden als de rijke landen geen subsidies meer zouden geven op

bepaalde eigen producten en die ook niet meer in arme landen zouden dumpen” (ib.:340).

De omvang van het potentiële verlies dat Afrika door handelsbarrières leidt, moet
echter niet overdreven worden. “De Afrikaanse export bleef namelijk ook voor de
zeer vele producten waarvoor in het geheel geen invoerrechten betaald hoefden te
worden, gering en nam soms met de jaren af” (ib.:267). 

Volgens Fiona Dove, directeur van het Transnational Institute, wordt het verlagen
van importtarieven voor ontwikkelingslanden die naar het westen willen exporte-
ren, tenietgedaan door nieuwe eisen die aan producten worden gesteld ten aanzien
van voedselveiligheid, verpakking en hygiëne14. Otto Genee, directeur van de
Coherentie Eenheid bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken die moet voorkomen
dat het Nederlandse regeringsbeleid de ontwikkelingssamenwerking in de wielen
rijdt, zegt: 

“Neem de zogenoemde aflatoxine-norm van de Europese Unie. Aflatoxine is een schimmelvor-

mende stof in bijvoorbeeld noten en granen uit Afrika, die giftig kan zijn voor mensen. Maar

dan moet je dagelijks wel ontzaglijke hoeveelheden van die ‘Afro-noten’ verorberen. Teneinde

het statistisch nauwelijks meetbare risico op overlijden te verkleinen tot één slachtoffer per

miljard mensen per jaar, werden de normen voor import desondanks enorm verscherpt. 

Een studie van de Wereldbank becijfert voor de Afrikaanse productielanden een direct

exportverlies van 800 miljoen dollar per jaar. En hoeveel slachtoffers gaat dat eisen in die toch

al straatarme landen? Dit is nu zo’n typisch voorbeeld van incoherent beleid dat de export-

mogelijkheden voor ontwikkelingslanden onredelijk beperkt. 

Je mag misschien niet zo ver gaan om te stellen dat Europa onder het mom van volks-

gezondheid zijn eigen producenten bevoordeelt. Maar je moet daar even goed niet te naïef over

denken... Voedselproducten uit ontwikkelingslanden worden in de Europese Unie soms behan-

deld alsof het om nucleair afval gaat... En waarom? Omdat wij op weg zijn naar een zero-toleran-

ce voor veiligheidsrisico’s. Iedereen weet dat ‘nul risico’ niet bestaat. ….Met als gevolg steeds hoge-

re, niet-tariefsgebonden handelsbelemmeringen”15. 
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Arnold van Wulfften Palthe, docent Bedrijfskunde en Agribusiness aan Hogeschool
Larenstein, zegt dat Afrikaanse landen het meest gebaat zijn bij onderlinge vrij-
handel16. 

“Het is nu vaak nog lastig producten van het ene Afrikaanse land naar het andere te krijgen,

terwijl in regionale handel voor die landen de meeste winst te behalen is. In de Europese Unie

is handel tussen de lidstaten vrij, wat...een belangrijke reden is voor het succes van de Unie. Dat

komt doordat in de praktijk de meeste handel regionaal is. Nederland exporteert bijvoorbeeld

70 procent van zijn export naar omringende landen als Duitsland, Frankrijk en Engeland”. 

Van Meijl en Van Tongeren van het Landbouw Economisch Instituut (LEI) maakten
een modelstudie over de potentiële voordelen van liberalisering van de wereld-
handel.

“Volledige liberalisering van alle sectoren in de wereldeconomie kan op de lange termijn de

wereld een welvaartswinst van 650 miljard dollar per jaar opleveren. ... Meer waarschijnlijk is

echter een scenario van gedeeltelijke liberalisering waarbij de tolmuren gehalveerd worden.

Dat zou de wereld 200 miljard dollar per jaar extra opleveren. Eenderde daarvan komt terecht

bij ontwikkelingslanden, die er relatief het meest op vooruitgaan. Maar de winst voor ontwik-

kelingslanden komt maar voor tien procent voort uit liberalisering van de westerse land-

bouwmarkten... De grootste winst zit voor ontwikkelingslanden in liberalisering van industrie

en diensten. ... Buitenlandse bedrijven of de rijkeren in ontwikkelingslanden [zullen] meer pro-

fiteren van liberalisering dan de arme boeren”17. 

De uitkomsten van modelstudies zijn afhankelijk van talrijke (niet altijd geëxplici-
teerde) vooronderstellingen en kunnen daardoor variëren. Het bovenstaande model
van het LEI laat zien dat liberalisering van westerse landbouwmarkten niet erg veel
oplevert voor ontwikkelingslanden. Dit geldt mijns inziens met name voor Sub-
Sahara Afrika omdat hoogstwaarschijnlijk Latijns-Amerikaanse en Aziatische landen
de vrijkomende ruimte zullen opvullen met hun landbouwproducten. Met betrek-
king tot industriële producten en diensten heeft Sub-Sahara Afrika voorlopig weinig
tot niets te bieden. In dit model worden de kleine boeren in Sub-Sahara Afrika dus
niet of nauwelijks beter van liberalisering. 

Niek Koning, econoom en specialist in landbouwpolitiek aan Wageningen
Universiteit, is een tegenstander van de huidige liberaliseringpolitiek. Volgens hem
is de hervorming in 2003 van het Europese landbouwbeleid geen echte liberalise-
ring, omdat het vervangen van prijssteun door directe inkomenssteun aan Europese
boeren geen eind maakt aan de vaak bekritiseerde dumping. Het blijft een verkapte
vorm van dumping. 

“Want met inkomenstoeslagen wordt de export opgevoerd. Tegelijkertijd wordt de bescher-

ming van markten van ontwikkelingslanden tegen dumping uit rijke landen beperkt door libe-

ralisering. Handelspolitiek worden de ontwikkelingslanden ontwapend...terwijl toeslagen als

rijkelui’s instrument voor verkapte dumping wel worden toegelaten. Door de ‘liberalisering’

groeit dus niet hun export, maar de onze”18. 
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De documentaire We Feed the World van de Oostenrijker Erwin Wagenhofer handelt
over een dolgedraaid voedselsysteem, dat gekenmerkt wordt door voortgaande tech-
nologieontwikkeling, globalisering, enorme transportafstanden, opzettelijke ver-
nietiging van oogsten en oneerlijke concurrentie. In een artikel naar aanleiding van
deze film getiteld ‘De globalisering van de Hollandse ui’ wordt het volgende gezegd: 

“Uien uit Nederland zijn nu eenmaal goedkoper dan lokale uien uit Senegal, Ivoorkust of

Gambia, zelfs al zit er geen cent EU-landbouwsubsidie op. Hoe kan dat? Efficiency, is het een-

voudige antwoord op die vraag, dankzij vergaande technologie. ... 

Als de [Hollandse] ui in Senegal aankomt, zijn er al minstens tien partijen die er wat aan

verdiend hebben. De zadenproducent, de boer, de verpakker, de exporteur, de vrachtwagen-

chauffeur, de stuwadoor, de rederij, de Senegalese douane, een handelaar in Afrika en een

marktkoopman in Dakar. En toch blijft de Hollandse ui voor de Afrikaan betaalbaar: vijfen-

veertig cent per kilo. De ui is subsidievrij, daar komt de lage prijs ook niet van. ... 

Een kilo Hollandse uien heeft, eenmaal aangekomen in de haven van Dakar, zo’n vijfen-

twintig centen kosten in zich. Erg weinig, gezien de lange reis die de ui dan achter de rug heeft.

En een resultaat van de vrije markt. Slecht nieuws dus voor de activisten die...hopen op afschaf-

fing van de landbouwsubsidies. Ook op de vrije markt kan Europa goedkoper produceren dan

arme landen. ... 

In We Feed the World is het meest schrijnende voorbeeld van de dolgedraaide exportstromen

de Zuid-Spaanse tomaat. De fabrieksmatige teelt is zó efficiënt dat er véél meer geproduceerd

wordt dan de Europeaan op kan. Maar de bedrijfsvoering lijdt daar niet onder, want de hele

productie wordt gesubsidieerd door de EU. Voor een derde van de prijs van die van lokale

boeren belanden ze op de Sandagarmarkt in Dakar, de grootste groentemarkt van West-Afrika. 

Weggevaagd door deze dumpprijzen verlaten de boeren hun land en ondernemen ze de reis

door de woestijn. In uiterste wanhoop klimmen ze over hekken van Ceuta en Melilla en steken

de Straat van Gibraltar over. Om als illegaal in Zuid-Spanje te gaan werken, in de tomaten-

teelt”19. 

In de visie van Koning zouden ontwikkelingslanden het recht moeten krijgen om
hun landbouwmarkten te beschermen tegen dumping. Hij zegt20: 

“Zelfs als alle vormen van marktbescherming en inkomenssteun verdwenen zouden zijn, gaan

de ontwikkelingslanden er niet op vooruit... Je krijgt dan wel eenmalig een verhoging van de

wereldmarktprijs maar vervolgens blijft de productie stijgen door technologische vernieuwing

in het Westen – en zullen de prijzen weer dalen. Ontwikkelingslanden kunnen daar niet tegen-

op. Ook al zijn arbeid en grond er veel goedkoper, de productiviteit is honderd maal zo laag als

in het Westen. Bescherming van de landbouw in ontwikkelingslanden is nodig, anders gaan

die landen er nooit op vooruit... 

De landbouw is het begin van de economische ontwikkeling. Zo is dat in de Westerse landen

ook gegaan. Eerst moet de zelfvoorziening veilig gesteld zijn, waarna boerenfamilies langzaam

vertrouwd raken met de handel met derden, eerst lokaal en dan pas op grotere schaal. Zo ont-

staat er meer vertrouwen en groeit er een binnenlandse markt. Pas daarna kunnen diensten

en industrie zich langzaam gaan ontwikkelen en zich vervolgens ook op export richten.

Zonder die voorgeschiedenis lukt dat niet. 
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Als je naar de prijs van arbeid en kapitaal in Afrika kijkt zouden de buitenlandse investeringen

massaal toe moeten stromen. Dat gebeurt niet vanwege hoge transactiekosten. Daarom heb je

landbouw nodig als startmotor voor ontwikkeling. 

Als de Westerse landen hun eigen landbouw blijven subsidiëren, komen ontwikkelings-

landen er nooit tussen. Ik pleit daarom voor een quotumsysteem voor de rijke landen. Geen

enkel ontwikkeld land mag in dat systeem meer exporteren dan het nu doet en het moet zijn

importen gelijk houden. De ontwikkelingslanden zijn vrij. Wordt er dan te weinig geprodu-

ceerd dan worden de quota verruimd, zodanig dat de wereldprijs iets hoger ligt dan nu het

geval is. De hogere prijzen stimuleren boeren in ontwikkelingslanden te produceren voor hun

eigen markt. De quota zijn verhandelbaar, zodat de productie daar plaatsvindt waar die het

beste kan plaatsvinden.” 

Volgens Koning is het technisch niet moeilijk zo’n alternatief handelssysteem te
bedenken. Wat volgens hem aantoont dat het probleem politiek en niet economisch
van aard is. Later zullen we zien dat het politieke subsysteem meer omvattend is dan
het economische en daarom meer gewicht in de schaal legt (paragraaf 16.1). 

Anne van den Ban (2002a), emeritus hoogleraar voorlichtingskunde aan
Wageningen Universiteit, zegt: 

“Of the world’s poorest people, 75% live in rural areas, often in countries where labour

productivity in agriculture is less than 1% of that in countries with the highest labour

productivity. Decreasing poverty amongst farmers requires increasing productivity, however,

increasing agricultural productivity in turn results in fewer employment opportunities. …

Labour productivity differences between countries and differences in the rate of change of pro-

ductivity are very large (see Table 1). … 

We must recognise that as long as 60% or more of the labour force in a country works in agri-

culture, the majority of farmers will remain poor, even if they are very knowledgeable about

agricultural production. Much poverty can only be solved by creating more non-agricultural

employment. Many farmers realise this and regard their children’s education to be one of their

main goals, so the children are no longer obliged to become farmers. Unfortunately many

policy makers do not use this knowledge and as such do not promote alternatives to agricul-

ture for income generation. Another challenge is the creation of sufficient employment oppor-

tunities outside agriculture in remote areas and those facing social and political instability”. 

De onderstaande tabel laat niet alleen zien dat de arbeidsproductiviteit in de land-
bouw in Sub-Sahara Afrika erg laag is (slechts 0,7% van die in Nederland), maar ook
dat in een periode van 10 jaar deze productiviteit slechts met 3% is toegenomen. Dit
maakt het vrijwel onmogelijk voor de kleine boeren in Sub-Sahara Afrika om met
boeren uit rijke landen te concurreren – met of zonder Europese landbouwsubsidies.
Er is geen sprake van een level playing field, noch op politiek-economisch noch op
technologisch niveau. 

Het bovenstaande citaat van Anne van den Ban geeft het duivelse dilemma goed
weer: zelfs al zou de arbeidsproductiviteit in de landbouw in Sub-Sahara Afrika op
de kortere of langere termijn verhoogd kunnen worden (bijvoorbeeld door meer
aandacht te schenken aan geschikte intermediate technology en het vigerende arbeids-
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ethos), dan nog blijft het probleem van het gebrek aan alternatieve werkgelegenheid
buiten de landbouw bestaan. Van den Ban (2002b) zegt: 

“I would not be astonished if in The Netherlands in the next two decades the employment in

agriculture decreases with more than 50%. To find alternative employment for farmers would

require an extra expansion of the non-agricultural employment by 2%. That should be possi-

ble. However, if in a country as Ethiopia in the same period the agricultural employment

would decrease from 90 to 80% of the labour force, the non-agricultural employment would

have to double [thus a 100% increase, from 10 to 20% of the labour force]. 

How is this possible with the very few attractive investment opportunities this country has

to offer? Admittedly Ethiopia is an extreme case, but finding employment opportunities for

the people who are no longer needed in agriculture is in many developing countries a prob-

lem for which I do not see a solution, while finding a solution for this problem is so important

for the welfare of farm families”.

1.2 Make poverty history: 

but how?
De toon in het pamflet Make Poverty History. How You Can Help

Defeat World Poverty in Seven Easy Steps, geschreven door Geraldine Bedell ten tijde van
de Live 8-concerten in 2005, kan volgens Rosan Holak het beste omschreven worden
als ‘opgewekt cynisme’21. Het pamflet is exemplarisch voor de dubbelheid van de
westerse pogingen tot armoedebestrijding. Holak zegt: 

“Ja, we moeten opgewekt blijven omdat we nu eenmaal de hoop niet mogen opgeven. En ja,

iedere vraag die we stellen en elke oplossing die we zoeken, anticipeert al op een bestaand

cynisme omdat we ten aanzien van de armoede in de wereld al zo veel hebben geprobeerd en

maar geen structurele oplossing kunnen vinden. ... 
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Tabel 1: Agricultural value added per worker per year (in 1995 dollars) and the change in
this value between 1987-1989 and 1997-1999

Country/region Labour productivity Rate of change of labour productivity

in agriculture: in agriculture: 

1997-1999 1987-1989 to 1997-1999

Australia 31.423 USD 37 %

Brazil 4.030 47

China 316 42

India 395 22

South Korea 12.252 123

France 50.171 73

The Netherlands 51.594 65

Sub-Sahara Africa 380 3

(Bron: World Bank 2001) 
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Heeft het zin om te demonstreren tegen en te debatteren over armoede, zonder zelf funda-

menteel een andere levenshouding aan te nemen? En, als je daartoe bereid bent, hoe moet dat

dan? [Holak verwijst vervolgens naar de historicus Chris van der Heijden, die zich in zijn boek

Een dollar per dag afvraagt of er ooit een methode zal worden bedacht die echt werkt en die con-

cludeert:] Het antwoord kan er maar een zijn – een plotselinge maar onwaarschijnlijke

verandering van de menselijke soort uitgesloten: nee”. 

Holak verwijst ook naar Jan Pronk die zegt dat we de wereld niet moeten verbeteren
uit een gevoel van medemenselijkheid of uit verantwoordelijkheidsbesef. 

“Dat zijn volgens Pronk ethische waarden waar niet ieder mens dezelfde lading aan geeft. Er

is maar één motief dat alle mensen bindt en dat de uiteindelijke beweegreden zal zijn om een

einde te maken aan langetermijnproblemen als armoede, klimaatverandering en de

aantasting van de biosfeer. Dat is de rede. ‘Het is niet rationeel bij te dragen aan de eigen onder-

gang’, schrijft Pronk [in ‘Willens en Wetens, Gedachten over globalisering en politiek’ 2005]”. 

Hoewel ik bewondering heb voor Pronks volhardendheid in de armoedebestrijding,
zal in de loop van dit boek duidelijk worden dat zijn vertrouwen op de rede hoogst-
waarschijnlijk wishful thinking is. Ook een zelfmoordterrorist vindt zijn/haar hande-
ling rationeel en werkt aldus aan de eigen ondergang en die van anderen mee. Een
structurele oplossing van het armoedeprobleem (en andere langetermijnproblemen)
vraagt mijns inziens fundamentele veranderingen in houdingen en gedragingen.
Die zullen echter niet door de rede bewerkstelligd of afgedwongen kunnen worden. 

Chris van der Heijden spreekt van een houding van ‘negatief optimisme’ bij de
voorstanders van de continuering van de ontwikkelingssamenwerking die voort-
komt uit het besef dat “een tegenovergestelde houding ethisch niet te verantwoor-
den en emotioneel niet te verwerken is.”22

De conclusie van een drietal studies van het Internationaal Monetair Fonds (IMF)
uit 2005 is dat er geen robuuste positieve samenhang bestaat tussen ontwikkelings-
hulp en economische groei23. De IMF economen Rajan en Subramanian zeggen: Zelfs
wanneer hulp geleverd wordt met de beste bedoelingen en zorgvuldig gebruikt
wordt door verantwoorde regeringen zijn er bij-effecten die de gunstige effecten van
hulp op economische groei teniet kunnen doen24. Dus ook behoorlijk bestuur (good
governance) in ontwikkelingslanden, een steeds belangrijker voorwaarde voor het
verlenen van westerse hulp, garandeert geen positief nettoresultaat. De negatieve
bij-effecten van hulp worden toegeschreven aan de Dutch disease: “Het eroderen van de
private sector en een opwaartse druk op de wisselkoers in Nederland als gevolg van
de grote aardgasvondsten in de jaren zeventig wordt letterlijk als ijkpunt genomen”25. 

De IMF-economen merken ook op dat het overmaken van geld naar huis door
migranten niet het nadelige effect van ontwikkelingshulp heeft. Vooral een ander-
soortige besteding van het ontvangen geld zou de verklaring zijn. Het onderwerp
ontwikkelingshulp is een ‘politiek mijnenveld’ en economisch onderzoek in deze is
zelden waardevrij. Maar juist omdat hulp aan Afrika nu een hype is, zegt Rajan, “is
er de neiging om de mislukkingen uit het verleden te wijten aan een gebrek aan
middelen of goede bedoelingen. ... Het is [echter] beter om voorzichtig en correct te
zijn, dan ambitieus en spectaculair fout”. 
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Piet Emmer, bijzonder hoogleraar in de geschiedenis van de Europese expansie aan de
Universiteit Leiden, ziet niets in ontwikkelingshulp. Ontwikkeling en hulp zijn vol-
gens hem verschillende zaken. “Economische groei komt niet van buitenaf maar van
binnenuit. Markten opengooien, internationale migratie, eigen productontwikke-
ling. Dat werkt. Hulp niet. Die houdt dom, arm en passief”26. Emmer ziet slechts één
ontwikkelingsgang en wel de westerse van intern sparen, investeren en groeien. 

Volgens hem zullen tal van Afrikaanse landen – helaas maar het is niet anders –
‘altijd’ arm blijven. De wereld en de markt zijn nu eenmaal onrechtvaardig27. “Wat
Engeland in 1750 kon, kan Mali in 2050 nog lang niet”28. Volgens Emmer lijkt ont-
wikkelingshulp vooral bedoeld om “onszelf een warm gevoel van binnen te bezorgen
en om de schaamte over onze rijkdom te overwinnen, of de ontvanger er nu baat bij
heeft of niet”. 

De genereuze gouden handdruk van Nederland bij de dekolonisatie van Suriname
in 1975 heeft ook weinig opgeleverd. Als Nederland in een klein land als Suriname,
waar relatief veel Nederlandse kennis over beschikbaar was, al geen economische
ontwikkeling kan faciliteren, hoe dan wel in andere landen? Emmer zegt29:

“In zeer bijzondere omstandigheden helpt vreemd geld wel, zoals...[bijvoorbeeld] de

Amerikaanse hulp bij de herindustrialisatie van het verwoeste West-Europa na 1945. In dat

laatste geval ging het om het Marshallplan en het succes daarvan werd in de jaren daarna als

argument gebruikt om met de ontwikkelingssamenwerking te beginnen. Ten onrechte, zoals

vijftig jaar later blijkt. Het Marshallplan kon alleen toen en alleen in bepaalde delen van West-

Europa de economische groei bevorderen en zou als historisch begrip wettig gedeponeerd

moeten worden om oneigenlijk gebruik te voorkomen”. 

Zowel Thabo Mbeki als Tony Blair spreken echter over een Marshallplan voor Afrika
(de eerste m.b.t. het New Partnership for African Development – NEPAD – en de tweede
m.b.t. zijn 2005 Commission for Africa). Maar de historische context wordt niet begre-
pen30. Zo was er bijvoorbeeld in West-Europa na 1945 sprake van een her-industriali-
satie, niet van een nog op te starten proces van industrialisatie überhaupt. Tevens
was de kwaliteit van het onderwijs, infrastructuur, overheidsapparaat etc. onver-
gelijkbaar met de huidige situatie in Sub-Sahara Afrika. Ook was het toenmalige
arbeidsethos in Europa verschillend van het huidige Afrikaanse. 

Emmer geeft dan het voorbeeld van de teelt van tomaten in het Westland die
met lage aardgasprijzen en hoge importheffingen wordt beschermd, terwijl bijvoor-
beeld Marokko goedkoper en milieuvriendelijker kan produceren. Met betrekking
tot ‘echte’ ontwikkelingshulp zegt Emmer31: 

“Natuurlijk zullen open grenzen ons dwingen om alternatief emplooi te vinden voor het kapi-

taal en de mensen die nu in deze sectoren werken. Het betalen van die kosten is echte ontwik-

kelingshulp, omdat die uitgaven tijdelijk zijn en de structurele economische groei bevorderen.

Tot slot de migratie. Europa heeft in de 19e eeuw kunnen groeien dankzij het vertrek van bijna

60 miljoen migranten. Voor de Derde Wereld is zo’n permanente exodus nu niet meer nodig,

want de laatste berichten duiden erop dat geboortecijfers daar dalen. 

Tijdelijke migratie blijft echter een economische noodzaak zowel voor de derdewereldlanden

als voor de landen van de EU en Noord-Amerika. ... Door Europa wat toegankelijker te maken
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voor arbeid van buiten helpen we de Derde Wereld zichzelf te helpen [het door migranten naar

huis gestuurde geld is daar investeringskapitaal]. Ook dat is echte ontwikkelingshulp”. 

Volgens de Wereldbank-econoom François Bourguignon sturen migranten jaarlijks
zo’n 100 miljard dollar naar hun thuislanden32. Deze 100 miljard dollar is alleen het
geld dat via officiële kanalen naar huis wordt gestuurd. Als alle informele kanalen
worden meegeteld, ligt het totaalbedrag waarschijnlijk boven de 200 miljard dollar
per jaar33. Dat is viermaal het bedrag van de totale mondiale ontwikkelingshulp, dus
overdrachten zijn big business. 

Dit geld is de meest directe vorm van ontwikkelingshulp omdat de fondsen
direct bij de doelgroep terechtkomen. In hoeverre dit geld gebruikt wordt om voed-
sel of andere levensbenodigdheden te kopen, is niet duidelijk. Het gedeelte dat
geïnvesteerd wordt in onderwijs of bedrijfjes komt in ieder geval de ontwikkeling
van het land ten goede. Migranten komen meestal niet uit de armste lagen van de
bevolking want ze moeten wel het geld hebben om de reis en verblijfsvergunning te
kunnen betalen. Bovendien zullen het vaak de initiatiefrijkste individuen zijn die
zo’n grote stap durven zetten. Migranten die tijdelijk of definitief terugkeren naar
hun moederland resulteren door de opgedane kennis en ervaring in een brain gain34. 

Bourguignon erkent dat het Afrikabeleid van de Wereldbank en het IMF een mis-
lukking is gebleken35. Hij zegt dat veel van de Afrikaanse landen waar de armoede is
toegenomen met politieke of etnische conflicten te maken hebben, en: 

“Dat is wel het allerslechtste voor een goed investeringsklimaat. Er moet langdurige stabiliteit

komen. En die komt er niet door het gebrek aan ontwikkeling. Het is een vicieuze cirkel. ... Als

je strikt naar de handelsmogelijkheden kijkt, zijn de Afrikaanse landen niet erg interessant. Er

is nauwelijks een markt. ... [De] internationale ontwikkelingsgemeenschap [moet] de lage-inko-

menslanden aantrekkelijker maken voor investeerders door zelf daar te investeren in onderwijs,

handelsbevordering en ontwikkeling van infrastructuur. ... [Er zijn geen] pasklare oplossingen

voor de complexe ontwikkelingsproblematiek. Het is moeilijk om een economie te besturen.

We zeggen nu dat er niet één zaligmakend model is, geen one size fits all. Beleidsmakers in het

ontwikkelingsveld hebben de neiging aan de haal te gaan met eenvoudige aanbevelingen. Wat

we hebben geleerd, is dat het gevaarlijk is om dat te doen”. 

De Marshallplannen voor Afrika lijken er vanuit te gaan dat het hele continent uni-
form is en de 53 Afrikaanse landen geen geweldige variatie in ecologische, sociaal-
economische, politieke en culturele factoren kennen. Het onderliggende idee is dat
één uniforme aanpak – voornamelijk meer geld beschikbaar maken door hulp,
schuldkwijtschelding en het opheffen van handelsbarrières – alle landen in Afrika
zal helpen. Geen woord over culturele factoren zoals het arbeidsethos. 

De door Bourguignon beschreven vicieuze cirkel van onderontwikkeling en
politieke/etnische instabiliteit wordt bevestigd in een Wereldbankrapport uit 2003
getiteld Breaking the Conf lict Trap. Volgens dit rapport, waarin data uit 52 burger-
oorlogen tussen 1960 en 1999 werden bestudeerd, impliceert burgeroorlog dat het
ontwikkelingsbeleid heeft gefaald. De normaliter veronderstelde oorzaken van
burgeroorlogen zijn etnische en religieuze haat, te weinig democratie, economische
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ongelijkheid en kolonialisme. Geen van deze oorzaken strookte echter met de data
uit de onderzochte burgeroorlogen36. 

“Wél significante factoren zijn de hoogte van het inkomen, de groei daarvan en de aanwezig-

heid van natuurlijke rijkdommen als olie, diamanten en hout. Een verdubbeling van het

inkomen per hoofd halveert het risico van conflicten, blijkt uit statistische analyse”. 

De meest voorkomende inkomstenbron van rebellenclubs is de smokkel van olie,
diamanten, hout en cocaïne. Zulke natuurlijke rijkdommen zijn vaak een vloek voor
het land. 

1.3 Millenniumdoelen 
De Amerikaanse hoogleraar Jeffrey Sachs,

economisch adviseur van VN-secretaris-generaal Kofi Annan, is de ideoloog van het
Millennium Villages Project dat wil aantonen dat de in 2000 geformuleerde millenni-
umdoelen haalbaar zijn. Dit project lijkt een voornamelijk op geld en technologie
gebaseerde aanpak van het armoedeprobleem te zijn. In twee modelprojecten, één
in Kenia en één in Ethiopië, wordt door ‘een allesomvattende aanpak’ gedemon-
streerd dat duurzame plattelandsontwikkeling mogelijk is37. 

De oogst in het Keniaanse modeldorp Sauri is al verdubbeld en binnen vijf jaar
zal het dorp uit de armoedeval bevrijd zijn. De allesomvattende aanpak behelst aan-
dacht voor het milieu, schoon drinkwater, gezondheidskliniek (een kwart van de
bewoners is besmet met het aids-virus), nieuwe landbouwtechnieken waaronder
gratis kunstmest, afzetmarkt voor de gewassen, gratis klamboe tegen malaria,
aanleg van elektriciteit door de regering en een internetverbinding door een privé-
bedrijf, milieuvriendelijke ovens, vijf koeien geschonken aan de school, gratis melk
voor de leerlingen, bomen planten voor brandhout en herstel van de bodemvrucht-
baarheid, en ten slotte krijgen de inwoners van het dorp een auto cadeau om hun
maïs naar de markt te vervoeren “als ze tenminste een speciaal managementcomité
voor de wagen oprichten”. Een aantal bewoners verkocht de gratis klamboes en
kunstmest direct om aan geld voor voedsel te komen. 

Sinds twee jaar is het basisonderwijs in Kenia gratis (er is wel een jaarlijkse
heffing van 18 kilo maïs voor de schoolpap): dit is één van de millenniumdoelen.
Helaas gaat dit vaak ten koste van de kwaliteit van het onderwijs, omdat er wel veel
nieuwe leerlingen bijkomen maar geen extra leraren. In Sauri is het gemiddelde aan-
tal leerlingen per klas nu zestig, soms tachtig, met als gevolg ‘halfbakken leerlingen’
aan het eind van de schoolperiode. Het Millennium Villages Project kan geen extra
onderwijzers leveren omdat dat “op nationaal niveau slecht [zou] vallen. We moeten
ons inhouden om geen Sinterklaas te spelen”, zegt de hoofdonderwijzer van Sauri38. 

Deze laatste zin vat voor mij het gevaar van dit soort projecten aardig samen. De
vraag is of we iets geleerd hebben van soortgelijke initiatieven uit het verleden? Wat
waren de resultaten van de community development, integrated rural development projects
en het Sasakawa Global 2000-programma uit de laatste helft van de vorige eeuw? 

In de landbouwvoorlichting heeft men verscheidene decennia gewerkt – en
werkt men soms nog – met demonstraties van verbeterde landbouwtechnieken in

28

O
n

tw
ik

k
elin

g
 en

 a
r

b
eid

seth
o

s in
 S

u
b

-S
a

h
a

r
a

 A
fr

ik
a

VEijk-def2  17-02-2007  11:39  Pagina 28



velden van boeren, maar het effect is minimaal geweest. Het tonen van een reeks
verbeterde landbouwtechnieken (onder andere nieuwe rassen, kunstmest en her-
biciden) – die gezamenlijk door positieve interactie in hoge opbrengsten kunnen
resulteren – heeft niet tot gevolg gehad dat de omringende boeren ook zulke veran-
deringen doorvoerden. Kleine boeren adopteren (en adapteren) stapsgewijs alleen
die elementen uit het gedemonstreerde pakket die in hun specifieke ecologische en
sociaal-economische situatie passen. De getoonde pakketten waren en zijn veelal te
kostbaar voor kleine boeren (de boeren die participeerden in demonstraties kregen
de benodigde externe inputs en de landbouwkundige begeleiding meestal gratis). 

De allesomvattende aanpak van het Millennium Villages Project lijkt een soortge-
lijke poging tot demonstratie van een holistische benadering, met gratis verstrek-
king van de benodigde externe inputs. De kans dat omringende dorpen, zonder
intensieve begeleiding en zonder gratis inputs, het voorbeeld zullen navolgen, lijkt
mij klein. Een hoog niveau van professionele begeleiding en gratis inputvoorziening
voor alle dorpen in Sub-Sahara Afrika is niet haalbaar, simpelweg omdat de getrain-
de staf daarvoor ontbreekt en de kosten te hoog zullen zijn39. Het begeleiden of
faciliteren van zulke projecten, zonder een afhankelijkheidsrelatie te creëren maar
wel een duurzaam effect, is moeilijk en het aantal bekwame facilitators is gering. 

Het ‘Sinterklaas-spelen’ in de modeldorpen is in volle gang en is niet repliceer-
baar op grote schaal. Hoewel een holistische benadering van het armoedeprobleem
noodzakelijk is en de synergetische interacties tussen de landbouw, gezondheid,
onderwijs en milieusectoren ten volle benut moeten worden, is het in praktijk bren-
gen van zo’n benadering gemakkelijker gezegd dan gedaan (we komen hier later op
terug). 

De in 2005 afgesproken verdubbeling van de ontwikkelingshulp aan Afrika, de
schuldkwijtschelding en het Millennium Villages Project lijken in het zoveelste
Marshallplan voor Afrika te resulteren. Maar zonder dat de ervaringen van eerdere
pogingen zijn geanalyseerd en zonder dat wordt aangegeven waarom men denkt dat
het deze keer wel zal lukken. Fareed Zakaria zegt dat wie pleit voor een Marshallplan
voor Afrika wel moet bedenken “dat dit werelddeel in de afgelopen vijftig jaar al het
equivalent van vijf Marshallplannen heeft ontvangen”40. 

Het Human Development Report 2005 van de UNDP zegt dat de rijke landen wel
rijker worden, maar niet vrijgeviger en dat de ongelijkheid in de wereld toeneemt.
In de periode 1990-2003 is het gemiddelde inkomen per hoofd van de bevolking in
de rijke landen met 6.070 dollar gestegen, terwijl de ontwikkelingshulp per inwoner
in dezelfde periode met een dollar gedaald is41. In 1990 was een gemiddelde
Amerikaan 38 keer zo rijk als een gemiddelde Tanzaniaan, dat is nu 61 keer. “De rijk-
ste 500 mensen van de wereld volgens het blad Forbes hebben hetzelfde jaarinkomen
als de 416 miljoen armsten”42. 

Met betrekking tot de millenniumdoelen merkt het UNDP-rapport op dat in Sub-
Sahara Afrika het doel om de kindersterfte met tweederde terug te dringen niet in
2015, maar pas in 2115 – een eeuw te laat – bereikt zal worden met het huidige
tempo (vijf jaar zijn al verstreken sinds de Millennium Verklaring). In de periode
2005-2015 sterven dan 41 miljoen kinderen meer dan was ‘gepland’ en ‘beloofd’. Het
ziet er dus naar uit dat ook de doelstellingen van dit Marshallplan voor Afrika niet
gehaald zullen worden. 
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Per Pinstrup-Andersen, directeur van het International Food Policy Research Institute,
zegt: 

“We hebben de afgelopen vijfentwintig jaar 23 belangrijke internationale conferenties over

honger en voedsel gehad. Daarop zijn allerlei streefgetallen afgesproken. Die zijn nog nooit

gehaald. De laatste jaren zie je zelfs dat de kloof tussen werkelijkheid en de targets van de con-

ferenties steeds wijder wordt”43. 

1.4 Trade, aid and 

debt cancellation
Volgens Eddy Szirmai, hoogleraar Internationale

Technologische Ontwikkelingsproblematiek aan de Technische Universiteit
Eindhoven, komt nog altijd minder dan 6 tot 7 procent van de ontwikkelingshulp bij
de armen terecht. Szirmai zegt44: 

“Het econometrisch onderzoek over de effecten van hulp is zeer tegenstrijdig. Je kunt uit die

statistieken zo’n beetje alles halen wat je wilt. Evidence is out. Politieke steun voor ontwikke-

lingshulp is gebaseerd op de morele noodzaak wat te doen aan de extreme armoede en honger.

Niet op bewezen effectiviteit. ...

[Ontwikkelingshulp op zich kan nooit economische groei op gang brengen, maar ze kan wel

de voorwaarden daarvoor verbeteren, zoals door versterking van onderwijs, gezondheidszorg

en landbouw]. Op die terreinen heeft ontwikkelingshulp gewerkt. Aan hele concrete proble-

men, zoals malaria, aids en diarree, kun je met ontwikkelingsgeld veel doen. Ontwikkelings-

hulp heeft de laatste halve eeuw ook de meeste hongersnoden helpen voorkomen. Dat leidt

niet tot ontwikkeling, wel tot humanitaire winst”45. 

Hoewel ontwikkelingshulp veel kan doen aan gezondheidsproblemen, is dat volgens
Stephen Heyneman minder evident bij onderwijs. Deze hoogleraar Internationaal
Onderwijsbeleid en oud-medewerker van de Wereldbank schrijft dat de les van
veertig jaar onderwijsbeleid van de Wereldbank is dat haar analyses op drijfzand
zijn gebaseerd46. Jaarlijks gaat slechts zo’n vier procent van het budget van de
Wereldbank naar onderwijs, tot nu toe voornamelijk naar praktijkgericht beroeps-
onderwijs en lager onderwijs, maar dit geld is niet erg effectief gebleken. 

Een van de grote problemen is volgens Heyneman dat de Bank zelf nooit aan-
sprakelijk is voor foute inschattingen en verspild geld. Ook betoogt hij dat binnen de
Bank de technieken van economen het onderwijsbeleid bepalen (dat geldt mijns
inziens voor alle beleidsterreinen, ook voor het landbouwkundig onderzoek en voor-
lichting bijvoorbeeld). Zo staat de rate of return, de berekening van de economische of
financiële opbrengst, van investeringen centraal47. De vraag is niet zozeer ‘waaraan is
behoefte’ maar veeleer ‘wat levert het op’. 

Dit heeft volgens Heyneman onder andere geleid tot een drastische verlaging
van de uitgaven voor hoger onderwijs. En wanneer de Wereldbank hoger onderwijs
niet ondersteunt, doen andere donoren en Niet-Gouvernementele Organisaties
(NGO’s) vaak hetzelfde. Bovendien, zegt Dorrit van Dalen: “[Verdwijnen] ideeën van
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de Wereldbank trager dan het zwerfvuil. Ontelbare ontwikkelingswerkers, ambtena-
ren en consultants over de hele wereld danken hun prestige aan de mate waarin ze
ermee vergroeid zijn”48. De elkaar opvolgende hypes in het programma van multi- en
bilaterale donoren kunnen aldus een tot twee decennia lang de ontwikkelings-
activiteiten domineren. 

Of ontwikkelingshulp veel kan bijdragen aan landbouwontwikkeling, zoals
Szirmai lijkt te suggereren, is nog maar de vraag. Noodhulp ter voorkoming en
verzachting van hongersnoden is uiteraard altijd gewenst en de Groene Revolutie in
Azië heeft ontegenzeggelijk veel honger voorkomen. Maar een duurzame ontwikke-
ling van de landbouw in Sub-Sahara Afrika is niet van de grond gekomen, met of
zonder ontwikkelingshulp.

Tot op heden blijft de inkomenskloof tussen het westen en Afrika groeien. Het
BNP per hoofd van de bevolking was rond 1820 over de gehele wereld erg klein, zelfs
in West-Europa en de VS was het gemiddeld slechts rond de 1.000 dollar49. In 1998 was
het in West-Europa gestegen tot gemiddeld 18.000 dollar, in de VS tot meer dan 25.000
dollar en in Afrika (53 landen) was het gemiddelde ongeveer 1.000 dollar (index
1990)50. Hieruit blijkt dat het gemiddelde BNP per capita in Afrika op dit moment on-
geveer gelijk is aan het BNP van West-Europa en de VS van 1820. Het gemiddelde
huidige Afrikaanse BNP per capita is dus wat het 180 jaar geleden in het westen was. 

Richard Dowden, directeur van de Royal African Society in Engeland, is van
mening dat het modieuze gepraat over het trio trade, aid and debt cancellation weinig
voor Sub-Sahara Afrika zal betekenen, omdat deze regio ook nu al haar producten
grotendeels zonder handelsbelemmeringen naar rijke landen kan exporteren51.
Volgens Dowden is de interne Afrikaanse politiek het voornaamste struikelblok voor
ontwikkeling. Als voorbeeld noemt hij Nigeria waar sinds 1966 ongeveer 260 miljard
dollar door de regerende elites zou zijn achterovergedrukt, elites die tot op heden de
dienst uitmaken en nooit zijn vervolgd voor corruptie. Pas in 2005 is voor het eerst
gestolen geld van een buitenlandse bankrekening overgemaakt naar een Afrikaanse
regering. 

Nigeria, Switzerland and the World Bank on 27th September 2005 hailed the return of

millions of dollars stolen by a late military dictator and said the move signalled there is no safe

haven for looted funds. Nigeria and Switzerland have agreed on a process to return to Nigeria

$458 million stolen by General Sani Abacha who looted oil-rich Nigeria of more than $2.2 bil-

lion from when he seized power in 1993 until his death in 1998. The hunt for the money began

in earnest after a restored democracy elected Olusegun Obasanjo president in 1999. The Swiss

government already has transferred $290 million of this amount and the balance will come

when Abacha possessions are transferred into liquid assets52. 

Ook de voormalige topman van de World Trade Organization (WTO), Supachai
Panitchpakdi, is van mening dat ontwikkeling grotendeels wordt bepaald door de
juiste binnenlandse politiek. Hij zegt: “[Nigeria] is één van ’s werelds belangrijkste
olieproducenten. Olie is een product dat op een volledig vrije markt wordt verhan-
deld. Toch is Nigeria zeer arm”53. Met betrekking tot de in 2005 overeengekomen
schuldkwijtschelding merkt Noreena Hertz op dat dit gebaar de rijkste landen niet
meer dan 1,25 miljard euro per jaar gaat kosten: 
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“dat is eenvijfde van wat de Britten jaarlijks aan chocolade uitgeven. Bovendien gaat ze – en dat

is in de publiciteit nogal onderbelicht gebleven – gepaard met een overeenkomstige vermin-

dering van [ontwikkelings]hulp aan het land waaraan schuld wordt kwijtgescholden. ... 

Het is een gotspe dat nog altijd iedere koe in de Europese Unie voor 2,25 euro per dag wordt

gesubsidieerd, terwijl meer dan een miljard mensen van minder moeten rondkomen. Het is

een gotspe dat die zogenaamd zo belangrijke schuldenregeling de rijkste landen van de wereld

0,6 procent kost van wat zij jaarlijks uitgeven aan landbouwsubsidies. ... 

En als de Britten zo gebrand zijn op meer hulp, waarom geven zij er dan pas over acht jaar

0,7 procent van het BNP aan uit, terwijl dat cijfer toch al [meer dan] dertig jaar geleden [in

1970] is afgesproken?”54. 

Elders zegt Hertz dat de VN hun jaarlijkse budget van 1,25 miljard dollar bijna niet
bij elkaar kunnen krijgen terwijl de Amerikanen wel elk jaar 29 miljard dollar aan
snoep uitgeven55. 

Hertz is niet tegen vrijhandel maar zegt alleen dat vrijhandel helemaal niet
bestaat. Ze verwijst daarbij naar de hoge importbelastingen die rijke landen op land-
bouwproducten en textiel uit arme landen heffen. “Er bestaat alleen vrijhandel als
het de rijke landen uitkomt”56. Met betrekking tot de effecten van globalisering zei
de World Commission on the Social Dimension of Globalisation van de Verenigde Naties in
een rapport van 2004: “Gelijke regels voor ongelijke spelers staan voor een ongelijke
uitkomst”. 

Ook een redactioneel commentaar van het NRC Handelsblad van 13 juni 2005
wijst erop dat de kwijtschelding van de schulden aan de multilaterale instellingen
(IMF, Wereldbank en de Afrikaanse Ontwikkelingsbank) de rijke landen in principe
geen cent kost. De compensatie die deze instellingen van de rijke landen krijgen
voor gemiste rente en aflossing “gaat vooralsnog ten koste van de bestaande ont-
wikkelingsbudgetten”. 

Bovendien wordt gewezen op het morele gevaar van het kwijtschelden. Landen
die wél keurig proberen af te betalen, zoals Botswana en Kenia, krijgen niets en
worden dus eigenlijk bestraft voor goed gedrag. Ook houdt de westerse landbouw-
politiek de arme landen voortdurend in een “vicieuze cirkel van hulpbehoevendheid
en bevoogding” ondanks de schuldkwijtschelding. Men kan een persoon een visnet
geven. Men kan hem leren vissen. Maar het kan nog simpeler: “Verbiedt het hem
gewoon niet langer”. 

De ‘historische doorbraak’ in schuldkwijtschelding van 2005 (zo genoemd door
de betrokkenen) dient een beetje in perspectief geplaatst te worden. Slechts 5 van de
22 rijke landen die bij het Development Assistance Committee (DAC) zijn aangesloten,
waren in 2005 de afspraak van 1970 nagekomen om 0,7 procent van het BNP aan ont-
wikkelingshulp te besteden: Noorwegen, Zweden, Denemarken, Luxemburg en
Nederland. 

De volledige schuldkwijtschelding aan 18 van de armste landen (waaronder 14 in
Afrika) bedroeg ongeveer 64 miljard dollar, oftewel 81,5% van hun gezamenlijke BNP.
De wereldwijde ontwikkelingshulp in 2004 van de 22 rijke DAC landen samen
bedroeg ook 64 miljard dollar, oftewel 0,25% van hun gezamenlijke BNP. Waren de
22 rijke landen hun afspraak van 1970 nagekomen, dan was in 2004 hun gezamen-
lijke ontwikkelingshulp 184 miljard dollar geweest. Het niet nagekomen verschil
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van 184-64=120 miljard dollar (en dat is voor slechts één jaar) is ongeveer tweemaal
de totale kwijtgescholden schuld van de 18 arme landen57. 

De VS hebben in 2004 en 2005 ongeveer 200 miljard dollar per jaar aan de oorlog
in Irak uitgegeven. Dat is viermaal het jaarlijkse wereldwijde budget voor ontwikke-
lingssamenwerking. Johan van de Gronden, lid van de directie van SNV, zegt58: 

“Als de mondiale uitgaven voor armoedebestrijding slechts 5 procent bedragen van wat we

jaarlijks in de wereld gezamenlijk aan wapentuig besteden, moeten we niet te snel morele

verontwaardiging veinzen over vermeend gebrek aan resultaat. Overigens, ter relativering van

het debat, de wereldwijde hulp aan Afrika bedraagt slechts 3 procent van de totale financiële

overheidsmiddelen die het continent ter beschikking staan”. 

Ik zou hieraan willen toevoegen dat het gebrek aan nuttig effect van geld besteed
aan wapentuig vaak niet vermeend is, maar evident. 

Volgens Jeffrey Sachs bedraagt de jaarlijkse Amerikaanse hulp aan Afrika on-
geveer 3 miljard dollar, “een bedrag dat het Pentagon in ongeveer twee dagen uit-
geeft”59. Van dit bedrag is circa 1 miljard dollar voor dringende voedselhulp (de helft
hiervan gaat op aan vervoer), ongeveer 1,5 miljard is voor technische assistentie
(merendeels salarissen van Amerikaanse adviseurs) en de resterende 500 miljoen
(minder dan een dollar per Afrikaan per jaar) is voor onderwijs, gezondheidszorg,
landbouw en infrastructuur tezamen. 

Volgens Sachs is de Amerikaanse mythe dat meer hulp door wanbestuur en cor-
ruptie in Afrika verspild zou worden, erg schadelijk. Hij wijst met name op de
behaalde successen in het terugdringen van een aantal ziekten, maar geeft toe dat
dit succes mogelijk was omdat “de resultaten zo eenvoudig te meten waren”. 

Sachs merkt ook op dat Blairs plan voor een verdubbeling van de hulp aan Afrika
de voedselproductie daar kan verdrievoudigen. Dit lijkt mij echter uit de lucht
gegrepen. Het verhogen van de voedselproductie is een stuk gecompliceerder dan
het bestrijden van ziektes door relatief simpele maatregelen. Het idee van een ver-
dubbeling of verdrievoudiging van de voedselproductie in de komende tien jaar
(voor 2015) getuigt van weinig historisch besef. 

De ervaring sinds de jaren zestig van de vorige eeuw leert dat in ontwikkelings-
landen de gemiddelde opbrengsten per eenheid areaal – over lange tijdsperioden en
over grote groepen boeren – slechts met 1-2 procent per jaar toenemen (Van Eijk
1998:78). De opbrengstverwachtingen van vele buitenlandse en lokale planners en
economen zijn simpelweg niet realistisch. 

Louise Fresco, adjunct directeur-generaal van de FAO, zegt dat “de sluipende
rampen als ondervoeding en onderontwikkeling veel minder mediageniek [zijn],
krijgen minder aandacht. Maar je moet niet vergeten dat honger in twee weken tijd
net zoveel slachtoffers eist als de tsunami”60. John Perkins zegt: “Op 11 september
2001, de dag waarop in de Verenigde Staten 3.000 mensen door terroristische aan-
slagen jammerlijk om het leven kwamen, zijn in de Derde Wereld 24.000 mensen
gestorven van de honger, zoals gemiddeld dagelijks gebeurt, het hele jaar door”61. 
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1.5 De vicieuze cirkel van lage salarissen 

en lage arbeidsproductiviteit 
Bovenstaande paragrafen laten

zien dat de bijdrage van de ontwikkelingssamenwerking aan de economische ont-
wikkeling van ‘het verloren continent’ teleurstellend is geweest. Uiteraard is er wel
humanitaire winst geboekt door noodhulp maar duurzame economische ontwikke-
ling is niet tot stand gekomen. Sommige individuele ontwikkelingsprojecten zijn
wel succesvol geweest, bijvoorbeeld op het gebied van de gezondheidszorg. Over het
geheel genomen is de impact echter gering geweest. 

De inhoud van dit boek komt niet uit de lucht vallen. De afgelopen 25 jaar heb
ik me dikwijls afgevraagd waarom het ontwikkelingsproces zo traag verloopt in Sub-
Sahara Afrika62. Op mijn eigen vakgebied – het landbouwkundig onderzoek, voor-
lichting en onderwijs – moet ik constateren dat buitenlandse steun uiteindelijk
weinig heeft opgeleverd in termen van verhoging van de landbouwproductie.
Uiteraard spelen vele factoren, die vaak buiten het bereik van landbouwkundigen
liggen, een rol in dit proces. Maar zelfs die factoren die wel binnen het bereik van
landbouwkundigen liggen, zijn onvoldoende benut. 

Om een voorbeeld te geven: Afrikaanse landbouwkundigen worden geacht
onderzoek te doen dat relevant en nuttig is voor de grote groep van kleine boeren in
Afrika. Dit zijn boeren die weinig of geen toegang hebben tot externe productie-
middelen zoals bijvoorbeeld kunstmest. Er vindt echter nog steeds veel onderzoek
plaats dat grotendeels irrelevant is voor de kleine boeren, omdat er in dit onderzoek
gebruik wordt gemaakt van hoge niveaus van externe productiemiddelen. Dit speci-
fieke probleem en vele andere zaken worden besproken in mijn proefschrift over
Farming Systems Research (FSR) dat ik 20 jaar na mijn afstuderen heb voltooid en dat
gebaseerd is op mijn werkervaring in Afrika en op literatuurstudie (Van Eijk 1998). 

FSR is boven alles een houding (attitude) ten opzichte van onderzoek. Een goede
FSR-beoefenaar doet onderzoek dat relevant is voor de doelgroep, zelfs als dat bete-
kent dat de onderzoeker buiten het conventionele wetenschappelijke pad moet
treden. Veel FSR-projecten zijn bemoeilijkt door de lage salarissen van Afrikaanse
onderzoekers. Volgens Collinson (1988) was één van de verklarende factoren voor de
geringe vooruitgang in FSR het lage moreel en de zwakke motivatie van veel lokale
onderzoekers. 

Desalniettemin bleven donoren in de formuleringsfase van FSR-projecten het
gebrek aan stimulansen als minor details zien. Na de start van de FSR-projecten
werden ze vervolgens als unfortunate external effects afgedaan, die het efficiënte func-
tioneren van de FSR-methodologie helaas verhinderden (Heinemann & Biggs 1985).
Om FSR succesvol te maken zou het gebrek aan performance-related incentives aange-
pakt moeten worden (Farrington & Bebbington 1993). 

Het probleem van onderbetaling van landbouwkundige onderzoekers en voor-
lichters wordt echter tot op heden niet aangepakt. Eén van de redenen is natuurlijk
dat andere beroepsgroepen dan soortgelijke aanspraken zouden maken. 

“Government agencies normally argue that the country cannot afford to increase the salaries

of its civil servants, whereas donor agencies usually feel that various national regulations do

34

O
n

tw
ik

k
elin

g
 en

 a
r

b
eid

seth
o

s in
 S

u
b

-S
a

h
a

r
a

 A
fr

ik
a

VEijk-def2  17-02-2007  11:39  Pagina 34



not allow them to top up the salaries of staff working on projects funded by them. In many

countries these attitudes have led to a serious vicious circle: No Pay � No Work � No Output

� No Development � No Income � No Money to pay higher salaries” (Beets 1990:66). 

Een aanvulling van de salarissen van lokale deskundigen door donoren – wel altijd
gekoppeld aan een regelmatige evaluatie van prestaties – zou de kwantiteit en
kwaliteit van het uitgevoerde werk kunnen verbeteren (Van Eijk 1998:114). Maar
zoals we later zullen zien, zijn hogere salarissen alleen niet afdoende. Het arbeids-
ethos is, net zoals FSR, een houding tegenover werk en zulke houdingen veranderen
niet gemakkelijk. Hogere salarissen zijn noodzakelijk maar niet afdoende om tot
goed FSR-werk (en duurzame ontwikkeling) te komen.  De vicieuze cirkel van lage
salarissen en lage arbeidsproductiviteit is niet gemakkelijk te doorbreken. De werk-
gevers zullen zeggen dat ze pas hogere salarissen kunnen betalen als de arbeidspro-
ductiviteit toeneemt. De werknemers daarentegen zullen zeggen dat ze pas harder
gaan werken als de salarissen omhoog gaan. Deze patstelling tussen werkgevers en
werknemers vereist vooral onderling vertrouwen. En onderling vertrouwen is op zijn
beurt gefundeerd in een coherent collectief bewustzijn (hoofdstuk 16). 

Tanzania heeft een National Development Vision voor het jaar 2025 ontwikkeld.
Aan het eind van een toespraak over de tenuitvoerbrenging van deze visie zei de
Minister of the State President’s Office: “Lastly, we have to reorient ourselves to be a
nation of hardworking and disciplined people”63. Een andere Afrikaan die het belang
van het arbeidsethos onderstreept is de schrijver en journalist Venance Konan uit
Ivoorkust. Hij zegt: 

“Ons probleem is dat wij totaal niet nieuwsgierig zijn. Nadenken vinden we veel te vermoei-

end. We zitten liever in de kroeg. ... We klagen over vijfhonderd jaar slavernij, maar al die tijd

is het bij geen enkele Afrikaan opgekomen om zelf een geweer te maken en zich te verdedigen.

We willen dezelfde levensstandaard als in Europa, maar niemand staat erbij stil wat je allemaal

moet doen om die te bereiken. Ja, je moet ervoor werken. Maar dat willen we niet. We krijgen

liever hulp. We nemen onze verantwoordelijkheid niet. Als er een probleem is, gaan we naar

een gebedsgenezer. Als ik een ongeluk krijg, komt dat door tovenarij. Als er oorlog is, zeggen

we het is de schuld van Frankrijk. We willen niet in de spiegel kijken”64. 

Verbeter de wereld, begin bij jezelf, besluit de hoofdrolspeler in zijn boek Les prison-
niers de la haine (Gevangenen van de haat). Hoewel Konan ongetwijfeld een te genera-
liserende en simplistische voorstelling van zaken geeft – zoals in het verloop van deze
studie zal blijken – heeft hij wel een punt. 

1.6 Het belang van sociaal-

wetenschappelijke analyses 
In dit boek wordt dankbaar gebruik

gemaakt van een gedeelte van het werk van de Nederlandse filosoof Hans Achterhuis,
omdat hij zowel over ontwikkelingssamenwerking als het arbeidsethos heeft gepubli-
ceerd. Daarnaast wordt er veel andere sociaal-wetenschappelijke literatuur gebruikt.
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De meeste ontwikkelingsdeskundigen zullen de aangehaalde literatuur niet
kennen, althans mijn ervaring is dat ze zelden sociaal-wetenschappelijke of filosofi-
sche werken lezen, omdat ze menen geen belang te hebben bij het bestuderen van
zulke literatuur. 

Ik denk echter dat een diepgaande analyse van de ontwikkelingsproblematiek
uiteindelijk op sociaal-wetenschappelijke en/of filosofische grondproblemen stuit.
Een bestudering hiervan kan tot een beter begrip van het ontwikkelingsproces
leiden en, wel zo belangrijk, tevens oplossingsrichtingen aandragen. Ontwikkelings-
deskundigen zullen claimen geen tijd te hebben voor reflectie en dat is tot op zekere
hoogte een geldig argument aangezien hun werk veel tijd en energie vraagt. Ik hoop
echter dat de reflectie en analyse in dit boek ertoe bijdragen dat ontwikkelings-
werkers en (westerse en Afrikaanse) beleidsmakers en -uitvoerders het belang van de
aangehaalde literatuur gaan inzien. 

De analyses van andere auteurs van de theorie en praktijk van de ontwikkelings-
samenwerking, zoals besproken in dit boek, gaan in vergelijking met de meeste ont-
wikkelingsliteratuur relatief diep. Toch zijn ze echter vaak nog te oppervlakkig om
suggesties voor verbeteringen te kunnen aandragen. Misschien behoort het niet tot
de kerntaken van academici om praktische oplossingen aan te dragen. Als praktisch
ingesteld tropisch landbouwkundige zal ik toch trachten aan te tonen dat diepgaande
theoretische analyses gecombineerd kunnen worden met praktische aanbevelingen65. 

Er komen talrijke citaten in dit boek voor omdat het mijns inziens weinig zin
heeft te trachten te verbeteren wat anderen al zo goed hebben opgeschreven. Dit
indachtig hetgeen Lemaire (1976:23) hierover gezegd heeft: “…dat bepaalde zaken
door de belangrijkste denkers nu eenmaal zo adequaat uitgedrukt zijn dat een
samenvatting ervan zoal niet onmogelijk dan toch inefficiënt zou zijn”. Elke auteur
verbindt een aantal in zijn tijd los van elkaar staande elementen en ideeën tot één
geheel (Achterhuis 1984:70). Dit is ook geprobeerd in dit boek. Voortbouwend op het
werk van anderen hoop ik erin te slagen een vernieuwende analyse te maken van het
ontwikkelingsproces. 

Günther Anders spreekt van gelegenheidsfilosofie. “Filosofie die ontspringt aan
heel concrete ervaringen, bij zeer concrete gelegenheden en die pas achteraf tot
[onze] eigen verrassing samenhang en systematiek blijkt te vertonen” (omschrijving
van Hans Achterhuis 1992:98). Het betreft hier een soort systematiek après coup
(ib.:113). De hier-en-nu aangelegenheden zetten aan tot de activiteit van het filoso-
feren maar tegelijkertijd zoekt de filosoof naar het algemene (ib.:99). Uiteindelijk is
er echter niets nieuws onder de zon. Hoogstens heb ik een aantal verschillende
zaken (op een misschien onverwachte wijze) zinvol bij elkaar gebracht. 

Het arbeidsethos speelt mijns inziens ook een belangrijke rol in de integratie (of
het gebrek daaraan) van allochtonen in de Nederlandse maatschappij. De socioloog
en marktonderzoeker Frits Spangenberg verwacht dat het nog zeker een generatie
duurt voor er verbetering komt in deze integratie. 

“De eerste generatie Marokkanen en Turken is twintig, dertig jaar geleden naar Nederland

gekomen om geld te verdienen. Vader doet handwerk en kent alleen de weg naar de fabriek,

het theehuis en de moskee. Moeder is altijd thuis, staat in de keuken. Met een schotelantenne

kijken ze alleen naar de eigen televisie. Hoe moet je als kind uit zo’n huishouden, waar niet
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wordt geleerd, geen sprake is van intellectuele verrijking, waar vaak door werkloosheid tijd

geen rol speelt, nu leren wat westerse werkdiscipline waard is? 

De tweede generatie is nooit opgevoed met de gedachte dat ze later een functie moet

vervullen in een westerse maatschappij. Heel begrijpelijk allemaal. Wat konden die vaders en

moeders hun kinderen aan socialisatie meegeven? De koran, ramadan, hoofddoekjes [maar]

niet de nieuwsgierigheid om te leren en de urgentie om te presteren. Slechts kleine groepjes

wisten zich aan dat patroon te ontworstelen”66. 

Meer expliciete aandacht voor de (on)mogelijkheden om de ontwikkeling van een
westers arbeidsethos te versnellen maakt het integratiedebat minder emotioneel en
meer realistisch. Bestaand sociaal-wetenschappelijk onderzoek naar de discipli-
nering tot arbeid kan dit debat aanzienlijk verhelderen. Spangenberg is een van de
weinigen die het belang van de rol van werkdiscipline in het integratieproces open-
lijk onderkent én die laat zien hoe een gebrek aan westerse werkdiscipline ontstaat. 

Ook volgens Ayaan Hirsi Ali hebben de problemen van allochtonen op de werk-
vloer vaak een sociaal-culturele achtergrond. 

“[Hier speelt] een moeilijk te doorgronden werkelijkheid waar sprake is van discriminatie,

maar waar het achterliggende verhaal er niet een is van herkomst, kleur, etniciteit, maar van

gedrag. ... [De vaak negatieve] collectieve beeldvorming kan ook de andere kant op werken. Ik

heb van veel werkgevers gehoord dat Hindoestanen zeer geliefd zijn als werknemers. Wat

hebben zij wel en Marokkanen niet? Je kan het probleem niet los zien van sociaal-culturele

kenmerken, van opvoeding. ... 

[De integratie op de werkvloer is ook gedeeltelijk seksebepaald]. Een ondernemer bij een help-

desk vertelde dat ze eerst allochtone meisjes hadden: consciëntieus, hardwerkend, ze kwamen

op tijd en investeerden in het werk. Maar toen die 21 of 22 werden, gingen ze weg, ze wilden trou-

wen. Toen hadden ze daar jongens aangenomen, maar die hebben een grote mond, of ze komen

te laat, of ze willen geen vrouwelijke collega’s of chefs, en ze zijn ook nog bot tegen de klanten. ... 

Als je vraagt waarom [veel werkgevers in het midden- en kleinbedrijf liever Oost-Europeanen

hebben dan allochtonen], dan zeggen ze: Oost-Europeanen werken langer, zeuren minder,

staan meer open voor kritiek. Ze melden zich minder vaak ziek en zoeken geen ruzie. Dat zijn

allemaal zaken die belangrijk zijn voor een werkgever. Bij allochtonen vind je twee problemen.

Bij sommige moslims is dat de islamitische achtergrond: ik ben een moslim, dus ik ben beter

en ga niet naar je luisteren. Soms is het de rurale mentaliteit, dat mensen een andere houding

hebben ten opzichte van werk, minder verantwoordelijkheidsgevoel voelen. ... 

[Ayaan Hirsi Ali’s slagzin luidt:] leer de vaardigheden die je het verst brengen. Nogmaals, het

gaat om welbegrepen eigenbelang. Je kan zeggen, ik ga vijf keer per dag bidden en elke dag naar

de moskee, omdat dat mij het dichtst bij de hemel brengt, je kan ook zeggen, ik heb nu een uit-

kering en ik kan beter die baan aannemen in de horeca waarbij ik alcohol moet serveren. Over

dat soort dingen gaat het. Veel werklozen zeggen dat ze niet willen gaan werken op plaatsen

waar varkensvlees of alcohol wordt geserveerd, waar onbedekte vrouwen rondlopen. Dan ga je

je godsdienst op zo’n manier beleven dat je jezelf in de vingers snijdt – en dan zeggen dat je

gediscrimineerd wordt. Die impasse moeten we doorbreken”67 [mijn cursivering]. 

De cursief gedrukte woorden in het bovenstaande citaat zullen in dit boek uitge-
breid ter sprake komen. 
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2 
Paradoxale situaties in de 
ontwikkelingssamenwerking 

In dit hoofdstuk worden een aantal problematische zaken in de ontwikkelings-
samenwerking besproken, die vaak niet expliciet worden gemaakt en daardoor de
effectiviteit van de hulp verminderen. 

2.1 Rationalisering en beheersing 

van niet-westerse samenlevingen
De antropologie is de

wetenschap die zich bezighoudt met de bestudering van de niet-westerse samen-
levingen. Volgens Lemaire (1976) moet de antropologie haar verborgen thema en
vooronderstellingen expliciet maken. Dan blijkt dat de antropologie intrinsiek
verbonden is met de geschiedenis van de westerse burgerlijke beschaving wier
ambivalente uiting ze is. Het verborgen thema in de antropologie is “het proces van
overheersing en rationalisering van de mensheid onder auspiciën van de modern-
westerse (burgerlijke, kapitalistische, industriële) maatschappij” (ib.:19). 

De antropologie vooronderstelt het feitelijke proces van rationalisering en be-
heersing van de niet-westerse samenlevingen door de modern-westerse beschaving.
Het westerse kapitalisme wordt gedreven door “een wil tot algehele rationalisering
van alle levensbereiken vanuit de dwang tot maximale productiviteit” (ib.). Een van
de taken van een cultuurfilosofie, zoals voorgestaan door Lemaire, zou erin moeten
bestaan dit verborgen thema, “dit altijd al door de antropologie vóóronderstelde
gebeuren, expliciet te maken en tot voorwerp van systematische reflectie te nemen”
(ib.). 

Een belangrijk onderdeel van het proces van rationalisering van alle levensbereik
is het westerse arbeidsethos. De vraag is dan in hoeverre het proces van rationalise-
ring en beheersing van niet-westerse samenlevingen in een westers arbeidsethos
heeft geresulteerd in de ontwikkelingslanden. Dit is een kwestie die in de volgende
hoofdstukken ter sprake zal komen. Hier volstaat het op te merken dat het expliciet
maken van het verborgen thema in de antropologie – de onderliggende westerse
expansiedrift – ook het expliciteren van het arbeidsethos moet omvatten. 

2.2 Repressie en liefdadigheid 
In zijn boek Arbeid, een

eigenaardig medicijn geeft Achterhuis (1984) een interessante analyse van het welzijns-
werk in Nederland. Volgens Achterhuis (1984:180) is welzijnswerk een mengeling van
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repressie en liefdadigheid of van dwang en verleiding. In wezen is er sprake van een
op machtsuitoefening gebaseerde afhankelijkheidsrelatie tussen welzijnswerkers en
hun cliënten (bijvoorbeeld werklozen en ouderen) (ib.:191). Volgens de hedendaagse
andragogische veranderingstheorieën moet een change agent het slim en indirect
aanpakken. Zijn strategie moet een element van verleiding én afdwingen omvatten.
Thema’s uit het verzet van groepen cliënten worden overgenomen in de beheer-
singsstrategieën van welzijnswerkers (ib.:294). 

Thema’s uit het verzet van bijvoorbeeld de vrouwenbeweging zijn onontwarbaar
vermengd met de normaliserings- en beheersingsstrategieën. Door de ‘agogisering
van de staatsmacht’ (met als eigenlijke kern het welzijnswerk) is deze overname van
thema’s ontzettend versneld (ib.:296). Eventuele strijd is al ingekapseld voordat ze
los kan barsten. Elk verzet tegen het beleid is al bij voorbaat in de planning inge-
calculeerd. In het Nederlandse poldermodel neutraliseert of ontkracht het welzijns-
werk elk verzet (ib.:299). “Juist de suggestie dat via inspraak en participatie
gezamenlijk gehandeld zou kunnen worden, verhult dat in onze moderne maat-
schappij het politieke en sociale handelen op steeds meer terreinen onmogelijk
wordt gemaakt” (ib.:272). 

Naar analogie van de welzijnswerker kan men beargumenteren dat ook veel ont-
wikkelingswerkers repressie en liefdadigheid in hun werk combineren. De huidige
benadering van de Wereldbank, het IMF en multi- en bilaterale donoren – gericht op
participatie en inspraak – kan gekarakteriseerd worden als, wat Achterhuis noemt,
pseudo-handelen (ib.). Veel ontwikkelingssamenwerking is conditionele hulp, niet
alleen in de zin dat het te ontvangen geld in het land van de donor besteed moet
worden, maar ook in de zin dat locale participatie min of meer wordt afgedwongen.
En dat terwijl in veel landen van Sub-Sahara Afrika de capaciteit om zinvol te parti-
ciperen beperkt is. 

De aanwezigheid van buitenlandse adviseurs, de afhankelijkheidsrelatie en de
ongelijke financiële verhoudingen maken het bij voorbaat onmogelijk om de officië-
le doelstellingen van de ontwikkelingssamenwerking te realiseren. De participatieve
benadering garandeert geenszins dat een doelstelling als ownership of recipient in the
driver seat wordt gerealiseerd. 

De ontwikkelingssamenwerking bevindt zich in een paradoxale double-bind-situ-
atie: er is tegelijkertijd sprake van feitelijke afhankelijkheid en gewenste onafhan-
kelijkheid. Dit feit ligt mijns inziens ten grondslag aan de frequent voorkomende
onderhuidse, niet-uitgesproken spanningen tussen buitenlandse ontwikkelings-
werkers en lokale staf, en tussen donoren en ontvangers van hulp. Dit geldt niet
alleen voor de ontwikkelingssamenwerking tussen overheden, maar ook vaak voor
de assistentie verleend door NGO’s. NGO’s kunnen ingekapseld worden door over-
heden en donoren en zo (vaak onbewust) bijdragen aan de beheersing van achterge-
stelde maatschappelijke groeperingen. Groeperingen die zich nu al trachten te ver-
zetten of dat misschien in de toekomst zouden kunnen gaan doen. 

Zoals in het sociaal-culturele werk in Nederland het initiatief tot actie vaak uit-
gaat van welzijnswerkers, gebeurt dat in ontwikkelingslanden door NGO’s – onder
het argument dat de doelgroepen hun latente behoefte aan het werk van NGO’s nog
niet hebben ontdekt. Het initiatief dient derhalve eerst nog uit te gaan van de NGO’s
zelf om de mensen te betrekken bij hun eigen emancipatieproces. De paradox is dat
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de bevrijding van de koloniale onderdrukking en de daarop volgende ontwikke-
lingssamenwerking toch vaak resulteerden in een disciplinering en normalisering
door westerse ontwikkelingsorganisaties68. Een disciplinering afgedwongen door
financiële macht, maar desalniettemin ‘voor hun eigen bestwil’. 

De meeste Afrikaanse NGO’s, in de jaren negentig bij duizenden opgericht,
hebben geen inhoudelijk uitgewerkt politiek of maatschappelijk doel, geen brede
maatschappelijke basis en weinig of geen eigen financiële middelen. De NGO’s zijn
meestal juist opgericht om toegang te krijgen tot de financiële middelen van buiten-
landse donoren. “In contacten met westerse particuliere organisaties werd dan vaak
bepaald welk inhoudelijk gezicht getoond moest worden. In deze zin spiegelden de
Afrikaanse NGO’s zich aan de wensen van de westerse financiers” (Van der Veen
2002:348). 

Ook zijn de NGO-vertegenwoordigers vaak voormalige ambtenaren of anderen
met een innige relatie met de regering69. Op deze manier wordt de rol van de echte
civil society in het ontwikkelingsproces ondergraven, terwijl de NGO’s in het gat
springen dat de falende Afrikaanse staten laten vallen, bijvoorbeeld met betrekking
tot de gezondheidszorg (ib.:385). Volgens Marc Vandepitte worden NGO’s gerekru-
teerd en ingezet om “de pijn van de neoliberale schoktherapieën te verlichten”70.
Onder de 40-50.000 NGO’s wereldwijd zouden heel wat ‘rotte appels’ zitten die in de
eerste plaats geld willen verdienen met ‘ontwikkelingshulp als product’ waarvoor
westerse donoren graag willen betalen. 

NGO’s claimen vaak arme doelgroepen te vertegenwoordigen maar het is belang-
rijk om in te zien dat de armen in Sub-Sahara Afrika niet georganiseerd zijn. Jan
Breman, voormalig hoogleraar niet-westerse sociologie aan de Universiteit van
Amsterdam, zei al in 1984: “De armen zijn juist gekenmerkt door de verbrokkeling
– dat is een van de redenen waarom armen arm blijven. Omdat ze niet in staat zijn
om samen te werken”71. Bovendien zijn initiatieven van buitenaf om armen te orga-
niseren riskant, omdat juist op die manier al bestaande rudimentaire organisatie-
vormen kapot gemaakt kunnen worden. 

Zo is de countervailing power van de miljoenen kleine boeren in Sub-Sahara Afrika
vrijwel nihil. Dit is een van de grootste obstakels voor de economische ontwikkeling
van Sub-Sahara Afrika en dit politieke probleem kan niet door ontwikkelings-
samenwerking noch door liberalisering van de wereldhandel opgelost worden. In
2001 zei Breman72: 

“De misvatting is steeds dat onze rijkdom niet ter discussie staat en dat het erom gaat hoe [de

ontwikkelingslanden] ons kunnen inhalen. Daar is geen sprake van. Ze zijn op zo’n structure-

le achterstand gezet, dat hun dat nooit zal lukken. ... 

[M.b.t. het begrip good governance als criterium voor ontwikkelingshulp, zegt Breman:] Het

probleem is dat wij voor die landen daar bepalen wat naar onze mening goed bestuur is.

Bovendien houden we ze daar niet aan. Dat blijkt ook uit het laatste rapport van de

Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid over ontwikkelingsbeleid en goed bestuur.

De landen die wel zijn uitgekozen, steken niet gunstiger af dan de landen die [men] heeft laten

vallen. Daarnaast mag het geen exclusieve eis aan de ontwikkelingslanden zijn. Het moet ook

voor ons gelden. Zijn wij zelf geloofwaardig in termen van good governance als je switcht van de

ene naar de andere beleidslijn? Continuïteit en consistentie horen ook bij goed bestuur. Het

40

O
n

tw
ik

k
elin

g
 en

 a
r

b
eid

seth
o

s in
 S

u
b

-S
a

h
a

r
a

 A
fr

ik
a

VEijk-def2  17-02-2007  11:39  Pagina 40



begrip zou bovendien ook op internationaal niveau moeten worden gehanteerd, bijvoorbeeld

in het Europese exportbeleid. ... 

Armoede is altijd opgelost door sociale strijd. Door een andere verdeling af te dwingen. ... [De

stelling dat ontwikkelingshulp de mensen van hun eigenwaarde berooft, is volgens Breman

heel treurig]. Armoede gaat [namelijk] altijd samen met een verlies aan eigenwaarde. ...

[Breman waarschuwt ook voor de] veel te overspannen verwachtingen van de vrije markt. Het

openstellen van onze markt voor hun producten is bovendien niet hetzelfde als die landen

volledig onderwerpen aan de tucht van de markt. Een goede marktwerking veronderstelt een

zekere gelijkwaardigheid tussen partijen. ... 

De verheerlijkers van de vrije markt gaan steeds uit van een vrije keuze, maar de armen

hebben helemaal geen keuze. De situatie waarin zij verkeren, is hun opgedrongen. ... [Breman

voorziet ook dat door de combinatie van de mondialisering van de economie en de technolo-

gische vooruitgang] de kansen voor de armen alleen maar zullen afnemen. Door de technolo-

gische vooruitgang wordt laaggeschoold werk afgestoten en vergt de arbeid die wel nodig is,

een steeds hogere opleiding. Dat beneemt de arme landen de mogelijkheid de weg te volgen

die wij hebben afgelegd. De kloof tussen [de arme] en rijke landen zal hierdoor steeds groter

worden”. 

2.3 Illich’ sentimentalisme
Met betrekking tot de westerse

consumptiemaatschappij spreekt Illich (1981) over het verschijnsel van het senti-
mentalisme. Achterhuis (1984:322) schrijft:

“Dit sentimentalisme houdt in dat een industriële samenleving juist die waarden verheerlijkt,

die onherroepelijk kapot gemaakt worden, juist die groepen pretendeert te helpen (vrouwen,

werklozen, ouderen) die onweerstaanbaar verder apart gezet en onderdrukt worden. Dit

sentimentalisme zien we dagelijks om ons heen. Het is de simpele tegenspraak van de

Sterreclame, waarin de natuur verheerlijkt wordt om des te beter artikelen die haar verdere

vernietiging bespoedigen te kunnen slijten, waarin ambachtelijkheid en kleinschaligheid ten

toon gesteld worden om grootschalig en industrieel geproduceerde goederen aan te prijzen,

waarin gesuggereerd wordt dat je greep op je eigen leven kunt krijgen door je verder afhanke-

lijk te maken van waren”. 

In de westerse consumptiemaatschappij hebben veel mensen een voortdurende
behoefte om hun gevoel van persoonlijke identiteit te (her)bevestigen door middel
van het kopen van waren. Het concept lifestyle van Giddens drukt de individuele
identiteit van een persoon uit en associeert deze persoon met – of onderscheidt
hem/haar van – anderen (Spaargaren 1997:29). Het onderscheidingsmechanisme
vormt een krachtig motief in het gedrag van mensen (Bourdieu 1984). Volgens
Giddens draagt een coherente life story in belangrijke mate bij aan iemands gevoel
van ontologische zekerheid (Spaargaren 1997:147). 

In naam van de vooruitgang produceert de consumptiemaatschappij onophou-
delijk waren die het ego tijdelijk ondersteunen om deze vervolgens als afval weg te
gooien zo gauw hun psychologische waarde is verbruikt (Russell 1990:176). We kopen
de ‘juiste’ sigaretten, auto’s, kleren, enzovoorts omdat ze ons ego, onze afgeleide
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identiteit, versterken73. Men kan iemand niet iets verkopen dat hij niet echt nodig
heeft, tenzij er psychologische behoefte aan is. Röling (1995:25) spreekt in dit ver-
band van de maatschappelijke constructie van welzijn als consumptie. 

Volgens Illich is het sentimentalisme louter ‘een manier om plechtig te
protesteren tegen machten waar men reeds voor gecapituleerd heeft’ (in: Achterhuis
1984:322). Misschien is ontwikkelingssamenwerking ook een vorm van sentimenta-
lisme. De westerse overheersing van de derde wereld is zo diepgaand en omvattend
dat ontwikkelingssamenwerking slechts een formeel protest hiertegen is. 

Zowel de donoren als ontwikkelingslanden lijken er zich bij neer te leggen dat
de westerse overheersing zo sterk is dat het bij voorbaat onmogelijk is om vergaan-
de hervormingen door te voeren. En op het eerste gezicht is dat ook zo. Later in dit
boek zullen we zien dat fundamentele hervormingen wel mogelijk zijn maar een
onconventionele aanpak vereisen. 

Als ontwikkelingssamenwerking ondanks veel gefundeerde kritiek die laat zien
dat de meeste doelstellingen niet worden bereikt, toch blijft bestaan, zou het
kunnen zijn dat ze andere doelen dient dan de officieel geafficheerde. Het opsporen
van deze verborgen doelstellingen is dan relevant. Ontwikkelingssamenwerking kan
als lapje voor het bloeden dienen terwijl de actuele economische machtsverhoudin-
gen in stand worden gehouden. De ongelijke economische verhoudingen worden
verhuld. Het zou ook kunnen dienen om een slecht geweten over het koloniale
verleden te compenseren. 

Jan Breman zei twintig jaar geleden74: 

“De enige echte ontwikkelingshulp die nog mogelijk is, is de Noord-Zuidverhouding te veran-

deren. [Nederland is] het achtste wapenland ter wereld, we exporteren dat voor een belangrijk

deel naar de Derde Wereld. Met de EG voeren we een protectionistisch beleid tegen de Derde

Wereld. ... Als we eerst een economische politiek tegen de Derde Wereld voeren en dan een paar

ontwikkelingswerkers sturen om de ellende weer wat te corrigeren, laten we dan toch de fictie

opgeven dat we begaan zijn met het lot van een miljard armen”. 

Met betrekking tot deze fictie refereer ik hier aan een artikel van Maartje Somers
over het International Documentary Filmfestival in Amsterdam (IDFA), waarin zij betoogt
dat enerzijds de documentairemakers hun camera gebruiken in de strijd voor een
betere wereld, maar anderzijds het filmfestival in vrijblijvend voyeurisme uit-
mondt75. Somers schrijft: 

“Als kind zag ik een tekening van Jo Spier die mij altijd is bijgebleven, de illustratie van een

journalistieke natuurwet. Een man zit voor de radio en hoort het nieuws. Tweehonderd-

duizend doden bij een hongersnood in Afrika, honderdduizend bij een aardbeving in Turkije.

Duizend bij een overstroming in Polen, honderd bij een vliegtuigongeluk in Italië, tien bij een

hotelbrand in België. En dan is er nog een jongetje aangereden in de Goudsbloemstraat. Pas bij

dit laatste bericht draait de man zich om en roept: ‘Vrouw, er is een ongeluk gebeurd!’. ... 

[Somers beschrijft dan de film Darwin’s Nightmare van Hubert Sauper over] de roofeconomie

die rond het Victoriameer in Tanzania is ontstaan, nadat de zich explosief voortplantende nijl-

baars daar het ecosysteem om zeep heeft geholpen. In een mede door de EU gefinancierde

visfabriek in de stad Mwanza verdienen Tanzanianen geld met het panklaar maken van de
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vissen (in westerse supermarkten houden ze niet van onhandige formaten). Het afval vormt

hun eigen dagelijkse kost. De van maden krioelende koppen en graten worden door de vrouwen

gedroogd en verkocht, waarbij de ammoniakdampen van de rottende vis op grote schaal blind-

heid veroorzaken. Russische piloten vliegen vervolgens de filets naar Europa. Op de heenreis

brengen ze illegale wapens mee die naar de naburige kruitvaten Congo, Burundi en Rwanda

gaan. De straatkinderen van Mwanza, ten slotte, smelten het plastic van de visverpakking en

snuiven het. 

Wat Hubert Sauper laat zien, is een sluitend economisch systeem. Wereldhandel, waarvan

wij alleen de voorkant kennen – in de vorm van de piepschuimen bakjes vis in onze winkel –

en de Tanzanianen alleen de achterkant. ... De implicatie [van het IDFA-motto Film for Thought]

is steeds dat al die oprechte verontwaardiging over het onrecht in de wereld, dat nadenken

erover, uiteindelijk zal leiden tot doen en zo zal bijdragen aan een betere wereld. ... [Volgens

Somers vinden de betrokkenen zelf, de Tanzanianen die in de visfabriek werken, dit hele idee

trouwens naïef]. ... Onze betrokkenheid heeft de duur van een ademtocht. Schamel, inderdaad.

Meer zit er kennelijk niet in”. 

De opwelling van het besef van onrecht naar aanleiding van zulke films ebt snel weg
– bij zowel de makers van de film als de kijkers – wanneer het drukke dagelijks leven
in het westen ons weer opslokt. De betrekkelijkheid van onze betrokkenheid is blijk-
baar onvermijdelijk. Liefdadigheid, medemenselijkheid of verantwoordelijkheids-
besef als motiverende factoren voor (effectieve) ontwikkelingssamenwerking zijn
dan geen lang leven beschoren. 

Achterhuis (1984:41) merkt ook nog op dat men zich door verwaarlozing van de
historische dimensie van de ontwikkelingshulp te gemakkelijk allerlei illusies
maakt over de veranderbaarheid van deze hulp. Tot op heden blijft het impliciete
uitgangspunt dat tekorten aan vooruitgang door meer en betere vooruitgang uit de
weg geruimd kunnen worden. De oplossing is ‘meer van hetzelfde’76. 

2.4 Hulp-tot-zelfhulp
Onder de regering Kennedy werd het Ameri-

kaanse Peace Corps opgericht om vooruitgang te brengen in ontwikkelingslanden
onder het motto van zelfhulp. Met betrekking tot het paradoxale karakter van deze
ontwikkelingshulp merkt Achterhuis (1984:307) op:

“In de derdewereldlanden sprongen de tegenstrijdigheden in het zelfhulpconcept [sterk] in

het oog. In de eerste plaats sprak men daar openlijk over aided-self-help-projecten. Men kwam

er zonder meer voor uit dat de ‘zelfbepaling’ waar het om begonnen heette te zijn, alleen via

een normalisering door ontwikkelingswerkers van buitenaf te bereiken viel. Daarnaast was

het volstrekt duidelijk dat het bij al deze aided-self-help-projecten primair om productiviteits-

verhoging en economische groei ging”. 

Het concept zelfhulp wordt vaak ontleend aan Kropotkins boek Mutual Aid waarin het
belang van wederzijdse hulpverlening voor de overleving van menselijke gemeen-
schappen wordt benadrukt. Echter, zegt Achterhuis (ib.:304): “De anarchistische
beweging van onderaf, zoals Kropotkin die belichaamde, keerde zich uitdrukkelijk
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tegen de zelfhulpstrategieën die van bovenaf ontworpen werden om het volk te
disciplineren”. De ideologie van de hedendaagse zelfhulp is een vorm van senti-
mentalisme. 

De Tanzaniaanse en Mozambikaanse experimenten met respectievelijk ujamaa-
dorpen en aldeias comunais (gemeenschapsdorpen) waren zo’n van bovenaf ont-
worpen en opgelegde zelfhulpstrategie. Het is een feit dat gemeenschapsdorpen de
voorziening met sociaal-economische infrastructuur (scholen, ziekenhuizen en
klinieken, marktplaatsen) aanzienlijk vergemakkelijken. Om een verspreid wonende
bevolking toegang tot zulke infrastructuur te verschaffen is ondoenlijk en kostbaar.
Bovendien wordt de (politieke) controle van de bevolking in gemeenschapsdorpen
eenvoudiger en doeltreffender. Zowel in Tanzania als Mozambique zijn deze dorpen
echter niet succesvol gebleken, althans niet in termen van de beoogde zelfhulp tot
economische ontwikkeling. 

De voornaamste twee redenen zijn de overschatting van het ujamaa-concept en de
gevolgde top-down-benadering. Om met het laatste te beginnen, zowel de Tanzaniaanse
als Mozambikaanse politiek (sterk geïnspireerd door achtereenvolgens Julius Nyerere
en Samora Machel) waren in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw vrij auto-
ritair gericht77. Hoewel formeel socialistisch en democratisch in uitgangspunt, was de
feitelijke uitwerking van het plan om de bevolking in gemeenschapsdorpen te
concentreren toch een van bovenaf opgelegde onderneming, waarbij het gebruik
van dwang (en soms fysiek geweld) niet altijd werd geschuwd. Hoewel tegenwoordig
participatie van de doelgroepen in de planning en uitvoering van ontwikkelings-
activiteiten in de mode is, blijft het vaak bij retoriek juist vanwege de inherente
tegenspraak in aided self-help. 

Met betrekking tot het ujamaa-concept (brotherhood, familyhood) is het zo dat
zowel Nyerere als Machel een overspannen verwachting hadden van het Afrikaanse
gemeenschapsdenken en handelen. De Afrikaanse grootfamilie omvat meer mensen
dan het moderne westerse kerngezin en in het algemeen zorgen binnen deze
familieverwantschap mensen goed voor elkaar. Maar het is een misvatting dat deze
sociale en economische solidariteit zich uitstrekt tot ver buiten de directe en aan-
getrouwde familie. De wederzijdse hulpverlening en de geneigdheid om samen te
werken ten behoeve van economische ontwikkeling (bijvoorbeeld in coöperaties) is
minder omvattend dan men vaak veronderstelt (zie ook hoofdstuk 9 en Van
Cranenburgh 1990:96). 

Ontwikkelingsdeskundigen zeggen dat goede hulpverlening de ander vrijlaat.
Verwijzend naar Girard (1978) die hier van een double-bind-situatie spreekt, zegt
Achterhuis (1988:336): 

“De opdracht aan de derde wereld is even paradoxaal als het beroemde ‘wees spontaan’. Juist

vanwege het prestige dat de gift verschaft, is het paradoxaal om anderen te vertellen hun eigen

weg te gaan. De ‘hulp-tot-zelfhulp’ van het Amerikaanse Food for Peace-programma blijkt in de

praktijk tot afhankelijkheid en imitatie van de hulpverlener te leiden. Wie iets van de kracht

van de mimesis [nabootsing] begrijpt, weet dat de verborgen boodschap van het model vaak

belangrijker is dan de openlijke, verbale”78. 
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Als men vervolgens stelt dat een paternalistische houding vermeden moet worden
– het is hun keuze – is een volmaakte double-bind-situatie het resultaat (ib.:339). Een
Afrikaans spreekwoord zegt dat ‘de hand die ontvangt altijd ligt onder de hand die
geeft’79. 

2.5 Afhankelijkheid en 

schuldkwijtschelding 
Ondanks (of misschien dankzij) de retoriek

van participatie en ownership blijven ontwikkelingslanden afhankelijk van rijke
landen. Als voorbeeld kan het programma NEPAD dienen dat de nadruk legt op
Afrikaanse ownership van het ontwikkelingsproces, maar dat tegelijkertijd veel geld
van donoren vraagt. Indachtig deze voortdurende afhankelijkheidsrelatie is de oude
naam ontwikkelingshulp wellicht juister dan het meer recente ontwikkelingssamen-
werking. Ontwikkelingssamenwerking is een verhullende naam zolang de meeste
activiteiten door donoren worden geïnitieerd, gestuurd en betaald. Uiteindelijk is de
financiële macht van de Wereldbank en het IMF en in hun kielzog de bilaterale dono-
ren doorslaggevend. 

Of de donorassistentie wordt gegeven in de vorm van giften of (zachte) leningen
maakt weinig uit met betrekking tot de afhankelijkheidsrelatie. In theorie zijn
leningen beter omdat het geld dan meer eigendom van het ontvangende land is.
Maar als de verwachting van de leners is dat de opgebouwde schuld tezijnertijd wel
kwijtgescholden zal worden, maakt het niet veel uit of het om schenkingen dan wel
terug te betalen leningen gaat. 

Bovendien betreft het vaak langetermijnleningen die door volgende generaties
terugbetaald moeten worden. In een cultuur met een kortetermijnoriëntatie waarin
langetermijnplanning ongebruikelijk is, is terugbetaling niet de eerste zorg (zie ook
paragraaf 20.7). En de min of meer geïnstitutionaliseerde corruptie bevordert terug-
betaling ook niet80. In Sub-Sahara Afrika is een aanzienlijk percentage van de natio-
nale begrotingen van donoren afkomstig. 

De Tanzaniaanse president Benjamin Mkapa zei in 2005 in een interview in een
Nederlandse krant dat hij eigenlijk niks van ontwikkelingshulp moet hebben81. 

“Te grote afhankelijkheid van buitenlandse hulp is een groot gevaar... De waardigheid van de

onafhankelijkheid wordt erdoor verminderd. Voor je bestaan ben je afhankelijk van giften.

Hulp ondermijnt ook de kwaliteit van het regeringsbeleid...omdat je steeds rekening moet

houden met uiteenlopende, steeds wisselende wensen van donorlanden. [De krantredacteur

vervolgt:] Spreekt hier de man die eerder dit jaar als lid van de door de Britse premier Blair

ingestelde Commission for Africa een verdubbeling van de ontwikkelingshulp aan Afrika bepleit-

te...? Is dit de leider van een regering die volgens eigen zeggen voor 42 procent van haar begro-

ting afhankelijk is van buitenlandse steun?”. 

De dubbelzinnige positie van deze voormalige Tanzaniaanse president is evident. De
landen in Sub-Sahara Afrika zijn erg afhankelijk van donoren wat resulteert in on-
vermijdelijke contradicties in hun houding tegenover ontwikkelingssamenwerking en

45

O
n

tw
ik

k
elin

g
ssa

m
en

w
er

k
in

g

VEijk-def2  17-02-2007  11:39  Pagina 45



handelsbeleid. Met betrekking tot de handelsliberalisering zei Mkapa in een ander
interview82: 

“...de gunstige voorwaarden die ervoor zorgden dat het Westen zijn huidige hegemonie en eco-

nomische macht bereikte, [moeten] ook aan Afrika worden toegekend. Goedkope westerse

importen maken het op dit moment inderdaad onmogelijk onze eigen ontwikkeling in gang

te zetten. Het beleid van de internationale financiële instellingen waarmee ik te maken heb, is

niet altijd even gunstig voor Afrika. Vrijhandel is in veel gevallen desastreus, iedereen ziet dat

Afrika niet op basis van gelijkheid met het Westen kan concurreren. Als je het vergelijkt met

een bokswedstrijd betekent vrijhandel in de meeste gevallen dat Afrikaanse bedrijven in de eer-

ste ronde knock-out worden geslagen. ... 

In sommige gevallen zou ik graag de markt afschermen. Maar ik heb rekening te houden

met het internationale handelsregime, dat instanties als het IMF en de Wereldhandels-

organisatie propageren. Het tegenhouden van importen zal ons het verwijt opleveren dat we

slecht economisch beleid voeren, waarna de kans groot is dat diverse donoren hun ontwikke-

lingshulp verminderen. Dat kan een land als Tanzania zich niet veroorloven. ... 

Wij in Tanzania bezitten de capaciteit om donorgeld op een goede manier te gebruiken. ... Ik

geef toe: niet alle landen in Afrika zijn klaar voor meer ontwikkelingshulp, maar wij in

Tanzania wel. ... Hulp alleen is niet voldoende om Afrika te veranderen. Net zoals de ontwik-

keling van Azië niet louter het gevolg was van hulp. We moeten in Afrika hartstochtelijk op

zoek naar manieren om de juiste ondernemersgeest te creëren”. 

De laatste opmerking van Mkapa is cruciaal in de context van economische ontwik-
keling maar wordt helaas niet verder uitgewerkt. Hoe ontwikkel je een juiste houding
tegenover ondernemen en hoe verhoudt zich dat tot het heersende arbeidsethos? 

De omvangrijke schulden van Afrika met de daarbij behorende kapitaaluitstroom
(voor aflossingen en rentebetalingen) zijn macro-economisch gezien problematisch,
maar tegelijkertijd dient men zich te realiseren dat voor de meerderheid van de
Afrikanen de schulden en leningen van hun regeringen slechts op papier bestaan
(Van der Veen 2002:332). De gemiddelde schuldenlast van ongeveer 500 dollar per
persoon suggereert een last voor burgers die er in werkelijkheid niet is. De band tus-
sen de burgers en hun regeringen, die de leningen aangaan, is daarvoor te gering. 

Leningen dienen terugbetaald te worden maar door het onvoldoende renderen
van het geleende geld in Afrika ontstond een problematische situatie. “Aanwending
van leningen voor herverdeling en consumptie, zoals in Afrika zo vaak gebeurde,
maakte terugbetaling vaak onmogelijk” (ib.:258). 

Het zijn voornamelijk de nationale elites die in het verleden van de leningen
geprofiteerd hebben en dat in de toekomst, onder gelijkblijvende omstandigheden,
ook zullen blijven doen. Daarom is kwijtschelding van de opgebouwde schulden
aanvechtbaar. De meeste Afrikaanse burgers hebben niet van deze leningen geprofi-
teerd en betalen weinig of geen belasting, dus is de terugbetaling van schulden
grotendeels irrelevant voor hen. Schuldkwijtschelding is alleen zinvol voor de arme-
re bevolkingsgroepen wanneer de gelden die niet langer aan aflossing en rente
hoeven te worden betaald, daadwerkelijk bij hen terechtkomen. Maar dát was nu
juist het probleem in het verleden. De vraag is dan wat er nu fundamenteel anders
is in de verhouding tussen de elites en de gewone man? 
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Het gegeven dat de uiteindelijke macht om belangrijke financiële beslissingen te
nemen grotendeels bij de donoren ligt, kan verdedigd worden met het argument dat
men value for money wil83. Het geld van de westerse belastingbetalers dient effectief
en correct besteed te worden (correct in de zin van volgens overeengekomen afspra-
ken en met vermijding van corruptie)84. Er is dus altijd een impliciete spanning
tussen buitenlandse controle en binnenlandse ownership. Bovendien is er vaak sprake
van een zwakke analytische en uitvoeringscapaciteit van nationaal tot districts-
niveau. 

Donorlanden dringen tegenwoordig ook aan op democratisering van landen die
hulp wensen te ontvangen. Deze ‘donorendemocratie’ – “democratisering, niet
afgedwongen door het volk, maar als voorwaarde voor westerse hulp” – heeft in bij-
voorbeeld Ethiopië tot een diepe politieke crisis geleid85. De eerste democratische
verkiezing in mei 2005 in Ethiopië veroorzaakte een politieke aardbeving. Tegen de
verwachting van de regeringspartij in stemde een groot deel van de bevolking voor
de oppositie. In de hoofdstad Addis Abeba won de regeringspartij zelfs geen enkele
zetel. De zittende regering verloor haar geloofwaardigheid en de repressie van de
oppositie nam toe. 

De oppositie verwijt de westerse donoren nu alleen lippendienst te bewijzen aan
het democratiseringsproces vanwege het uitblijven van buitenlandse druk (Ethiopië
ontvangt meer dan een miljard dollar ontwikkelingshulp per jaar). En de donoren
zitten in hun maag met deze door henzelf geïnitieerde ontwikkelingen. De achilles-
pees van het zittende regime is dat de regeringspartij een door Tigreëers gedomi-
neerde partij is gebleven86. 

Hieronder volgt een ander voorbeeld van de complexe mix van ontwikkelings-
hulp, voorwaarden voor deze hulp zoals good governance en democratisering in
Afrika, de feitelijke afhankelijkheid van donorgeld en daadwerkelijke ownership. 

Uganda’s biggest aid donor Britain has cut $26.5 million in aid and frozen another 5 million

over the arrest of an opposition leader and other concerns about President Museveni’s rule.

The announcement on 20th December 2005 came days after another European donor, Sweden,

said it was withholding about $8 million of budgetary aid over similar concerns. Foreign

donors fund almost half of government spending. But they were alarmed at last month’s arrest

of opposition leader Kizza Besigye on return from exile to prepare for next year’s presidential

elections, and are concerned about the state of democracy in Uganda. (Reuters: 20 december

2005). 

2.6 Gebrek aan reflectie
In de westerse maatschappij is het geen

tijd nemen voor reflectie een algemeen verschijnsel geworden. Men is zo druk bezig
dat de voortdurende cyclus van activiteiten moeilijk te doorbreken is. Men is altijd
iets aan het doen en stilzitten om tot reflectie te komen valt daar zelden onder. Er is
een schaarste aan tijd en, meer specifiek, een schaarste aan tijd om afstand te nemen
en na te denken over al uitgevoerde en nog uit te voeren activiteiten. Ook in de ont-
wikkelingssamenwerking is men altijd druk bezig: projecten of programma’s formu-
leren, initiëren, uitvoeren en evalueren. Een fundamentele bezinning op de ontwik-
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kelingssamenwerking komt zelden van de grond, want er moeten tenslotte doelstel-
lingen gehaald (en vaak bijgesteld) worden en het geld moet rollen87. Er werken meer
doeners dan reflecterende denkers in de ontwikkelingsindustrie. 

In 1986 vroeg prins Claus zich af of de hulpverlening deel zou kunnen uitmaken
van het probleem. Achterhuis (1988:333) beantwoordt deze vraag bevestigend en
betoogt dat juist de houding van verantwoordelijkheid voor het lenigen van het leed
in de derde wereld dit leed heeft verergerd. Dit is wat hij noemt de paradox van de
schaarste – “alle pogingen om met positieve of productieve acties de schaarste op te
heffen versterken haar alleen maar” (zie ook hoofdstuk 11). De gesubsidieerde
dumping van landbouwproducten door de EU in ontwikkelingslanden, waardoor
lokale boeren uit de markt worden geprijsd, kan men geen positieve actie noemen
maar het heft wel tijdelijk enige schaarste op. In de hoofdstukken 11 en 12 kom ik
uitgebreid terug op het begrip schaarste. 

De vraag of ontwikkelingshulp echt helpt wordt in Nederland met de regelmaat
van de klok om de zoveel jaar aan de orde gesteld. Achterhuis (1989) zegt: “Tot de
nationale folklore hoort het dan om er een tijdje over te discussiëren, waarna de
discussie langzaam aan verflauwt en we vervolgens weer doorgaan alsof er niets is
gebeurd”. Aan het eind van de jaren zestig van de vorige eeuw werd al gezegd dat er
nu eens eindelijk over de kwaliteit van de hulp gediscussieerd moest worden (ib.). 

Zo was er ook in 2005 weer veel nationale en internationale discussie over dit
onderwerp naar aanleiding van de Live 8-concerten met het motto Make Poverty
History. Leo de Haan die gepromoveerd is op de ontwikkelingshulp aan Togo zei in
een interview: “Het is zo dat in het ontwikkelingscircuit het verhaal naar buiten
heel anders luidt dan de gesprekken onderling. Voor de discussie is dat niet goed,
want het betekent dat de werkelijke problemen niet besproken kunnen worden”
(geciteerd in Achterhuis 1989). Het onvermogen of de onwil om tot een fundamen-
tele publieke discussie over de kwaliteit van de hulp te komen, is des te stuitender
als men bedenkt dat bijvoorbeeld Jan Pronk heeft toegegeven dat ‘we al blij mogen
zijn als tien procent van de projecten lukt’ (ib.). 

Achterhuis (1989) zegt het volgende: 

“Het oorspronkelijke concept dat ontwikkeling gelijk stelt aan economische groei, waarna de

andere sectoren van de maatschappij vanzelf zouden volgen, bleek onhoudbaar. In 1973 hield

de toenmalige president van de Wereldbank McNamara een geruchtmakende rede, waarin hij

toegaf dat de armsten in de Derde Wereld niet van de groei van het bruto nationaal product

geprofiteerd hadden, ja dat ze er vaak zelfs meer door in de marge waren gedrongen. Maar in

plaats van het failliet van de [universele] ontwikkelingsidee [een soort gemeenschappelijke

racebaan waarop alle landen naar hetzelfde einddoel snellen] te erkennen, breidde McNamara

het concept uit. 

De bestrijding van sociale ongelijkheid viel nu opeens ook onder het begrip ontwikkeling.

Sinds die tijd hebben we meegemaakt hoe elk nieuw failliet van dit begrip tot een uitbreiding

ervan leidde, zodat ontwikkeling tegenwoordig alles en dus niets betekent [nu ook het milieu,

gender, good governance en meer omvattend]. Ontwikkeling is hierdoor een amoebe-achtig

woord geworden. Als een amoebe kan het tientallen vormen aannemen, waarbij het steeds

parasiteert op de goede bedoelingen die de gebruiker van het woord ontegenzeggelijk

koestert”. 
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Uiteraard is het gemakkelijk om kritiek te uiten op de kwaliteit van de ontwikke-
lingshulp, maar veel moeilijker om reële alternatieven te bieden. Achterhuis (ib.)
zegt hierover: 

“Het al of niet stilzwijgend aanvaarden van [de] stelregel [dat men alleen kritiek mag uiten als

men tegelijkertijd alternatieven op tafel kan leggen] heeft volgens mij zeer negatieve gevolgen

gehad. In het denken over ontwikkeling kon men nooit eens even tot stilstand en reflectie

komen. Na elke erkende mislukking moest er altijd direct een alternatief op tafel worden

gelegd. Even afstand nemen om over het falen van de ontwikkeling na te denken mocht niet...”. 

De retoriek van de ontwikkelingshulp verhindert zowel bij de gever als de ontvanger
het stellen van al te kritische vragen. 

De opmerking van McNamara in 1973 dat de groei van het BNP niet ten goede
komt aan de armere bevolkingslagen, is nog steeds van toepassing in Sub-Sahara
Afrika. Het zogenaamde trickle-down-effect werkt maar zeer matig. Desalniettemin
blijft het BNP de belangrijkste graadmeter in de ontwikkelingsliteratuur, hoewel
alternatieve indicatoren zijn ontwikkeld88. 

Uiteindelijk gaat het echter om menselijk geluk. In de World Database of
Happiness, zoals bijgehouden door professor Ruut Veenhoven van de Erasmus
Universiteit in Rotterdam, staat Nederland op een gedeelde zesde plaats met Canada
wat betreft gemiddeld geluksgevoel (totaal van 112 landen). In Tabel 2 wordt voor
een selectie van landen naast het geluksgevoel ook het aantal gelukkige levensjaren
gegeven. Hieruit blijkt dat het aantal gelukkige levensjaren in Tanzania slechts
25 procent van dat in Nederland is89. 

Riezebos merkte in 1984 het volgende op90: 

“Al heel lang wordt gesteld, onder meer door Tinbergen in de jaren vijftig, dat de verpaupering

in de arme landen tot zodanige sociale onrust zou leiden dat zij een bedreiging voor de vrede

zou vormen. Om conflicten te voorkomen moesten we trachten deze armoede blijvend te bestrij-

den. Een verkapt soort eigenbelang dus. En een niet gerechtvaardigde ongerustheid. Want chro-

nische armoede op of beneden het bestaansminimum bevordert eerder apathie dan rebellie”. 

Deze politieke overweging wordt heden ten dage regelmatig in de discussies over
terrorismebestrijding, migratiestromen en ontwikkelingssamenwerking aangetrof-
fen. Mijn ervaring in Sub-Sahara Afrika is inderdaad dat chronische armoede
apathie in de hand werkt. Ik heb me vaak afgevraagd waarom de plattelandsbevol-
king niet massaal tegen de eigen corrupte overheden in opstand komt. Culturele
factoren spelen ongetwijfeld een rol (zie hoofdstuk 20). 

Een permanent of tijdelijk stopzetten van de ontwikkelingshulp zou Afrikanen
kunnen dwingen hun verantwoordelijkheid te nemen en een eigen beleid te formu-
leren en uit te voeren. Het beëindigen van de weinig effectieve en verhullende
ontwikkelingshulp zou een signaal kunnen zijn om de zaken fundamenteel anders
aan te pakken. Dit houdt niet noodzakelijkerwijs minder compassie met de armen
in omdat tegelijkertijd andere maatregelen genomen kunnen worden. Noodhulp
kan altijd gegeven worden en het openstellen van de westerse markten voor produc-
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ten uit ontwikkelingslanden zou meer compassie met de armen kunnen betekenen
dan de huidige ontwikkelingshulp. 

Hoewel vrije toegang tot westerse markten de Derde Wereld als geheel meer op-
levert dan de huidige ontwikkelingshulp, is het nog maar de vraag of volledige libe-
ralisering de boeren in Sub-Sahara Afrika zal helpen (paragraaf 1.1). Het is onwaar-
schijnlijk dat volledig vrije toegang tot westerse markten en – waarschijnlijk belang-
rijker – het recht om de lokale industrieën en landbouw te beschermen (wat het
westen lange tijd zelf gedaan heeft) op korte termijn aanvaard zullen worden. De
landen in Sub-Sahara Afrika bevinden zich momenteel op een uiterst ongelijk
playing field en de huidige ontwikkelingssamenwerking verandert daar niets aan.
Het beëindigen van de hulp zou wel één van de machtsbases van corrupte regimes
in ontwikkelingslanden ondergraven. 

Het is niet zozeer de omvang van de internationale ontwikkelingshulp die bepa-
lend is voor de ontwikkeling van Afrika, als wel wat er met het geld wordt gedaan.
Er zijn aanwijzingen dat te veel hulp verslavend kan werken (Van der Veen 2002:340). 

“Droeg de internationale steun wel aantoonbaar bij aan het ontwikkelen van landen c.q. het ver-

minderen van de armoede aldaar of maakte die steun eigenlijk niet uit? Of was het zelfs moge-

lijk dat de internationale hulp de ontwikkeling vertraagde of belemmerde? Hier is geen een-

duidig antwoord op te geven (ib.). ... Een oorzakelijk verband [tussen hulp en ontwikkeling kan]

maar moeilijk worden bepaald, en zeker niet zonder andere factoren mee te wegen (ib.:341). ... 
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Tabel 2: Geluksgevoel en aantal gelukkige levensjaren 

Land Aantal gelukkige levensjaren** Geluksgevoel (schaal 0-10)*

Zwitserland 62,9 8,0

IJsland 61,6 7,8

Canada 60,0 7,6

Nederland 59,2 7,6

Zweden 58,9 7,5

VS 56,8 7,4

Engeland 55,6 7,2

Duitsland 54,8 7,1

Japan 49,6 6,2

China 45,4 6,5

India 35,7 5,7

Rusland 29,3 4,4

Oeganda 23,6 5,2

Mali 22,2 4,9

Tanzania 15,3 3,2

Zimbabwe 12,5 3,3

(Bron: World Database of Happiness)

* Het geluksgevoel is gebaseerd op de vraag: ‘Alles bij elkaar genomen, hoe tevreden bent u met het leven

als geheel op dit moment?’

** Voor het aantal gelukkige levensjaren is het geluksgevoelcijfer gecombineerd met gegevens over de

gemiddelde levensverwachting per land
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Terwijl internationaal de politieke en publieke druk om meer ontwikkelingsgeld in Afrika te

besteden toenam, bleven de mogelijkheden om dat geld effectief te gebruiken beperkt.

Noodgedwongen ontvingen daarom ook landen met twijfelachtig bestuur en beleid...toch

steun. Op deze wijze toonde de internationale ontwikkelingssamenwerking met Afrika een

haast perverse relatie tussen kwantiteit en kwaliteit. De oorzaak hiervan was de zelfopgelegde

eis van een aantal donoren om elk jaar een bepaald bedrag aan ontwikkelingssamenwerking

uit te geven, een eis die krachtiger werd naarmate het slechter met Afrika ging. ... 

...als de donoren niet in het begin of midden van het jaar over de brug kwamen, dan wel in

november of december, wanneer zij hun criteria moesten verzachten om het geld tijdig te

kunnen uitgeven. De uit te geven hulpgelden aan Afrika waren te omvangrijk om systematisch

een beleid van selectiviteit te kunnen voeren, hetgeen volgens de nieuwe theorie [van goed

beleid en bestuur] nodig was om de effectiviteit van de hulp te verhogen” (ib.:342). 

Ook de schuldverlichting onder het Heavily Indebted Poor Countries-programma  (HIPC)
was oorspronkelijk gekoppeld aan een ontwikkelingseffect door middel van goed
beleid, maar ook hier verwaterden de criteria al spoedig onder de bestedingsdruk
van donoren en de internationale publieke druk (ib.:343). 

De kosten van ontwikkelingshulp zijn altijd relatief en moeten in relevante
context gezien worden: zo zijn de kosten om de wereldwijde absolute armoede uit te
roeien erg groot, maar tegelijkertijd bedragen ze slechts 1 procent van het globale
inkomen (UN Human Development Report 1997; in Grint 1998:319). Uiteindelijk is geld
dus niet het probleem. 

Volgens Van der Veen (2002:345) is de internationale motivatie om hulp te
verstrekken in de praktijk nauwelijks gerelateerd aan het effectief verminderen van
armoede maar vooral gebaseerd op andere overwegingen. “Voor donoren als de
Verenigde Staten, Frankrijk en Japan waren dat vooral steun aan het eigen bedrijfs-
leven en geopolitieke overwegingen. Maar vooral met betrekking tot de hulp aan
Afrika voerde bij veel landen de humanitaire betrokkenheid de boventoon” (ib.). Om
zoveel mogelijk ontwikkelingsgeld binnen te halen is het daarom voor de Afrikaanse
autoriteiten meer effectief om een beeld van ellende en onvermogen uit te dragen
dan een beeld van een effectieve overheid. Het traditionele beeld van de bedelende
Afrikaanse autoriteiten zal daarom nog wel even voortbestaan. 

2.7 Vrije markten 

én sterke staten
Ferdinand van Dam betoogt dat de opkomende econo-

mieën (bijvoorbeeld China, India, Brazilië, Zuid-Korea en Taiwan) nog wel een zeer
laag inkomen per hoofd van de bevolking hebben, maar er wel in geslaagd zijn een
concurrerende positie op de wereldmarkt te veroveren91. 

“Zij hebben hun ontwikkeling bereikt door eerst een beschermde interne markt op te bouwen

waarna zij stap voor stap tot liberalisering zijn overgegaan. ... Het merendeel van de armen

woont in de opkomende economieën. Deze landen krijgen niet of nauwelijks ontwikkelings-

hulp... Zij kunnen de zogenaamde Millennium Doelen...in 2015 wel halen. Maar dat is afhan-
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kelijk van de houding die de rijke landen op de terreinen van handel en financiën tegenover

deze landen innemen. ... In feite leven wij met de opkomende economieën in een economisch

conflict zoals met de Verenigde Staten en Japan”. 

Tegen de gangbare mening in betoogt Van Dam dat vrijhandel Afrika alleen maar
schade berokkent (in paragraaf 1.1 zijn meer auteurs ter sprake gekomen die zich
tegen het vrijemarktdenken keren). Afrikaanse landen zouden zich veeleer moeten
afschermen van de efficiëntere wereldmarkt om eerst achter tariefmuren hun eigen
landbouw en industrie op te bouwen92. Van Dam zegt: 

“Waarom staan we de Afrikanen niet toe het model te herhalen dat we de Aziaten [en de

Europeanen en Amerikanen] wel hebben toegestaan?. ... Landen als Zuid-Korea, Japan, China

en India...hebben in etappes gewerkt. Eerst sloten ze zich af, zowel qua import als export. Het

werden autarkische landen, ze zorgden ervoor dat zowel goederen als voedsel voor de eigen

bevolking werden geproduceerd. Ze vervolmaakten de kwaliteit. Pas als de producten voldoen-

de kwaliteit hadden om te concurreren op de internationale markt, gingen ze naar buiten. Ze

beperkten zich in die fase met hun importen, ze exporteerden zo veel mogelijk om deviezen te

verzamelen, voor kapitaalvorming. Langzamerhand zijn de importen ook vrijgegeven. In dat

vergevorderde stadium is vrijhandel goed. ... 

Het weghalen van de [landbouw]importtarieven [in Europa] zou geen Afrikaan helpen. ... Ik

garandeer u dat die ruimte onmiddellijk in beslag wordt genomen door de Argentijnen of de

Brazilianen. ... Het is van groot belang dat Afrikaanse landen hun onderlinge tarieven verlagen

om hun markten te vergroten. Dat zijn gelijkwaardige markten. Je moet alleen tussen gelijken

naar vrijhandel streven. Afrikaanse landen zouden moeten proberen...een wat grotere [interne]

markt te vormen. Dan hebben ze de landbouwproducten, mineralen, olie beschikbaar. En om

die Afrikaanse markt zou je dan een muur moeten zetten. ... 

Het hele idee dat je van buitenaf [met ontwikkelingshulp] een land kan ontwikkelen, is een

illusie. ... Het zou van groot belang zijn dat er buitenlandse bedrijven in die Afrikaanse landen

worden gevestigd die voor die interne markt gaan produceren...maar dan binnen de context

van zo’n gesloten economisch systeem”. 

Met betrekking tot een Afrikaanse navolging van het Aziatische voorbeeld dienen we
wel een aantal culturele verschillen in gedachten te houden. Zoals we in paragraaf
20.7 zullen zien is de Afrikaanse cultuur in het algemeen meer korte-termijn geori-
ënteerd dan de Aziatische. Opofferingen op de korte termijn om op de langere ter-
mijn ontwikkeling te genereren passen niet goed in de Afrikaanse cultuur. Het is bij-
voorbeeld zeer de vraag of importrestricties op westerse luxe goederen in goede
aarde zullen vallen. Vooral de regerende stedelijke Afrikaanse elites zullen dit niet
waarderen en zo’n maatregel is derhalve onwaarschijnlijk. 

Zoals we later zullen zien kunnen de zwakke formele staten in Sub-Sahara Afrika
bovendien een bereidheid om zich aan een langetermijndoel ondergeschikt te
maken niet afdwingen, noch een spaarzin, zuinigheid of een arbeidsethos gericht
op hard werken. Ook zijn de machtsverhoudingen op het wereldwijde economische
speelveld nu ongelijker dan ten tijde van de opkomst van de Aziatische tijgers. De
kloof tussen Afrika en de rest van de wereld is toegenomen. Hoewel Van Dams argu-
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mentatie logisch is, blijft het de vraag of Sub-Sahara Afrika op de door hem voorge-
stane wijze haar achterstand kan inlopen. 

Ook Wouter van Dieren betoogt dat vrije markten een illusie zijn. “Ze bestaan
niet, hebben nooit bestaan en zullen er nooit komen. De wereldeconomie wordt van
top tot teen gereguleerd...via miljoenen regels, via wetgeving en via toezicht. En dat
is maar goed ook”93. Volgens John Gray (2003:57) verleent de positivistische doctrine
dat economische efficiency gemeten kan worden in termen van productiviteit, het
vrijemarktdenken het gezag van een wetenschap. 

“Evenals in Europa werd in Amerika een wetenschap – in dit geval de zogenaamde economi-

sche wetenschap – gebruikt om een nieuwe religie te propageren. De pretenties van economie

als wetenschap werden gekoppeld aan een inheemse Amerikaanse mythe. De Amerikaanse

vrije markt werd verheven tot de status van universeel economisch stelsel” (ib.). 

In het geloof in de vrije markt worden maatschappelijke doelen en beleid vervangen
door een middel, het middel van de marktwerking. Dat betekent bijvoorbeeld dat
niet de voedselvoorziening of de leefbaarheid van het platteland centraal staan,
maar de markt. Van Dieren is voorstander van het Rijnlandse model, een mix van
overheid en markt met een nadruk op regulering en solidariteit94. 

Mijns inziens zou in Sub-Sahara Afrika het vrijemarktdenken, de globalisering
en de modernisering van de landbouw in een uitstoot uit de landbouw van miljoe-
nen kleine boeren resulteren. Met als gevolg een enorme economische en sociale
chaos. Ook om deze reden zouden de landen in Sub-Sahara Afrika hun markten voor-
lopig beter kunnen afschermen. 

Onder de guidance van machtige instituten zoals het IMF, de Wereldbank en de
Wereldhandelsorganisatie staat het vrijemarktdenken in de huidige ontwikkelings-
samenwerking echter nog centraal. Meer reflectie op afwijkende standpunten (zoals
hier naar voren gebracht) is gewenst. Er zijn talrijke pro-globaliseringsboeken
geschreven die benadrukken dat globalisering en vrijhandel goed voor de ontwikke-
lingslanden zijn geweest95. Zoals Van Dam benadrukt, dient men echter de situatie
per ontwikkelingsland in ogenschouw te nemen. 

Hoewel de wereldwijde statistieken aangeven dat de armoede in de ontwikke-
lingslanden de afgelopen dertig jaar spectaculair is gedaald, geldt dat zeker niet voor
de meeste landen in Sub-Sahara Afrika. In 1970 leefde 38% van de wereldbevolking
onder de armoedegrens van één dollar per dag, in 2000 was dat gedaald tot 19%. Dat
is een halvering in dertig jaar. De afname van het absolute aantal armen – van 1,4 tot
1,2 miljard personen – was veel minder spectaculair vanwege de snelle bevolkings-
groei. Volgens een projectie van de UNDP zal in 2015 nog slechts 10% van de wereld-
bevolking in armoede leven. De meerderheid hiervan zal echter in Afrika wonen96. 

Pro-globaliseringseconomen beweren dat de statistieken aantonen dat op de
lange termijn iedereen van vrijhandel profiteert. Anti-globaliseringseconomen heb-
ben minder fiducie in het veronderstelde trickle-down-effect en wijzen erop dat de
kloof tussen rijke en arme landen en de kloof tussen arm en rijk binnen landen
beide toenemen. 

Bovendien is het, denk ik, onmogelijk om één oorzaak – het vrijemarktdenken –
aan te wijzen als de belangrijkste verklarende variabele voor meer of minder armoe-
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de in de wereld. Het multi-dimensionele ontwikkelingsproces kan niet in zulke
simplistische termen gevat worden (zie paragraaf 16.1). 

Gelukkig zien ook de meeste pro-globaliseringseconomen wel in dat vrijhandel
niet automatisch tot hogere levensstandaarden leidt. Markten hebben staten nodig,
maar hoe worden in ontwikkelingslanden sterke democratische staten opgebouwd?
Evert Nieuwenhuis geeft als voorbeeld de (door donoren afgedwongen) privatisering
van de drinkwatervoorziening in ontwikkelingslanden, die voor de armen van de
wereld geen zegen maar een bedreiging kan zijn:97

“Globalisering zou voor hen pas vruchten afwerpen als een sterke, democratische en vooral

lokale overheid de markt reguleert, zoals in elke goed functionerende markteconomie. Maar

zo’n overheid is er in veel landen niet en deze mensen weten: we hebben meer kans om onze

eigen, corrupte overheid te beïnvloeden dan de multinational die in een glazen kantoortoren

aan de andere kant van de wereld zetelt”. 

54

O
n

tw
ik

k
elin

g
 en

 a
r

b
eid

seth
o

s in
 S

u
b

-S
a

h
a

r
a

 A
fr

ik
a

Box 1: De privatisering van de drinkwatervoorziening in Dar es Salaam

Ik heb ongeveer 10 jaar in de buurt van Dar es Salaam gewoond waar de drinkwatervoorziening vaak
problematisch is. De vooronderstelling van privatisering is dat commerciële bedrijven beter in staat
zijn om schoon drinkwater te leveren en verkopen dan de overheid. Bovendien zouden alleen private
bedrijven het kapitaal kunnen leveren om de oude installaties en leidingen te vervangen. De drink-
watervoorziening in Dar es Salaam is een aantal jaren geprivatiseerd geweest, maar deze privatise-
ring is weer (gedeeltelijk) teruggedraaid (vanwege ondoorzichtige conflicten tussen de overheid en
het buitenlandse private bedrijf). De kwaliteit van de dienstverlening is niet fundamenteel veranderd. 

In mijn woongebied waren, en zijn, er bijna wekelijks problemen met de watervoorziening: zoals
o.a. een niet-consequent uitgevoerd rantsoeneringssysteem, lekkende leidingen, leidingen door-
gesneden door andere bewoners in de buurt om gratis water te verkrijgen, leidingen per ongeluk
beschadigd (en niet gerepareerd) bij het aanleggen van nieuwe leidingen, te lage waterdruk, lucht in
de leidingen, illegale aansluitingen van anderen op onze leidingen en inadequaat reagerend perso-
neel van het drinkwaterbedrijf. 

Het is waar dat de vervanging van de huidige leidingen veel kapitaal zou vergen maar dat is niet
het belangrijkste probleem. Momenteel is er sprake van een onontwarbare kluwen van leidingen, die
de bewoners op eigen initiatief hebben aangelegd omdat het drinkwaterbedrijf nooit in staat is
geweest om dit op een georganiseerde wijze te doen (in tien jaar tijd hebben wij bijvoorbeeld drie-
maal zelf een nieuwe aansluiting op een andere hoofdleiding moeten maken om van water verzekerd
te blijven). Naast het gebrek aan planning en organisatie is echter de houding ten opzichte van water
van de meeste burgers – inclusief het personeel van het drinkwaterbedrijf – het grootste probleem. 

Schoon drinkwater is in Tanzania een erg schaars goed maar desalniettemin zijn de verspilling en
onachtzaamheid enorm. Als men bijvoorbeeld per ongeluk een leiding beschadigt, zou men die tegen
minimale kosten kunnen herstellen. Zelfs als men water van anderen steelt, zou men na deze vorm
van zelfhulp de leiding tenminste weer provisorisch kunnen dichten om het wegstromen van vele m3

ongebruikt water te voorkomen, maar dat gebeurt niet. Met zo’n houding van vele burgers ten
opzichte van het schaarse goed water is de keuze tussen overheids- of privaatbeheer van de drink-
watervoorziening een bijzaak.
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2.8 Het moderniseringssyndroom
Veel mensen in Sub-

Sahara Afrika kiezen op allerlei wijzen het Westen als navolgenswaardig voorbeeld.
Zo stuurt een gedeelte van de Tanzaniaanse elite hun kinderen naar Amerika of
Engeland voor voortgezet onderwijs, ook op eigen kosten als geen buitenlandse
sponsoring verkregen kan worden. Deze training in het buitenland heeft als doel
(soms openlijk beleden) dat men leert ‘westers te denken’ en ‘de waarden van de
westerse samenleving te delen’ (Achterhuis 1988:333). 

Verborgen belangen en bewuste manipulatie kunnen ongetwijfeld meespelen
achter de promotie van het westerse model door Europese en Amerikaanse instel-
lingen. Vaak echter zullen Afrikanen min of meer automatisch voor een opleiding in
het westen kiezen, ervan uitgaande dat alles wat uit het westen komt beter is (en na
de ineenstorting van de Sovjet-Unie en zijn vazalstaten is er trouwens minder keus
voor Afrikaanse studenten). Susan George (1984) acht psychologische veranderingen
voor de arme landen van het grootste belang. Het moderniseringssyndroom dat
ervan uitgaat dat West best is moeten ze afzweren (in: Achterhuis 1988:334). 

Ook NGO’s kunnen door overheden en donoren ingekapseld worden om (bewust
of onbewust) in het moderniseringsproces te participeren. Dominique Temple (1987)
beschrijft de NGO’s als Trojaanse paarden. “Vanuit de meest humanitaire motieven
en progressieve theorieën zorgen deze organisaties voor een massale ‘etnocide’ en
‘economicide’ in de derde wereld. Zij vernietigen er de eigen culturen en economieën
en plaveien zo de weg voor de westerse staten en multinationals” (Achterhuis
1988:335). De vaak als progressief geziene benadering van NGO’s versterkt dan toch
het op het Westen gerichte mimetisme. 

Ook in het landbouwkundig onderzoek en voorlichting in Sub-Sahara Afrika
speelt het moderniseringssyndroom een grote – vaak negatieve – rol (Van Eijk 1998). 
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Arbeidsethos en ontwikkeling 
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3 
De disciplinering tot arbeid in
Noordwest-Europa

In dit hoofdstuk wordt besproken hoe het arbeidsethos in Noordwest-Europa tot
stand is gekomen. Deze disciplinering tot arbeid zou eventuele lessen voor Afrika
kunnen opleveren. 

3.1 Het traditionalistische 

arbeidsethos 
Achterhuis (1984:273) spreekt in zijn boek ‘Arbeid, een

eigenaardig medicijn’ van het bijkans ongrijpbare fenomeen van het arbeidsethos. Dit
duidt al aan dat het ontstaan van het arbeidsethos in Noordwest-Europa een gecom-
pliceerd proces is geweest98. Volgens Achterhuis had in de eerste periode van de negen-
tiende eeuw het arbeidsethos nauwelijks een plaats. “De Nederlandse werkman, die in
het begin van [die] eeuw nog als apathisch, lui, weerspannig en verdorven te boek
stond, was [echter] tegen het eind van de negentiende eeuw getransformeerd in een
werkwillige en fatsoenlijke arbeider” (ib.:164). Maar dat wil niet zeggen dat in het
begin van de 20ste eeuw de normalisering (aanpassing) en disciplinering van de
arbeiders voltooid was. Er waren nog te veel restanten van een ‘traditionalistische’
houding bij de arbeiders (ib.:190). 

De moderne Noordwest-Europese houding tegenover arbeid is niet door de
natuur gegeven. Het volgende lange citaat is van Achterhuis (1984:75-77):

“De arbeidsmoraal die vanaf de middeleeuwen ontwikkeld werd, was een zaak van klerken,

van de theologen en filosofen die langzamerhand een nieuwe ideologie ontworpen. Wat hier-

bij grotendeels onzichtbaar bleef, was hoe het nu gesteld was niet met het arbeidsethos maar,

zoals Snels (1975) zegt, met het ‘arbeidersethos’. Hoe reageerden de volksmassa’s op de

geschriften der klerken? Hoe verbreidde het nieuwe arbeidsethos zich tenslotte onder de arbei-

ders zelf? 

Vooral Max Weber [1864-1920] heeft in zijn…studie over de protestantse ethiek [The Protestant

Ethic and the Spirit of Capitalism 1989: oorspronkelijk gepubliceerd in 1905], waarin hij in feite de

opkomst van de ideologie schetst die wij thans arbeidsethos noemen, er de nadruk op gelegd

dat de gevoelens van de Europese bevolking haaks stonden op de nieuwe geest die de arbeid

verheerlijkte. De manier waarop mensen vóór de opkomst van het kapitalisme over het alge-

meen tegen arbeid aankeken, noemt Weber traditionalisme. ‘De ‘traditionalistische’ arbeider

vraagt niet: ‘Hoeveel kan ik per dag verdienen als ik zoveel mogelijk werk?’, zoals het de kapi-

talistische arbeider betaamt, maar hij vraagt: ‘Hoeveel moet ik werken om genoeg te verdienen

om mijn (traditionele) behoeften te bevredigen?’ Van nature wil de mens niet steeds geld en
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nog meer geld verdienen, hij wil gewoon leven, zó leven als hij altijd al gewend was, en hij wil

een inkomen hebben dat hem dat mogelijk maakt’, zegt Weber. 

De moderne economie echter eist een houding tegenover arbeid, alsof deze een doel in zich-

zelf is, een ‘roeping’ of ‘beroep’ dus. Deze mentaliteit is niet door de natuur gegeven, zij kan

noch door hoge lonen, noch door lage lonen rechtstreeks voortgebracht worden. Zij kan

slechts het product van een langdurig opvoedingsproces zijn. … 

In het verleden was [het rekruteren van arbeiders] een groot probleem. Weber geeft vele voor-

beelden die laten zien dat deze traditionalistische geest tot zelfs in de twintigste eeuw toe een
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Box 2: Enkele voorbeelden van de houding tegenover arbeid in het huidige

Tanzania

Weliswaar vindt men tegenwoordig relatief weinig bedelaars op straat in Dar-es-Salaam, maar wel
veel jonge mannen die proberen allerlei goederen in kleine hoeveelheden te verkopen. Ze hebben
zoveel koopwaar bij zich als ze (al lopende) kunnen dragen (vooral kleren, kleine elektrische appara-
ten en snoepwaar). Veelal komen deze jongens van het platteland en bij gebrek aan vaste loonarbeid
in de stad proberen ze zich op deze manier in leven te houden. Met betrekking tot zulke straathan-
delaren in Derde Wereld steden verwijst Grint (1998:13) naar Bourdieu (1979) die spreekt over ‘de
uiterlijke schijn van bezig zijn’. Niet de relatief insignificante inkomsten zijn het belangrijkst, maar het
ophouden van de schijn werk te hebben en de rechtvaardiging van iemands bestaan naar anderen
toe. Aangezien de inkomsten marginaal zijn, ook vanwege het grote aantal straathandelaren, neemt
een gedeelte zijn toevlucht tot (kleine) criminaliteit. Het is waarschijnlijk dat de migratie van het
platteland naar de steden in de toekomst nog zal toenemen en het is de vraag hoeveel arbeid voor
deze jonge mensen beschikbaar zal zijn, rekening houdend met het feit dat er weinig stedelijke
industriële werkgelegenheid in Sub-Sahara Afrika is. 

Bij het bouwen van ons huis even buiten Dar-es-Salaam hebben wij veelvuldig gebruik gemaakt
van dagloners (vibarua in het Ki-Swahili). Deze metselaars, timmerlui, elekctriciens en loodgieters
(veelal zonder formele opleiding) zijn vaak representanten van het traditionalistische arbeiderstype.
Na de uitbetaling van een aantal dagen loon verschijnen vele de daarop volgende dagen niet op het
werk, tot dat het geld op is (drank is in sommige gevallen een grote kostenpost). 

Het averechtse effect van loonsverhogingen speelt soms in het geval van huismeisjes. Als deze een
hoger salaris ontvangen, nemen sommigen eerder ontslag (of verdwijnen onaangekondigd) omdat ze
menen voldoende gespaard te hebben om het enige tijd zonder werk te kunnen stellen. Anderen
willen een handeltje in het een of ander beginnen waar het gespaarde kapitaal echter vaak niet toe-
reikend voor blijkt te zijn. 

Het gegeven dat in een moderne economie het verdiende geld niet slechts voor consumptieve doel-
einden aangewend wordt, maar (althans gedeeltelijk) productief geïnvesteerd of gespaard wordt, is
voor velen in deze regio nog een verre toekomstdroom. Uiteraard valt er met lage lonen weinig te
sparen of investeren, maar ook veel rijke personen vertonen een sterke voorkeur voor consumptieve
bestedingen. 

Als de disciplinering tot arbeid in Noordwest-Europa eeuwen vergde, hoeveel tijd zal dit proces dan
in Sub-Sahara Afrika in beslag nemen? Een veel gehoorde argumentatie in Sub-Sahara Afrika is dat
met hogere lonen het bestaande traditionalistische arbeidsethos min of meer vanzelf zal transfor-
meren in zijn modernere kapitalistische variant (of simpel gezegd, dat met hogere lonen men harder
zal gaan werken). Het zal duidelijk worden in de loop van dit boek dat hogere lonen alleen geen ande-
re houding ten opzichte van arbeid kunnen bewerkstelligen. Daar komt heel wat meer bij kijken. 
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taai leven leidde. Zo klaagden minder dan een eeuw geleden de Duitse ondernemers in de ijzer-

smelterijen erover dat loonsverhogingen alleen maar een averechts effect hadden. De mensen

gingen er minder door werken, omdat ze nu eerder voldoende verdienden om hun behoeften

te bevredigen. … 

[In de kapitalistische economie] gaat het om methodische en regelmatige arbeid, om arbeid

in een vast beroep of geregelde loondienst. God eist van de christen nl. niet gewoon hard werk,

maar rationeel geregelde arbeid. … De onregelmatige arbeid waartoe de gewone dagloner

gedwongen is, is een vaak onvermijdelijke, maar steeds ongewenste tussenpositie. Aan het

leven van de ‘beroepsloze’ ontbreekt nu eenmaal het systematisch-methodische karakter.

Arbeid wordt op deze wijze losgekoppeld van het voorzien in eigen levensonderhoud, zoals dat

binnen een traditionalistische benadering vooral het geval was. Neen, het is een goddelijk

gebod om zoveel mogelijk geld te verdienen. En dat geld moet dan niet gebruikt worden ter

verhoging van de eigen consumptie, maar het moet ter meerdere glorie van God weer geïn-

vesteerd worden om via nog meer arbeid nog meer rijkdom te vergaren. … vooral is arbeid een

door God voorgeschreven doel in zichzelf”. 

Weber legt de nadruk op het langzame proces van gewenning bij het ingang vinden
van het arbeidsethos en op de ideologische inprenting ervan via religie, opvoeding
en onderwijs (Achterhuis 1984:77). Ook Erich Fromm wijst op de geleidelijke veran-
deringen in het sociaal karakter van mensen en hij ziet het nieuwe arbeidsethos als
de belangrijkste psychologische verandering die de westerse mensheid sinds het
einde der middeleeuwen onderging. “Het nieuwe der moderne maatschappij lag in
het feit, dat de mens meer dan door uiterlijke druk door een innerlijke dwang tot
arbeid gedreven werd, een dwang die hem tot werken bracht zoals alleen een zeer
strenge meester bij andere volkeren en maatschappijen tot stand had kunnen bren-
gen” (Fromm 1972a: 74). 

De moderne mens is een prisoner of work geworden, hij onderwerpt zich vrijwil-
lig aan het juk van ‘de religie van de arbeid’ (Achterhuis 1984:106). Volgens
Achterhuis (ib.:78) miskent het citaat van Fromm echter de belangrijke rol die “het
geweld vanaf de middeleeuwen tot aan de dag van vandaag heeft gespeeld bij het
opleggen van het arbeidsethos”. Karl Marx legt de nadruk op deze gewelddadige rol.
Michel Foucault (1975) komt in zijn geschiedschrijving over de disciplinering van de
Europese massa’s in zekere zin tot een synthese van de meer psychologische (Weber
en Fromm) en de meer gewelddadige (Marx en navolgers) benaderingen (Achterhuis
1984:80). 

Met betrekking tot een (verondersteld) gebrek aan ijver en verantwoordelijk-
heidsgevoel van de ongeschoolde arbeider, merkt Haveman (1952:138) in zijn proef-
schrift over ongeschoolde arbeiders in Nederland in de periode meteen na de
Tweede Wereldoorlog op dat de sociale normen van deze arbeiders zich ontwikkeld
hebben in omstandigheden “waarvan de burgerlijke groepen geen besef hebben”.
Hij verwijst naar Davis (1946:86) die schrijft: 

“Just as the members of the higher, skilled working class and of management act in response

to their culture, to their system of social and economic rewards, so do the underprivileged

workers act in accord with their culture. The habits of ‘shiftlesness’, ‘irresponsibility’, ‘lack of

ambition’, ‘absenteeism’ and of ‘quitting the job’, which management usually regards as a
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result of ‘innate’ perversity of underprivileged workers, are in fact normal responses that the

worker has learned from his physical and social environment. These habits constitute a system

of behavior and attitudes which are realistic and rational in that environment, in which the

individual of the slums has lived and in which he has been trained”. 

3.2 De Weberthese 
Volgens Achterhuis is het sinds het baanbrekende

werk van Weber een gemeenplaats dat in de protestantse theologie de plaats van
arbeid totaal anders is geworden. Hij is van mening dat “de protestantse theologie
slechts een min of meer toevallig kleed is, waarin na de middeleeuwen een op-
komende arbeidsideologie zich hult. Waar dit kleed ontbrak, zien we dezelfde ideo-
logie, weliswaar gekleed in een ander gewaad (katholiek of humanistisch), terug”
(ib.:66). 

Landes (2002:190,191) is het hier niet mee eens en verwijst naar het grote ver-
schil in economische ontwikkeling tussen bijvoorbeeld het katholieke Spanje en het
protestantse Engeland ten tijde van de Industriële Revolutie. Landes zegt het vol-
gende: 

“[Max Webers] stelling luidde dat het protestantisme – en meer in het bijzonder de calvinisti-

sche richtingen daarbinnen – de opkomst van het moderne kapitalisme heeft bevorderd, dat

wil zeggen het industriële kapitalisme zoals hij dat in eigen land (Duitsland) kende. Die rol van

het protestantisme was...het formuleren en sanctioneren van een ethiek van dagelijks gedrag

dat zakelijk succes in de hand werkte. Het calvinistische protestantisme...nam uiteindelijk de

vorm aan van een seculiere gedragscode: arbeidzaamheid, eerlijkheid, ernst, en zuinig zijn

met geld en tijd (die ons beide door God gegeven zijn). ‘De tijd is kort’, vermaande de puritein-

se godgeleerde Richard Baxter (1615-1691), ‘en het werk is lang’. Al die waarden zijn bevorderlijk

voor de zaken en de accumulatie van kapitaal, maar Weber benadrukte dat een goed calvinist

niet op rijkdom uit was... 

Wat Weber betoogt, is dat het protestantisme een nieuw soort zakenman voortbracht, een

ander mens, iemand die op een bepaalde manier wilde leven en werken. Het ging om de manier

waarop, en rijkdom was daarbij hoogstens een bijproduct. Een goed calvinist zou zeggen dat dát

het euvel van Spanje was: snel geld, onverdiende rijkdom [het goud en zilver uit de Nieuwe

Wereld]. ... 

De Weberthese werd van alle kanten weersproken. ... In een invloedrijke studie, Religion and

the Rise of Capitalism, verwierp de Engelse sociaal-historicus R.H. Tawney [1926] het verband

tussen protestantisme en economische groei. De Engelse economie bloeide in de 16e eeuw pas

op toen de religie aan invloed inboette en wereldse opvattingen de overhand kregen. Eén ding

moest hij de puriteinse ethiek van de dissenters wel nageven: handelaren en fabrikanten wisten

zich daardoor geharnast tegen de minachting van de deftige standen. Het gaf ze een gevoel van

eigenwaarde en rechtschapenheid, een bastion in een wereld van vooroordelen tegen zaken-

lieden. Goede calvinisten bezweken daardoor niet voor de verlokkingen van de hogere, niet-

werkende klassen, bleven van geslacht op geslacht noest doorwerken en vergaarden al doende

de nodige rijkdom en ervaring. Al even controversieel was de hierop voortbouwende these van

de socioloog Robert K. Merton, die betoogde dat er een rechtstreeks verband bestond tussen het

protestantisme en de opkomst van de moderne wetenschap. ... 
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We mogen al met al wel zeggen dat de meeste hedendaagse historici de Weberthese als onaan-

nemelijk beschouwen: de these heeft haar tijd gehad. Ik ben het daar niet mee eens. ...

[Allereerst waren] in Engeland, dat aan het eind van de 16e eeuw overwegend protestants was,

de dissenters (lees: calvinisten) naar verhouding zeer actief en invloedrijk in het fabriekswezen,

de kweekplaats van de ontluikende Industriële Revolutie. Ten tweede blijkt op theoretisch

niveau dat de kern van de zaak wel degelijk het scheppen van een nieuwe mens is – rationeel,

ordelijk, ijverig, productief. Die deugden waren niet nieuw, maar zeker ook geen gemeengoed.

Het protestantisme verbreidde ze onder zijn aanhangers, die elkaar ook naar die criteria beoor-

deelden. Dat is een verhaal op zich, waar Weber opvallend weinig aandacht aan besteed heeft:

de rol van groepsdwang en kritisch onderling toezicht op ordentelijke naleving – iedereen

hield elkaar in de gaten en bemoeide zich met elkaars zaken. 

Twee bijzondere kenmerken van de protestanten weerspiegelen en bevestigen dat verband. In

de eerste plaats hechtten ze aan onderwijs; zowel jongens als meisjes moesten leren lezen en

schrijven. Dat hing samen met het belang van bijbellezing. Een goed protestant werd geacht de

Schrift zelf te lezen (Katholieken kregen wel godsdienstonderricht, maar hoefden niet te kunnen

lezen, en het werd ze ook uitdrukkelijk ontraden de bijbel te lezen). Resultaat: minder analfabe-

tisme en meer gegadigden voor voortgezet onderwijs, en ook een grotere waarborg dat die situ-

atie van generatie op generatie gecontinueerd werd. Het scheelt als je moeder kan lezen en schrijven. 

In de tweede plaats het belang dat aan tijd werd gehecht. We hebben hier stille getuigen

(unobtrusive evidence, zouden sociologen zeggen): het maken en kopen van klokken en horloges.

Ook in katholieke gebieden als Frankrijk of Beieren waren de meeste klokkenmakers

protestanten, en het gebruik van die tijdmeetinstrumenten en de verbreiding ervan op het

platteland waren in Engeland en Holland veel verder gevorderd dan in katholieke landen.

Niets getuigt zozeer als tijdsbesef van de ‘urbanisering’ van het landleven, met de snelle ver-

breiding van waarden en opvattingen van dien. 

Dat wil niet zeggen dat Webers ‘ideaaltype’ van de kapitalist alleen onder calvinisten en hun

latere sektarische verschijningsvormen te vinden zijn. Mensen van allerlei geloof of zonder

geloof kunnen zich tot rationele, ijverige, ordelijke, productieve, propere en humorloze lieden

ontwikkelen. Het hoeven ook geen zakenlieden te zijn. Dat soort eigenschappen kun je in elke

rang en stand aan de dag leggen en benutten. Wat Weber mijns inziens aantoont, is dat de gods-

dienst (van de 16e tot de 18e eeuw in Noord-Europa) het veelvuldig verschijnen van een persoon-

lijkheidstype in de hand werkte dat tot dan toe uitzonderlijk en incidenteel was geweest, en dat

dit type een nieuwe economie (een nieuwe productiewijze) schiep dat we (industrieel) kapita-

lisme noemen. ... 

Voor [de] eisen van nieuwe economische organisatievormen [de toenemende behoefte aan

vast kapitaal zoals gebouwen en apparaten in de industriële sector vereiste continuïteit] was de

Weberiaanse ondernemer uitermate geschikt qua instelling en levenswijze, en hier is het door

Tawney benadrukte verband tussen zelfrespect en continuïteit wel bijzonder toepasselijk”

(Landes 2002:192-196). 

De verschuiving van de economische macht en welvaart van Zuid- naar Noord-
Europa in de 16e en 17e eeuw werd niet alleen veroorzaakt door de opkomst van een
nieuw slag zakenlieden in het Noorden, maar ook door de verschuiving van kennis. 

“En kennis, in het bijzonder wetenschappelijke kennis, dicteerde de economische mogelijk-

heden. In de eeuwen voor de Reformatie was Zuid-Europa een centrum van geleerdheid en
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geestesleven geweest: Spanje en Portugal doordat die landen zich op de grens van de christe-

lijke en de islamitische beschaving bevonden en van joodse tussenpersonen konden profite-

ren... Spanje en Portugal lieten het al gauw afweten, doordat geloofsijver en militaire

kruistochten de vreemde elementen (joden en conversos) uitdreven en al wat van elders kwam

en mogelijk ketters was, in een kwaad daglicht stelden. ... 

De Reformatie schiep haar eigen regels, stimuleerde de alfabetisering, deed afwijkende over-

tuigingen en ketterijen floreren en bevorderde het scepticisme en wantrouwen tegenover

gezag dat de kern van wetenschapsbeoefening is. De katholieke landen namen de uitdaging

niet aan, maar kozen voor afgeslotenheid en censuur. ... 

Aan het opheffen van de Inquisitie viel voorlopig niet meer te denken. ... In 1558 kwam [in

Spanje] de doodstraf te staan op het zonder toestemming invoeren van buitenlandse boeken en

het drukken van geschriften. ... Het Iberisch schiereiland en heel mediterraan Europa miste

dus de boot in de zogenoemde wetenschappelijke revolutie. ... Toen die weg [van de reactio-

naire, anti-protestantse beweging, de Contrareformatie] eenmaal was ingeslagen, viel het de

Kerk als draagster en hoedster van de waarheid moeilijk haar fout toe te geven en van koers te

veranderen. Hoe moeilijk? We horen dezer dagen dat Rome na bijna vierhonderd jaar einde-

lijk, bijna, Galilei gerehabiliteerd heeft. Zo moeilijk, dus” (Landes 2002:196-198). 

De late industriële ontwikkeling van Zuidelijk Europa, met name van Italië, Spanje
en Portugal, is zeker gedeeltelijk veroorzaakt door de religieuze en intellectuele
onverdraagzaamheid ten tijde van de Contrareformatie, waarvan de gevolgen zich
tot aan de 20e eeuw laten gelden. Rond 1900 was slechts 3% van de bevolking van
Groot-Brittannië analfabeet, dat getal was voor Italië 48%, voor Spanje 56% en voor
Portugal 78% (ib.:267). 

De opkomst van het calvinisme en rationele kapitalisme was dus volgens Weber
gerelateerd aan de introductie van een nieuwe houding ten aanzien van werk (Grint
1998:105). Dit nieuwe arbeidsethos was een culturele verandering, waarin werk een
middel werd om goddelijkheid ten toon te spreiden. Het rationele kapitalisme is
volgens Weber vooral verbonden met de protestantse arm van de christelijke kerk.
Hij betoogde dat de houding van calvinisten ten aanzien van werk heel verschillend
was van die van hun katholieke of niet-christelijke tijdgenoten. 

Door de calvinistische doctrine van de predestinatie, die zich manifesteerde in de
verkrijging van een staat van ‘genade’ door een klein aantal uitverkorenen, geloofden
calvinisten dat hun voorbestemde toekomst hen geen mogelijkheden liet om hun
uiteindelijke bestemming te kennen of te veranderen. Katholieken geloofden daaren-
tegen, volgens Weber, dat ze hun plaats in de hemel konden veiligstellen door, onder
andere, ‘goede werken’ voor de armen. De onzekerheid bij de calvinisten leidde er
toe dat ze naar tekenen van ‘uitverkiezing’ door God zochten. Ze veronderstelden
dat wereldlijk succes als een manifestatie van ‘genade’ gezien kon worden, maar
uiteraard niet als een middel om ‘genade’ te verkrijgen (Grint 1998:106). Tegelijkertijd
voorkwam de ascetische leefstijl van de calvinisten dat ze de opbrengsten van hun
materiële succes consumeerden. De calvinisten werden er door hun overtuigingen
toe gedwongen hun winsten te herinvesteren in plaats van ze te consumeren. 

Door hun radicaal nieuwe arbeidsethos en de herinvestering van bijna al hun
winsten werden de calvinisten succesvolle kapitalisten. Natuurlijk was de ontwikke-
ling van het rationele kapitalisme niet hun intentie geweest; ze wilden God dienen
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maar uiteindelijk dienden ze mammon. Juist het materiële succes van het kapita-
lisme ondermijnde geleidelijk het calvinisme, en tenslotte het Christendom, dat met
zijn geboorte geassocieerd was geweest. 

Het woord ‘associatie’ is hier meer op zijn plaats dan ‘oorzaak’ omdat het niet
duidelijk is of Webers argument inhoudt dat de culturele veranderingen, die geïn-
spireerd werden door het calvinisme, oorzakelijk verbonden waren met de opkomst
van het kapitalisme, of dat de culturele veranderingen en het kapitalisme slechts
gecorreleerd waren door de ‘mogelijke affiniteit’ tussen deze twee fenomenen (ib.).
Ook Olivier Roy zegt dat het verband tussen kapitalisme en protestantisme een
correlatie is, geen oorzakelijkheid99. Hoe dan ook, Webers punt is dat de opkomst van
het rationele kapitalisme niet verklaard kan worden, in tegenstelling tot wat Marx
zegt, door alleen materiële en structurele factoren. 

Webers claims zijn onvermijdelijk het onderwerp geweest van zware kritiek en
even sterke verdediging (Grint 1998:106). Ten eerste, zijn bewijs voor het daadwerke-
lijke gedrag van calvinisten is voornamelijk gebaseerd op de ideeën van de eerder
genoemde calvinistische predikant Baxter, en niet op een empirisch onderzoek van
calvinistische kapitalisten. Ten tweede, de vroegste voorbeelden van rationeel kapi-
talisme zijn niet beperkt tot calvinistische of zelfs protestantse naties. Sommige
calvinistische landen, zoals Schotland bijvoorbeeld, slaagden er niet in ‘van de
grond te komen’ terwijl sommige katholieke naties, zoals België en verscheidene
Italiaanse stad-staten, marktleiders waren. 

Ten derde, het is niet duidelijk waarom calvinisten, geconfronteerd met een diep
verlangen tot redding, materieel succes als een manifestatie van genade zouden
adopteren: charitatieve handelingen hadden een veel sterkere traditie in het vroege
Christendom dan geld verdienen. 

Ten vierde, de ascetische levensstijl van calvinistische kapitalisten is problema-
tisch omdat het kapitalistische systeem afhankelijk is van niet-ascetische con-
sumenten. Òf de enige ascetische calvinisten waren de kapitalisten zelf, òf een
grootschalige handel met niet-calvinistische landen moet plaatsgevonden hebben.
De meeste succesvolle vroege kapitalistische economieën lagen inderdaad buiten de
geografische invloedssfeer van de katholieke kerk (ib.). 

3.3 Een innerlijke 

arbeidsdwang 
Volgens Fromm (1972a:73) werd bij de calvinisten zakelijk

succes wel degelijk tot een teken van Goddelijke genade, maar was de dwang tot
onophoudelijke arbeid niet in tegenspraak met de calvinistische overtuigingen van
menselijke machteloosheid en onzekerheid. De dwangmatige arbeid was veeleer een
psychologisch gevolg van deze overtuigingen. 

“[Een onophoudelijke ijver schijnt] in radicale tegenspraak met de leer volgens welke het

menselijk streven van geen belang is voor het heil. De fatalistische houding van iemand, die

iedere poging als nutteloos nalaat, zou dan een veel toepasselijker antwoord zijn. ... De angst-

situatie, de gevoelens van machteloosheid en nietigheid en speciaal de onzekerheid omtrent
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het toekomstig bestaan na de dood vertegenwoordigen een praktisch voor iedereen ondrage-

lijke mentale toestand. ... 

[Als een mogelijke uitweg fungeert een] ontwikkeling van koortsige activiteit en van een

streven, iets te doen. Activiteit in deze zin krijgt een uitgesproken dwangmatig karakter: de indi-

viduele mens moet werkzaam zijn en blijven om aan zijn gevoel van twijfel en machteloosheid te ontkomen.

Maar deze vorm van arbeid en activiteit is niet het resultaat van innerlijke kracht en zelfver-

trouwen – integendeel, een wanhopige vlucht voor de angst (ib.:72). ... 

Inspanning en arbeid verkregen op deze wijze een volslagen irrationeel karakter. Zij waren

er niet, om een door God, blind voor alle inspanningen van de kant van de individuele mens,

voorbeschikt lot te veranderen, maar dienden uitsluitend om een voorbeschikt, maar verbor-

gen lot te kunnen voorspellen, terwijl deze koortsige arbeid tegelijk de mens verzekerde tegen

een anders ondragelijk gevoel van machteloosheid (ib.:73-4). ... [Zo ontstond] de innerlijke

arbeidsdwang, die de mens tot zijn eigen slavendrijver maakte. ... De drang naar onophoude-

lijke werkzaamheid vormde een der meest fundamentele productiekrachten, niet minder

belangrijk dan stoomkracht en elektriciteit voor de ontwikkeling van ons [kapitalistisch]

industrieel systeem” (ib.:74-5). 

Ook tegenwoordig hebben veel (vaak geseculariseerde) westerse mensen een vaag
gevoel van twijfel en rusteloosheid, een onrust of zenuwachtigheid, als ze niets
doen. In feite is ‘niets doen’ voor veel mensen een onmogelijke opgave. Men vlucht
in een voortdurende bezeten bezigheid. 

Door het proces van rationalisering en de bijbehorende arbeidsverdeling werd in
Noord-Europa ten tijde van de Industriële Revolutie de arbeid steeds leger. De arbeider
had in toenemende mate geen enkel zicht meer op zijn arbeid en de arbeidsvreugde
verdween. Door deze ‘ontmenselijking’ heeft de arbeid in toenemende mate zin en
inhoud verloren (Achterhuis 1984:286). 

“Vanuit deze ontwikkeling van de arbeid kan de verheerlijking van de arbeid, zoals die in het

arbeidsethos tot uiting komt, begrepen worden. Want hoe inhoudlozer en abstracter de arbeid

wordt, hoe meer het noodzakelijk was om mensen van buitenaf voor hun werk te motiveren.

Naakte dwang was daar in elk geval op den duur niet voldoende voor. Om hun werk goed te

doen moesten de mensen, ongeacht de inhoud ervan, arbeid als een hoge waarde gaan

beschouwen (ib.:287). ... 

[Het arbeidsethos als ‘religie van de arbeid’ is niet alleen een ideologische constructie]. Het

is tegelijkertijd een protest tegen de leegte en zinloosheid van de loonarbeid. Deze arbeid

maakt het mensen onmogelijk waarden te verwezenlijken die meer zijn dan ‘de kost verdie-

nen’. In het arbeidsethos zit een fel protest hiertegen verborgen. Het leven van mensen zou

meer moeten zijn dan ‘overleven’, er zouden andere waarden gerealiseerd moeten kunnen

worden dan het ‘brood op de plank’, hoe belangrijk dat op zich ook mag zijn. 

...het protestelement in het arbeidsethos [is] echter verkeerd gericht. Want er wordt niet

gestreefd naar vermindering van loonarbeid, naar een maatschappij waarin andere waarden

dan die van animal laborans [werkdier] verwezenlijkt kunnen worden. Integendeel, wanhopig

proberen mensen enkel en alleen in de loonarbeid alle menselijke waarden die met de hele vita

activa verbonden zijn, te realiseren (ib.:288). ... 

[Zoals volgens Marx religie] niet opium voor het volk is, een kwestie van bedrog van buitenaf

dat via heldere informatie uit de wereld geholpen kan worden, maar opium van het volk. Ze
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komt deels uit aspiraties en wensen van het volk zelf voort. Dit alles geldt nu ook voor het

arbeidsethos … [dat] een zeer tegenstrijdig gegeven is. Ook dit is zowel een uitdrukking van

onze verkeerde maatschappij als een protest ertegen (ib.:278)”. 

In onze maatschappij worden vele waarden aan arbeid toegeschreven. Arbeid wordt
verbonden met onder andere inkomen en bestaanszekerheid, waardevolle sociale
contacten, vermindering van onmacht en participatie aan de samenleving, persoon-
lijke ontplooiing en identiteitsbesef (ib.:288). De loonarbeid wordt aldus overvraagd. 

Grint (1998:1) spreekt over de dubbelzinnige aard van werk, die enerzijds tot
uitdrukking komt in het gegeven dat werk in een economische beloning, een
demonstratie van religieus geloof, een middel tot zelfverwerkelijking en in status
kan voorzien. Anderzijds kan werk echter fysiek destructief (back-breaking) en
mentaal verlammend zijn en als een straf voor de oorspronkelijke zonde gezien
worden. 

De voornaamste reden waarom de moderne mens tot een animal laborans is
geworden, ligt in de opkomst en de emancipatie van de loonarbeid. Helaas heeft de
emancipatiestrijd van de ‘verworpenen der aarde’ niet zozeer geleid “tot de emanci-
patie van de arbeiders, als wel tot de emancipatie van de arbeid. … Wat eens een
belangrijke voorwaarde was om als mens te overleven, vult nu het hele leven”
(Achterhuis 1984:243). Hier speelt het eerder vermelde onderscheid tussen arbeids-
ethos en arbeidersethos. 

Arbeid blijft ‘een eigenaardig medicijn’. “Nadat het een paar eeuwen geleden
met geweld massaal als geneesmiddel werd voorgeschreven, heeft het op zijn zachtst
gezegd tot vreemde verslavingsverschijnselen geleid” (ib.:290). Er heerst een para-
doxale spanning tussen arbeid en werkloosheid. “Arbeid is ziekmakend, maar tege-
lijk wordt er als naar een medicijn naar gesnakt” (ib.:33). Het protestelement uit het
arbeidsethos zou gericht moeten worden op de gezamenlijke strijd voor een maat-
schappij die “het arbeidsethos niet voortdurend als ‘geestelijk aroma’ afscheidt”
(ib.:290). 

Norbert Elias (1939:II,312) spreekt van de ‘maatschappelijke dwang tot zelf-
dwang’ die het gevolg is van “een proces dat de mensen niet zozeer gekozen hebben
als wel dat hun is overkomen. … de mens [raakt] ondergeschikt aan zijn eigen
collectieve handelen, [raakt] onderworpen aan de niet-voorziene en niet-beheerste
gevolgen van zijn eigen initiatieven” (Lemaire 1976:60). Deze maatschappelijke
dwang tot zelfdwang speelt ook bij het arbeidsethos. De mensen internaliseren een
arbeidsethos wat uiteindelijk tot zelfdwang leidt, maar deze internalisatie wordt
afgedwongen door een maatschappelijk bestel. 

Concluderend kunnen we zeggen dat het christelijk geloof (vooral, maar niet uit-
sluitend, het protestantisme) het ontstaan van het Noordwest-Europese arbeidsethos
heeft begeleid en gestimuleerd. Dat gebeurde deels direct (bijvoorbeeld door preken
in de kerk) en deels indirect (via de invloed van de kerk op het onderwijs en de
opvoeding). De disciplinering tot arbeid, een proces dat verscheidene eeuwen in
beslag nam, was een combinatie van psychologische en met (fysiek) geweld afge-
dwongen benaderingen. Zowel individuen als structuren namen hieraan deel. 

Dat de disciplinering tot arbeid niet altijd even succesvol was, bleek gedurende
de Europese kolonisatie van andere werelddelen. Een aantal volken bleek onmoge-
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lijk (op de korte termijn) te disciplineren tot ‘arbeidende dieren’, zelfs niet met het
grofste geweld. 

“de bevolking van het huidige Sri Lanka weigerde in het laatste kwart van de [19de] eeuw

massaal op de theeplantages te gaan werken. De Engelse kolonisatoren zagen zich gedwongen

voor deze arbeid bijna een miljoen Tamil-koelies uit Zuid-India naar Sri Lanka te halen. Deze

Tamils waren hindoes uit de laagste klasse, die door hun religieus vastgelegde plaats in de maat-

schappij volgzaam en onderdanig genoeg waren geworden om de arbeid op de theeplantages te

verrichten” (Achterhuis 1984:51). 

Een ander voorbeeld zijn de Noord-Amerikaanse indianen die “zo ongeschikt als
arbeidskrachten [waren] dat mede hierom de ‘oplossing’ van de slavernij van
Afrikaanse negers werd gezocht” (ib.). 
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4 
Verknoping van arbeidsethos 
met andere fenomenen

Het Noordwest-Europese arbeidsethos is onlosmakelijk met een groot aantal andere
fenomenen verknoopt, zoals de arbeidsdeling en zelfvervreemding, de loonarbeid,
de schaduwarbeid, de zelfhulp, de homo economicus, de individualisering, het moder-
niseringsproces, de vita activa, het proces van enculturatie en het welzijnswerk. Dit
is niet noodzakelijkerwijs een uitputtende lijst, maar de belangrijkste factoren zijn
wel vermeld. In dit hoofdstuk zullen al deze factoren, die onderling meer of minder
verknoopt zijn, nader worden besproken en dit zowel met betrekking tot de situatie
in Europa als Sub-Sahara Afrika. 

4.1 Arbeidsdeling en 

zelfvervreemding
In de moderne industriële maatschappij leidt de

mens een eenzijdig en fragmentarisch bestaan (resulterend in zelfvervreemding) ten
gevolge van de verzelfstandiging van de economie en de ver doorgevoerde arbeids-
deling (Lemaire 1976:240). De toegenomen arbeidsdeling maakt het werk productie-
ver maar ook de individuen eenzijdiger. Het individu vervreemdt van zijn werk en
daardoor van zichzelf (ib.:189). Door de arbeidsdeling wordt “de samenleving als
geheel steeds rijker maar het individu wordt armer, beperkter, eenzijdiger” (ib.:261). 

Arbeid is (meestal) een noodzakelijke maar niet voldoende voorwaarde voor een
‘vervuld’ leven. In de huidige kapitalistische maatschappij is arbeid in het algemeen
bepaald niet de uitoefening van ’s mensen ware vermogens. Zelfverwerkelijking van
de mens, zelfontplooiing of integrale ontplooiing is iets anders dan de eendimen-
sionale ontwikkeling veroorzaakt door een overdreven arbeidsethos. 

Ferdinand Tönnies claimde in zijn Gemeinschaft und Gesellschaft (1955: oorspron-
kelijk gepubliceerd in 1897) dat de moderne maatschappij aan het desintegreren
was ten tijde van de overgang naar het industriële tijdperk. Dit kwam tot uitdruk-
king in de overgang van Gemeinschaft (gemeenschap, community) naar Gesellschaft
(maatschappij, society). Industriële maatschappijen waren louter associaties waarin
de solidariteit desintegreerde (Grint 1998:95). 

Durkheim (1858-1917) besprak in zijn The Division of Labour (1933: oorspronkelijk
gepubliceerd in 1893) de onderwerpen sociale solidariteit en cohesie ten tijde van
snelle sociale en economische veranderingen. Hij betoogde dat de populaire voor-
onderstellingen van zijn tijd over de ineenstorting van het sociale domein, als reactie
op de toenemende arbeidsdeling en de algemene verstedelijking, niet alleen over-
dreven maar feitelijk fout waren (Grint 1998:95). Volgens Durkheim maakte de
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arbeidsdeling de mensen onderling afhankelijker en dwong juist daardoor een socia-
le solidariteit af. 

Durkheim betoogde dat de sociale solidariteit niet werd afgebroken maar een-
voudigweg in een andere vorm werd gegoten. Voor hem was de achteruitgang in
moraliteit ten tijde van de eeuwwisseling een atavistische (primitieve) reactie op de
problemen die altijd met snelle veranderingen gepaard gaan. De ‘jungle van zelf-
zuchtigheid’ was een tijdelijk probleem (een anomie) dat gevolgd zou worden door
een nieuwe collectieve moraliteit, gekenmerkt door een combinatie van individua-
lisme én sociale solidariteit (Grint 1998:96). 

De preïndustriële sociale solidariteit kwam volgens Durkheim voort uit de
verstikkende effecten van de uniformiteit van denken en ervaren. In preïndustriële
culturen waren individuen in een gemeenschap geïntegreerd door het collectieve
geweten, maar juist die integratie ging direct ten koste van de individualiteit. Deze
symmetrie van het leven noemde Durkheim ‘mechanische solidariteit’ in tegenstel-
ling tot de huidige ‘organische solidariteit’ die samengaat met een toenemende
arbeidsdeling, individualisme en onderlinge afhankelijkheid (ib.:97). 

Deze organische solidariteit is beslist geen conformiteit door uniformiteit.
Terwijl de mechanische solidariteit gebaseerd was op overeenkomstigheid en onder-
linge onafhankelijkheid, is de organische solidariteit gebaseerd op verschil en
onderlinge afhankelijkheid (interdependence) (ib.:329). 

“De vele specialistische functies [door de arbeidsdeling in de moderne samenleving] zijn als de

organen van een lichaam die elk afzonderlijk, gescheiden van de rest, niet kunnen functioneren,

maar tezamen een krachtig en levensvatbaar geheel vormen. (...) Het aantrekkelijke van de orga-

nische solidariteit in de industriële samenleving is dat zij individuele burgers veel meer vrijheid

biedt om de eigen levensvervulling te kiezen, aangezien deze niet langer wordt bepaald door

de sociale afkomst en tradities die van generatie op generatie worden overgedragen. De gefor-

maliseerde relaties tussen de burgers in de industriële samenleving bieden enerzijds veel meer

individuele keuzemogelijkheden, terwijl zij anderzijds de onderlinge afhankelijkheid en daar-

mee de maatschappelijke samenhang versterken” (De Beer 2001:129). 

In de moderne industriële consumptiemaatschappij vormt het consumeren slechts
“de keerzijde van de overdreven waarde die de animal laborans aan de arbeid hecht”
(Achterhuis 1984:236). “Juist de sterke gerichtheid van animal laborans op arbeid en
consumptie heeft het mogelijk gemaakt dat de laatste realiteit als een compensatie
voor vervreemdende arbeid kon gaan functioneren” (ib.:237). De vlucht in de con-
sumptie in de vrije tijd dient dan om zich te kunnen onderscheiden van anderen,
iets wat in de meeste loonarbeid moeilijk is geworden. 

In een commentaar op Sharon Beders (2000) boek Selling the Work Ethic: From
Puritan Pulpit to Corporate PR zegt Christina Ho (2001) het volgende: 

“Consumerism is another challenge to the primacy of work in people’s identities: ‘Where the

work ethic failed to motivate workers, the consumer ethic stepped in’ Beder writes (2000:225).

She documents how twentieth century employers encouraged workers to see consumerism as

the rationale for their work, so ‘measures of success were moved from the realm of production

and work to the realm of consumption’ (ib:233). She claims that consumer values have ‘come
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to replace the work ethic for many people as a motivator for work and as a primary source of

identity’ (ib.:239). In other words, people now tend not to identify with their work, but with

the consumer items and lifestyle they can purchase by working. If people identify with con-

sumption rather than work, one could argue that the consumerism has replaced the work

ethic altogether. After all, Beder notes, the personal qualities consumerism requires – waste-

fulness, self-indulgence and artificial obsolescence – directly negate the Protestant work ethic

that had originally nurtured capitalism (ib.:225)”. 

Of zoals Achterhuis hierboven zegt: het geseculariseerde arbeidsethos en de moder-
ne consumptiemaatschappij gaan uitstekend samen. 

In het huidige Sub-Sahara Afrika is de arbeidsdeling nog gering. Het overgrote
deel van de bevolking bestaat uit onafhankelijke, zelfvoorzienende boeren. Deze
kleine boeren bezitten de productiefactoren land en arbeid, wat hen in staat stelt
om relatief onafhankelijk van de nationale en lokale overheden hun eigen leven in
te richten. Dat is volgens Goran Hyden (1980) een groot probleem voor de centrale
overheid die aldus weinig macht en controle over deze uncaptured peasantry heeft. De
meeste boeren zijn slechts gedeeltelijk geïntegreerd in de nationale of wereldecono-
mie en betalen weinig of geen belasting100. 

Hyden zegt dat zolang de nationale overheid niet meer grip kan krijgen op deze
boeren en ze dus niet kan dwingen om meer in een markteconomie te integreren,
economische ontwikkeling achter zal blijven. Dat zou betekenen dat met een bevol-
king die nog grotendeels uit kleine boeren bestaat snelle economische ontwikkeling
niet eenvoudig te realiseren is. 

In Tanzania was in 2000/2001 ongeveer 80 procent van de bevolking nog werk-
zaam in de traditionele landbouw (Government of Tanzania 2002:13). Ter vergelij-
king: in het begin van de negentiende eeuw was iets meer dan een derde van de
bevolking van Engeland op de een of andere manier werkzaam in de landbouw. In
1871 was nog slechts 15 procent van de werkende bevolking van Engeland en Wales
werkzaam in de landbouw, en in 1911 was dit teruggelopen tot 7,6 procent (Grint
1998:61). 

Naast het feit dat de nationale overheden in Sub-Sahara Afrika weinig grip
hebben op het grootste gedeelte van de bevolking, speelt ook het gegeven mee dat de
betreffende landen wel staten zijn maar vaak nog geen naties. Volgens Eicher (1989)
telt het Afrikaanse continent veel national states maar weinig nation states. Zijn stel-
ling is dat veel Afrikaanse landen generaties, en enkele landen zelfs verscheidene
eeuwen, achterliggen bij Aziatische en Latijns-Amerikaanse landen met betrekking
tot hun niveau van menselijke vaardigheden (human capability) en institutionele en
politieke volwassenheid (ib.:26). Dit niveau van politieke en institutionele maturity
van individuele Afrikaanse landen bepaalt onder andere of buitenlandse hulp met
integriteit geabsorbeerd kan worden (ib.:2). 

Het gebrek aan nationale coherentie maakt dat het algemene publieke belang
vaak ondergeschikt raakt aan allerlei meer specifieke (etnische of regionale) belangen.
De vaak geroemde Afrikaanse gemeenschapszin of sociale solidariteit ligt voorname-
lijk bij de grootfamilie of etnische groep, niet bij de natie. De hoeveelheid ‘sociaal
kapitaal’ op het niveau van de grootfamilie is aanzienlijk maar is gering op het
niveau van de natiestaat (zie hoofdstuk 10 voor meer over de zwakke formele staat). 
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Door onder andere de geringe arbeidsdeling is de Afrikaanse samenleving als geheel
weliswaar arm, maar het individu is minder eenzijdig dan in het Westen. Zelf-
vervreemding treedt minder op. Zo is de grote groep van kleine boeren niet alleen
maar producent van agrarische goederen, maar is ‘het boeren’ nog een levenswijze
(farming as a way of life)101. De vraag is dan of modernisering van de Afrikaanse land-
bouw, begeleid door een toenemende arbeidsdeling en specialisatie, noodzakelijker-
wijs gepaard moet gaan met zelfvervreemding? In paragraaf 14.2 zullen we zien dat
de almaar voortgaande modernisering van de Nederlandse landbouw uiteindelijk in
irrationaliteit heeft geresulteerd. 

4.2 Loonarbeid
Het verschijnsel van de loonarbeid was nog marginaal

in de middeleeuwen en tot ongeveer 1800 voerden de volksmassa’s strijd tegen loon-
arbeid (Achterhuis 1984:46). De moderne animal laborans is derhalve een totaal nieuw
historisch verschijnsel (ib.:43). Illich (1981:111) zegt: 

“Voor de meeste mensen in Europa kwam de breuk in de visie op loonarbeid tot stand tussen

de 17e en de 19e eeuw. In plaats van als een bewijs van uiterste armoede ging men loon

beschouwen als een bewijs van nuttigheid. Eerder dan als een aanvulling op het zelfvoor-

zienend levensonderhoud werd loon – door degenen die het betaalden – voortaan gezien als de

natuurlijke bron van bestaan voor een bevolking” (in: Achterhuis 1984:65). 

In Sub-Sahara Afrika is loonarbeid op het platteland nog steeds een zeldzaam ver-
schijnsel. Hoewel de stedelijke bevolking in rap tempo toeneemt, woont nog steeds
de meerderheid van de bevolking op het platteland als grotendeels zelfvoorzienend
boer. Ook de meeste stedelingen houden een stuk grond in bezit in de regio waar ze
oorspronkelijk vandaan komen. Deze akkers worden onderhouden door achterge-
bleven familieleden en vormen een soort sociale zekerheid. 

4.3 Schaduwarbeid
In de voorkapitalistische subsistentie-economie

was er geen scheiding tussen mannenwerk buitenshuis en vrouwenwerk in huis
(Achterhuis 1984:116). Als tegenhanger van de loonarbeid voor mannen werd echter
het huishoudelijk werk voor vrouwen gecreëerd. “Het verzet tegen de nieuwe kapi-
talistische ordening werd mede gebroken door de totaal nieuwe scheiding tussen
mannen en vrouwen die hierdoor ontstond” (ib.:113). Het is vooral deze ‘opsluiting
van de vrouwen in het huishouden’ (Illich 1981:107) geweest die “de oproerige volks-
massa’s veranderde in een gedisciplineerd arbeidersleger” (Achterhuis 1984:114). 

Vrouwen werden de verzorgsters van mannen en de opvoedsters van kinderen.
Zij moesten kinderen – vooral jongens – regelmaat bijbrengen, ze vroeg wennen aan
het ritme van het industriële leven (ib.:142). Het inprenten van een arbeidsmoraal
werd een belangrijke taak voor huisvrouwen. “Het huisgezin werd de ‘werkplaats’
waar de arbeiders weer arbeidsgeschikt gemaakt werden [door middel van het huis-
houdelijk werk van vrouwen werd de arbeidskracht van mannen gereproduceerd] en

72

O
n

tw
ik

k
elin

g
 en

 a
r

b
eid

seth
o

s in
 S

u
b

-S
a

h
a

r
a

 A
fr

ik
a

VEijk-def2  17-02-2007  11:39  Pagina 72



waar de kinderen de voor loonarbeid noodzakelijke deugden met de paplepel kregen
ingegoten” (ib.:114). 

Het gebruik van uitdrukkingen zoals ‘het inprenten van een arbeidsmoraal’ en
‘het ingieten van bepaalde deugden’ verwijst naar het geleidelijke proces van de
internalisatie van een arbeidsethos. Illich (1981) heeft de term ‘schaduwarbeid’
bedacht voor de werkzaamheden die vrouwen in het gezin als moeder en huisvrouw
gingen verrichten. 

“Om deze nieuwe term nader toe te lichten geeft Illich het beeld van een ijsberg, die de kapi-

talistische economie moet aanduiden. Alleen het bovenste gedeelte hiervan is zichtbaar. De

voorkant van dit zichtbare gedeelte is de economie zoals die beschreven wordt in officieel

gepubliceerde cijfers, statistieken enz. De verborgen achterkant, waarvan de omvang enigszins

geschat kan worden, is de sector van de ‘zwarte markt’, de informele sector. De hele ijsberg

drijft echter dank zij het grootste gedeelte ervan, dat in de schaduw, onder water blijft. Welnu,

op dezelfde wijze blijft onze economie ‘drijven’ dank zij de vele, vooral door vrouwen verrichte

schaduwarbeid. 

Om de vergelijking even af te maken: de beschreven ijsberg is volgens Illich ontstaan vanuit

het water waarin ze drijft en dat de subsistentie-economie voorstelt. Juist door op deze kristal-

lisering uit het water van de subsistentie-economie te wijzen, benadrukt Illich dat de drie

vormen van moderne arbeid – geregistreerde loonarbeid, zwart werk en schaduwarbeid – iets

nieuws zijn, dat ze in een op subsistentie gerichte economische ordening niet of nauwelijks

terug te vinden zijn” (Achterhuis 1984:140,141). 

Schaduwarbeid is dan die vorm van onbetaalde arbeid die in een industriële maat-
schappij een noodzakelijke voorwaarde is voor de productie van betaalde goederen
en diensten (ib.:141). Schaduwarbeid is derhalve geen toevalligheid, maar werkelijk
de schaduw die onlosmakelijk aan loonarbeid verbonden is (ib.:161). 

Empirische studies laten zien dat vrouwen meer uren werken dan mannen, onaf-
hankelijk van het gegeven of ze buitenshuis een baan hebben of niet. Een vrouw met
een voltijdbaan in het geïndustrialiseerde westen werkt gemiddeld meer dan 70 uur,
met 33 uur gespendeerd aan huishoudelijk werk (Grint 1998:32). Het gezegde ‘het
werk van een vrouw is nooit af’ zegt meer over de huishoudelijke taken van vrouwen
dan de meeste boeken over hetzelfde onderwerp. 

Ook Grint (ib.:29) betoogt dat huishoudelijk werk en betaalde arbeid onlos-
makelijk met elkaar zijn verbonden in een naadloos web van relaties. Onbetaald
huishoudelijk werk is een essentieel onderdeel van betaalde arbeid, omdat zonder
het eerste het laatste niet in zijn huidige vorm zou kunnen voortbestaan. Sommige
feministen zijn van mening dat de oplossing van het probleem van de onrecht-
vaardige werkverdeling in de beloning van huishoudelijk werk ligt. Verscheidene
schattingen laten zien dat de totale kosten verbazingwekkend hoog zouden zijn:
bijna de helft van het West-Duitse en Amerikaanse BNP of een kwart van het
Canadese BNP (ib.:32). In 1997 becijferde het Britse Office for National Statistics dat
huishoudelijk werk 122 procent van de waarde van de economie vertegenwoordigde
als het beloond zou worden met het gemiddelde uurloon (ib.). 

De ‘vervangingswaarde van een huisvrouw’ in Engeland oftewel de jaarlijkse
kosten van huishoudelijk werk werden door een verzekeringsbedrijf beraamd op
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£ 19,292 in 1987 prijzen (ib.:198). De propagandawaarde van zulke berekeningen
mag hoog zijn, toch laat het vooral het (vrouwelijk) onvermogen zien mannen te
dwingen (te overtuigen) hun gedeelte van het huishoudelijk werk te doen. 

Op het platteland van Afrika is de kristallisatie van de officiële (formele) en
zwarte (informele) economie uit de subsistentie-economie nog verre van voltooid.
Daar heerst nog wat Hyden (1980) heeft genoemd the economy of affection. Dit is
een op verwantschapsrelaties gebaseerde economie waarop de overheid weinig grip
heeft. Deze economy of affection zal uitvoerig worden besproken in hoofdstuk 9. 

Het is zinvol om een onderscheid te maken tussen de economy of affection en de
stedelijke informele sector. De economy of affection speelt een rol in de stedelijke
informele sector doordat verwantschapsrelaties ook in de steden doorwerken. Maar
op het platteland bestaat nauwelijks een informele sector zoals die zich in de steden
heeft ontwikkeld. Op het platteland heeft men voornamelijk te maken met de gro-
tendeels op subsistentie gerichte economy of affection. 

Hoewel er significante verschillen zijn tussen regio’s in de mate van integratie
in de nationale of internationale economie, blijft de meerderheid van de boeren
min of meer onafhankelijk. Zelfs die boeren die handelsgewassen voor de export
verbouwen, blijven meestal zelfvoorzienend in voedselproductie en dus in feite onaf-
hankelijk van externe inmenging doordat ze in hun eigen levensonderhoud kunnen
voorzien. 

De verborgen achterkant van de formele economie is de informele sector. Zowel
de (grotendeels stedelijke) formele en informele economie als de meer rurale
economy of affection drijven op door vrouwen verrichte schaduwarbeid. Hoewel de
door vrouwen verrichte arbeid in de economy of affection eigenlijk geen schaduwarbeid
genoemd kan worden – in de economy of affection is er nog geen sprake van loonarbeid
en dus ook niet van schaduwarbeid – is het wel zo dat vrouwen een meer dan even-
redig deel leveren van de arbeid in de economy of affection. 

In de economy of affection verrichten vrouwen huishoudelijke taken (voedselberei-
ding, kinderen opvoeden, water halen, brandhout verzamelen, etc.) naast de arbeid
in de landbouw. Hoewel zonder deze vrouwelijke huishoudelijke arbeid mannen
niet zouden kunnen functioneren, blijft deze vrouwelijke arbeid onderbelicht en
ondergewaardeerd. Het wordt als een vanzelfsprekende zaak beschouwd en is feite-
lijk onderliggende schaduwarbeid. 

Hoewel Illich zegt dat geregistreerde loonarbeid, zwart werk en schaduwarbeid
in een op subsistentie gerichte economische ordening niet of nauwelijks voorkomen,
kan men dus beargumenteren dat vrouwelijke schaduwarbeid ook in de economy of
affection uitermate belangrijk is en te weinig (h)erkend wordt. 

Veel van de vrouwen in een stad als Dar-es-Salaam zijn geen fulltime-huisvrouw,
maar hebben een betaalde baan of drijven handel om meer financiële zelfstandig-
heid te verkrijgen. Een groot gedeelte van de schaduwarbeid wordt dan door huis-
meisjes geleverd die tegen kost en inwoning (en een meestal erg laag salaris) het
meeste huishoudelijke werk verrichten. Vaak betreft het tieners uit de extended family
of regio van het betreffende echtpaar. Ook deze arbeid verschijnt niet in de officiële
statistieken en wordt derhalve niet formeel gewaardeerd. Het is onzichtbaar werk
maar ook schaduwarbeid die de loonarbeid van andere vrouwen en van de mannen
mogelijk maakt102. 
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Op het Afrikaanse platteland heerst nog geen strikte scheiding tussen mannenwerk
buitenshuis en vrouwenwerk in huis in de zin dat vrouwen ook veel werk op de
akkers verzetten (soms zelfs meer dan de mannen). De vrouwen zijn dus nog niet vol-
ledig opgesloten in het huishouden. Wel is het zo dat de meeste mannen weinig of
niets bijdragen aan het huishoudelijk werk. Aangezien industriële werkgelegenheid
nauwelijks voorkomt op het platteland en weinig in de steden hoeven vrouwen hun
kinderen nog geen regelmaat bij te brengen om ze vroeg te laten wennen aan het
ritme van het industriële leven. Enige disciplinering vindt wel plaats door het op
tijd en regelmatig naar school sturen van kinderen. Kinderen op het platteland gaan
echter pas op relatief late leeftijd naar school waardoor deze disciplinering niet heel
erg vroeg begint. 

Geregistreerde loonarbeid (in overheidsdienst en in private industrieën en
dienstverlening), zwart werk (in de stedelijke informele sector) en schaduwarbeid
(door huisvrouwen en huismeisjes) zijn in de steden belangrijke factoren.
Desalniettemin is het zo dat de groep van kleine boeren op het platteland de groot-
ste private sector van de Afrikaanse maatschappij is én voorlopig ook wel zal blijven.
In die zin is het onbegrijpelijk dat de donoren de afgelopen jaren minder aandacht
aan de landbouwsector geven. 

De betrouwbaarheid van de productiecijfers van kleine boeren in de officiële
statistieken is vaak gering. Dit is zo omdat gewasarealen en opbrengstniveaus van
vooral voedselgewassen niet gemeten worden maar geschat (op een vaak niet-gespe-
cificeerde wijze). Het is zeer wel mogelijk dat het belang van kleine boeren in de offi-
ciële statistieken foutief wordt ingeschat103. De economy of affection wordt min of meer
systematisch ondergewaardeerd, zowel in economische als sociale zin. 

Rond 1990 was meer dan 60 procent van de werknemers in de steden in de infor-
mele sector werkzaam (Van der Veen 2002:74). In 2000 was het aandeel van de land-
bouw in het bruto Afrikaans product ongeveer 20 procent, het aandeel van de
industrie 30 procent en de resterende 50 procent viel toe aan de dienstensector
(ib.:257). Het overgrote deel van het werk in deze laatste sector vond echter ‘infor-
meel’ plaats. Hoewel de informele sector als een kweekvijver voor ondernemerschap
kan worden beschouwd, wordt de overgang van deze sector naar grotere formele
bedrijven slechts zeer zelden gemaakt. 

Het voordeel voor de burgers is dat ze in de informele sector buiten het bereik
van de (roofdier)staat kunnen blijven en ook geen belasting betalen (ib.:258). Toch
zal deze informele economie geleidelijk moeten formaliseren en een ‘normale’
economie worden door het ontwikkelen van banden met de staat. Burgers zullen uit-
eindelijk toch belasting moeten gaan afdragen aan de staat. “Alleen dan zal de staat
op eigen benen kunnen staan om bijvoorbeeld de economie weer te ondersteunen.
Ook ontstaat dan de materiële band tussen burgers en staat die noodzakelijk is als
basis voor een democratisch stelsel. Burgers die niet zelf financieel aan de staat bij-
dragen, zullen daar immers nooit duurzaam iets over te zeggen krijgen” (ib.:431). 

4.4 Zelfhulp
In paragraaf 2.4 werd gesproken over de hulp-tot-zelfhulp

van het Peace Corps. Het idee van de zelfhulp begeleidde ook de opkomst van het kapi-
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talisme in Noordwest-Europa (Achterhuis 1984:305). Via de zelfhulpideeën werd
namelijk het arbeidsethos gepropageerd (ib.:306). “Self-help droeg ertoe bij de Engelse
arbeidersklasse de voor de fabrieksarbeid noodzakelijke zelfcontrole en zelfdiscipline
gekoppeld aan onderworpenheid bij te brengen” (ib.:305). Deze zelfhulp strategieën
zijn succesvol gebleken in het installeren van een arbeidsethos in Noordwest-
Europa. 

In de laatste paar decennia is deze zelfhulp echter ook uitgebreid tot het domein
van de vrije tijd. Via zelfhulp worden mensen geholpen ‘te werken aan zichzelf’ in de
toenemende vrije tijd (ib.:310). “De verheerlijking van de vrije tijd voor ‘het werken
aan jezelf’ is [namelijk] voor animal laborans niets anders dan de keerzijde van het
arbeidsethos” (ib.:316). Deze historische verschuiving van de zelfhulp van arbeids-
ethos naar vrijetijdsbesteding is slechts “een logische overgang binnen dezelfde
ideologie van de arbeid” (ib.). Vrije tijd is ‘een investering in jezelf’ die uiteindelijk
‘rendement’ op de arbeidsmarkt moet opleveren (ib.:292). 

In hoofdstuk 4.3 hebben we gezien dat de loonarbeid wordt overvraagd. Naast de
kost verdienen worden aan arbeid vele andere waarden toegeschreven, zoals waarde-
volle sociale contacten en persoonlijke ontplooiing. In de vrije tijd – besteed aan
vrijwilligerswerk, creatieve hobby’s en scholing – kunnen deze waarden worden
gerealiseerd. Deze ‘arbeid’ in de vrije tijd blijft echter schaduwarbeid, een afgeleide
van loonarbeid (ib.). 

Volgens Achterhuis (1984:302) kan het (gedeeltelijk) opheffen van de scheiding
tussen loon- en schaduwarbeid plaatsvinden door ‘eigenarbeid’. “Eigenarbeid staat
voor die beweging die de beschikkingsmacht van mensen over hun eigen levensvoor-
waarden wil terugveroveren, door de verafhankelijking van een warenintensieve
maatschappij te doorbreken” (ib.:303). Eigenarbeid kan naast de scheiding tussen
loon- en schaduwarbeid ook andere, daaraan gerelateerde scheidingen helpen door-
breken (met name de scheidingen tussen productie en consumptie, en tussen
werken en wonen) (ib.:302). 

Voorbeelden van eigenarbeid zijn de (al of niet) loonvormende collectieven,
memo-bedrijfjes (mens- en milieuvriendelijk ondernemen), alternatieve arbeidspro-
jecten, enz. (ib.:315). Het uiteindelijke doel van eigenarbeid is ‘goed werk’ (naar de
titel van een boek van E.F. Schumacher). In de eigenarbeid beweging tracht men het
overdreven arbeidsethos te bestrijden (ib.:316). 

“De oorsprongen van de hedendaagse eigenarbeid liggen vooral in de negen-
tiende-eeuwse anarchistische coöperatieve beweging” (ib.:317). De verwarring tussen
de beide ideaaltypen van zelfhulp en eigenarbeid heeft te maken met het verschijn-
sel dat Illich als sentimentalisme omschrijft (paragraaf 2.3). De zelfhulp is in zijn
visie slechts een formeel protest tegen de machten waar men al lang voor gecapitu-
leerd is, in dit geval de afhankelijkheid van de kapitalistische consumptiemaat-
schappij. 

In de zelfhulp worden allerlei oude en nieuwe vormen van zelfnormaliserende
schaduwarbeid aangeboden, waaronder vrijwilligerswerk, permanente educatie en
zinvolle vrijetijdsbesteding (ib.:321). Het gevaar van inkapseling is groot, mede door-
dat een verwarrende en verhullende terminologie gebruikt wordt in de zelfhulp-
strategieën, die gericht zijn op agogische ‘beïnvloeding’. Eigenarbeid daarentegen
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kan niet door professionele krachten opgezet worden, het zal juist op hen bevochten
moeten worden (ib.). 

In Afrika hebben vooral mannen nog relatief veel vrije tijd. Deze vrije tijd wordt
echter niet opgevuld met een continu bezig zijn, zoals veelal in het Westen het geval
is. Westerlingen lijken continu met iets bezig te moeten zijn, alsof gewoon niets
doen onmogelijk is geworden. Zelfs kinderen in de moderne westerse maatschappij
zijn ‘druk-druk-druk’. Is deze interne dwang om voortdurend bezig te moeten zijn
terug te voeren op een soort existentiële angst voor stilte? Zou het westerse arbeids-
ethos (gedeeltelijk) een vlucht kunnen zijn voor existentiële angsten? Later zullen
we zien dat ‘werken aan jezelf’ in de zin van bewustzijnsontwikkeling existentiële
angsten kan wegnemen en aldus bijdragen aan de normalisering van een te ver door-
geschoten arbeidsethos. 

Het gegeven dat de oorsprong van de hedendaagse eigenarbeid vooral in de 19de-
eeuwse anarchistische coöperatieve beweging ligt, is interessant omdat na de periode
van dekolonisatie veel ontwikkelingslanden coöperaties voor boeren hebben opgezet.
Deze coöperaties werden echter door de overheid geïnitieerd en deze top-down-bena-
dering is weinig succesvol gebleken. De vroegere coöperatieve boerenleenbanken in
Nederland werden door de boeren zelf opgezet en deze bottom-up-benadering was wel
succesvol (zie ook paragraaf 10.7). Als het vertrouwen van boeren in (top-down opge-
zette) coöperaties eenmaal is geschonden, is het niet gemakkelijk te herstellen.
Retorisch participatief taalgebruik – voornamelijk lipservice aan de bottom-up-gedach-
te – verandert daar weinig aan. 

4.5 De homo economicus
Het begrip civil society verschijnt ongeveer

in het midden van de 18e eeuw (Lemaire 1976:40). Het belangrijkste kenmerk van de
moderne burgerlijke maatschappij is de verzelfstandiging van de sfeer van het eco-
nomische.

“Positief gezien betekent dat, dat in de burgerlijke maatschappij de economie zich maximaal

kan ontwikkelen doordat de sfeer van het economische bevrijd is van elke binding aan niet-

economische factoren. Negatief, dat alle menselijke activiteiten geïsoleerd van elkaar bedreven

worden en dat de economie alle andere kan gaan domineren” (ib.:41). 

Het individu wordt op zichzelf teruggeworpen, een proces van individualisering
vindt plaats en mensen ontmoeten elkaar als slechts economische subjecten. De
mens wordt homo economicus. De burgerlijke maatschappij dwingt de mens te abstra-
heren van de andere aspecten van zijn mens zijn, “te abstraheren van díe behoeften,
die economisch irrelevant zijn, omdat ze op de markt niet te gelde gemaakt kunnen
worden” (ib.:42). 

De beperkte rationaliteit van de homo economicus komt tot uitdrukking in de
acceptatie van een aantal paradoxen en absurditeiten (Achterhuis 1984:35). Het BNP
neemt toe naarmate er bijvoorbeeld meer verkeersongevallen en ziekenhuisopnamen
zijn of naarmate het medicijngebruik stijgt. Dat een aangereden kind bijdraagt tot de
economische groei is op zich “onthullend voor de beperkte logica van de homo eco-
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nomicus...” (ib.:36). Een ander voorbeeld is dat groenten verbouwen in je eigen tuin, in
plaats van ze te kopen, slecht is voor de groei van het BNP. “Economische groei komt
namelijk pas tot stand door de scheiding van productie en consumptie, zoals die in
de loonarbeid gestalte krijgt” (ib.:37). 

André Gorz (1982:127) zegt: 

“Stel dat onze goede gezondheid ons de medische uitgaven bespaart, dat de dingen die we

gebruiken de helft van ons leven meegaan, niet uit de mode raken en evenmin slechter

worden, gemakkelijk gerepareerd en zelfs omgevormd kunnen worden zonder dat men daar-

voor een beroep behoeft te doen op de diensten van betaalde vakmensen [dan daalt het BNP

– de heilige koe van de economische groei]” (in: Achterhuis 1984;37/38). 

Lemaire (1976:262) merkt op dat fenomenen als arbeidsdeling, individualisering,
ruil en privé-bezit elkaar onderling vooronderstellen. Door de arbeidsdeling wordt
het noodzakelijk voor individuele producenten om geproduceerde goederen te
ruilen, waardoor de ruilwaarde (de geldwaarde) belangrijker wordt dan de gebruiks-
waarde. Met de introductie van het geld komt de nadruk te liggen op voortdurende
vergroting van het privé-bezit. Uiteindelijk resulteerde dit in de huidige consump-
tiemaatschappij, waarin veel goederen slechts een kortdurende psychologische
waarde hebben – namelijk om ons gevoel van persoonlijke identiteit te onder-
steunen. De productie van duurzame goederen die gemakkelijk te repareren zijn en
niet onderhevig aan allerlei modeverschijnselen, is voorlopig een toekomstideaal. 

In Afrika heeft nog geen verzelfstandiging van de economie plaatsgevonden.
Vooral op het uitgestrekte platteland heerst nog de economy of affection welke nog niet
bevrijd is van bindingen aan niet-economische factoren, waardoor maximale mate-
riële ontwikkeling verhinderd wordt. In deze economie worden de menselijke acti-
viteiten niet geïsoleerd van elkaar bedreven, het boeren is nog een levenswijze. In de
landbouw is de scheiding tussen productie en consumptie nog niet opgetreden, men
is grotendeels zelfvoorzienend in de voedselproductie. 

Het proces van individualisering is wel begonnen maar nog verre van voltooid.
Er is nog weinig civil society. Het BNP is ook in Afrika een belangrijke graadmeter van
economische ontwikkeling geworden, ondanks de stedelijke informele sector en de
economy of affection en het bijna chronische gebrek aan betrouwbare data. 

4.6 Individualisering
Het proces van individualisering dat zich in

de westerse wereld heeft voltrokken is niet een weerspiegeling van bepaalde econo-
mische ontwikkelingen, maar deze economische ontwikkelingen vóóronderstellen
juist de individualisering. 

“We hebben...met aan elkaar geschakelde strategieën te maken, waardoor bijvoorbeeld in

onderlinge relatie zowel loon- en schaduwarbeid als het arbeidsethos en het moderne indivi-

du werden geproduceerd (Achterhuis 1984:165). [Het kapitalisme zou allerlei verbanden en

netwerken uit het verleden vernietigd hebben] om er het naakte eigenbelang of het gezins-

egoïsme voor in de plaats te stellen. … Historisch onderzoek laat hier echter weer zien dat we
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veeleer met strategieën te maken hebben die bewust opgezet zijn om beheersbare individuen

te produceren. Veel historische groepen en verbanden zijn niet door een of ander anoniem

kapitalistisch proces, maar juist vanuit geplande welzijnsinterventies kapot gemaakt. Pas als

er individuen geproduceerd zijn, kan er ook zoiets als een modern arbeidsethos ontstaan. …

Pas als individuen konden mensen verantwoordelijk worden gesteld voor de eigen levens-

omstandigheden, konden ze tot arbeid worden gemotiveerd” (ib.:164,165). 

Het moderne gezin was het object van interventie en werd benadrukt als de hoek-
steen van de samenleving om een bepaalde arbeidsethiek te kunnen introduceren
en handhaven (ib.:176). 

Hoewel in de economy of affection op het Afrikaanse platteland de extended family
nog centraal staat en het moderne huisgezin nauwelijks voorkomt, is het proces van
individualisering wel begonnen. De traditionele netwerken en verbanden worden
langzaam aan uitgehold. De eerste stappen in het individualiseringsproces worden
in Sub-Sahara Afrika echter niet tot stand gebracht door geplande welzijnsinterven-
ties. Ze komen eerder voort uit het wereldwijde proces van verwestersing dat ook het
Afrikaanse platteland geleidelijk aan in zijn greep krijgt. De vraag is of we hier
kunnen spreken van ‘een anoniem kapitalistisch proces’ of van ‘bewust opgezette
strategieën’? 

Het gebruik van zinsneden als ‘aan elkaar geschakelde strategieën’ en ‘het pro-
duceren van beheersbare individuen’ suggereert naar mijn mening teveel maakbaar-
heid. De complexe verbanden tussen het grote aantal fenomenen dat met het
arbeidsethos is verknoopt, kunnen wij niet intellectueel overzien. De vele gelijk-
tijdig optredende processen kunnen we derhalve niet sturen. Gebruik van het woord
‘geproduceerd’ suggereert te veel dat een kleine groep mensen (de grote kapita-
listen, de politici of een verbond van welzijnswerkers) het benodigde overzicht en
stuurvermogen wel hebben. 

Waarschijnlijk zijn de mensen in de loop der eeuwen gevormd door velerlei
extern en internoptredende processen zoals individualisering, rationalisering, zelf-
vervreemding, disciplinering, verwestersing, etc. Het betreft hier een ingewikkelde
combinatie van structurele en psychologische factoren die niemand, denk ik, in zijn
totaliteit kan overzien of sturen. Het achteraf rationaliseren is gemakkelijk, het vóór-
af sturen niet. Ook de meeste welzijnswerkers in Nederland zijn zich niet bewust van
de vele onderliggende processen die in onderlinge samenhang gelijktijdig plaats-
vinden. Er kan dan geen sprake zijn van volledig ‘bewust opgezette strategieën’. 

Tegelijkertijd is het zo dat velen het gevoel hebben dat de onderliggende pro-
cessen min of meer ‘anoniem, automatisch of autonoom’ plaatsvinden. Het lijkt mij
het meest aannemelijk dat er een aantal parallelle processen plaatsvinden die
‘gestuurd’ worden door een zeker ‘collectief bewustzijn’. Dit collectieve bewustzijn
wordt gevormd door – en is een afspiegeling van – de vele individuele bewustzijn-
niveaus van de mensen op een bepaalde plek in een bepaalde periode. Dit collectieve
bewustzijn heeft een soort eigen dynamiek (het is meer dan de som van de delen) wat
het schijnbaar autonome karakter van de onderliggende processen verklaart. In
hoofdstuk 16 komen we uitgebreid terug op dit collectieve bewustzijn. 
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4.7 Het moderniseringsproces 
De voortgaande processen van

rationalisering, mechanisering en automatisering maken de arbeid in het westen
steeds meer mensbedervend (Achterhuis 1984:26). De cultureel-anthropoloog
Sahlins (1972) zegt: “Naar alle waarschijnlijkheid heeft de mensheid nooit harder
moeten werken dan sinds de industriële revolutie en nooit meer vrije tijd en over-
vloed gekend dan juist aan het begin van haar geschiedenis” (in:Achterhuis ib.:49).
Hoewel deze uitspraak op het eerste gezicht paradoxaal klinkt, schuilt er wel enige
waarheid in. In Nederland bijvoorbeeld zijn de mensen waarschijnlijk nog nooit zo
druk geweest als tegenwoordig. Een overvol programma van werk, vrijetijdsbeste-
dingen en sociale contacten houdt zowat iedereen continu bezig104. 

Met betrekking tot het vaak mensbedervende karakter van veel arbeid in de
moderne westerse maatschappij hoeft slechts gerefereerd te worden aan verschijnse-
len zoals burn-out en Repetitive Strain Injury (muisarm). De informatie- en communi-
catietechnologie heeft ongetwijfeld veel nuttige dingen voortgebracht. De keerzijde
is echter dat men vrijwel continu voor werkgerelateerde zaken beschikbaar is of
geacht wordt te zijn – door zowel de externe druk van werkgevers als de eigen inter-
ne druk (het arbeidsethos). 

Met betrekking tot Sub-Sahara Afrika is de vraag of het verstandig is het oor-
spronkelijk westerse moderniseringsproces na te volgen én of er überhaupt nog een
keuze in deze is. Moet bijvoorbeeld de Afrikaanse landbouw moderniseren? Moeten
de miljoenen kleine boeren aan een proces van rationalisering, mechanisering en
automatisering worden blootgesteld? Het impliciete uitgangspunt van de ontwikke-
lingssamenwerking is dat tekorten aan vooruitgang door meer en betere vooruit-
gang uit de weg geruimd kunnen worden (paragraaf 2.3). In deze visie is een gebrek
aan verwetenschappelijking en modernisering de oorzaak van de stagnerende
Afrikaanse landbouw. En de oplossing is dan ‘meer van hetzelfde’. 

Een op westerse leest geschoeide modernisering van de Afrikaanse landbouw zal
echter in ongekende sociaal-economische chaos eindigen. De economieën in Sub-
Sahara Afrika kunnen namelijk geen alternatieve werkgelegenheid bieden aan de
miljoenen boeren die uit de landbouw gestoten zullen worden. Toen in Nederland
de uitstoot uit de landbouw begon was er alternatieve werkgelegenheid beschikbaar
in de industrie en dienstensector105. 

Ook voor de nabije toekomst is moeilijk te voorzien welk soort alternatieve werk-
gelegenheid in Sub-Sahara Afrika gecreëerd kan worden. Met welke producten uit de
industriële en dienstensector kunnen Afrikaanse landen op de wereldmarkt concur-
reren? Hierbij in gedachten houdende dat de achterstand in onderwijsniveau, infra-
structuur en politieke en institutionele ontwikkeling erg groot is ten opzichte van
de andere continenten. Bovendien moeten de nieuwe economische sectoren arbeids-
intensief zijn om voldoende banen te kunnen creëren voor miljoenen ex-boeren. De
voortdurende trend tot automatisering, robotisering en computerisering leidt
echter juist tot arbeidsextensieve (maar kapitaal- en kennisintensieve) productie. En
aan kapitaal en kennis heeft Sub-Sahara Afrika een enorm gebrek. 

De arbeidsproductiviteit in de landbouwsector van de geïndustrialiseerde lan-
den is veel hoger dan in het Zuiden. De arbeidskosten in de geïndustrialiseerde
wereld zijn uiteraard ook veel hoger, maar niet in dezelfde mate als de arbeidspro-
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ductiviteit. Dit betekent dat de productiekosten in de geïndustrialiseerde wereld
lager zijn dan in het Zuiden. Het is evident dat een vrije markt voordelig is voor díe
boeren die het goedkoopst kunnen produceren en die front runners (koplopers) zijn. 

Ontwikkeling is echter geen soort hardloopwedstrijd waarin alle deelnemers uit-
eindelijk arriveren. Het lijkt eerder op profvoetbal waarin een rijk voetbalteam de
beste spelers kan kopen, meer verdient, etc.106. In het koplopermodel maken vroege
vernieuwers (boeren die het eerst nieuwe technologieën adopteren) grote winsten,
terwijl boeren die later adopteren gedwongen worden zich aan te passen of af te
haken. Dit kan miljoenen kleine boeren in het Zuiden uit de landbouw stoten (zie
ook paragraaf 12.1). 

Ontwikkelingslanden zullen flink moeten betalen voor de import van nieuwe
technologieën (bijvoorbeeld genetisch gemodificeerde gewassen) maar zullen nooit
koplopers zijn omdat deze technologieën in de geïndustrialiseerde wereld ontwik-
keld worden. De huidige nadruk ligt op marktliberalisatie, globale concurrentie en
afnemende publieke investeringen – als de beste strategie om wereldwijde voedsel-
zekerheid en duurzame landbouw te ontwikkelen. Dit maakt de situatie van boeren
in Sub-Sahara Afrika echter onhoudbaar. Zij zijn niet in staat om te concurreren met
de landbouwproducten uit de geïndustrialiseerde wereld, die na tientallen jaren van
investeringen in landbouwonderwijs, voorlichting en onderzoek en in ruilverkave-
ling en subsidies een welhaast onaantastbare positie hebben verworven. 

Het koplopermodel, dat min of meer autonoom lijkt te verlopen, is desastreus
voor kleine boeren in ontwikkelingslanden. De onderliggende vooronderstelling is
dat de vrije markt gelijke kansen voor iedereen creëert, maar met de reeds bestaan-
de enorme kloof tussen ontwikkelingslanden en geïndustrialiseerde wereld is dit
wishful thinking. De introductie van nieuwe technologieën in de westerse wereld
(zoals genetisch gemodificeerde gewassen) maakt het speelveld nog ongelijker. 

Een nieuwe technologie waarvan sommigen denken dat die veel zal bijdragen aan
het verkleinen van Afrika’s achterstand, is de informatie- en communicatietechnolo-
gie (ICT). Ook dit zou echter wishful thinking kunnen zijn. Robuuste en goedkope ICT
die niet afhankelijk is van een goed functionerende infrastructuur van elektriciteits-
en telefoonlijnen, kan ongetwijfeld ontwikkeld worden. Maar dan nog heeft men
goed opgeleide mensen nodig die de kennis, vaardigheden en motivatie bezitten om
bijvoorbeeld eventuele niches in de wereldmarkt op te sporen en te benutten. 

De kloof in technologisch niveau tussen Sub-Sahara Afrika en de westerse wereld
wordt voortdurend groter in plaats van kleiner. Het contrast tussen de razendsnelle
ICT ontwikkeling in de rijke landen en de min of meer stagnerende technologische
en economische ontwikkeling in Sub-Sahara Afrika is enorm. We zullen later zien
dat de technologische ontwikkeling in het westen voorafgegaan en begeleid is door
bepaalde sociaal-culturele veranderingen, waaronder de ontwikkeling van een
specifiek arbeidsethos. De ontwikkeling en introductie van moderne technologie is
slechts één kant van het verhaal. 

Kan een hoog niveau van materiële welvaart in Sub-Sahara Afrika verkregen
worden zonder de internalisering van het bijbehorende arbeidsethos? Veel inwoners
van Sub-Sahara Afrika wensen een snelle materiële ontwikkeling zonder zich te rea-
liseren dat er een prijskaartje aanhangt in de vorm van veel en harde arbeid. Nu is
dat op zich geen ongebruikelijke menselijke eigenschap, zoals de lange geschiedenis
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van de disciplinering tot arbeid in Noordwest-Europa toont. Ook veel Afrikaanse
leiders realiseren zich heel goed dat economische ontwikkeling niet tot stand komt
zonder hard werken. 

In Sub-Sahara Afrika is werk nog geen doel in zichzelf en volgens Hyden
(1980:222) is het geen toeval dat Afrikaanse politieke leiders voortdurend het belang
en de deugd van werk onderstrepen. Ook zegt Hyden dat de benodigde transforma-
tie van de houding tegenover werk niet alleen door politieke opvoeding kan worden
verkregen. De managers en supervisors zelf hebben niet altijd een modern arbeids-
ethos geïnternaliseerd. Zij kunnen geen autoriteit uitoefenen en discipline opleggen
zonder eerst zelfdiscipline te hebben ontwikkeld (ib.). 

Vooral sinds 1974 benadrukte President Nyerere in Tanzania dat discipline in het
werk essentieel was voor (socialistische) ontwikkeling: laziness among workers has to be
stamped out. Het leidende motto werd uhuru ni kazi: vrijheid is werk (Hyden 1980:168).
De ambtenaren en fabrieksarbeiders onderhielden echter hun traditionele banden
met de productie op het land. 

“...not only are the peasants in Tanzania capable of ignoring state demands but so are the

state’s own employees. By virtue of having an alternative livelihood and by being involved in

the economy of affection, most public sector employees can remain indifferent to demands for

devoted service to the nation” (ib.:170). 

Een ander voorbeeld is President Chiluba van Zambia die op 27 Juli 1994 op de
Zambiaanse televisie verscheen. Hij bezocht onaangekondigd vroeg in de morgen
een aantal regeringskantoren en klaagde over de smerige muren en de vele ambte-
naren die te laat op het werk verschenen. Hij zei dat er geen werkdiscipline in
Zambia was en dat met de heersende houding tegenover arbeid de opbouw van een
florerende economie onmogelijk was. 

Hierboven is ook de vraag opgeworpen of Sub-Sahara Afrika überhaupt nog wel
een keus heeft in het al dan niet moderniseren en de bijbehorende (welhaast impli-
ciete) verwestersing. De materiële rijkdom van het westen en de eigen stedelijke
elites is nu overal bekend. Het westers economisch-technologische complex is zo ver-
leidelijk dat er eigenlijk niet tegenop valt te boksen. Vooral op de jeugd in het
Zuiden is de aantrekkingskracht enorm en deze wordt continu versterkt door de toe-
nemende beschikbaarheid van tv-beelden. 

Een van de meest gehoorde argumenten in Tanzania met betrekking tot het
trickle-down-effect van macro-economische ontwikkeling is dat men tegenwoordig in
elk dorpje op het platteland Coca Cola kan kopen. Maar deze Coca Cola komt niet
alleen. Het reeds aangevangen proces van de promotie van een westerse levensstijl
(hoe ver die nu ook nog weg mag zijn) maakt niet-moderniseren nog nauwelijks een
optie. Pogingen om lokale culturen af te schermen van de moderniseringsgolf zijn
voornamelijk achterhoedegevechten107. Wellicht zal een of andere vorm van vermen-
ging optreden, zoals nu bijvoorbeeld tussen Afrikaanse en westerse muziek gebeurt. 

Een andere vraag is of Sub-Sahara Afrika een hoog niveau van materiële welvaart
kan ontwikkelen zonder de begeleidende nadelige neveneffecten (bijvoorbeeld
milieuvervuiling). Is er überhaupt een economische ontwikkeling mogelijk die
afwijkt van het westerse model? In principe kan Sub-Sahara Afrika leren van de
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westerse fouten maar dat gebeurt nog weinig. Alle aandacht is gericht op snelle
materiële ontwikkeling zonder tijd voor reflectie te nemen. 

In het moderniseringsproces zal de vrije tijd voor Afrikaanse mannen en vrou-
wen afnemen. Rurale vrouwen in Sub-Sahara Afrika werken nu al 10-13 uur per dag
(inclusief huishoudelijke taken en landbouwkundig werk) maar lijken desalniette-
min minder druk te zijn dan westerse vrouwen. Het leven van de meeste westerse
vrouwen is stressvoller dan dat van hun Afrikaanse collega’s. Dit heeft waarschijn-
lijk met het hoge tempo van het westerse leven te maken. De modernisering van het
leven op het Afrikaanse platteland zal ingrijpende gevolgen hebben voor de vrouwen.
Dit komt verder ter sprake in hoofdstuk 5 dat over gender en arbeidsethos handelt. 

4.8 Vita activa en onderbenutting 

van arbeid
Bij de oude Grieken en de Romeinen had arbeid geen intrin-

sieke waarde, ze maakte slechts het bestaan van de hogere standen mogelijk
(Achterhuis 1984:53). De vrije burgers in de Griekse en Romeinse (stad)staten waren
politiek autonoom omdat ze economisch onafhankelijk waren, doordat ze leefden
van de arbeid van hun slaven of horigen (Lemaire 1976:40). Hannah Arendt (1968)
zegt dat in de Griekse oudheid slavernij niet gericht was op winstbejag (zoals in late-
re tijden) maar “veeleer een poging [was] om lichamelijke arbeid als een van de voor-
waarden van het menselijk bestaan uit te schakelen” (in:Achterhuis 1984:54). 

In de middeleeuwen werd de vita activa ondergeschikt geacht aan de vita contem-
plativa, aan de contemplatie als levenswijze. 

“...arbeid werd nooit op zichzelf als iets waardevols beschouwd, maar altijd gezien in relatie tot

iets anders, of het nu als voorbereiding op de contemplatie was of als een oefening in gehoor-

zaamheid aan God en in christelijke berusting. Ook het benedictijnse ora et labora (bid en werk)

moet in deze context begrepen worden. Het eentonige en regelmatige werken met de handen

werd bij uitstek geschikt geacht om de geest vrij te maken voor de contemplatie (Achterhuis

1984:57). [Arbeid was voor het gewone volk een maatschappelijke plicht, maar] tegelijkertijd

was het een teken van minderwaardigheid. Geestelijkheid en adel leefden, net als in Athene de

vrije burgers, van de arbeid van de grote massa’s horigen” (ib.). 

Arbeid sloot het gewone volk van de publieke wereld van de hogere standen uit. 
Volgens de door Weber aangehaalde 17e-eeuwse theoloog Richard Baxter is

arbeid een door God voorgeschreven doel op zichzelf (ib.:44). Na de middeleeuwen
werd arbeid langzamerhand het enige dat in het leven telt. Mensen werden genor-
maliseerd of gedisciplineerd tot arbeid. Arbeid werd de norm, tot uitdrukking
gebracht in de gezegden ‘arbeid adelt’ en ‘ledigheid is des duivels oorkussen’ (ib.:43).
Hill (1996) zegt het volgende: 

“From a historical perspective the cultural norm placing a positive moral value on doing a

good job, because work has intrinsic value for its own sake, was a relatively recent develop-

ment. Work, for much of the ancient history of the human race, has been hard and degrading.
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Working hard – in the absence of compulsion – was not the norm for Hebrew, classical, or

medieval cultures. It was not until the Protestant Reformation that physical labor became cul-

turally acceptable for all persons, even the wealthy”. 

In onze moderne maatschappij gaat het er tenslotte niet meer om ‘te werken om te
produceren’ maar veeleer ‘te produceren om te kunnen werken’ (ib.:37). Het veilig-
stellen van bestaande banen en het creëren van nieuwe arbeidsplaatsen wordt een
welhaast heilig doel. Hoewel de wijsheid op vele keukentegeltjes luidt ‘werken om te
leven’ wordt de feitelijke situatie eerder gekarakteriseerd door ‘leven om te werken’.
De vita activa heeft duidelijk de overhand gekregen. 

Idealiter zou men zo veel arbeid moeten verrichten als nodig is om redelijk com-
fortabel te kunnen leven108. De resterende tijd kan dan aan persoonlijke ontplooiing
besteed worden. De onvermijdelijke arbeid zou idealiter ook aan de persoonlijke
ontplooiing moeten bijdragen. Om zowel de vita activa als de vita contemplativa suc-
cesvol te doen zijn, zou een gedeelte van de tijd aan effectieve en efficiënte technie-
ken voor bewustzijnsontwikkeling besteed kunnen worden (we komen hierop terug). 

De mannen op het Sub-Sahara Afrikaanse platteland zijn min of meer politiek
autonoom omdat ze economisch onafhankelijk zijn. Ze leven van hun eigen arbeid en
die van hun vrouwen en kinderen. De positie van veel vrouwen kan men omschrijven
als horigen of in sommige gevallen zelfs als ‘slaven’. Tot op zekere hoogte worden de
vrouwen letterlijk en figuurlijk tot een animal laborans gemaakt door de discipline-
ring tot arbeid door hun mannen. Zo maakt het transport van water, brandhout en
gewassen op het hoofd van uitsluitend vrouwen hen letterlijk tot werk- of lastdieren
(beasts of burden). Collinson (1972:23) merkt op dat deze op het gehele continent
gebruikelijke traditie van vrouwen als lastdragers de mannen in het verleden in
staat stelde om hun handen vrij te houden en aldus hun wapens tegen would-be-
dieven of roofdieren te gebruiken. 

Volgens Hyden (1980:18) is in de economy of affection het leidende motto ‘werken
om te leven’ terwijl in de moderne (kapitalistische en socialistische) economieën het
motto ‘leven om te werken’ is. Er zijn echter wel genderverschillen. Hyden (ib.:85)
citeert Routh die de volgende opmerking maakt over boerenhuishoudens in
Tanzania in de late jaren zestig van de vorige eeuw: 

“He [the head of the peasant household] is a man of considerable authority for whom the eter-

nal economic problem has been satisfactorily solved. He eats well, he has a bed to sleep in, a

chair to sit on. For recreation, he has his evenings of conservation round the pombe [beer] pot.

There is no character in the economic textbooks who is more misinterpreted than he is. He is

conservative because he has a good deal to conserve and much more to loose than his chains.

To suggest that he is ‘underemployed’ and imagines that one is bestowing a favour on him by

providing more work, is ludicrous. It is his aim to be as underemployed as possible and to allow

himself to be disturbed from his aim only by the need to meet his austere objectives”. 

In deze situatie, zegt Hyden, zijn vrouwen en kinderen dependants in de meest let-
terlijke betekenis van het woord. 

Collinson (1972) zegt in zijn boek Farm Management in Peasant Agriculture het vol-
gende over de Afrikaanse kleine boer: 
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“Where the opportunities do arise, peasant farmers are rapid to respond. But in the absence of

organized markets and cash crop opportunities, farmers act rationally in producing foods for

their families. ... The frustration of government-directed, market-oriented development efforts

by the dominance of nonmarket priorities has generated views of peasant irrationality and has

brought disillusion with small farm improvements as an instrument for development. ... 

Views of irrationality have been reinforced from time to time by the attention of social

scientists to the apparent paradox of excessive leisure preferences in a situation of dire pover-

ty. In Africa the leisure-preference dilemma has centered on underemployment of labor

resources. Studies repeatedly demonstrate a low proportion of total available labor used in

farming but ignore three crucial aspects: seasonality, the extent of nonfarm tasks, and nutri-

tional adequacy. [Collinson then discusses these three aspects briefly] in the hope of removing

further barriers to the use of existing agriculture as a vehicle for development. [Ik richt me hier

alleen op het laatste aspect]. ... (ib.:33). 

The effects of poor nutrition have often been ignored in assessing labor availability. Where

the food intake is low in calories, people will not have the same capacity for prolonged physi-

cal effort. Important in compounding the effects of a low protein diet is the hunger gap before

the new harvest. In some areas this will clash with the period of most demanding physical

effort (ib.:35). ... Brought together, seasonality, a multiplicity of off-farm chores, and nutrition-

al adequacy explain an apparent distaste for field work ... [and have contributed to] misinter-

pretation of the smallholder character.” (ib.:37). 

De meeste kleine boeren in Sub-Sahara Afrika zijn dus niet conservatief, lui of dom
maar handelen onder de heersende omstandigheden heel rationeel. Ook het door
Routh aangehaalde mannelijke hoofd van het boerenhuishouden handelt rationeel
onder de gegeven (voor hem gunstige) omstandigheden. Naast de boven vermelde
drie aspecten is natuurlijk ook een endemische ziekte als malaria een energie-
vreter109. Bovendien is de situatie nu nog verergerd door de aids-epidemie. 

Met betrekking tot de onderbenutting van arbeid in het prekoloniale Tanzania
zegt Koponen (1988) het volgende: 

“It is sometimes suggested that economies like those of precolonial Tanzania suffer from

‘underutilization’ of labour power and concomitant ‘underproduction’. Indeed, there is much

evidence to indicate that labour input in the main branches of Tanzanian precolonial

economies was rather modest, both in quantitative terms (working hours) and qualitative

terms (intensity of technology). … Yet I find the suggestion of ‘underproduction’ problematic.

Even when no definition of ‘full’ use of labour power and production exists, the criteria uti-

lized carry an obvious bias towards the European historical experience. This hardly helps us to

understand the African situation. What matters in a given historical situation is the actual

relation between labour input and material output and not their hypothetical potentialities. 

In my view it is more fruitful to conceive the ratio between labour input and material out-

put in Tanzanian precolonial economies not in terms of ‘underutilization of labour’ but in

terms of indicating a relatively high degree of labour productivity. … Most of [the early

European travellers] were amazed at the small amount of work with which Africans, especial-

ly men, apparently contrived to live (ib.:292). … [The crucial role of women in agriculture was

often overlooked]. … 
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It can be hypothesized that Africans did not actually need to have more sophisticated cultiva-

tion technology or do more manual work in order to achieve a sufficient output; i.e. that the

productivity of their work as traditionally organized was high enough for the satisfaction of

their needs (ib.:293). … 

[With reference to Allan (1965) Koponen continues:] One can approach the question of the

heavy consumption of pombe [a food as well as a drink] from an angle very different from that

of the early observers and suggest that far from being a sign of extravagance and short-sight-

edness of the people it can be interpreted as a concrete indication of the capacity of the African

agricultural systems to produce a continuous ‘normal’ grain surplus (ib.:297). … 

Yet I do not wish to resurrect the ‘myth of the lazy native’ and imply that precolonial soci-

eties in the Tanzanian area are to be imagined as an African Arcadia for whose inhabitants

‘with little effort almost everything [grew] ready for eating’ [as a German colonizer wrote in

1925]. It is not to be thought that there never was need to work hard, nor that the people were

incapable of hard work when necessary (ib.:302). … The great industry of people engaged in

banana-based cultivation such as the Chagga and the Nyakusa was often noted. Chagga had to

work hard, ‘much harder than a European would be able to do in this country’ [as another

German observed] (ib.:303). … 

[In the precolonial societies] there was no point in hoarding. That is, as long as there was no

way to convert surpluses which were produced in the form of food or drink into something

more durable, there were obvious limits to the use of them, and no possibility for private accu-

mulation (ib.:388). … [This could have changed after the introduction of cattle and trade goods

that were prestige assets which could be accumulated]. But the point is that neither cattle nor

trade goods were ‘economic’ wealth amenable to productive accumulation. Rather, it can be

argued that they were a ‘social’ wealth amenable to reproductive accumulation. They could be

used to create new social relations like marriages and client relations” (ib.:389). 

4.9 Het proces van 

enculturatie
Geen enkel individu ziet de werkelijkheid objectief. Volgens

Benedict (1960:18) kijkt niemand naar de wereld with pristine eyes. 

“Waarneming is altijd bemiddeld door de gewoontes, instituties en denkwijzen van de cultuur

waarin [men] leeft (Lemaire 1976:90). Elk individu wordt in de loop van zijn jeugd opgenomen

in de cultuur waarin hij geboren wordt en leert zich de in die cultuur heersende patronen van

doen en denken eigen te maken. Dit proces noemt Herskovits ‘enculturatie’. Het individu

ondergaat aldus een ‘enculturatieve conditionering’, zodat zijn gedrag voortaan bemiddeld

wordt door die cultuur” (ib.:91). 

Herskovits (1967:64) zegt dat zelfs de feiten in de fysieke wereld gekend worden door
een enculturative screen zodat de waarneming van tijd, afstand, gewicht, grootte en
andere realities bemiddeld wordt door de conventies van een bepaalde groep. 

Het etnocentrisme is het primaire mechanisme waarmee culturen geëvalueerd
worden. Het etnocentrisme is het gezichtspunt dat de eigen levensstijl te prefereren
is boven alle andere. Logisch volgend uit het proces van vroege enculturatie, hebben
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de meeste individuen dit gevoel over de eigen cultuur – of ze het nu wel of niet ver-
baliseren (ib.:68). 

Dit etnocentrisme – de universeel voorkomende geneigdheid van groepen om de
eigen leefwijze als maatstaf te nemen voor de mensheid als geheel – blijft vrij
onschuldig zolang er geen sterk missionair besef leeft (Lemaire 1976:93). Onze
wereldbeschouwing, onze waarden en zelfs onze moraal danken “hun schijnbaar
universele geldigheid alleen aan een vroege enculturatie, conditionering van het
individu in een bepaalde culturele traditie” (ib.:94). Achterhuis (1984:77) zegt dat
onze westerse eigentijdse verheerlijking van de arbeid niet alleen onze kijk op het
verleden kan kleuren, maar dat deze kleuring “ook [geldt] voor veel ontwikkelings-
economen in hun beschrijvingen van de mentaliteit die in veel derdewereldlanden
onder het volk zou leven”. 

In Sub-Sahara Afrika hebben de begrippen tijd en afstand een heel andere
inhoud dan in het westen. Als men bijvoorbeeld de weg vraagt krijgt men altijd een
antwoord (ook als de persoon in kwestie geen idee heeft van de bestemming) maar
vaak niet het correcte antwoord – blijkt achteraf. Als men vraagt hoe ver een bepaal-
de bestemming is in kilometers of hoe lang rijden met de auto, krijgt men ook altijd
een (vaak foutief) antwoord110. Dit heeft uiteraard ten dele te maken met het feit dat
voor de meeste Afrikanen kilometers en uren abstracte begrippen zijn die in hun
dagelijkse leven geen rol van betekenis spelen, net zomin als auto’s trouwens. 

Maar ook meer westers georiënteerde Afrikanen interpreteren tijd en afstand
vaak anders. Zo is afspraken maken en het zich vervolgens houden aan de wederzijds
overeengekomen tijdstippen, vaak een frustrerende bezigheid voor Europeanen in
Afrika. Een ander voorbeeld is dat veel hoogopgeleide Afrikaanse landbouwkundigen,
die vaak jarenlang in het westen gestudeerd hebben, moeite hebben met het lezen
van kaarten en schema’s van proefopzetten in het veld. Als men zulke zaken niet op
relatief jonge leeftijd leert, is het later blijkbaar moeilijk onder de knie te krijgen. 

Ook het arbeidsethos wordt in een proces van enculturatie geïnternaliseerd. De
conditionering van individuen in verschillende culturele tradities resulteert daar-
om in een grote verscheidenheid aan houdingen ten opzichte van arbeid. Het tijds-
begrip en arbeidsethos zijn aan elkaar gekoppeld. 

Uiteraard kan ook mijn visie op het arbeidsethos niet los gezien worden van
mijn eurocentrische achtergrond. Volledige objectiviteit in de beschrijving van een
arbeidsethos is een fictie. Men kan trachten een arbeidsethos zo objectief mogelijk
waar te nemen, maar men kan zijn eigen enculturatie niet volledig uitschakelen.
Juist omdat ik me bewust ben van het feit dat het welhaast automatische proces van
etnocentrisme moeilijk is uit te schakelen, verbind ik mijn eigen ervaringen in Sub-
Sahara Afrika aan een bestudering van het ontstaan van het Noordwest-Europese
arbeidsethos. Op die manier hoop ik tot een beter inzicht te komen in verschillende
typen arbeidsethos. 

4.10 Welzijnswerk 
Welzijnswerk is een mengeling van repressie en

liefdadigheid of dwang en verleiding (paragraaf 2.2). In wezen is er sprake van een
op machtsuitoefening gebaseerde afhankelijkheidsrelatie. In Nederland hebben
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arbeidsongeschikten, dankzij de professionele begeleiding van het welzijnswerk,
geleerd “zichzelf toe te staan niets te doen zonder zich daarover schuldig te voelen”
(Achterhuis 1984:20). ‘Niets doen’ wordt gelijkgesteld aan ‘geen loonarbeid verrich-
ten’ (ib.:21). 

In de arbeidstherapie streeft men naar een ‘rolversterking als werknemer’ en
‘een oefening in zelfdiscipline ten aanzien van orde en regelmaat in de arbeid’
(ib.:192). Adequate uitwerking in de praktijk is echter niet mogelijk gebleken.
“Arbeidstherapie houdt mensen bezig, structureert hun leven, maar daar is dan ook
het meeste mee gezegd” (ib.:196). Het is eerder ‘schaduwarbeidstherapie’ die disci-
plineert tot therapeutische schaduwarbeid als patiënt in plaats van het verrichten
van volwaardige arbeid. In feite hebben mensen de keus tussen ‘werkloos en loos
werk’ (ib.:284). 

De zinsnede ‘niets doen zonder zich daarover schuldig te voelen’ is essentieel
voor het goed begrijpen van het Noordwest-Europese arbeidsethos. De meeste
Noordwest-Europeanen voelen zich schuldig als ze niets doen of geen loonarbeid
verrichten. Dit zich intern schuldig voelen, zonder dat er sprake is van externe
dwang, geeft aan dat het arbeidsethos geïnternaliseerd is. Bij de meeste personen in
Sub-Sahara Afrika is er geen sprake van zo’n geïnternaliseerd arbeidsethos. 

Met name vele Afrikaanse mannen kunnen uren per dag niets doen (of althans
geen arbeid verrichten) zonder zich daarover schuldig te voelen. Zij brengen uren
per dag pratend en drinkend door terwijl hun vrouwen aan het werk zijn. De deel-
name aan palavers zal ongetwijfeld sociaal-culturele functies hebben in dorps-
gemeenschappen, maar desalniettemin leiden de heren een luizenleven in vergelij-
king met de vrouwen. 

De arbeidstherapie in Nederland, hoewel eigenlijk schaduwarbeidstherapie, is
wel een oefening in zelfdiscipline die vereist is om een westers georiënteerd arbeids-
ethos te kunnen ontwikkelen. In Sub-Sahara Afrika zijn zaken als welzijnswerk en
arbeidstherapie niet aan de orde. 

4.11 Arbeidsethos is meer dan

een mentaliteit 
Uit de voorgaande paragrafen bleek dat het arbeids-

ethos onlosmakelijk met een aantal andere fenomenen is verknoopt. Juist daarom is
het simpele pleiten voor een verandering in arbeidsethos veel te oppervlakkig en zet
geen zoden aan de dijk (Achterhuis 1984:46). 

“Juist omdat arbeid en arbeidsethos centraal staan binnen onze moderne ruimte van kennis

en handelen, is het onmogelijk ze te veranderen of te verwijderen zonder heel veel andere insti-

tuties, mentaliteiten en praktijken in de analyse en het veranderingsproces erbij te betrekken”

(ib.). 

Het is echter tevens waar dat bepaalde thema’s, controverses en problematieken in
verschillende kennisruimten (in tijd en plaats) steeds terugkeren. Het arbeidsethos
– de religie van de arbeid – is geen kwestie van mentaliteit alleen. 
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“[Het arbeidsethos is] geen ideologie die via voorlichting en mentaliteitsverandering te wijzi-

gen is. … Dit arbeidsethos is geworteld in een materieel systeem van productie en consumptie,

waar mensen als animal laborans belang bij hebben, waar ze voor hun ‘overleven’ aan gekoppeld

zijn” (ib.:278). 

Het arbeidsethos is niet alleen een kwestie van mentaliteit, maar ook van de maat-
schappelijke materiële werkelijkheid van de kapitalistische economie111. De verande-
ring van de mens tot meer dan een arbeidend dier moet daarom “onlosmakelijk
verbonden zijn met een verandering van de maatschappij waarin hij leeft” (ib.:273).
De kapitalistische maatschappij is gevormd in processen van rationalisering en
verzelfstandiging van de economie, processen waarin het criterium van de produc-
tiviteit werd verabsoluteerd. Het Noordwest-Europese arbeidsethos is innig met deze
processen verknoopt. 

Volgens de techniekfilosoof Lewis Mumford is de moderne technologie de vrucht
van een al eeuwen plaatsvindend moderniseringsproces. Wetenschap en technologie
zijn maatschappelijk geconstrueerde processen met een culturele en maatschappe-
lijke inbedding (Achterhuis 1992: 176). Veranderingen in mentaliteit en cultuur gaan
aan de techniek vooraf. De culturele en maatschappelijke inbedding van de moder-
ne technologie omvat ook het langzaam ontstane westerse arbeidsethos. 

Een specifiek arbeidsethos ontstaat in een enculturatieproces. Het westerse
arbeidsethos gaat aan de moderne technologie vooraf en zowel dit arbeidsethos als
de moderne technologie zijn niet van de ene op de andere dag ontstaan. 

Achterhuis (1984:65) zegt ook: 

“Het onderscheid...tussen de uiterlijke materiële veranderingen en de wijzigingen die in het

denken en in de mentaliteit van mensen optreden [is] natuurlijk kunstmatig en slechts terwille

van de duidelijkheid gemaakt. Beide kanten van het veranderingsproces kunnen niet los van

elkaar worden gezien, terwijl de discussie over het primaat van één van beide mij zinloos lijkt”. 

Voor een transformatie van het huidige arbeidsethos in Sub-Sahara Afrika moeten
vele andere instituties, mentaliteiten en praktijken in het veranderingsproces
betrokken worden. Dit impliceert dat het geen gemakkelijk proces is omdat vele
zaken tegelijkertijd in ogenschouw moeten worden genomen. Bovendien moet er
onderlinge afstemming en sturing plaatsvinden. 

Omdat de omstandigheden in Sub-Sahara Afrika nu fundamenteel anders zijn
dan in Noordwest-Europa ten tijde van het ontstaan van het westerse arbeidsethos,
is een simpel kopiëren van het westerse ontwikkelingspad onmogelijk. Tegelijkertijd
zijn sommige thema’s in verschillende contexten gelijk. In die zin kan de ontstaans-
geschiedenis van het Noordwest-Europese arbeidsethos lessons learnt voor Sub-Sahara
Afrika opleveren. 

Het gegeven dat het westerse arbeidsethos aan de moderne technologie vooraf-
ging is bijvoorbeeld belangrijk in de context van de mechanisering van de Afrikaanse
landbouw. De vraag is of moderne technologie goed kan functioneren zonder het bij-
behorende arbeidsethos? Zo vereist moderne technologie een bepaalde houding
tegenover machines. Een tractor bijvoorbeeld vereist regelmatig en adequaat onder-
houd en een zekere planning van de beschikbaarheid van onderdelen en brandstof.
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Duurzaam gebruik vraagt om personen die zich innerlijk verantwoordelijk voelen
voor correct gebruik en tijdig onderhoud van de tractor. 

Dit zich innerlijk verantwoordelijk voelen heeft te maken met de internalisatie
van een westers arbeidsethos. Tenslotte ging dit arbeidsethos vooraf aan – en bege-
leidde het – de ontwikkeling van moderne technologie. De talrijke kerkhoven van
afgedankte machinerie over geheel Sub-Sahara Afrika zijn de stille getuigen van de
mismatch tussen moderne technologie en de Afrikaanse mindset ten opzichte van
technologie112. 

Ik ben het eens met Achterhuis dat het onderscheid tussen uiterlijke materiële
veranderingen (van structuren) en innerlijke mentale veranderingen (in actoren)
kunstmatig is. Beide aspecten van het veranderingsproces zijn onlosmakelijk met
elkaar verbonden en beïnvloeden elkaar wederzijds. Zijn stelling dat een discussie
over het primaat van één van beide aspecten bij voorbaat zinloos is, gaat mij echter
te ver. 

In bijvoorbeeld de sociologie van de plattelandsontwikkeling speelt het actor-
structuurdebat een belangrijke rol. Dit debat focust op het dualisme tussen actoren
en structuren, tussen individueel menselijk gedrag op microniveau en maatschap-
pelijke structuren op macroniveau, tussen individueel vrijwillig gedrag gekoppeld
aan een zekere space for manoeuvre en een min of meer volledige determinatie door
structuren. De dynamische interactie tussen actoren en structuren maakt dat deze
wel onderscheiden kunnen worden voor analytische doeleinden, maar niet geschei-
den in hun werkingen. Desalniettemin vind ik dat het primaat eerder bij actoren
dan structuren ligt. 

We hebben hier met een ‘kip en ei’ situatie te maken, een soort vicieuze cirkel
waarin actoren structuren beïnvloeden, vervolgens structuren weer actoren, etc.
Omdat structuren echter door individuen gevormd worden – uit een collectie van
individuen bestaan – kan het moeilijk anders zijn dan dat veranderingen in struc-
turen uiteindelijk door actoren bewerkstelligd worden. Hoewel structuren soms de
neiging lijken te vertonen een eigen leven te leiden, wordt dit ‘autonome’ gedrag
van structuren uiteindelijk toch getolereerd door de groep actoren die deze structu-
ren vormen. In deze zin denk ik dat het primaat bij actoren ligt (we komen hierop
terug in hoofdstuk 18)113. 

De ervaring is dat structuren in het algemeen moeilijk te veranderen zijn.
Hetzelfde geldt voor het gedrag van individuen. Later zullen we zien dat het gedrag
van individuen door beoefening van technieken voor bewustzijnsontwikkeling ver-
anderd kan worden (zie de hoofdstukken 15-18). Dan zal blijken dat de begrippen
individueel en collectief bewustzijn aangrijpingspunten bieden om de vicieuze
cirkel te doorbreken. Daadwerkelijke veranderingen in individueel en collectief
gedrag zijn mogelijk. Dit geldt ook met betrekking tot het arbeidsethos. 
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5 
Arbeidsethos en geslacht 

Duurt mannenwerk van zon tot maan, vrouwenwerk is nooit gedaan. 

Investing in women and girls makes sound economic and social sense. 

(State of World Population 2005, UN Population Fund, UNFPA).

In dit hoofdstuk komen verschillende aspecten ter sprake die te maken hebben met
de relatie tussen gender en arbeidsethos. 

5.1 De gelijkheidsidee en 

verscheidenheid
Met betrekking tot de man-vrouwverhouding spreekt

Achterhuis (1988:171) van de dialectiek tussen het bewustzijn van gelijkheid en de
ervaring van ongelijkheid. 

“Juist omdat gelijkheid tegenwoordig zo’n hoge waarde is, worden er via vergelijkingen steeds

‘nieuwe’ ongelijkheden ontdekt (ib.:169). ... Revolutionaire woelingen en omwentelingen han-

gen meestal samen met de opkomst van de waarde van de gelijkheid, niet met een of andere

‘objectieve’ toename van ongelijkheid. Zolang deze laatste als een vanzelfsprekend onderdeel

van de maatschappelijke orde wordt ervaren, zullen mensen er niet tegen in opstand komen

(ib.). ... 

Omdat in het verleden ongelijkheid en hiërarchie als noodzakelijk en vanzelfsprekend

werden beschouwd en door de religie werden gesanctioneerd, konden mensen hun rol in het

traditionele sociale systeem ‘vrijwillig’ spelen. Als de opkomst van de gelijkheidsidee dit laat-

ste onmogelijk heeft gemaakt, moeten macht, geweld en onderdrukking de vanzelfsprekende

legitieme autoriteit uit het verleden vervangen” (ib.:171). 

Achterhuis (1988) zegt vervolgens: 

“Illich [1984] maakt een onderscheid tussen twee historisch verschillende wijzen van samen-

leven van mannen en vrouwen, die hij als gender (geslacht) en sex (sekse) betitelt. Vóór de moder-

ne tijd was er sprake van ‘geslacht’, [in de moderne tijd] van ‘sekse’. … [In niet-industriële

samenlevingen heeft elk van de beide geslachten] zijn eigen domein, dat voor het andere

geslacht niet toegankelijk is. De verscheidenheid en niet de gelijkheid van mannen en vrouwen

staat hier centraal. Juist vanwege deze verscheidenheid hebben mannen en vrouwen elkaar
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nodig, vullen ze elkaar aan. Illich spreekt in dit verband van complementariteit, waarbij hij

niet verhult dat deze complementariteit soms onevenwichtig kan zijn (ib.:159). … 

[In het verleden was er sprake van ‘onderdrukking’ van vrouwen door mannen]. Deze onder-

drukking wordt echter binnen bepaalde grenzen gehouden door het verbod elkaars domeinen

binnen te dringen. … Tussen de geslachten was soms sprake van een ‘wrede wapenstilstand’,

nooit van een totale oorlog (ib.:160). … In een [moderne] wereld waarin de idee van de gelijk-

heid is geïntroduceerd, kan de oude verscheidenheid en complementariteit van het geslacht

niet meer opnieuw gestalte krijgen. De nieuwe ongelijkheid…wordt door Illich als die van de

sekse beschreven. Het ene menselijke wezen wordt hierbij als norm gesteld en niet meer de dua-

liteit van mannen en vrouwen (ib.:162). … 

Er is sprake van seksisme wanneer vanuit de ene norm van de ideale mens (man) vrouwen

als afwijkingen, als niet-mannen worden beoordeeld en behandeld. … Bij modern seksisme

[gaat het] om een totaal ander verschijnsel dan bij de (asymmetrische) complementariteit

tussen mannen en vrouwen uit het verleden. Waar gelijkheid als ideaal onbekend is, krijgt

ongelijkheid – we kunnen beter van verscheidenheid spreken – nooit dezelfde onderdrukken-

de en afzichtelijke kanten als in de moderne maatschappij. … [De breuk tussen geslacht en

sekse is die] tussen een maatschappij die grenzen en onderscheidingen aanbrengt en een maat-

schappij die gelijkheid…verbreidt (ib.:163). … 

We kunnen ook van seksisme spreken, wanneer door de bril van het moderne gelijkheids-

ideaal – dat in veel varianten de mens als een geslachtloos wezen ziet – een oordeel wordt

uitgesproken over het verleden of over traditionele samenlevingen. … [Men kan dan] overal

onderdrukking van vrouwen [zien], omdat deze bijvoorbeeld binnen traditionele verwant-

schapssystemen niet het recht hebben om volledig over zichzelf te beschikken... Dat laatste

klopt inderdaad, maar [men] gebruikt hier het moderne ideaal van het possessieve individua-

lisme...om vroegere verhoudingen tussen mannen en vrouwen, waarin dit ideaal volstrekt

afwezig was, te veroordelen (ib.:163)”. 

Dit terugprojecteren van hedendaagse seksistische waarderingen naar het verleden
geeft aanleiding tot ernstige vertekeningen (ib.:159). In de vóórmoderne, traditionele
subsistentie-economie is de vrouw wel ondergeschikt, maar ze heeft een eigen on-
aantastbaar domein, ze is geenszins een hulpeloze, afhankelijke figuur (Achterhuis
1984:118). 

Het werk van de liberale filosoof John Stuart Mill laat zien dat het mogelijk is de
strijd voor gelijkheid en verscheidenheid met elkaar te verbinden. Hij zette zich
actief in voor de vrouwenemancipatie. In zijn ‘De onderwerping van de vrouw’
(1869) worden alle geijkte argumenten tegen de wettelijke gelijkheid van vrouwen
krachtig bestreden. Mill weet dat de ongelijkheid van vrouwen cultureel bepaald is. 

“Hij hekelt het feit dat ‘aantrekkelijk zijn voor mannen de poolster voor de opvoeding en karak-

tervorming van de vrouw’ is geworden en ontkracht het idee dat ‘zachtaardigheid, onder-

danigheid en volledige overgave aan de wil van de man’ van nature bij vrouwen zouden passen

(Achterhuis 1988:181). [Tegelijkertijd is zijn beroemdste boek ‘Over vrijheid’ (1859)] één grote

aanval op de maatschappelijke gelijkschakeling en uniformiteit, die hij om zich heen zag

oprukken. … 

Mill ergert zich aan het feit dat mensen niet meer zelf handelend hun levensplan opstellen,

maar zich voortdurend afvragen: ‘Wat doen mensen die in stand en rijkdom boven mij staan
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meestal?’… Tegen het moderne gelijkheidsideaal, dat wil dat ‘alle mensen hetzelfde zijn’,

verheerlijkt hij de afwijking, de uitzondering, de spontaneïteit en de verscheidenheid van men-

sen” (ib.:182). 

In de moderne maatschappij ontwikkelden gelijkheid en individualisme zich hand
in hand als verbonden kenmerken van die samenleving (ib.:173). 

Grint (1998:327) zegt dat geslacht gewoonlijk naar cultureel bepaalde verschil-
len tussen mannen en vrouwen verwijst, terwijl sekse de biologische verschillen
benadrukt. De fundamentele analyses van het begrip ‘werk’ door Marx, Weber en
Durkheim verschaffen belangrijke inzichten, maar zijn tevens gebrekkig met betrek-
king tot het aspect gender. Geen van deze afzonderlijke analyses, noch alle drie te-
zamen, voorzien in een enigszins coherent beeld van wat ‘werk’ is (ib.:3). 

Weber benadrukte het individu als een interpreterende actor, wiens handelin-
gen vaak onvoorziene gevolgen hebben (ib.:107). Ook de wereld van het werk is een
sociale constructie, die actief wordt geconstrueerd door de interpretaties van de
betrokkenen. Er bestaan geen universele patronen van werk: diversiteit eerder dan
universaliteit is de norm en dit heeft gedeeltelijk te maken met de bovenstaande
interpreterende handelingen (ib.:5). 

Volgens Grint zijn de drie belangrijkste categorieën van sociale stratificatie:
klasse, geslacht, en ras en etniciteit. Individuen zijn dan samengestelde en hetero-
gene belichamingen van deze drie categorieën. Mannen en vrouwen ervaren werk
door deze drie categorieën tegelijkertijd (ib.:4). 

Er is echter een onderscheid tussen het samengestelde geheel en de som van zijn
delen. Een ‘zwarte, vrouwelijke werker’ bijvoorbeeld is een heterogeen samengesteld
geheel van etniciteit, geslacht en klasse. Voor heuristische doeleinden kan het
belangrijk zijn om deze verschillende categorieën van stratificatie te identificeren
en onderzoeken, maar de levenservaringen van dit specifieke individu komen alleen
volledig tot uitdrukking in het samengestelde geheel. Een omvattende analyse dient
derhalve gebaseerd te zijn op het gegeven dat racisme, patriarchaat en kapitalisme
geen parallelle onderdrukkingsmechanismen zijn, maar een onderling afhankelijk
en vaak dissonant geheel, vol met interne spanningen en tegenstellingen (ib.:200). 

Een nuttige analogie is misschien het onderscheid tussen een legering en een
samengesteld (interleaved) metaal: brons heeft andere eigenschappen dan het koper, tin
en zink of lood waarvan het gemaakt is (ib.). In deze context is ook het begrip agency
belangrijk. Agency verwijst naar de relatie tussen de vrijheid van individuen om hun
eigen toekomst te kiezen en de sociaal geconstrueerde beperkingen en mogelijkhe-
den die ze op hun weg vinden114. De drie belangrijkste constraints and facilitators in de
huidige kapitalistische maatschappij zijn dan klasse, geslacht en ras (ib.:227). 

Reeds in de zeventiende en achttiende eeuw werden “vanuit theologie en filoso-
fie allerlei vertogen over de natuur van de vrouw gehouden en allerlei strategieën
om haar in het huis op te sluiten werden voorgesteld” (Achterhuis 1984:163). In het
begin van de Industriële Revolutie waren echter toch vooral vrouwen het slachtoffer
(ib.:122). De beginnende Industriële Revolutie is in feite door vrouwen gedragen, het
eerste fabrieksproletariaat waren voornamelijk vrouwen en kinderen (ib.:138).
Vrouwen kregen een lager loon dan mannelijke kostwinners, omdat het toch slechts
een ‘bijverdienste’ betrof (ib.:139). 
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Volgens Achterhuis (ib.:244) hebben westerse vrouwen veel te winnen bij het over-
stijgen van een samenleving waarin animal laborans centraal staat. En ontwikke-
lingsprojecten in de Derde Wereld die in westerse ogen soms lijken te slagen, zo stelt
Susan George (1984) bitter vast, doen dat vaak door het leven van vrouwen zwaarder
te maken (in:Achterhuis 1988:331). 

5.2 De shikamoo mzee-

cultuur
In de meeste samenlevingen van Sub-Sahara Afrika zijn ongelijkheid

en hiërarchie nog vanzelfsprekend en is er sprake van een min of meer ‘vrijwillige’
roluitoefening in traditionele sociale systemen. Dit geldt vooral voor de positie van
de jeugd en vrouwen in Sub-Sahara Afrika. In Tanzania bijvoorbeeld is sprake van een
sterke, wat ik noem, shikamoo mzee-cultuur. Het Ki-Swahili woord mzee verwijst naar
een oudere persoon en shikamoo is de groet waarmee oudere personen worden aan-
gesproken. De groet shikamoo betekent letterlijk ‘ik houd uw voeten vast’115. Dit bete-
kent niet dat een jongere telkens voor een oudere persoon moet knielen, maar in de
Tanzaniaanse maatschappij hebben jongeren wel een ondergeschikte positie. Zo
worden hoge posities vaak verleend op grond van leeftijd (seniority) en niet capaciteit
en verdiensten (merit). 

Ongelijkheid en hiërarchie op grond van leeftijd en de nog steeds min of meer
vanzelfsprekende aanvaarding daarvan, zijn belangrijke kenmerken van Sub-Sahara
Afrikaanse maatschappijen die geen gunstig effect hebben op snelle economische
ontwikkeling. Het principe dat men geen respect verkrijgt op grond van leeftijd (en
geslacht), maar dat respect verdiend moet worden, is nog geen algemeen aanvaard
uitgangspunt. Jonge vrouwen verkeren in een dubbel ongunstige positie. 

De meeste vrouwen in Sub-Sahara Afrika spelen hun ondergeschikte rol nog vrij-
willig omdat de traditie en lokale cultuur het voorschrijven. De opkomst van de
gelijkheidsidee tussen mannen en vrouwen heeft wel voet aan wal gezet maar
grotendeels door externe druk. Het onderwerp gender is voornamelijk door wester-
se donoren op de kaart gezet en veel mannen beschouwen het als afgedwongen
westerse inmenging in lokale aangelegenheden. De internalisering van het gelijk-
heidsidee heeft slechts gedeeltelijk plaatsgevonden. 

Zo is het met betrekking tot de aids-problematiek verbazingwekkend wat
Afrikaanse vrouwen moeten accepteren in het huwelijk, zelfs de hoogopgeleiden
onder hen die in het buitenland gestudeerd hebben. Omdat nogal wat mannen bui-
tenhuwelijkse relaties onderhouden en vaak geen condooms gebruiken, en hun
vrouwen niet in een positie verkeren om geslachtsgemeenschap zonder condoom
binnen het huwelijk te weigeren, spelen vele vrouwen een soort Russische roulette.
Hoewel scheiding in principe een optie is, zijn de informeel-culturele en formeel-
wettelijke omstandigheden niet in het voordeel van vrouwen. 

De gelijkheid tussen mannen en vrouwen is in de Tanzaniaanse constitutie vast-
gelegd, maar is veelal nog slechts een papieren gelijkheid omdat de naleving, en de
controle op de uitvoer, van wettelijke voorschriften veel te wensen overlaat. Recht-
banken en politie zijn vaak corrupt. Vrouwen riskeren bij een scheiding hun
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woning, en soms ook kinderen, te verliezen en financieel-economisch ‘terug-naar-af’
te moeten116. 

Achterhuis zegt dat het beoordelen van traditionele samenlevingen door de bril
van het moderne westerse gelijkheidsideaal niet correct is. Indien het gelijkheids-
ideaal nog volstrekt afwezig is, lijkt me dat een juiste stellingname. De huidige
samenlevingen van Sub-Sahara Afrika zijn echter allemaal in meer of mindere mate
door het gelijkheidsideaal aangeraakt (bijvoorbeeld door vastlegging van het gelijk-
heidsideaal in formele wetgeving, ontwikkelingssamenwerking, studie in het buiten-
land en globalisering). Dan gaat het bovenstaande argument niet langer op. Bovendien
hebben we tegenwoordig de universele rechten van de mens. Als die echt universeel
moeten worden, vraagt dit grote aanpassingen van de Afrikaanse samenlevingen. 

Het gelijkheidsideaal en het individualisme zijn verbonden kenmerken van de
moderne westerse maatschappij. Een proces van individualisering is al voorzichtig
op gang gekomen in Sub-Sahara Afrika en met meer gelijkheid tussen mannen en
vrouwen en tussen ouderen en jongeren zal deze individualisering verder toe-
nemen. Op den duur zal de shikamoo mzee-cultuur zich aanpassen aan de veranderde
omstandigheden, wat gunstig is voor economische ontwikkeling. 

5.3 Opsluiting in 

het huishouden
In niet-industriële samenlevingen heeft elk van de

geslachten zijn eigen domein, welk niet toegankelijk is voor het andere geslacht. De
verscheidenheid en niet de gelijkheid van mannen en vrouwen staan hier centraal.
Er is vaak sprake van asymmetrische complementariteit (paragraaf 5.1). 

In de plattelandssamenlevingen van Sub-Sahara Afrika is de landbouw een
domein dat voor beide geslachten toegankelijk is, hoewel er specifieke gewassen
kunnen zijn die alleen door vrouwen verbouwd worden. De mannen spelen echter
geen rol in het huishoudelijk werk, zodat het huishouden een volledig vrouwelijk
domein is (soms mogen mannen zelfs niet in de keuken komen). Omdat vrouwen
vaak ondergeschikte posities innemen, is er inderdaad sprake van asymmetrische
complementariteit. 

Juist omdat het westerse gelijkheidsideaal nog verre van geïnternaliseerd is,
heeft de vrouw op het platteland nog een soort eigen domein. Op het eerste gezicht
lijkt deze uitspraak paradoxaal omdat men in het westen in het algemeen
Afrikaanse vrouwen als afhankelijk en ondergeschikt ziet. Afrikaanse vrouwen zijn
echter nog niet opgesloten in het huishouden. Zij zijn in die zin meer onafhankelijk
dan hun westerse collega’s omdat ze nog in de landbouw werken en min of meer
zelfvoorzienend zijn. Veel vrouwen verbouwen hun eigen voedselgewassen (de zoge-
naamde ‘vrouwengewassen’) zonder enige hulp van de mannen, zodat ze volledig
onafhankelijk zijn in gebruik en eventuele (gedeeltelijke) verkoop van deze gewas-
sen. Op deze manier kunnen vrouwen zichzelf en hun kinderen de meeste jaren in
leven houden, ook zonder steun van hun echtgenoten. 

Ook is er een relatief hoog percentage female-headed households op het platteland
en hoewel deze huishoudens in het algemeen economisch gezien slechter af zijn dan
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male-headed households, overleven ze wel. Het hoge percentage alleenstaande vrouwen
met kinderen komt voort uit de (tijdelijke) migratie van mannen naar de steden en
de aids-epidemie. 

Is opsluiting van vrouwen in het huishouden nodig voor het ontwikkelen van
een westers-georiënteerd arbeidsethos? Illich zegt dat door middel van het huishou-
delijk werk van vrouwen de arbeidskracht van mannen wordt gereproduceerd en
kinderen het arbeidsethos met de paplepel krijgen ingegoten (paragraaf 4.3). Dat
laatste is belangrijk omdat het inprenten van een arbeidsethos na de puberteit moei-
lijk is. In Europa ging de opsluiting in het huishouden gepaard met een industriële
revolutie die veel arbeidsplaatsen buiten de landbouw opleverde. 

De huidige situatie in Sub-Sahara Afrika is fundamenteel anders: er is weinig
werkgelegenheid buiten de landbouw. Het vooruitzicht op veel andere werkgelegen-
heid, gekoppeld aan nieuwe export mogelijkheden, is niet erg rooskleurig. De
ontwikkeling van een arbeidsethos, gericht op het gedisciplineerd verrichten van
loonarbeid, is dan voorlopig nog geen urgente zaak. 

Wel is er nu een overheidsapparaat en een (relatief kleine) stedelijke industriële
en dienstensector (onder andere de toeristenindustrie) die op basis van loonarbeid
functioneren. Het overheidsapparaat is weinig effectief en efficiënt en de stedelijke
werkgelegenheidssector kampt met soortgelijke problemen. Beide sectoren zouden
baat vinden bij een ander arbeidsethos. Bovendien is de ontwikkeling van een meer
westers georiënteerd arbeidsethos onvermijdelijk als Sub-Sahara Afrika aansluiting
wil vinden bij de globale economie – om het even in welke sector men effectief wil
kunnen concurreren met andere landen. Zoals enkele economen eerder hebben aan-
gegeven is het echter de vraag of Sub-Sahara Afrika op korte termijn het vrijemarkt-
denken moet omhelzen. We komen hierop terug. 

Hoewel de export van tropische landbouwproducten traditioneel een van de
pijlers van Afrikaanse economieën is geweest en vaak nog is, is te grote afhankelijk-
heid van deze export niet gunstig. Wereldmarktprijzen kunnen sterk fluctueren,
concurrentie van andere continenten neemt toe en de geïndustrialiseerde wereld
kan sommige producten vervangen door synthetisch gefabriceerde stoffen. 

Als andere landen op een efficiëntere manier (dus goedkoper) kunnen produ-
ceren en/of producten van een constant hogere kwaliteit kunnen leveren, dan zal
Sub-Sahara Afrika onvermijdelijk marktaandeel verliezen. Efficiënte productie van
een constant hoge kwaliteit vereist een disciplinerend arbeidsethos. 

Ecologisch geteelde landbouwproducten zouden een nieuwe export mogelijk-
heid voor Afrika kunnen zijn. Deze optie hangt af van de ontwikkeling van de vraag
in het rijke westen en van het aanbod van goedkope, hoge kwaliteit producten door
Afrikaanse boeren. 

De vrouwen op het platteland van Sub-Sahara Afrika zijn (gedeeltelijk) econo-
misch onafhankelijk maar zijn tegelijkertijd aangeraakt door het moderne gelijk-
heidsideaal, wat hun ook een grotere sociaal-culturele gelijkheid (bijvoorbeeld op
het gebied van de seksualiteit) in het vooruitzicht stelt. Bij verdere internalisering
van dit gelijkheidsideaal zouden de vrouwen uiteindelijk hun relatieve economische
onafhankelijkheid kunnen verliezen, zoals in het westen is gebeurd. Daadwerkelijke
emancipatie zou meer sociaal-culturele gelijkheid met behoud van hun relatieve
economische onafhankelijkheid moeten inhouden. 
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5.4 Modernisering van 

de landbouw
Als door een modernisering van de Afrikaanse landbouw

vrouwen minder arbeid in de landbouw hoeven te investeren, is dat gunstig omdat
ze momenteel (te) lange werkdagen maken door een combinatie van huishoudelijk
en landbouwkundig werk. Anderzijds kan het betekenen dat vrouwen hun relatieve
economische onafhankelijkheid verliezen. De vermindering van de arbeidsinput van
vrouwen moet niet ten koste gaan van hun invloed op het bestedingspatroon van het
huishoudinkomen. 

Modernisering van de landbouw impliceert vaak de introductie van (veelal
arbeidsintensieve) handelsgewassen. De verbouw en verkoop van handelsgewassen
wordt vaak – min of meer automatisch – een door mannen gedomineerde activiteit.
Vrouwen worden wel geacht veel arbeid bij te dragen, maar zonder een bijbehoren-
de zeggenschap over de besteding van het uiteindelijke geldinkomen. 

De verbouw van handelsgewassen kan ten koste gaan van traditionele voedselge-
wassen en dus de voedselvoorziening van het huishouden verstoren (tenzij vrouwen
toestemming krijgen van mannen om met de geldopbrengst van handelsgewassen
het eerder zelfverbouwde voedsel op de markt te kopen). Aangezien (vrouwelijke)
arbeid meestal de meest beperkende productiefactor is, kunnen veranderingen in
landbouwsystemen ernstige gevolgen hebben voor vrouwen. 

Een ander bekend voorbeeld is de introductie van tractoren voor het ploegen van
akkers. De vaak resulterende areaaluitbreiding impliceert dat er ook een groter
areaal gewied moet worden. Het wieden is meestal niet gemechaniseerd en rust voor
een groot gedeelte op de schouders van vrouwen. Uitbreiding van het gewasareaal
houdt dus meer werk voor vrouwen in. 

Bovendien moet het wieden in een kort tijdsbestek uitgevoerd worden omdat te
laat wieden grote opbrengstdalingen tot gevolg heeft. Aangezien er nog veel land
beschikbaar is in de meeste gebieden van Sub-Sahara Afrika en arbeid de meest
beperkende factor is, is ploegen met tractoren een aantrekkelijke optie voor mannen.
De negatieve gevolgen van deze door mannen gedomineerde mechanisatie worden
echter op vrouwen afgewenteld. 

Juist omdat (vrouwelijke) arbeid de meest beperkende productiefactor is, zijn
fenomenen zoals het vigerende arbeidsethos en gender uitermate belangrijk. Vooral
in de drukke perioden van het landbouwseizoen, zoals bij het bewerken van de
grond, wieden en oogsten, is er een gebrek aan arbeid. De huidige machtsverhou-
ding tussen de geslachten beperkt de totale hoeveelheid arbeid die jaarlijks geleverd
kan worden. Een andere genderverhouding, tot uitdrukking komend in meer uren
werk door mannen, kan de taak van vrouwen aanzienlijk verlichten. 

Vrouwen op het platteland werken zo hard omdat mannen dit afdwingen. Maar
in de rustige perioden van het jaar met geen of minder landbouwactiviteiten heb-
ben vrouwen aanzienlijk minder werk te doen. Een westers arbeidsethos dat mensen
innerlijk dwingt om het gehele jaar door actief te zijn, komt ook bij plattelands-
vrouwen niet of nauwelijks voor. 

Zo’n arbeidsethos zou ook geen zin hebben, omdat op dit moment niet vol-
doende werk op het platteland voorhanden is om grote groepen mensen het hele
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jaar door bezig te houden. Een meer westers georiënteerd arbeidsethos zou nu niet
in een hogere landbouwproductie resulteren, omdat in de meeste gebieden de voor-
waarden en stimulansen daartoe (voornamelijk goede infrastructuur en aantrekke-
lijke prijzen) ontbreken. Een meer evenredige verdeling van de noodzakelijke arbeid
tussen mannen en vrouwen is echter gewenst. 

In het Europa van de Industriële Revolutie heerste verzet tegen de invoering van
arbeidsbesparende technieken. In Sub-Sahara Afrika heeft nog nauwelijks enige
industrialisatie plaatsgevonden, noch is de landbouwsector gemechaniseerd. Er zijn
een paar rijkere boeren die met tractoren ploegen, maar andere arbeidsbesparende
technieken zijn noch in de landbouw noch in het huishoudelijk werk ingevoerd.
Puur vanuit de beschikbaarheid van menskracht geredeneerd is de noodzaak van
zulke technieken discutabel, aangezien alleen vrouwen volledig bezet zijn tijdens de
drukke perioden van het landbouwkundig seizoen. Wel zou de drudgery van eentonig
en geestdodend werk verminderd kunnen worden. 

De introductie van intermediate technology voor landbouw- en huishoudkundige
taken is niet erg succesvol geweest. Intermediate technology is wel een tijdje een mode-
woord geweest in het ontwikkelingsjargon, maar grote investeringen in onderzoek
naar dit soort technologie zijn nooit gedaan. Hierdoor is in feite weinig intermediate
technology beschikbaar. 

Een erg nuttige vorm van intermediate technology is dierentractie. Een gedeelte
van het werk in de landbouw en het huishouden kan door dierlijke tractie worden
verlicht. Zo zijn ossenploegen en -wieders evenals ossen- en ezelkarren voor het
transport van water, brandhout, landbouwkundige inputs en geoogste producten
nuttig. Hoewel dierlijke tractie hier en daar in Sub-Sahara Afrika voorkomt, is het
niet op grote schaal geïntroduceerd. 

Een van de belangrijkste redenen is dat politici en veel landbouwkundigen in
Sub-Sahara Afrika dierlijke tractie als iets ouderwets beschouwen. Men denkt dat
lokale boeren gelijk van de hak op de tractor kunnen overstappen en de tussen-
liggende fase van dierlijke tractie kunnen overslaan. Het moderniseringssyndroom
verhindert dat men tot een juiste inschatting van de waarde van dierlijke tractie
komt. 

Dierlijke tractie zou echter een ware technologische revolutie op het Afrikaanse
platteland zijn. De drudgery van sommige activiteiten zou aanzienlijk verminderen
(bijvoorbeeld het rugbrekende, zware monotone werk met de hak tijdens de grond-
bewerking). Bovendien zou de arbeidsproductiviteit stijgen, maar het gebrek aan
alternatieve werkgelegenheid kan dan problematisch zijn. 

Een grotere variatie aan (verbeterde) handwerktuigen zou ook een grote stap
voorwaarts zijn (bijvoorbeeld schoffels met een lange steel om rechtopstaand te
kunnen wieden). Het gebruik van meer fietsen zou ook een vorm van intermediate
technology zijn. De geringe belangstelling van mannen voor intermediate technology is
gerelateerd aan het gendervraagstuk aangezien vrouwen het meeste zware werk ver-
zetten. 

Al met al is de factor arbeid geen eenvoudig onderwerp in de context van plat-
telandsontwikkeling. Enerzijds is er een gebrek aan arbeid in drukke perioden van
het landbouwseizoen en werken vrouwen veel meer uren dan mannen. Anderzijds is
er veel werkeloosheid, vooral in de steden, en worden mannen onderbenut.
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Bovendien is een groot gedeelte van de jeugd niet geïnteresseerd in landbouw, juist
vanwege de vele handenarbeid in deze sector. Vooral het mannelijke gedeelte van de
jeugd trekt naar de stad, aangelokt door een moderne levensstijl waarin handen-
arbeid weinig aanzien geniet. In het algemeen is er sprake van een witteboorden-
mentaliteit waarin vuile handen en voeten krijgen zo veel mogelijk vermeden
wordt117.

In een door verwestersing gekenmerkte wereld is dit alleszins begrijpelijk.
Desalniettemin kan het de doodsteek betekenen voor een aantal Afrikaanse land-
bouwsystemen die nu eenmaal veel handenarbeid vergen118. Het is nog maar de vraag
of de jeugd genegen zal zijn op het platteland te blijven en zware handenarbeid te
verrichten. In deze context is de introductie van arbeidsbesparende technieken, die
vooral de drudgery van zwaar handwerk verlichten, een goede zaak119. 

5.5 Organisatie van vrouwen
De gemiddelde werkdag van

Afrikaanse vrouwen was in de jaren negentig misschien wel de helft langer dan die
van mannen (Van der Veen 2002:325). Het gegeven dat vrouwen in Afrika meer uren
werken dan mannen is echter geenszins uniek. Ook in de moderne westerse maat-
schappij is de schaduwarbeid van vrouwen aanzienlijk (paragraaf 4.3). Naast een
evenwichtiger werkverdeling tussen de geslachten resulteert vrouwenemancipatie
echter ook in grotere materiële welvaart, minder drudgery, meer zeggenschap over
inkomen en eigen lichaam en een betere rechtspositie voor vrouwen. Door een op
verwantschapsrelaties gebaseerde informele economy of affection en een zwakke staat,
die de naleving van wetten niet kan afdwingen, is de formele gelijkheid tussen
mannen en vrouwen in Sub-Sahara Afrika echter nog vaak een wassen neus. 

Binnen de economy of affection is er veel sociale controle en dus weinig individue-
le autonomie. Individuele autonomie, met name ook van vrouwen, is op zich een
groot goed (althans in westerse ogen) en bevordert ook economische ontwikkeling.
De collectieve autonomie van de economy of affection tegenover de formele staat
berust vooral op de (afgedwongen en onbetaalde) arbeid van vrouwen. Uiteindelijk
hebben mannen de controle over de productiefactoren land en arbeid. 

Vrouwenemancipatie vraagt om een terugdringing van de economy of affection. Een
sterke democratische staat, die de formele gelijkheid tussen mannen en vrouwen
afdwingt, is dan de natuurlijke bondgenoot van vrouwen120. De huidige zwakke staat
is echter vooral een door mannen gedomineerde aangelegenheid. Uiteindelijk kan
alleen een sterke organisatie van vrouwen verbeteringen in hun positie aanbrengen.
Vrouwen moeten countervailing power ontwikkelen in de vorm van politieke – en ook
economische – macht (zie paragraaf 13.3). 

In verband met bijvoorbeeld de introductie van dierlijke tractie kan alleen een
sterke organisatie van de vrouwen in een bepaalde gemeenschap zo’n vernieuwing
afdwingen. Het is niet in het directe belang van mannen om zulke vernieuwingen
door te voeren, dus rest vrouwen weinig anders dan het af te dwingen. Als slechts
één vrouw niet langer zware ladingen brandhout op haar hoofd wil transporteren,
wordt ze (meer of minder) hardhandig afgestraft door haar echtgenoot. Als daaren-
tegen alle vrouwen in het dorp tegelijkertijd ‘in staking gaan’, hebben mannen geen
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andere keus dan de vernieuwingen te accepteren (of ze kunnen het brandhout zelf
aanslepen). 

A study in Africa found that, over the course of a year, women carried more than 80 tonnes of

fuel, water and farm produce for a distance of 1 km. Men carried only one-eighth as much, an

average of 10 tonnes for 1 km each year121. 

Ook m.b.t. de moeizame introductie van condooms ter bestrijding van de aids-
epidemie is gezamenlijke actie van vrouwen nodig. ‘De vrouwen’ zijn echter niet één
homogene groep waarin alle individuen dezelfde problemen en mogelijkheden
hebben. Een utopisch beeld van natural sisterhood is niet realistisch (Grint 1998:208).
Hoe kunnen verschillende (maar intern homogene) groepen vrouwen samen macht
opbouwen? (we komen hierop terug in hoofdstuk 13). 

Van der Veen (2002:326) zegt dat een hoger onderwijsniveau voor vrouwen een
emanciperende werking heeft door het inzicht verkregen in ontwikkelingsproces-
sen, economische fenomenen en algehele historische context. 

“...een ontwikkelingseuro rendeerde [het beste] wanneer die in vrouwenhanden belandde.

Mannen spendeerden hun geld vaak aan radio’s, fietsen en horloges, maar vrouwen investeer-

den ermee in de toekomst van de familie door te sparen en kinderen naar school te sturen. Uit

onderzoeken bleken verschillende verbanden: hoe meer vrouwendiscriminatie, hoe groter de

armoede, hoe lager de economische groei, hoe slechter beleid en bestuur, hoe hoger de

kindersterfte en hoe korter de levensverwachting. Hoe actiever vrouwen in overheid en

bedrijfsleven waren, hoe geringer de corruptie. 

Ontwikkeling ging het snelst als er geld was om meisjes naar school te sturen. Meer onder-

wijs voor meisjes betekende een betere opleiding, waardoor ze pas op latere leeftijd kinderen

kregen, die beter te eten hadden” (ib.:327). 

Het bevolkingsfonds van de VN benadrukt dat de millenniumdoelen alleen gehaald
kunnen worden met gelijke rechten voor vrouwen en een adequate reproductieve
gezondheidszorg. Investeringen in onderwijs, gezondheidszorg en economische
mogelijkheden voor vrouwen werken als katalysator voor ontwikkeling122. Elkaar ver-
sterkende factoren – zoals gelijke onderwijskansen voor jongens en meisjes, brede
toegang tot gezinsplanning, de mogelijkheid om huwelijk en zwangerschap uit te
stellen en meer werkgelegenheid voor vrouwen – verminderen honger en armoede. 

Uit onderzoek blijkt dat de jaarlijkse economische groei van het BNP per capita
in Afrikaanse landen één procent hoger zou zijn geweest als jongens en meisjes gelij-
ke onderwijskansen gehad hadden123. 

De Somalische schrijver Nuruddin Farah zegt: 

“Vrouwen zijn het symbool van onderdrukking. Toch werken ze harder dan mannen, ze

hebben meer geduld, een groter doorzettingsvermogen, zijn eerlijker, verspillen minder tijd

dan mannen aan zinloze machtspolitieke spelletjes. Vrouwen inspireren me, omdat ze de

enige hoop vormen op een alternatieve toekomst voor Somalië en voor Afrika”124. 
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6 
Arbeidsethos, klok en 
christendom 

In dit hoofdstuk komt de disciplinering en ordening van het dagelijkse leven in
Europa ter sprake. Deze disciplinering en ordening kwam vooral tot stand door
middel van de grootschalige introductie van de mechanische klok en de invloed van
het christendom. Het Europese kolonialisme werd ook mede mogelijk gemaakt door
deze disciplinering. 

6.1 Oorlogstuig en discipline
Volgens Michael Adas (1989) had

de Europese techniek aanvankelijk op veel terreinen een grote achterstand op die
van Azië. Met betrekking tot de Europese kolonisatie zegt Achterhuis (1992), ver-
wijzend naar Adas: 

“Niet door een hogere productiviteit van hun techniek...vestigden de Europeanen hun heer-

schappij, maar door brute macht. Toegegeven, die macht berustte op ver ontwikkelde technie-

ken op één terrein, dat van de oorlogvoering. Zowel materieel (geweren, kanonnen) als sociaal

(organisatie en discipline) waren de Europeanen veruit superieur. … Aan het eind van de acht-

tiende eeuw, in de tijd van de beginnende industrialisering in Europa, wordt algemeen de ont-

wikkeling van de techniek als maat gebruikt om de hiërarchie tussen verschillende culturen

vast te stellen (Achterhuis 1992:221). ... 

[Mumford (1934:4) zegt:] Andere culturen bereikten een hoge graad van technische perfectie

zonder in hun diepste wezen beïnvloed te worden door de methoden en doeleinden van de

techniek. Alle belangrijke instrumenten uit de moderne techniek, de klok, de drukpers, de

watermolen, het magnetisch kompas, het weefgetouw, de draaibank, buskruit, papier, om

maar te zwijgen over wiskunde, chemie en mechanica, bestonden in andere culturen. De

Chinezen, Arabieren en Grieken hadden alle, lang voor de Noord-Europeanen, de meeste stap-

pen op weg naar de machine al gezet. … Zij hadden machines maar zij brachten ‘de machine’

niet tot ontwikkeling (in: Achterhuis 1992:222). ... 

Dit laatste gebeurde alleen in Noordwest-Europa, waar de mensen bereid waren hun hele

levenswijze aan te passen aan de snelheid en de eisen van de machine. Hoe valt dit te verkla-

ren? Het antwoord van Mumford luidt kort gezegd: de techniek kon de Europese samenleving

alleen maar gaan beheersen omdat deze samenleving zich cultureel en maatschappelijk bij

voorbaat had uitgeleverd aan de machine (ib.:223). ... [In Mumfords boek Technics and Civilization

wordt dit uitvoerig historisch onderbouwd. Hij identificeert een tiental krachten en actoren

achter de drang tot mechanisering. Achterhuis zegt:] 

Culturele voorbereidingen op de komst van de machine liggen voor Mumford in het

christendom, dat een eind maakt aan het bezield zijn van de wereld, in de geldeconomie van
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het kapitalisme en in de beginnende disciplinering en ordening van het dagelijks leven. Tot de

krachten en actoren die het mechanische wereldbeeld verbreidden, behoorden de mijnwerker,

de vroege ingenieur die nog met hout werkt...maar vooral de militair. Onze prins Maurits met

zijn goed gedrilde troepen staat model voor de orde en discipline die vanuit het leger de maat-

schappij gingen bepalen. Het militaire uniform, de voor iedere soldaat gelijke kleding, leid-

de...tot de eerste gestandaardiseerde massaproductie, die al gauw voor andere benodigdheden

van het leger werd toegepast” (ib.:226). 

In de mijnbouw bijvoorbeeld werden machines zoals pompen, stoommachines, liften,
stoomtreinen en ondergronds transportsystemen gebruikt en de arbeid werd georga-
niseerd in ploegensystemen. Met betrekking tot de kolonisatie benadrukt ook
Wesseling (2003:55) het sociaal-culturele aspect van de kracht van de Europese
legers. “De Europese legers kenden discipline en training, ze wisten hoe hun wapens
te onderhouden, hadden een hoog moreel en een sterke esprit de corps. Ze vormden
een bedrijfsklaar instrument. ...” (ib.). 

6.2 De klok 
In het volgende citaat bespreekt Achterhuis (1992) wat

Mumford naar voren heeft gebracht over één van de belangrijkste krachten achter
de drang tot mechanisering: de klok. 

“De heerschappij van de machine werd aangekondigd door een langzame verandering die de

categorieën van ruimte en tijd gedurende meer dan zeven eeuwen ondergingen. Het toepassen

van kwantitatieve methoden op natuur en samenleving zien we voor het eerst in het regel-

matig meten van de tijd. De oorsprong hiervan zoekt Mumford in het klooster. Als aanvulling

op de stelling van Whitehead dat het scholastieke geloof in een ordelijk door God geschapen

universum één van de grondslagen is van de moderne natuurwetenschap, kijkt hij naar de

organisatie van kerkelijke instituties als grondslag van de moderne techniek. 

Binnen de muren van het klooster manifesteerden zich, na de onzekere en verwarrende

periode die op de ineenstorting van het Romeinse rijk volgde, voor het eerst discipline en orde

gereguleerd door vaste tijdsindelingen. Zevenmaal in de vierentwintig uur sloeg de kloosterklok

om de activiteiten van de monniken te begeleiden. Met name de benedictijnerorde, waarin de

gedisciplineerde arbeid centraal stond, droeg ertoe bij dat de menselijke activiteiten zich op

het collectief geregelde ritme van de machine ontwikkelden. De klok is namelijk niet alleen

een middel om de tijd te meten, maar vooral ook om menselijke gedragingen nauwkeuriger te

synchroniseren (Achterhuis 1992:223). 

Vanaf de veertiende eeuw doet het mechanisch uurwerk zijn intrede in de middeleeuwse

steden. Nu kon overal, los van de natuurlijke belemmeringen – er kon een wolk voor de

zonnewijzer glijden, bevriezing kon ’s winters een waterklok ontregelen – de tijd worden

gemeten. … De klokken die uitgevonden waren om mensen te dienen, gingen al spoedig hun

hele leven beheersen. Het bijhouden van de tijd veranderde in een onderwerping aan, een zich

laten bepalen door de tijd, die gespaard, verdeeld en verantwoord moest worden. 

‘De klok en niet de stoommachine is de sleutel om het moderne technologische tijdperk te

begrijpen’ (Mumford 1934:14). … De invloed van de klok op de Europese cultuur was zo over-

weldigend, dat reeds iets meer dan een eeuw na de invoering ervan de eerste Europese
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ontdekkingsreizigers verbaasd waren over het gebrek aan (door de machine gereguleerd) tijds-

gevoel bij de volken met wie zij in aanraking kwamen. De Indiërs en Chinezen beschikten wel

degelijk over ingewikkelde instrumenten om het verloop van de tijd te meten, maar zij hadden

deze nooit ontwikkeld tot machines die voor iedereen gemeenschappelijk een zelfde tijd aan-

gaven. Adas (1989:61) [van wie deze observaties stemmen]...stelt dat het gebrek aan klokken in

India en China terug te voeren is op een totaal ander wereldbeeld, waarin de tijd niet geme-

chaniseerd kon worden zoals in het Westen in korte tijd was gebeurd. 

De symboolwaarde van de klok als exemplarische machine wordt door Mumford breed uit-

gemeten. …de klok [droeg] ertoe bij het geloof in een onafhankelijke wereld van mathematisch

meetbare eenheden – uren, minuten, seconden – te versterken (Achterhuis 1992:224). Deze

wereld zou later door natuurwetenschap en techniek als de enige werkelijkheid worden

geclaimd. … Met de opkomst van het kapitalisme kreeg de chronologische tijd ook waarde: tijd

is geld, leerde Benjamin Franklin. Het werd een bourgeois ideaal om zo regelmatig als de klok

te leven… Mumford (1934:17) laat ook zien hoe de gehomogeniseerde tijd als vanzelf om verdere

mechanische ontwikkelingen en uitvindingen vroeg. ‘Wie de dag als een abstracte tijdseenheid

beschouwt, gaat ’s winters niet meer met de kippen op stok. Hij gaat lampenpitten, schoor-

stenen, lampen, gaslicht en tenslotte elektrisch licht uitvinden’ (Achterhuis 1992:225). … 

Dat de invoering van de chronologische tijd een onvoorstelbare winst in mechanische effi-

ciëntie met zich mee heeft gebracht, doordat het menselijk handelen – tegenwoordig wereld-

wijd – gecoördineerd kan worden en doordat werkzaamheden nauwkeurig kunnen worden

ingedeeld en verdeeld, wordt tenslotte door Mumford volmondig erkend. Als gedachte-experi-

ment stelt hij voor om de klok uit onze industriële beschaving weg te denken. Die zou

onmiddellijk in elkaar storten en verdwijnen. … Bacon had gelijk toen hij profetisch het nieu-

we tijdperk van de techniek beschreef als the masculine birth of time. Tijd verschijnt niet meer op

organische wijze via geboorte uit een vrouw, ze wordt letterlijk door de klok, als sleutel van de

moderne tijd, geproduceerd” (ib.:226). 

In de economy of affection spelen de klok en de chronologische tijd een veel minder
belangrijke rol dan in de industriële wereld. Het adagium ‘tijd is geld’ is nauw
verbonden met andere westerse fenomenen zoals de arbeidsdeling en het Noord-
west-Europese arbeidsethos. Ondanks de Europese kolonisatie van Afrika is men er
niet in geslaagd het westerse tijdsbegrip en arbeidsethos in de lokale bevolking in te
prenten. In het geval van de Engelse kolonisatie van India achtte Karl Marx, ondanks
zijn morele veroordeling van de praktijken van de Britten, het toch van groot belang
dat de traditionele productiewijze gebaseerd op de dorpsgemeenschap (een soort
economy of affection) werd vernietigd in het kolonialisme (Achterhuis 1984:102). 

Landes (2002:63) zegt dat het middeleeuwse Europa een van de meest vinding-
rijke samenlevingen in de geschiedenis van de mensheid was. Hoewel de
Middeleeuwen lange tijd golden als een duistere overgangstijd tussen de grandeur
van het Romeinse Rijk en de opbloei van de Renaissance, heeft dat cliché in techno-
logisch opzicht inmiddels afgedaan. Enkele voorbeelden van technologische inno-
vaties gedurende de Middeleeuwen zijn het waterrad, de bril, het mechanische
uurwerk, de boekdrukkunst en het buskruit. 

Door de uitvinding van de bril werd het werkzame leven van geschoolde hand-
werkslieden meer dan verdubbeld en werd precisiewerk met standaardonderdelen
(die volledig identiek waren) mogelijk, eerst resulterend in serie- en daarna massa-
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productie (ib.:65). De mechanische klok, door Mumford het sleuteltoestel genoemd,
werd uitgevonden in de laatste decennia van de 13e eeuw. 

“De klok bracht uiteindelijk orde en regelmaat, collectief en individueel. Openbare klokken en

privé-uurwerken legden de basis voor een autonoom gebruik van de tijd. Mensen konden hun

komen en gaan nu coördineren zonder dat het van bovenaf werd geregeld (vergelijk het leger,

waar alleen officieren de tijd hoeven te weten). De klok zorgde voor richtpunten bij gezamen-

lijke activiteiten en stelde individuele mensen in staat orde aan te brengen in hun werk (en dat

van anderen) en zo de productiviteit te vergroten. Het begrip productiviteit is zelf een bij-

product van de klok. Zodra je prestaties aan uniforme tijdseenheden kunt relateren, krijgt het

werk een nieuwe dimensie. 

Van het taakgerichte tijdsbesef van boeren (het ene karwei na het andere, zolang er tijd en

licht is) en de tijdvullende bedrijvigheid van huispersoneel (er is altijd wel wat te doen) gaat

het naar het streven naar maximale productie per tijdseenheid (tijd is geld). ... De toename van

de welvaart van landen vloeit rechtstreeks voort uit de verhoging van de arbeidsproductiviteit.

Het mechanische uurwerk bleef zo’n driehonderd jaar een Europees (westers) monopolie, en

in zijn hogere vormen zelfs tot in de 20e eeuw” (Landes 2002:67). 

Tot diep in de negentiende eeuw had elke Nederlandse stad een eigen klokkentijd.
Pas in 1909 voerde de rijksoverheid een wettelijke tijd in, onder andere onder druk
van de spoorwegmaatschappijen (Van Zanden en Van Riel 2000:276). Behalve door
haar bijdrage aan discipline en productiviteit, was de mechanische klok ook belang-
rijk “vanwege de mate waarin ze voor verbetering vatbaar was en haar rol in de voor-
ste gelederen van instrumentmakerij en mechanische techniek” (Landes 2002:355). 

De Chinezen kwamen niet verder dan waterklokken en deden de westerse
mechanische klok als speelgoed af omdat de Chinese elite de Europese technologi-
sche superioriteit niet wilde erkennen (ib.:68). Ook in de islamitische wereld werden,
net als in China, al veel eerder dan in Europa waterklokken gebouwd, maar westerse
klokken en horloges werden, behalve voor de gebedsoproep, niet gebruikt om mensen
tijdsbesef bij te brengen. Openbare klokken zouden ten koste gaan van het gezag van
de islamitische geestelijken (ib.)125. Hetzelfde gold lange tijd voor de boekdrukkunst,
een gedrukte koran was ondenkbaar. De drukpers werd als een potentieel werktuig
van godslastering en ketterij beschouwd. “Niets zorgde er meer voor dat de moslims
van de hoofdstroom van kennis werden afgesneden” (ib.:422). 

Landes zegt (ib.:69):

“In Europa verscheen de boekdrukkunst eeuwen later dan in China. Men moet echter niet

denken dat de uitvinding van de druktechniek ook die van het boek en het lezen was.

Integendeel, de belangstelling voor het geschreven woord was snel gegroeid in de

Middeleeuwen, vooral toen de verambtelijking en de opkomst van de steden de behoefte aan

rapporten en documenten deden toenemen. Een bestuursapparaat steunt op papier. De pape-

rassen waren vaak in de volkstaal geschreven, waardoor het hiërarchische monopolie van een

dode, maar heilige taal (het Latijn) doorbroken werd en de weg geëffend voor een breder lezers-

publiek en voor geschriften die afweken van de heersende mening” 
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Het politieke gezag in Europa was te verbrokkeld om de technologie van de boek-
drukkunst een halt toe te roepen en ook de Kerk kon uitgaven van de heilige
geschriften in de volkstaal niet tegenhouden. “De ketterse geest was al lang voor
Luther uit de fles, en door de boekdrukkunst was het onmogelijk om hem er weer
in te krijgen” (ib.:70)126. 

De islamitische wereld en China raakten al vóór de Europese ontsluiting van de
wereld (vanaf de 15e eeuw) bij Europa achterop (ib.:71). Van ca. 750 tot 1100 stonden
de islamitische wetenschap en techniek op een veel hoger peil dan in Europa en was
de islamitische wereld de leermeester van Europa. Daarna echter ging het mis toen
de westerse wetenschap in de islamitische wereld door godsdienstijveraars als kette-
rij werd gebrandmerkt. Religieuze en wereldse zaken werden niet gescheiden. 

Zo was oorspronkelijk ook de Chinese nijverheid de Europese ver vooruit. De
Chinezen hadden bijvoorbeeld in de 12e eeuw al een door waterkracht aangedreven
spintoestel voor hennep, zo’n vijfhonderd jaar vóór Engeland ten tijde van de
Industriële Revolutie. Maar de industriële geschiedenis van China werd gekenmerkt
door voorbeelden van technologische vergetelheid en achteruitgang in plaats van
een voortdurende, cumulatieve vooruitgang van kennis en know-how (ib.:73). 

Als belangrijkste redenen voor het gebrek aan verbeterzucht en de technologi-
sche stagnatie noemt Landes (ib.:74): het ontbreken van een vrije markt en geïnsti-
tutionaliseerde eigendomsrechten, het complex van normen en waarden inclusief
de sekseverhoudingen die maakten dat vrouwen niet buitenshuis werkten, en de
totalitaire overheidscontrole en verstikkende staatsbemoeienis die elke vernieuwing
verdacht maakte. “Kortom: niemand nam de moeite. Waarom zouden ze?” (ib.:75). 

“De Europeanen kenden dat soort staatsinmenging veel minder. ... Een nieuw vooruitgangs-

geloof kwam in de plaats van de oude, afgeleefde eerbied voor het gezag. Die bedwelmende vrij-

heidszin bestreek (of besmette) alle terreinen. ... ...waarbij het nieuwe een deugd was, een bron

van vreugde; van utopische fantasieën over een betere toekomst in plaats van steeds aan

erloren paradijzen terug te denken. Bij dat alles speelde de Kerk een belangrijke rol als

bewaarder van kennis en leerschool voor vaklieden. ... Het streven om de geestelijken van tijd-

rovende wereldse taken te ontlasten, leidde tot de invoering en verbreiding van [mechanische

werktuigen op waterkracht]” (ib.:75,76). 

De mogelijke oorzaken van de typisch Europese ‘cultivering van het uitvinden’ – de
uitvinding van het uitvinden – hangen samen met religieuze waarden: de joods-
christelijke eerbied voor handwerk, de joods-christelijke onderwerping van de
natuur aan de mens, en het joods-christelijke lineaire tijdsbesef. Uiteindelijk waren
echter volgens Landes (ib.:76) de markt en het vrije ondernemerschap doorslag-
gevend. De Europeanen waren vooral doeners. 

Europa’s grote pluspunt was dat het, in tegenstelling tot China, een goede leer-
ling was en eerdere Chinese uitvindingen en ontdekkingen gebruikte, terwijl
China’s trots of meerderwaardigheidscomplex (tenslotte was China ‘Het Hemelse
Rijk’) de westerse wetenschap en technologie later afwees of kleineerde (ib.:356,368).
De wetenschappelijke revolutie in de 17e en 18e eeuw was voornamelijk een
Europese aangelegenheid. 
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6.3 Kolonialisme en slavenhandel

“It has to be acknowledged that in a project where people of developing and European coun-

tries collaborate, both partners undergo an influence of the colonial past. Colleagues of the

developing countries may be sensitive to any trace of neo-colonial attitude, whereas we may

not be sufficiently aware of this or too much aware in the sense that we are too prudent and

cautious”127.

In 1512 bepaalde een theologische commissie in Europa dat de onderwerping en
tewerkstelling van de Amerikaanse Indianen gerechtvaardigd was “omdat de
Spaanse koning toch de plicht had om door dwang hun ociosidad (ledigheid, luiheid)
te overwinnen, omdat dit een van hun grootste ondeugden was, die hen in feite
onbekwaam maakte tot het uitoefenen van hun vrijheid” (Lemaire 1986, geciteerd
door Achterhuis 1988:99). 

Ook de filosoof John Locke (1632-1704) gaf een legitimatie voor de blanke kolo-
nisatie van Amerika. Volgens Locke is juist omdat de Indianen geen arbeid verrich-
ten, Amerika leeg. Jagen en verzamelen geven volgens hem geen recht op het bezit
van land. De indianen aan de oostkust kenden echter, naast jagen en verzamelen, al
een bescheiden landbouw. Maar Locke stelt botweg dat er in ‘Amerika meer land is
dan de inwoners bezitten’. Dit mogen de kolonisten zich allemaal toe-eigenen
(Achterhuis 1988:98). In het geschrift Utopia van Thomas More uit 1516 wordt koloni-
satie gerechtvaardigd wanneer ‘de grond toch niet effectief wordt bewerkt’ (ib.:99). 

Volgens Thomas Hobbes (1588-1679) zullen in ‘de vlucht vooruit in de lege ruim-
te’ de mensen elkaar en hun gevoelens van wedijver uiteindelijk niet lang kunnen
ontlopen (ib:101). Achterhuis (1988) spreekt van ‘het rijk van de schaarste’ en zegt
dat mensen de schaarste op deze wijze slechts met zich meedragen en haar aldus
verspreiden (ib.:108). 

“De Europese expansie heeft niet...overvloed geschapen, maar juist overal de schaarste geïn-

troduceerd. De Europese mens heeft zijn stempel op de wereld gedrukt, hij is het navolgens-

waardige voorbeeld geworden voor de derde wereld. De derdewereldlanden zijn door de

Europese expansie gedwongen mee te doen aan een wedloop waarin zij meestal bij voorbaat

de verliezers zijn” (ib.). 

Het imperialisme was een zeer gewelddadige vlucht vooruit om aan de schaarste te
ontsnappen (ib.:103). De belangrijkste ideoloog van het imperialisme was Cecil
Rhodes die het sociale vraagstuk ‘overzee’ wilde oplossen. Zegt Rhodes: “Het imperi-
alisme...is een kwestie van de maag. Wanneer gij geen burgeroorlog wilt, moet gij
imperialisten worden” (ib.). 

Volgens Achterhuis zou een andere verdeling van de schaarste weliswaar nuttig
zijn voor de huidige ontwikkelingslanden, maar bevestigt het tegelijkertijd de heer-
schappij van de schaarste (ib.:270). In de hoofdstukken 11 en 12 komen we uitvoerig
terug op het begrip schaarste. 

“Alle Europese reizigers in de zestiende, zeventiende en achttiende eeuw waren volgens Susan

George (1984) steeds opnieuw verwonderd over het, in vergelijking met het toenmalige Europa,
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‘voorspoedige agrarische leven’ van de Afrikaanse gemeenschappen. … Over het algemeen kan

worden gesteld dat de voedselvoorziening in wat thans de hongergebieden van de aarde zijn,

zo’n 300 à 400 jaar geleden op een veel hoger peil stond dan in het toenmalige Europa

(Achterhuis 1988:315). ... 

[Het kenmerkende van het Europese imperialisme was dat] de agrarische sector in de kolo-

niën opgezet werd om de economieën in de moederlanden te steunen. De producten die

verbouwd werden, dienden vooral ter verrijking van de moederlanden. Naast de onteigening

van de gemeenheid [in Europa] vormden zij de belangrijkste voorwaarde die de ontwikkeling

van de kapitalistische industrialisatie in het Westen mogelijk maakte (ib.:320). ... 

Waar naakte dwang en slavernij niet of niet meer werkten, was het vooral de gewelddadige

invoering van een geldeconomie die mensen dwong het rijk van de schaarste binnen te gaan.

… Hutbelastingen dwongen de Afrikanen tot loonarbeid op plantages of tot de verbouw van

handelsgewassen op hun eigen grond ten einde aan geld te komen. Het evenwicht binnen de

lokale gemeenschappen werd hierdoor doorbroken, authentieke voedselsystemen stortten in

elkaar, voedsel werd voor het eerst iets dat voor geld verhandeld en gekocht werd” (ib.:321). 

Volgens Wesseling (2003:75) was het nut van de ingevoerde hoofdelijke belastingen
in koloniale ogen drieledig. 

“Ten eerste leverde het inkomsten op voor het koloniale budget die anders uit de moederland-

se belastingen hadden moeten komen. Ten tweede was de inheemse bevolking om dit bedrag

op te brengen gedwongen tot loonarbeid. Dit zou hun de smaak voor reguliere arbeid bijbren-

gen zonder dat dwangarbeid noodzakelijk was. Ten derde zou op deze wijze de monetarisering

van de economie worden bevorderd en daarmee de modernisering van de koloniën” (ib.). 

Met betrekking tot de slavenhandel merkt Wesseling (ib.:124) op dat deze een
kwestie van vraag en aanbod was. 

“De vraag kwam van de Europeanen, het aanbod van de Afrikanen. In Afrika bestond van ouds-

her een interne slavenhandel. Omdat er door de relatieve onderbevolking altijd een tekort aan

vrijwillig arbeidsaanbod was, werd hierin voorzien door slaven (ib.). ... [Zo leverden de Fanti aan

de kust van het huidige Ghana] de slaven aan de Europeanen. Zijzelf hadden die slaven gekocht

van de Ashanti. De Ashanti hadden ontdekt dat dit een lucratieve bezigheid was en hadden

zich hierin gespecialiseerd. In de Hausastaten in het binnenland maakten of kochten zij slaven

om deze door te verkopen aan de Fanti (ib.:128). ... De Europese slavenhandel sloot aan bij deze

traditie, maar gaf er wel een nieuwe en zeer radicale wending aan. Door de grote Europese

vraag veranderde de slavenhandel van karakter [de Atlantische slavenhandel van Afrika naar

Noord- en Zuid-Amerika kwam op gang] (ib.:124). ... 

Over de demografische gevolgen van de Atlantische slavenhandel wordt verschillend geoor-

deeld. Vaststaat in elk geval dat het om een zeer groot aantal mensen gaat. Twaalf en misschien

zelfs dertien miljoen mensen zijn weggevoerd. Hierbij moet uit zuiver demografisch oogpunt

worden opgemerkt dat de slaven afkomstig waren uit een zeer groot gebied en dat het ging om

een proces dat vier eeuwen omspande [van 1450 tot 1900]. Anders gezegd, het ‘demografisch

verlies’ was niet uitzonderlijk hoog...1,5 per duizend, waartegenover een bevolkingsgroei van

45 per duizend stond. ... 
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Bovendien moet worden bedacht dat het aantal van twaalf miljoen mensen minder dan de

helft is van het totaal aantal slaven dat uit Afrika is weggevoerd. De Arabische slavenhandel

was kwantitatief belangrijker. In totaal ging het hier om 14 à 15 miljoen mensen. Deze handel

begon echter eerder, in de zevende eeuw, en ging langer door, tot eind negentiende eeuw. ... De

Europeanen verscheepten alleen al in de achttiende eeuw meer dan zes miljoen mensen, even-

veel als de Arabische slavenhandel in zes eeuwen” (ib.:125-6). 

Ook Landes (2002:27,87) wijst op het overvloedige feitenmateriaal over slavernij in
Afrika lang voor de komst van de Europeanen en op een intensieve slavenhandel
door Arabieren. De winsten uit de Atlantische slavenhandel waren geen vetpot en dit
geld leverde slechts een zeer kleine bijdrage aan het Britse industriële kapitaal
(ib.:137,138). Op de vraag of de Industriële Revolutie ook zonder de driehoekshandel
tussen Europa, Afrika en de Nieuwe Wereld – met de slavenhandel als vitaal onder-
deel – zou hebben plaatsgevonden, antwoordt Landes zonder meer bevestigend. 

“De baanbrekende ontwikkelingen op het gebied van de energie (steenkool, de
stoommachine) en de metallurgie (op cokes gestookte hoogovens) waren grotendeels
onafhankelijk van de Atlantische driehoekshandel. En dat geldt ook voor de eerste
pogingen om de wolspinnerij te mechaniseren” (ib.:139). Zonder slavenhandel
zouden de Britse economie en haar Noord-Amerikaanse koloniën zich echter wel
langzamer ontwikkeld hebben. 

Landes (ib.:443) merkt op dat koloniale rijken altijd hebben bestaan en dat het
imperialisme (kolonialisme) dus geen uitvinding of bijproduct van het moderne
kapitalisme is. De antieke rijken van Egypte, China, Assyrië, Perzië en Rome of het
rijk van de moderne Sovjetunie spreken een intrinsieke verstrengeling van imperia-
lisme en kapitalisme tegen (ib.:444). Ook in het prekoloniale Afrika was er sprake
van expansiedrift van bijvoorbeeld de Zoeloes of Ashanti (ib.:445). 

De bewering dat Europa de koloniën nodig had om het kapitalisme vooruit te
helpen, is volgens Landes pure onzin. “Sommige zakenlui verdienden geld in die
vreemde, verre plaatsen; het merendeel niet. Maar de Europese economieën als
zodanig profiteerden weinig of niet van die exotische connecties” (ib.:450). De brede
verscheidenheid in ontwikkeling in de Derde Wereld (spectaculaire successen in
Oost-Azië, gemengde resultaten in Latijns-Amerika en pure terugval in een groot
deel van Afrika) bewijst dat “kolonisering en zelfs slavernij een land niet noodzake-
lijkerwijs tot mislukking doemt” (ib.:455). 

Hoewel het imperialisme de onderdrukte volkeren vrijwel zonder uitzondering
materieel en psychologisch leed heeft berokkend, heeft het imperialisme een aantal
kolonies er niet van kunnen weerhouden zich tot autonome, industrieel-economi-
sche centra te ontwikkelen (bijvoorbeeld de Britse koloniën in Noord-Amerika en
Finland als onderdeel van het Russische rijk) (ib.:458). 

Volgens Lemaire (1976:174) was het van belang om de inheemse culturen 

“enerzijds binnen de invloedssfeer van het koloniale moederland te houden, anderzijds om

een afstand te handhaven tussen dit moederland en de onderworpen samenlevingen. Het

gevestigde koloniale systeem had er belang bij de inheemse culturen betrekkelijk intact te hou-

den en te voorkomen dat ze, zich verder moderniserend, neigingen zouden vertonen zich te

bevrijden op grond van westerse liberale of socialistische ideeën”. 
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Dit betrekkelijk intact-laten van de inheemse culturen in de fase van het gevestigde
kolonialisme was in overeenstemming met het cultuurrelativisme. Het cultuurrela-
tivisme was volgens Lemaire (ib.:176) slechts een ‘idealistisch protest’ tegen de ver-
westersing van deze culturen. Idealistisch in de zin dat het “protest beperkt blijft tot
een kritiek op de westerse ‘bovenbouw’, zonder door te stoten tot de materiële
processen van uitbuiting en onderdrukking die inherent zijn aan het koloniale en
kapitalistische systeem”. Het cultuurrelativisme bewees voornamelijk lipservice aan
de kritiek op het kolonialisme. 

In een bespreking van een aantal recente boeken over de geschiedenis van het
Europese kolonialisme zegt Paul Scheffer dat de winst- en verliesrekening van de
koloniale onderneming niet zo simpel is op te maken, noch in economische, noch in
morele zin. 

“De meningenstrijd over de morele winst- en verliesrekening van het kolonialisme is van groot

belang. De multiculturele tolerantie wordt gevoed door het slechte geweten over de koloniale

tijd. ... Wat daarbij uiteindelijk niet helpt is het cultuurrelativisme dat zich heeft gevormd als

reactie op de koloniale misstanden en vooral op de morele superioriteit waarmee deze gerecht-

vaardigd werden. Deze zelfrelativering wilde bijdragen tot het vreedzaam samenleven van ver-

schillende culturen. 

Ondanks die nobele intentie moet zeer kritisch over het relativisme worden geoordeeld.

Door de erkenning van de macht van de traditie – ieder zijn eigen cultuur – wordt het vooroor-

deel als het ware gedemocratiseerd: iedereen heeft recht op zijn eigen bevangenheid, op zijn

eigen oogkleppen. Maar een kritische moraal wil uit naam van universele waarden een cultu-

rele traditie open kunnen breken. Als iedereen de gevangene zou zijn van zijn eigen cultuur, uit

naam waarvan zou men nog iets kunnen of willen veroordelen? Weduweverbranding, eerwraak,

kannibalisme, slavernij, uithuwelijking: het zijn allemaal cultuurgebonden uitingen waarvan

men toch onmiddellijk ziet dat ze geen algemene geldigheid hebben, of zouden moeten hebben. 

Het relativisme kan geen stand houden in een wereld die in toenemende mate vervlochten

is. Het zou een passende leer zijn als culturen geïsoleerd naast en los van elkaar zouden leven.

Maar in een wereld die door de modernisering diepgaand is beïnvloed kan die gesloten voor-

stelling van culturen niet meer opgaan. ... 

Velen zien het nieuwe interventionisme – denk aan Kosovo, Afghanistan en Irak – als een

voortzetting van het oude kolonialisme met nieuwe middelen. De vraag wordt terecht gesteld

of er zoiets als een ‘democratisch’ imperialisme mogelijk is, of dat het gebruik van macht

onvermijdelijk alle morele bedoelingen zal corrumperen. Maar zou het opgeven van het demo-

cratische ongeduld en de universele bemoeizucht, niet op een verraad aan de traditie van men-

senrechten neerkomen? 

Wat als men loyaliteit zou preken aan de eigen democratie en onverschilligheid zou belijden

over de mate waarin deze elders wordt verwezenlijkt? Zo’n universalisme maakt duidelijk dat

Europa zich niet naar believen kan terugtrekken uit de moderne wereldorde, die het zo diep-

gaand heeft beïnvloed. Anders gezegd: uit de koloniale fuik is er geen weg meer terug”128. 

Later zullen we zien dat de promotie van universele mensenrechten ook op andere
manieren dan met macht en geweld kan plaatsvinden. 

Koponen (1995) zegt het volgende over de centrale rol van het ‘arbeidsvraagstuk’
in de Duitse koloniale politiek in Tanzania: 
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“Although colonialism was basically an exploitative system, much of what we nowadays call

development began in Mainland Tanzania during the early phase of German colonialism.

Indeed, only ‘development’ made colonial exploitation possible (ib.:i). ... Colonial exploitation

required economic development; economic development required the exploitation of African

labour. ... A formidable problem was how to extract the necessary labour from those who

possessed it, and how to make it available to the colonialists. … 

But Tanzanian Africans were not immediately ready to provide the colonialists with surplus

labour in required amounts, and the ‘labour question’ became the field where the most vital

interests of the colonizers and the colonized confronted one another and where the great

struggle between intruding Europeans and resisting and accommodating Africans was daily

re-enacted in a myriad silent everyday forms (ib.:321). … But the issue was not work as such.

What the colonial power needed was work specifically adapted to its purposes and form of

organization, i.e. either systematic plantation work, ‘regulated strictly in terms of hours, weeks

or months’, or alternatively peasant surplus labour allocated to crops favoured by colonialism. 

For this kind of work Africans showed little inclination even if they quite obviously did not

spend the whole of their time on their fields. The Africans, remarked a colonial agricultural

expert, ‘are very unwilling to let activity degenerate into work’. It was only half a joke. In fact,

the concept of ‘work’ (Arbeit) acquired a very specific meaning in the language of colonialism:

it came to denote sustained physical toil for production geared to satisfy non-local, external

needs. The lack was not of people ‘available for work’, but of those ‘with a will to work’ in this

very particular sense. It was not, remarked a colonial official-turned-planter with cynical

honesty, that ‘the negro needs work for his own welfare, but it is we who use the negro’s work

in our own interest’ (ib.:322). … 

If Africans did not wish or know how to work, most colonialists concluded that they must be

‘educated’ for work. Just as the ‘labour question’ became the most important practical problem

of German colonialism, so ‘education for work’ (Erziehung zur Arbeit) became the key concept of

German colonial ideology (ib.:324). … [Colonialists] who believed that the main problem was an

inborn laziness and indolence demanded measures of compulsion which only the state could

produce. Their proposal was that a state-directed system of forced labour should be instituted. … 

But those who attached more importance to the ‘lack of want’ and to the fact that Africans

were not economically obliged to seek employment from whites, were unwilling to resort

– exclusively or even primarily – to measures of coercion; in the long term, they believed,

Africans must be led to realize the need for work themselves. This aim must include not only

‘provision of an inducement to perform work, but also…a reshaping of mental attitudes for

creation of an urge to work for the sake of work itself’ [as a German colonial officer remarked in

1902]. This would be achieved mainly by ‘habituating Africans to higher needs’, by ‘educating

them in consumption and in needs’, which in turn meant ‘raising the level’ of existing needs and

creating quite new ones among Africans (ib.:325). … 

There were also colonialists who perceptively recognized the structural root cause of the

problem. The Africans were under no economic compulsion to work for Europeans. They had

labour and access to land and could thus provide for their own livelihood (ib.:326). … An impor-

tant feature of the discussion was that it was aimed specifically at the utilization of male

labour. … Inadequate use of underutilized male labour was explicitly understood to be the core

of the labour question. … 

Most [colonial] writers who complained of African ‘laziness’ made it clear that they were

speaking exclusively of African men, and showed an awareness that domestic and field work
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was done by women. … ‘Women look after the household and often the fields too, while men

make their life as free and pleasurable as they possibly can’, wrote Professor Wohltmann in a

discussion of labour conducted in Deutsche Kolonialzeitung in 1902-03… Lieutenant Hermann

reported [in 1892] from Ugogo that ‘men spend most of the day in a state of dolce far niente,

sitting in groups in the shade, smoking or taking snuff and gossiping’ (ib.:327). … 

There were always, however, a number of colonialists who did not accept the primary

assumption of basic African laziness in any form. In their view Africans, far from being indo-

lent and phlegmatic, were industrious and enterprising people with an economic sense who

readily responded to market impulses by allocating their labour power where the best return

was promised. … If plantations wished to obtain workers they simply had to make wages and

working conditions competitive [a colonial official remarked in 1907]. … It remained a minor-

ity view but it always had influential protagonists (ib.:328). … [But] even those who regarded

Africans as industrious and diligent shared the assumption that male labour was under-

utilized… (ib.:329). … 

Also missions played a most important part in education for work. … Ora et labora, pray and

work, was a motto they often repeated. ‘Religious and moral instruction is a precondition in

educating the negro for work’, said an inspector of the Bremen Missionary Society [in 1902]

(ib.:355). … 

Creation of a labour force meant not only obtaining labour but also subjecting it to disci-

pline. Africans had followed the rhythm of sun and the rains. They had to be adapted to hours,

weeks and months, to working days and rest days. They had listened to the spirits of ancestors

speaking in the rituals of sowing and harvesting. They had to be taught to follow the

commands of plantation overseers. They had to be taught what it meant to be ‘contracted’ to

the European employer and what followed from a ‘breach’ of the contract. … 

To discipline a workforce demanded still more force and coercion than to assemble it, and if

a ‘rational core’ behind the seemingly excessive violence of German colonialism is sought it

can perhaps be found here (ib.:359). … The instrument in busiest use and the most telling

symbol of German power was the kiboko, a long whip of hippopotamus hide (ib.:360). … [25

strokes] which the law officially allowed was the norm in practice. The expression hamsa [wa]

ishirini, meaning ‘twenty-five’, became a refrain which was still current at the end of the 1960s

among Africans who had experienced German rule. [In a footnote Koponen says:] Cameroon,

another German colony, was known among the English-speaking neighbours as ‘The twenty-

five country’” (ib.:366). 

6.4 Impact van het 

christendom
Volgens de eerder vermelde auteurs Adas, Mumford en

Achterhuis was discipline een belangrijke factor in de Europese kolonisatie. En wel
een discipline die min of meer specifiek was voor Europeanen en die ontbrak bij de
gekoloniseerde volken. Deze Europese discipline was geleidelijk ontstaan, of beter
gezegd afgedwongen, in een voortdurend proces van disciplinering. Dit proces van
disciplinering resulteerde – naast effectieve en efficiënte legers – ook in een
Europees arbeidsethos in andere bedrijfstakken zoals de industrie en handel. Dit
arbeidsethos heeft de kolonisatie van andere werelddelen mede mogelijk gemaakt129. 
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Twee van de culturele voorbereidingen op de komst van de machine die Mumford in
paragraaf 6.1 noemde, waren het christendom en de geldeconomie van het kapita-
lisme. In Tanzania maken christenen, moslims en aanhangers van traditionele reli-
gies elk ongeveer éénderde van de bevolking uit. Tegenwoordig zijn er onder de
christenen talrijke sektes (van Jehovah’s Getuigen tot aanhangers van Amerikaanse
tv-dominees) die slag leveren om de gunst van de gelovigen en vaak claimen de enig
ware kerk van Jezus Christus te zijn. 

Hoewel het christendom al voor de kolonisering in Afrika werd geïntroduceerd,
heeft het geen internalisatie van het Europese arbeidsethos kunnen bewerkstelli-
gen. Het aantal missionarissen in Afrika was altijd klein, evenals de groepen
Afrikanen die intensief contact hadden met deze geestelijken130. Een grootschalige
en systematische disciplinering tot arbeid door religieuze instanties – in samenhang
met de vele andere fenomenen die met het arbeidsethos verknoopt zijn – heeft niet
plaatsgevonden131. 

Toch hebben sommige christelijke groeperingen op kleinere schaal wel effect
gehad op het lokale arbeidsethos. De Nationale Advies Raad voor Ontwikkelings-
samenwerking (NAR) zegt in één van haar rapporten: 

“[Het] komt in Afrika en elders voor dat via afsplitsingen op religieuze gronden een verkleining

tot stand komt van de groepen waarbinnen het afromen van elkaars economische surplussen

mag en kan optreden. Deze groepen kunnen een economische ethiek aanhangen die een ‘revo-

lutionaire’ verandering aanbrengt in de bestaande verhoudingen en een belangrijke economi-

sche take-off realiseren, mede doordat grote nadruk wordt gelegd op hard werken en een sober

leven. De ontwikkelingssocioloog Norman Long (1970) heeft bijvoorbeeld een en ander geana-

lyseerd voor een bepaalde christelijke sekte [Jehova’s Getuigen] in Zambia. …In deze gevallen is

er sprake van ondernemerschap – effectief, creatief, zelfs agressief – dat op grond van een

speciale economy of affection een belangrijke economische ontplooiing tot gevolg heeft” (NAR

1989:47). 

De bekering tot het christelijk geloof kan ook inhouden dat vroegere houdingen ten
opzichte van magie en hekserij verlaten worden. Men neemt dan meer verantwoor-
delijkheid voor het eigen leven en onderneemt zelf actie om tot economische lots-
verbetering te komen. De bovenvermelde Jehova’s Getuigen in Zambia geloofden
eenvoudigweg niet langer dat degenen die bepaalde vernieuwingen adopteerden
– en dus out of line stapten – slachtoffer van hekserij zouden worden (Seur 1992:425).
Een christelijke levensfilosofie kan ook inhouden dat men minder alcohol gaat
drinken en meer geld sparen. Aldus kan een daadwerkelijke verandering in levens-
stijl bewerkstelligd worden132. 

Over de missionarissen in Tanzania ten tijde van de Duitse kolonisatie schrijft
Koponen (1995) het volgende: 

“They propagated a doctrine which stressed individual responsibility: they taught reading and

writing, a technique which favoured individuality; they treated the sick by the ‘biotechnical’

methods of western medicine, not the ‘social’ or ‘collective’ ones of popular healing; and they

acted in economic matters like private entrepreneurs (ib.:582). … [In 1913 a German mission-

ary expounded] the utilitarian value of Christianity to the colonial power, to assure that only
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conversion to Christianity would guarantee that ‘internal colonization’ of the African mind

without which the colonial enterprise was doomed to abort” (ib.:583). 

Met betrekking tot de door Mumford genoemde geldeconomie van het kapitalisme
hebben we al eerder gezien dat in Sub-Sahara Afrika een traditionele economy of affec-
tion zij aan zij bestaat met een opkomende kapitalistische geldeconomie. De economy
of affection heerst vooral op het platteland en de moderne geldeconomie in de grotere
steden. Een zekere vermenging is opgetreden in de zin dat een gedeelte van de
boeren ook marktgewassen verbouwt en in de steden nog restanten van de economy
of affection functioneren. 

Het christendom, de geldeconomie, de moderne technologie en het westerse
arbeidsethos zijn belangrijke – aan elkaar geschakelde – factoren geweest in de
ontwikkeling van Europa. Het gegeven dat deze vier factoren de Afrikaanse maat-
schappij slechts gedeeltelijk hebben doordrongen, kan een groot gedeelte van de
achterblijvende ontwikkeling verklaren. 

Van der Veen (2002:278) merkt op dat tegen een achtergrond van voortgaande
wereldwijde culturele homogenisering – feitelijk een verwestersing – Afrika in de
marge van de global village verkeert, onder andere door een achterblijvende techno-
logisering. De globalisering resulteerde in culturele verwarring. Het socialisme, het
nationalisme en zelfs ‘ontwikkeling’ waren na het einde van de Koude Oorlog niet
langer realistische ideologieën (ib.:277). 

“De algehele maatschappelijke en vaak ook persoonlijke onzekerheid van Afrikanen zorgde,

samen met het failliet van de wereldse ideologieën, voor een spectaculaire opkomst van gods-

diensten. ... De gelijktijdige nieuwe populariteit van christendom en islam in Afrika rond de

millenniumwisseling verleent steun aan de hypothese dat godsdiensten wel eens in belangrij-

ke mate het gezicht van de 21e eeuw zouden kunnen gaan bepalen” (ib.:278). 

Of de toegenomen belangstelling voor het christendom in Afrika in de komende
decennia zal bijdragen aan een meer westers arbeidsethos blijft afwachten. Dit com-
plexe proces is niet voorspelbaar. 

Het moderniseringsproces is altijd ambivalent. Enerzijds wordt de dominante
westerse cultuur (voor een deel) overgenomen, anderzijds treedt verzet op in de
vorm van een romantisering van het ‘eigene’ (ib.:279). Deze ambivalente houding
van overname én afkeer wordt versterkt door de wereldwijde aanwezigheid van tele-
visie en de autonome werking hiervan. 

“De verschillen in welstand tussen landen en binnen landen zijn voor het grootste deel van de

wereldbevolking letterlijk zichtbaar geworden (ib.). [Over het algemeen werd het zelfbeeld in

Afrika negatief beïnvloed door de vergelijking met andere culturen]. Zonder dat er ‘op de

grond’ iets was veranderd, had de verspreiding van technologie het zelfbeeld van mensen en

culturen gewijzigd. Vaak was een verlies van eigenwaarde het gevolg en gingen mensen zich

arm voelen” (ib.). 

Mbeki’s Afrikaanse renaissancebegrip tracht een antwoord te zijn op dit verlies van
eigenwaarde. 

113

A
r

beid
seth

o
s en

 o
n

tw
ik

k
elin

g

VEijk-def2  17-02-2007  11:39  Pagina 113



6.5 Casestudy van 

Jehova’s Getuigen in Zambia 
De hierboven vermelde Norman

Long is van mening dat de precieze relaties tussen sociale, culturele en economische
factoren – die ontwikkelingsprocessen beïnvloeden – van geval tot geval empirisch
onderzocht moeten worden (Long 1977:47). De veronderstelling van ‘een-op-een’ rela-
ties tussen traditionalistische of conservatieve waardesystemen en gebrek aan eco-
nomisch ondernemerschap kan niet zo maar gemaakt worden. Long verwijst in dit
verband naar een studie over de Canadese Hutterites die een conservatieve religieuze
ideologie – tot uiting komend in traditionele familieverhoudingen en een sober con-
sumptiepatroon – combineren met commerciële tarwe verbouw, die gekenmerkt
wordt door moderne economische rationaliteit en efficiënte productietechnieken
(ib.:48)133. 

Het toekennen van causale prioriteit aan culturele factoren, die economische
ontwikkeling zouden afremmen of juist stimuleren, is niet a priori te rechtvaardi-
gen. Het gehele complex van interne en externe factoren – technische, economische,
structurele, sociale, culturele en ideologische – dient in ogenschouw genomen te
worden (ib.:50). De interactie van al deze factoren bepaalt de sociaal-economische
veranderingsprocessen. 

Max Weber heeft in zijn The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism en in zijn
vergelijkende godsdienststudies de rol van ideologie in sociale ontwikkeling bena-
drukt (hoofdstuk 3). Webers werk wordt, zoals vaker het geval is bij grondleggers,
omringd door een massieve hoeveelheid geschriften van anderen die zijn centrale
ideeën en vooronderstellingen trachten te verduidelijken. Een gedeelte van deze lite-
ratuur heeft zijn argumenten echter te veel gesimplificeerd of fout geïnterpreteerd. 

Verscheidene auteurs hebben bijvoorbeeld een centrale causale rol toegekend
aan protestantse sekten in de opkomst van het westerse kapitalisme, in plaats van
Webers analyse te zien in termen van ‘correlaties tussen vormen van religieus geloof
en praktische ethiek’ die, indirect, sociaal-economisch gedrag beïnvloeden (Long
1977:195). In navolging van Webers poging om de oorsprongen van de westerse eco-
nomische rationaliteit te traceren in het religieuze ascetisme en de rationaliteit van
bepaalde Protestantse puriteinse sekten, zijn er verschillende studies in niet-wester-
se landen uitgevoerd om na te gaan of er soortgelijke stimulansen, afgeleid van reli-
gieuze overtuigingen, daar voorkomen. 

Zowel in het Hindoeïsme als de Islam zijn er voorbeelden van ascetische reli-
gieuze sekten die een belangrijke rol spelen in economische ontwikkeling (ib.:61). In
India benadrukken de Sikhs, Parsis en Jains de waarden van hard werken, een sobere
levensstijl en het niet verkwisten van tijd of geld. Ook hier is er echter geen sprake
van een exclusieve causaliteit tussen religiositeit en economisch handelen, maar dat
deze twee componenten van hun levensstijl met elkaar verband houden lijdt geen
twijfel. Dit verband lijkt in de loop van de tijd te zijn ontstaan in een spiraal van
wederkerige versterking. 

Hoewel India in het algemeen beschreven kan worden als enigszins conservatief
in zijn religieuze overtuigingen, met een kaste systeem dat sociale mobiliteit beperkt,
geven deze voorbeelden van ascetische religieuze sekten aan dat er desalniettemin
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groepen van religieus gemotiveerde ondernemers bestaan die een ethiek praktise-
ren welke veel lijkt op die van Protestantse Christelijke groepen (ib.:64). 

Een ander voorbeeld wordt gegeven door Geertz (1963) in zijn studie over een
groep handelaren op Java. Deze hervormingsgezinde Moslims speelden een belang-
rijke rol in de economische ontwikkeling en ook hun ascetische religieuze ethiek
leek op die van Christelijke Protestanten in Europa. Geertz’ studie laat echter ook
zien hoe moeilijk het is om bepaalde faciliterende ideologische factoren uit het
geheel van werkzame factoren te isoleren en hen als noodzakelijke voorwaarden
voor economisch ondernemerschap te beschouwen. Een andere groep van aristocra-
tische, religieus conservatieve Hindoes op Java transformeerde namelijk ook in een
moderne economische ondernemersklasse. 

Longs (1968) studie over de groep Jehova’s Getuigen in Zambia benadrukt dat het
religieuze lidmaatschap van een sekte niet louter in termen van ideologische dimen-
sie gezien moet worden, maar ook in relatie tot de erin besloten organisatorische en
interpersoonlijke netwerken. De Getuigen ontwikkelden op de kerk gebaseerde soci-
ale netwerken, zowel binnen als buiten hun gebied, die gemobiliseerd werden om
problemen van tekorten aan arbeid, kapitaal en kennis in de boerenbedrijfsvoering
op te lossen. 

Longs studie laat ook zien hoe een religieuze ethiek in bepaalde situaties
gebruikt wordt, als dat zo uitkomt, om nieuwe patronen van sociaal-economisch
gedrag te legitimeren of om traditionele te verwerpen. Volgens Long (1977:66) is het
duidelijk dat een hele reeks sociaal-culturele factoren – waaronder religieuze dispo-
sitie – het ontwikkelingsproces kunnen faciliteren in specifieke contexten, maar
men moet de analyse niet in de kiem smoren door de vooronderstelling dat bepaalde
waarde-oriëntaties noodzakelijke voorwaarden zijn. Historische feiten (bijvoorbeeld
de rol van het Calvinisme) moeten niet de status van logische voorwaarden krijgen,
aangezien dit de onhoudbare notie van historische noodzakelijkheid impliceert. 

Het Katholicisme bijvoorbeeld, dat vaak gekarakteriseerd wordt als een conser-
vatieve sociale factor, heeft de hoge groeicijfers van bepaalde Latijns Amerikaanse
landen niet afgeremd (maar wel zeer vertraagd, zou Landes zeggen). Noch werpt een
analyse van religieuze overtuigingen enig licht op de vraag waarom overzeese
Indiërs en Chinezen zoveel meer ondernemingsgezind en productief zijn geweest
buiten hun moederlanden dan erbinnen (ib.:67). Landes zou zeggen omdat binnen
hun moederlanden de overheden/lokale heersers dit niet toelieten door een verstik-
kende bureaucratie en controle. 

Ondernemerschap en economische groei worden bepaald door interacties tus-
sen sociaal-culturele factoren en de middelen die ter beschikking staan van de leden
van een religieuze groep, en door opgedane levenservaringen. Een andere dimensie
die bijdraagt aan de complexiteit is de mate van flexibiliteit in interpretatie van de
doctrine – welke het geloofssysteem en de religieuze autoriteiten tolereren – aange-
zien dit het aanpassingsvermogen van de ethiek aan veranderende omstandigheden
beïnvloedt (ib.:69). 

Daar ascetische vormen van religie vaak geobsedeerd raken door de details van
het alledaagse leven, vaak nogal dogmatisch zijn en de betreffende sociale groepen
een gesloten en in zichzelf gekeerde aard vertonen, kan op den duur een afnemend
concurrentievermogen het gevolg zijn. Een ideologie die in de eerste fasen van het
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economische ontwikkelingsproces actief kapitaalaccumulatie en investering in
profijtelijke ondernemingen aanmoedigt, kan op een later tijdstip noodzakelijke
reorganisaties van ondernemingen in de weg staan (ib.). Een zoektocht naar per-
sistente waardesystemen (die constant blijven in de tijd) is dan moeilijk theoretisch
te rechtvaardigen. 

Het is derhalve erg moeilijk om te specificeren welke van de talrijke faciliteren-
de factoren noodzakelijke voorwaarden zijn voor snelle economische groei. Als men
een specifieke set van factoren heeft geselecteerd, zullen er bovendien altijd geval-
len zijn die niet voldoen aan deze interpretatie. Volgens Long (ib.:70) is het probleem
van de selectie van noodzakelijke voorwaarden moeilijk op te lossen zolang men op
brede generalisaties uit is, want uitzonderingen op de regel zullen er altijd zijn. 

De fundamentele tekortkomingen in deze benadering zijn: de aanname van een
lineair, westers vooringenomen model van ontwikkeling; de abstractie van specifieke
factoren uit een complex sociaal-historisch proces; en de toekenning van een crucia-
le status aan deze factoren. 

Han Seur (1992) heeft 20 jaar na Norman Long onderzoek gedaan in hetzelfde
gebied in Zambia. De ondertitel van zijn proefschrift Sowing the good seed luidt: The
interweaving of agricultural change, gender relations and religion in Serenje District, Zambia.
Deze ondertitel maakt reeds duidelijk dat verscheidene veranderingsprocessen met
elkaar verweven zijn, zodat het onmogelijk is om een prime mover te identificeren
waarvan men zou kunnen zeggen dat die de verandering in het betreffende gebied
heeft veroorzaakt (Seur 1992:439). 

De landbouwkundige, sociale, politieke en economische veranderingen die heb-
ben plaatsgevonden, en nog steeds plaatsvinden, kunnen niet begrepen worden zon-
der de rol van de Jehova’s Getuigen in ogenschouw te nemen. Tegelijkertijd hebben
deze processen echter op hun beurt grote invloed gehad op de gemeenschap van de
Jehova’s en op hun religieuze ethiek (ib.). 

Seur zegt (ib.:466):

“Ik stel dat indien we de houding van veel Jehova’s Getuigen ten aanzien van hun boeren-

bedrijf willen doorgronden, we niet alleen de ideologie moeten analyseren doch tevens aan-

dacht moeten hebben voor de wijzen waarop verschillende Getuigen bepaalde aspecten van

hun doctrine interpreteren en er waarde aan toe kennen. Als we de landbouw en economie in

ogenschouw nemen kan gesteld worden dat gedurende de jaren zestig [van de vorige eeuw] de

Jehova’s Getuigen een prominente plaats in namen. Long laat in zijn werk zien dat veel

Jehova’s Getuigen behoorden tot de categorie van meest innovatieve en vooruitstrevende

boeren. ... De minder vooraanstaande economische positie die de Getuigen vandaag de dag in-

nemen [kan] voor een groot deel verklaard worden uit het feit dat de religieuze ethiek van deze

groep sinds de jaren zestig wezenlijke veranderingen heeft ondergaan”. 

De Getuigen verklaren het verlies van hun prominente economische positie door te
wijzen op een betere toegang tot hun religieuze doctrine (als een gevolg van de
beschikbaarheid van meer Jehova Getuigen publicaties en het hogere onderwijs-
niveau) en de nadruk op andere gedeelten van hun doctrine (vergeleken met de jaren
zestig). Deze twee zaken hebben geleid tot een veranderde religieuze ethiek onder
veel Getuigen en derhalve een andere managementstijl op hun boerenbedrijven. 
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Hun zoektocht naar een balans tussen de materiële, sociale en spirituele behoeften
van hun families maakt het onmogelijk voor de meeste Getuigen om even veel tijd
te besteden aan hun boerenbedrijven als veel ongelovigen doen (ib.:426). Een aantal
Getuigen benadrukt zelfs dat men geen rijkdom moet nastreven teneinde niet in
een materialistische zienswijze en levenshouding verzeild te raken. 

Tenminste één van de redenen waarom de Getuigen relatief veel moeilijkheden
ondervinden in de ontwikkeling van hun boerenbedrijven ligt buiten de congrega-
tie. Niet-Getuigen, en dan vooral leden van de dominante politieke partij, hebben
gemakkelijker toegang tot de schaarse landbouwkundige inputs en diensten die
door de overheid en (door de overheid gecontroleerde) instituten worden aange-
boden. Veel partijleden vertonen namelijk een negatieve houding tegenover de
Jehova’s Getuigen. 

Desalniettemin is Seur van mening dat de veranderingen in de ethiek van de
Getuigen – de toegenomen nadruk op de spirituele aspecten van het leven – tot op
zekere hoogte ook een gevolg kunnen zijn van hun poging om een soort verklaring of
antwoord te vinden op de veranderde landbouwkundige en economische omstandig-
heden waarmee ze geconfronteerd worden (ib.:427). Ook Long (1968:200-36) beargu-
menteert dat de specifieke culturele waarden van de Getuigen gerationaliseerd wor-
den met behulp van een verwijzing naar hun geloofsovertuigingen. 

Een voorbeeld van het laatste is de actieve rol die de Getuigen gespeeld hebben,
en nog spelen, in de geleidelijke ontmanteling van het traditionele matrilineaire
systeem van verwantschap en overerving in hun gebied. De Getuigen gebruiken hun
religieuze ethiek ter rechtvaardiging van hun pogingen om aan de traditionele ver-
plichtingen aan hun verwanten te ontkomen (Seur 1992:391). De Getuigen verwer-
pen ook de traditionele praktijken met betrekking tot de overerving van eigendom.
In hun overtuiging dient men het individuele eigendom van goederen en land te res-
pecteren134. 

Naast de religieuze ideologie van de Getuigen hebben veel andere factoren een
rol gespeeld in de landbouwkundige, sociale en economische veranderingen. Tot
die factoren en processen behoren: de bevolkingsgroei, ecologische veranderingen,
onderwijs, migratie naar de steden, stedelijke werkgelegenheid, de beschikbaar-
heid van investeringen en consumptiegoederen, het toenemende belang van de
markteconomie, de structurele conflicten i.v.m. het matrilineaire systeem,
overheidsinterventies (bijvoorbeeld de introductie van ploegen, hybride maïs, maïs
opslagplaatsen, subsidies op landbouwkundige inputs, etc.) en de ideologie van de
dominante politieke partij. 

Aangezien vele factoren en veranderingsprocessen – en antwoorden op deze fac-
toren en processen door verschillende individuen en groepen – aan de basis staan
van andere veranderingsprocessen (die op hun beurt juist weer de processen welke
hen veroorzaakten kunnen beïnvloeden), is het onmogelijk om de bijdrage van de
Getuigen (en met name hun religieuze ideologie) aan deze processen nauwkeurig te
bepalen (ib.). Een specifieke prime mover kan niet aangewezen worden en het lijkt
erop dat veranderingen gezien moeten worden als bepaalde historische gebeurte-
nissen met multipele en cumulatieve oorzaken. 

De op-deze-wereld-gerichte ethiek van de Getuigen, die individuele prestatie en
zelfdiscipline benadrukte en alle Getuigen verantwoordelijk hield voor hun eigen
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handelingen, was in de Afrikaanse context in de jaren zestig echter wel vrij uitzon-
derlijk. Twintig jaar later waren sommige Getuigen echter van mening dat het
nastreven van een succesvol boerenbedrijf het risico inhoudt van verstrikking in de
bags race (de competitie tussen boeren om zo veel mogelijk zakken maïs te produce-
ren) die als uiteindelijk levensdoel het verdienen van geld heeft (ib.:408). 

Deze nieuwe ethiek van sommige Getuigen was gedeeltelijk het gevolg van exter-
ne omstandigheden, d.w.z. factoren die buiten de invloedssfeer van de Getuigen
lagen (bijvoorbeeld het gedrag van niet-Getuigen die tot de dominante politieke
partij behoorden). Aldus kan gedrag van anderen het eigen gedrag en de manier
waarop een doctrine geïnterpreteerd wordt (de eigen overtuigingen) beïnvloeden
(ib.:411). Veel hedendaagse Getuigen zien arbeid niet langer als een heilige roeping,
niet als een absoluut doel in zichzelf, maar benadrukken het belang van een balans
in het leven. 

Weber zegt dat in Europa de oorspronkelijke rol van de religie in de verandering
van het traditionalistische arbeidsethos op den duur niet langer nodig was voor het
voortbestaan van het moderne arbeidsethos. De ‘postprotestantse’ maatschappij is
gebaseerd op een geseculariseerd waardesysteem, waarin werk niet langer een heili-
ge roeping is en de mens werkt zonder een hoger doel na te streven. Religieuze devo-
tie als een motiverende factor werd vervangen door een preoccupatie met kwantiteit
en weelde – weelde die een verlangen naar macht en erkenning in zich bergt (Weber
1989:71). 

Ook de kleine groep commerciële boeren in het betreffende gebied in Zambia,
allen niet-Getuigen, raakte geleidelijk verstrikt in de bags race, in de onderlinge com-
petitie tussen boeren. Later zullen we zien dat de rat race in de westerse wereld, aan-
gewakkerd door de mimetische begeerte (het willen nabootsen van anderen), op den
duur in grote problemen resulteert (zie de hoofdstukken 11 en 12). 

6.6 Tijdsbegrip en arbeidsethos
De disciplinering en orde-

ning van het dagelijkse leven in Europa werd voorbereid door actoren zoals de mon-
nik, de mijnwerker en vooral de militair (paragraaf 6.1). Het militaire uniform weer-
spiegelt orde en discipline. Uniformen resulteren in uniformering, in standaardise-
ring en normalisering (waarbij de hogere rangen de normen bepalen).
Gestandaardiseerde uniformen, zoals gedragen door monniken en militairen, zijn
symbolen van onderwerping aan de groep en zijn leiders. Ook het uniform van de
moderne westerse man – het pak met stropdas – vervult zo’n functie. 

Hoewel de letterlijke en figuurlijke uniformering in het leger de disciplinering
tot arbeid vergemakkelijkt, kan uiteindelijk ook kadaverdiscipline het gevolg zijn –
waarbij men dan niet alleen figuurlijk maar ook letterlijk over lijken gaat. Dit kan
ook gebeuren in de moderne zakenwereld waar negatieve neveneffecten van bepaal-
de commerciële beslissingen worden afgewenteld op ‘derden’ in ontwikkelingslan-
den. 

De discipline en orde in het Europese leven, het arbeidsethos, de synchronisatie
van menselijk gedrag en de daaruit volgende winst in efficiëntie waren niet moge-
lijk geweest zonder de uitvinding en grootschalige introductie van de klok. De
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mechanische klok, als sleutel van de moderne tijd, resulteerde in het westerse ada-
gium ‘tijd is geld’. Het meest bekende spreekwoord in het Ki-Swahili daarentegen is
haraka haraka, haina baraka wat overeenkomt met het Nederlandse ‘haastige spoed is
zelden goed’. Hoewel haastige spoed inderdaad niet altijd goed is, wordt dit gezegde
in Sub-Sahara Afrika vaak gebruikt om flagrante inefficiëntie te maskeren of goed
te praten (dit wordt gedaan door zowel Afrikanen als expatriates)135. 

Het belang van de mechanische klok en het langzaam aan ontstane Europese
tijdsbegrip voor de ontwikkeling van het Noordwest-Europese arbeidsethos is evi-
dent. Hoewel ik twintig jaar in Afrika heb gewoond blijft het moeilijk om aan een
ander tijdsbegrip en arbeidsethos te wennen. Deze zaken worden blijkbaar zo diep
geïnternaliseerd in het enculturatieproces van de jeugdfase dat naderhand andere
houdingen moeilijk zijn aan te nemen. De adoptie van een meer westers georiën-
teerd arbeidsethos door Afrikanen zal dan op jeugdige leeftijd moeten beginnen en
waarschijnlijk generaties vergen. 

Als Sub-Sahara Afrika in de globale economie wil participeren, heeft het weinig
andere keus dan zich aan te passen aan het meest gangbare tijdsbegrip en arbeids-
ethos136. Dit mag eurocentrisch, paternalistisch en imperialistisch klinken, maar als
men een hoog niveau van materiële welvaart wil bereiken (wat praktisch iedereen
wil, ook in Afrika) dan lijkt internalisering van het bijbehorende tijdsbegrip en
arbeidsethos onvermijdelijk. In hoofdstuk 21 zullen we echter zien dat de huidige
wereldwijde obsessie met economische groei en vrijemarktdenken niet de enige
optie is. 

Er wordt in Sub-Sahara Afrika veel tijd besteed aan het formuleren van plannen
en doelstellingen maar de uitvoering laat meestal te wensen over. Vele lokale en bui-
tenlandse ontwikkelingsdeskundigen hebben een volle dagtaak aan het bijwonen
van vergaderingen, workshops en conferenties en het schrijven en lezen van rap-
porten. Zo nemen de Poverty Reduction Strategies en Millennium Development Goals
(MDGs) veel tijd. Wat Sub-Sahara Afrika echter vooral nodig heeft, zijn deeds, not
words. Oftewel walk the talk. Ontwikkeling komt nu eenmaal niet tot stand zonder
veel hard werk. 

Hyden (1980:230) zegt: 

“[Development planning in Africa is mainly part of the art of government, in which planning

goals are used as] carrots rather than as realistic predictions. ... To expect planning to be an

important economic development tool in the context of the African economies is illusory”. 

Ontwikkeling kan simpelweg niet stage-managed zijn. Ontwikkelingsplanning in
Afrika is vaak meer een instrument van politiek dan sociaal of economisch beleid
(NAR 1989:19). Ook de MDG’s suggereren een maakbaarheidsideaal. 
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7 
Arbeidsethos en industriële
revolutie 

In dit hoofdstuk komt eerst de Britse Industriële Revolutie ter sprake. Vervolgens
wordt het belang van cultureel bepaald menselijk kapitaal (waaronder het arbeids-
ethos) voor deze Industriële Revolutie onderstreept. Verschillen in technologische
uitgangsposities tussen Eurazië en Afrika worden ook besproken. 

7.1 De Britse Industriële Revolutie: 

ca. 1770 tot 1870 
De Industriële Revolutie begon in de 18e eeuw in

Engeland en verbreidde zich van daaruit over de wereld. Sommige landen maakten
een industriële revolutie door en werden rijk, andere niet en bleven arm. “Dit selec-
tieproces was eigenlijk al veel eerder begonnen, in de tijd van de grote ontdekkin-
gen” (Landes 2002:185). 

“Voor sommige landen, zoals Spanje, was de ontsluiting van de wereld een vrijbrief voor

pracht, praal en pretentie – een voortgaan op de oude voet, maar dan op grotere voet. Voor

andere landen, zoals Nederland en Engeland, was het een gelegenheid om nieuwe dingen op

nieuwe manieren te gaan doen en het in technologische vooruitgang te zoeken (ib.). ...

Sommige nieuwe rijken smeten met geld, andere spaarden en investeerden. Hetzelfde gold

voor landen. ... 

De landen die [de ontsluiting] in gang hadden gezet, Spanje en Portugal, waren ironischer-

wijs uiteindelijk de verliezers. ... ...dankzij hun wereldmacht hadden Spanje en Portugal kapi-

taal. Vooral Spanje. Het kreeg die nieuwe rijkdom in de schoot geworpen en kon dat geld

investeren of spenderen. Spanje gaf het uit – aan weelde en oorlog. Er is geen groter geldver-

spilling dan oorlog... Spanje spendeerde des te kwistiger omdat de rijkdom onverwacht en

onverdiend was. Onverhoopte rijkdom gooi je gemakkelijker over de balk (ib.:188). ... 

Met andere woorden, Spanje werd (of bleef) arm omdat het zoveel geld had. ... Het eerste

gewin is kattengespin; eerst is er de scheefgroei, later volgt de ellende137. De landen van Noord-

Europa waren het levende bewijs. Ze voeren wel bij de ontsluiting van de wereld (ib.:190). ... Ook

zij roofden en plunderden als de gelegenheid zich voordeed, maar ze bouwden toch hoofd-

zakelijk op steeds terugkerende oogsten en duurzame nijverheid (waaronder die van slaven,

dat was een minpuntje) en niet op uitputtelijke bodemschatten [goud en zilver uit de Nieuwe

Wereld]. Ze bouwden op werk” (ib.:191). 

Ook volgens Piet Emmer behoorden Spanje en Portugal na driehonderd jaar van
‘zilvervloten’ tot de economische achterhoede van Europa138. Ook tegenwoordig speelt
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onverhoopte rijkdom in de vorm van olie en delfstoffen nog een belangrijke rol in het
ontwikkelingsproces. De olie in het Midden-Oosten heeft tot scheefgroei geleid. De
staten in het Midden-Oosten hebben, net als het vroegere Spanje, de bekwaamheden
en diensten van anderen (gastarbeiders) gekocht in plaats van ze zelf te leren (Landes
2002:190,429)139. En in bijvoorbeeld Angola zou de burgeroorlog niet zo lang geduurd
hebben zonder de aanwezigheid van olie en diamanten. 

De Britse katoenmanufactuur veranderde in de 18e eeuw drastisch door een
reeks uitvindingen die uiteindelijk resulteerden in een geheel nieuwe productie-
wijze: het fabriekssysteem. De ontelbare innovaties berustten op drie principes: 1)
vervanging van menselijke vaardigheid en bedrijvigheid door machines; 2) vervan-
ging van bezielde energiebronnen door onbezielde; en 3) aanwending van minerale
en later ook synthetische grondstoffen (ib.:203). Deze buitengewone technologische
ontwikkelingen zijn niet van de ene op de andere dag gerealiseerd. Zo duurde de
ontwikkeling van de stoommachine al met al twee eeuwen (ib.:205). 

In de Industriële Revolutie waren precisiemeting en standaardformaten uiter-
mate belangrijk. “Hier wezen de uurwerkmakers de weg. ... Het is geen toeval dat
katoenfabrikanten klokkenmakers wierven als ze vaklieden nodig hadden om toe-
stellen te bouwen en te onderhouden...” (ib.:208). Massaproductie is gebaseerd op
standaardonderdelen. De stortvloed van innovaties in de laatste decennia van de
18e eeuw was geen toevallige rijke oogst. De innovaties grepen voornamelijk om zich
heen omdat “de achterliggende principes van een bepaalde werkwijze allerlei
vormen konden aannemen en toepassingen konden vinden” (ib.). 

Als je bijvoorbeeld kanonnen kon boren, kon je ook de cilinders van stoom-
machines boren en een aangepast model van de katoenspinmachine kon ook wol of
vlas spinnen. De kern van het hele proces was mechanisering en fabrieksmatige
productiewijze. Mechanisering was een algemeen verschijnsel dat zich voor veel toe-
passingen leende. Het maakte ook een strakke arbeidsorganisatie met toezichthou-
dend personeel – het fabriekssysteem – mogelijk (ib.:209). 

De Industriële Revolutie is niet eenvoudig in jaartallen te vatten omdat innova-
ties vaak door tientallen jaren experimenteren worden voorafgegaan en daarna nog
jarenlang verbeteringen kunnen ondergaan. De Britse Industriële Revolutie duurde
dan ook ongeveer een eeuw: van ca. 1770 tot ca. 1870 (ib.:210). Grote veranderingen
en economische revoluties komen niet uit de lucht vallen en zijn altijd goed en lang-
durig voorbereid. “Maar continuïteit sluit veranderingen en zelfs drastische veran-
deringen niet uit” (ib.:211). 

Het gevolg van de technologische en economische vooruitgang was een groeien-
de kloof tussen moderne industrielanden en achterblijvers, om te beginnen in
Europa. “In 1750 was het verschil in inkomen per hoofd tussen West-Europa (zonder
Engeland) en Oost-Europa misschien 15%; in 1800 iets meer dan 20%. In 1860 was dat
64% en rond 1900 bijna 80%” (ib.:212). De polarisatie tussen Europa en de Derde
Wereld was nog veel scherper. De paradox is dat de Industriële Revolutie de wereld
kleiner en homogener heeft gemaakt, maar ook meer versnipperd door winnaars en
verliezers van elkaar te vervreemden (het begrip Derde Wereld verwijst hiernaar). 

Een belangrijke (tweeledige) vraag is waarom de Industriële Revolutie pas in de
18e eeuw en in Engeland plaatsvond? Tenslotte zijn er wel meer voorbeelden van
mechanisering en aanwending van machinale arbeidskracht zonder dat het tot een
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industriële revolutie kwam. “Te denken valt aan China onder de Sung-dynastie (hen-
nepspinnerij, ijzerfabricage), het middeleeuwse Europa (water- en windmolentech-
nologie), het vroegmoderne Italië (zijdetwijnderij, scheepsbouw), of het Nederland
van de Gouden Eeuw” (ib.:217). 

Met betrekking tot het tijdstip van de Industriële Revolutie benadrukt Landes
(ib.) twee factoren: “opbouw, – de accumulatie van kennis en know-how – en door-
braak, – het bereiken en overschrijden van drempels”. Zoals eerder aangegeven stok-
te de islamitische en Chinese intellectuele en technologische vooruitgang en werd
die stilstand ook geïnstitutionaliseerd. In Europa vond wel een aanhoudende accu-
mulatie van wetenschap en technologie plaats. 

Landes (ib.) vermeldt drie doorslaggevende, typisch Europese bronnen van succes: 

“1) de toenemende autonomie van onderzoekende geesten; 2) de ontwikkeling van eenheid in

verscheidenheid, in de vorm van een gemeenschappelijke, in wezen anti-autoritaire methode,

dat wil zeggen het scheppen van een op proef en bewijs gebaseerde taal die over de nationale

en culturele grenzen heen aanvaard, gebezigd en begrepen werd; 3) de uitvinding van het uit-

vinden, dat wil zeggen de institutionalisering van onderzoek en de verbreiding daarvan”. 

De intellectuele autonomie in Europa werd bevorderd door de staatkundige ver-
brokkeling en de daaruit voortvloeiende rivaliserende aanspraken van seculiere
gezagsdragers, maar ook door ketterijen. “Die ketterijen waren in intellectueel en
wetenschappelijk opzicht niet altijd even verlicht, maar ze ondergroeven de uni-
citeit van het dogma [van de Rooms-Katholieke Kerk] en werkten zodoende impliciet
vernieuwing in de hand” (ib.:218). De verruiming van de persoonlijke ervarings-
wereld door de ontdekkingsreizen was ook uitermate gezagsondermijnend. 

De wetenschappelijke methode met zijn hoogst effectieve combinatie van waar-
neming en meting was de sleutel tot kennis en maakte herhaling en verificatie
mogelijk. “Niets was doeltreffender om gezag te ondermijnen” (ib.:219). Het duurde
echter bijna vier eeuwen voordat de onderzoekstechnieken en waarnemings- en
meetinstrumenten van zodanige kwaliteit waren dat spectaculaire vooruitgang in
de 17e eeuw mogelijk was. 

In de 18e eeuw was er in Engeland grote belangstelling voor mechanisering van
de textielindustrie omdat het arbeidsaanbod geen gelijke tred hield met de groei
van deze industrie. 

“De [huis]nijverheid had in Engeland een hoge vlucht genomen dankzij de uitbesteding van de

fabricage in de provincie, maar die versnippering van de bedrijvigheid in alle hoeken en gaten

van het land bracht hoge distributiekosten met zich mee. Intussen gingen de werkgevers, om

aan de vraag te voldoen, ertoe over de lonen te verhogen, dat wil zeggen ze verhoogden de prijs

voor afgeleverd werk. Helaas konden de thuiswerkers zich door die hogere inkomsten prompt

meer vrije tijd veroorloven en liep het arbeidsaanbod daardoor juist terug. De koopman-fabri-

kanten zaten klem. 

Tegen hun natuurlijke instincten in hoopten ze op hogere voedselprijzen. Hogere kosten van

levensonderhoud zouden de spinners en wevers misschien tot harder werken aanzetten

(ib.:224,225). ... [Ook verduisterden de thuiswerkers een gedeelte van het door de koopmannen

geleverde ruwe materiaal voor eigen gebruik] ... Het was dan ook geen wonder dat de
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gefrustreerde fabrikanten over grote werkplaatsen gingen denken, waar spinners en wevers op

tijd moesten komen en de hele dag onder toezicht werkten. Dat was geen kleinigheid. 

De huisnijverheid bood tenslotte grote voordelen voor de koopman-fabrikant, met name lage

aanloop- en overheadkosten. De werkman zorgde daarbij voor de inrichting en uitrusting, en

als de handel flauw was, kon de uitbesteder gewoon minder orders plaatsen. Grote werkplaat-

sen of fabrieken vergden daarentegen een aanzienlijke kapitaalinvestering: grond, opstal plus

de machines. Het uitbestedingssysteem beviel iedereen bovendien best. De werklieden appre-

cieerden het ontbreken van discipline, de vrijheid om te werken of te stoppen wanneer ze

wilden (ib.:225,226). ... 

De fabrikanten moesten...wel betalen om de mensen hun huis uit en het bedrijf in te krijgen.

Zolang de uitrusting in het bedrijf dezelfde was als die bij de mensen thuis, was bedrijfsmatige productie

duurder. ... Om fabrieken concurrerend te maken was mechanische drijfkracht nodig. Daardoor

konden er grotere en efficiëntere machines worden aangedreven en werden de gunstige mar-

ges ten opzichte van producten van huisnijverheid steeds groter. ... 

Ondanks de hogere lonen hadden die bedrijven voor veel oudgedienden iets van een gevan-

genis. Hoe moesten de eerste bedrijfseigenaren aan hun arbeidskrachten komen? Heel

eenvoudig: door mensen te zoeken die niet konden weigeren. In Engeland betekende dat kin-

deren, vaak geworven (gekocht) bij de armenhuizen, en vrouwen, vooral jonge ongetrouwde

vrouwen (ib.:226,227). ... 

Werkgevers zijn niet graag afhankelijk van hun arbeiders, en de vervanging van arbeid door

kapitaal – dus de oorspronkelijke mechanisatie van de katoenspinnerij en het gedwongen

fabriekswerk – werd vaak evenzeer ingegeven door overwegingen van macht als door financië-

le overwegingen” (ib.:298). 

In het bovenstaande citaat komt het traditionalistische arbeidsethos (paragraaf 3.1)
duidelijk tot uitdrukking. De overgang van een traditionalistisch naar modern
arbeidsethos is een langdurig en complex proces gebleken. 

Waarom vond de Industriële Revolutie in Engeland plaats, waarom niet in een
ander Europees land? Volgens Landes (ib.:230) lag Engeland in de eerste helft van de
18e eeuw duidelijk voorop “in de huisnijverheid (het uitbestedingssysteem), in het
aanwenden van fossiele brandstoffen, in de technologie van de bedrijfstakken die de
ziel van de Industriële Revolutie zouden gaan vormen: textiel, ijzer en energievoor-
ziening”. 

Ook waren de efficiëntie van de commerciële landbouw en het transport
belangrijke factoren. Met betrekking tot de landbouw kwam er enerzijds door de
stijgende productiviteit van de voedselproductie arbeidskracht vrij voor andere acti-
viteiten, terwijl anderzijds de groeiende groep arbeiders meer voedsel nodig had. 

“Het belang van de vooruitgang in de landbouw voor de Britse industrialisatie is dan ook nau-

welijks te overschatten. Het proces begon al in de Middeleeuwen, met de vroegtijdige emanci-

patie van de horigen en de commercialisering van de verbouw en distributie. De verbreiding

van de tuinbouw (groenten en fruit) rondom Londen in de 16e eeuw en de opkomst van het

gemengde bedrijf (graanbouw en veeteelt, met graan als veevoeder) getuigen van de voort-

varendheid van grondbezitters en pachters. Deze ontwikkeling zorgde voor een rijker en ge-

varieerder voedselpakket, met een buitengewoon hoog gehalte aan dierlijke eiwitten. 
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Belangrijk was ook het overgaan op nieuwe methoden van bewatering, bemesting en wissel-

bouw, veelal ingevoerd door immigranten uit de Lage Landen. Nederland was toen het centrum

van agrarische innovatie in Europa... In de 16e en 17e eeuw was Engeland een van de landen

die daar het meest van profiteerden. ... 

In het 18e-eeuwse Engeland kwamen de enclosures (letterlijk: omheiningen) in zwang. Dat

betekende een overgang van de beperking van het collectief bezit naar de vrijheid van het

omheinde, afgebakende particuliere eigendom. ... [De landbouw] was winstgevend en groeide

daarom tot een soort passie uit, niet alleen voor boeren, maar ook voor rijke aristocratische

grondbezitters, die zich niet te goed voelden om met hun laarzen door de modder te banjeren

en zich onder het gewone volk te begeven op veetentoonstellingen en -markten” (ib.:230,231). 

Met betrekking tot het transport bouwde Engeland meer tolwegen en kanalen dan
andere Europese landen, omdat deze het werk van particuliere ondernemingen
waren. De wegen en kanalen beantwoordden daarom aan de behoeften van de
gebruikers, en niet aan prestige of militaire overwegingen (ib.:231). Ze bespoedigden
de groei van de mijnbouw, industrie en landbouw, vergrootten de omvang van de
markt en bevorderden specialisatie of arbeidsdeling. 

De technologische superioriteit van Engeland was geen toeval of godsgeschenk,
maar “het resultaat van werk, vernuft, verbeelding en ondernemingszin” (ib.:232).
We moeten niet alleen naar de gunstige materiële omstandigheden kijken (die
waren er ook in sommige andere landen) maar ook naar “de immateriële waarden
(de cultuur) en de instellingen” (ib.). Deze waarden en instellingen mogen voor ons
vanzelfsprekend zijn, maar ze vormden wel degelijk een breuk met vroegere tijden.
Zo heeft de omvorming van een traditionalistisch in modern arbeidsethos hardnek-
kig verzet opgeroepen. 

“Ook had Engeland al vroeg het voordeel een natie te zijn in de zin van] een bewuste, als zoda-

nig ervaren eenheid, gekenmerkt door een gemeenschappelijke identiteit en loyaliteit en door

gelijkheid van burgerlijke status. Een natie kan maatschappelijke doelstellingen verenigen met

individuele aspiraties en initiatieven en grotere prestaties leveren door de collectieve synergie.

Het geheel is meer dan de som der delen” (ib.:235,236). 

De toegenomen vrijheid en veiligheid van het volk – van de staatsburgers – was zeer
bevorderlijk voor de ondernemingszin. Naast deze maatschappelijke vroegrijpheid
van Engeland was ook de waarde die men hechtte aan ‘tijd en tijdsbesparing’ cruci-
aal (ib.:241). De Britten hadden een grote interesse in het vaststellen van de tijd, ze
waren in de 18e eeuw de voornaamste producenten en consumenten van uurwer-
ken, zowel op het land als in de stad. En ze streefden naar snel transport. 

“Ook de diligencediensten weerspiegelden dat tijdsbesef, met minutieuze, aangekondigde

dienstregelingen, nauwkeurig berekende aankomst- en overstaptijden, bestuurders die met

verzegelde klokken gecontroleerd werden, snelheid vóór comfort, en een hoop dode paarden”

(ib.). 
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7.2 Cultureel bepaald 

menselijk kapitaal 
Volgens Landes (ib.:270) liep Europa’s ontwikke-

lingsgradiënt van west naar oost en van noord naar zuid:

“...van geschoolde naar analfabetische bevolkingen, van representatieve naar despotische insti-

tuties, van gelijkheid naar hiërarchie, enzovoort. Het verschil zat hem niet in gebrek aan geld

of hulpbronnen en ook niet in slechte behandeling door buitenstaanders. Het zat hem in wat

binnen de grenzen lag – cultuur, waarden, initiatief”. 

De landen die het best voorbereid waren op de mechanisering, de eerste navolgers
van de Engelse Industriële Revolutie, lagen in het noordwestelijke kwadrant van het
Europese vasteland: Frankrijk, de Lage Landen, het Rijnland, de protestantse kan-
tons van Zwitserland, met uitlopers in de noordoostelijke hoek van Spanje
(Catalonië) en Bohemen (ib.:254). “Tegen de tijd dat de eerste Europese navolgers uit
de startblokken kwamen (na 1815) was Engeland al twee generaties lang aan groei en
industriële ontwikkeling gewend” (ib.:274). 

Volgens Landes (ib.:293) zijn instituties en cultuur meer bepalend voor het
ontwikkelingsproces dan de beschikbaarheid van geld. Het verschil in ontwikkeling
tussen bijvoorbeeld Noord-Amerika (ex-Brits) en Latijns-Amerika (ex-Spaans en -Portu-
gees) vereist meer dan één verklaring. Naast het verschil in natuurlijke hulpbron-
nen, een kwestie van puur geluk of pech, zijn cultuur en instituties belangrijk. 

“Recentelijk is...een complexere geografische verklaring naar voren gebracht, een verklaring

waarin verband wordt gelegd tussen natuurlijke omstandigheden enerzijds en cultuur en insti-

tuties anderzijds. Men redeneert als volgt: geografische omstandigheden zijn bepalend voor de

gewassen, de manier waarop die verbouwd worden en daarmee ook voor de aard van het land-

bezit en de inkomensverdeling, terwijl deze factoren op hun beurt van kritiek belang zijn voor

het tempo en het karakter van de ontwikkeling. 

Als een samenleving [de Latijns-Amerikaanse] verdeeld is in een bevoorrechte minderheid

van landeigenaren en een grote massa arme, afhankelijke, mogelijk onvrije arbeiders...wat

voor prikkels zijn er dan voor verandering en verbetering? ... De Amerikaanse samenleving

[daarentegen] van kleine boeren en betrekkelijk goed betaalde arbeiders was een voedings-

bodem voor democratie en ondernemingsgeest. Gelijkheid leidde tot zelfrespect, ambitie, de

bereidheid tot concurreren op de markt, een geest van individualisme en eigenzinnigheid. ... 

Intussen stimuleerden de hoge lonen [er was een tekort aan arbeidskrachten] de vervanging

van arbeid door kapitaal, van mensen door machines. Hierdoor vonden de nieuwe technolo-

gieën van de Industriële Revolutie in de Amerikaanse kolonies en vervolgens de Verenigde

Staten een vruchtbare bodem” (Landes 2002:312-314). 

In de 17e eeuw was Latijns-Amerika niet armer dan Noord-Amerika, integendeel.
Goud- en zilvermijnen hebben echter niet het eeuwige leven. Een belangrijke factor
is ook dat de onafhankelijkheid van de Spaanse en Portugese kolonies in Latijns-
Amerika niet geboren werd uit politiek initiatief, maar uit de zwakheden en tegen-
slagen van de moederlanden op eigen bodem als gevolg van Europese rivaliteit en
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oorlogen. De onafhankelijkheid kwam min of meer vanzelf en het vacuüm in de
macht werd opgevuld door plaatselijke sterke mannen, resulterend in een macho-
krijgsherenbewind (caudillismo) (ib.:331). 

De immigratie naar Noord-Amerika was ook een heel ander soort immigratie
dan die naar Latijns-Amerika. 

“De meeste nieuwkomers in de Verenigde Staten kwamen van de Britse Eilanden en

Noordwest-Europa, terwijl Zuid- en Oost-Europa pas laat in de 19e eeuw begonnen mee te

tellen. Meer immigranten konden lezen en schrijven en velen van hen hadden een vakoplei-

ding genoten (classificatie: ‘geschoold’). Tot ongeveer 1840 waren er meer boeren dan arbeiders

bij. ... Vergeleken met Latijns-Amerika brachten deze nieuwkomers meer kennis en vaardig-

heden mee. De immigranten naar Argentinië zouden de achterstand later moeten inhalen140

(dat is er nooit van gekomen)” (ib.:340). 

Ook trokken de Engelsen met hun hele gezinnen naar de kolonies, terwijl de
Spanjaarden voornamelijk jonge mannen zonden. 

Een later voorbeeld van het belang van cultuur is het spectaculaire Duitse
Wirtschaftswunder na de Tweede Wereldoorlog. Naast de grootscheepse westerse hulp
komt “de werklust en het arbeidsethos van de verslagen Duitsers” de meeste eer toe
(ib.:494). Een soortgelijk verhaal geldt voor Japan. “Evenals de Duitsers baseerden de
Japanners hun herstel op werk, onderwijs en doorzettingsvermogen” (ib.). Ook de
latere Aziatische nieuwkomers, Taiwan en Korea (voormalige Japanse kolonies) en de
mondiale stadstaten Singapore en Hongkong, hebben als belangrijkste kwaliteit een
arbeidsethos dat met lage lonen een hoge productie mogelijk maakt (ib.:498). 

Als laatste voorbeeld noemt Landes (ib.:501) de Chinese (overzeese) emigrés. 

“De Chinezen, bij uitstek de minderheid van tussenpersonen, zijn de zuurdesem en het smeer-

middel van de Zuidoost-Aziatische handel en van daaruit de hele wereld rond. Ze hebben een

arbeidsethos waar een calvinist jaloers op zou zijn...”. 

Landes (ib.:410) spreekt van cultureel bepaald menselijk kapitaal en heeft het over
een Japanse versie van Webers protestantse arbeidsethos dat:

“des te effectiever [was] omdat het zo goed aansloot op de atavistische boerenwaarden. De klas-

sieke keuterboer is een vrek die alles wil bewaren en met dat doel voor ogen een plan trekt en

aan het werk gaat. Hij leeft om te werken en vergaart aldus meer land; dat is zijn bestaansreden

(Dat de Britse thuiswerker zo vroeg van de landbouw en het land werd gescheiden, was een

voordeel voor de industrie, maar had in zekere zin een negatieve uitwerking op de mentaliteit.

De landloze industriearbeider werkt om te leven. Als hij genoeg heeft, houdt hij op om van zijn

geld te genieten)” (ib.:402,403). 

De transformatie van een traditionalistisch (werken om te leven) in modern (leven
om te werken) arbeidsethos is in Europa een proces van eeuwen geweest. Engeland
en Nederland hadden vóór de Industriële Revolutie al een relatief hoge graad van
urbanisatie bereikt, waardoor een grote groep van landloze mensen met een tradi-
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tionalistisch arbeidsethos ontstaan was. Een gedeelte hiervan waren thuiswerkers in
de huisnijverheid. 

In het begin van de 19e eeuw stond de Nederlandse werkman nog als apathisch
en lui te boek (paragraaf 3.1). Hoewel tegen het eind van de 19e eeuw deze werkman
getransformeerd was in een werkwillige arbeider, waren de normalisering en disci-
plinering nog geenszins voltooid. Bij het opleggen van het moderne arbeidsethos
heeft geweld, vanaf de middeleeuwen tot aan de dag van vandaag, een belangrijke
rol gespeeld. 

We dienen hier een onderscheid te maken tussen enerzijds de thuiswerkers in
de huisnijverheid en hun latere opvolgers (de arbeiders in de fabrieken) en ander-
zijds de zelfstandige kleine boeren. Volgens Landes had de klassieke Japanse keuter-
boer een modern arbeidsethos in de zin dat hij leefde om te werken. Gold dit ook
voor de Noordwest-Europese kleine boeren? 

We hebben eerder gezien dat vanaf de veertiende eeuw het mechanisch uurwerk
zijn intrede in Europa heeft gedaan, niet alleen in de middeleeuwse steden maar
ook op het platteland van vooral Engeland en Holland. De urbanisatie van het land-
leven kwam met name tot uitdrukking in het tijdsbesef. Van het vroegere taak-
gerichte tijdsbesef van de boeren ging het geleidelijk aan naar het streven naar
maximale productie per tijdseenheid (tijd is geld). Ook kwamen in de 16e en 17e
eeuw nieuwe landbouwmethoden in zwang in de Lage Landen en Engeland en werd
de landbouw winstgevend en mede daarom een soort passie. 

In navolging van Weber concludeerde Landes dat van de 16e tot de 18e eeuw de
godsdienst in Noord-Europa het veelvuldig verschijnen van een bepaald persoonlijk-
heidstype in de hand werkte. Dit resulteerde op den duur (tijdens en na de
Industriële Revolutie) niet alleen in een adequaat arbeidersbestand voor het
fabriekswezen, maar ook in een klasse van kleine boeren die hard werken geïnter-
naliseerd hadden. Dus ook in Noordwest-Europa cultiveerden de boeren vanaf de 14e
eeuw geleidelijk aan een modern arbeidsethos. Dit lag – en ligt – anders in Sub-
Sahara Afrika waar tot op heden de meeste boeren een traditionalistisch arbeids-
ethos vertonen (en dan met name de mannen). 

Het moderne arbeidsethos van Europese fabrieksarbeiders is min of meer afge-
dwongen (door religieuze, opvoedkundige, economische, politieke en militaire
machten). Het moderne arbeidsethos van kleine boeren in Noordwest-Europa kwam
waarschijnlijk met minder dwang tot stand. Boeren waren (en zijn) namelijk kleine
zelfstandigen met familiebedrijven die minder aan allerlei machten blootgesteld
zijn. Ze bezitten de productiefactoren land, arbeid (en soms kapitaal) en zijn
daardoor minder afhankelijk van anderen dan fabrieksarbeiders. 

Zolang men zijn eigen voedsel verbouwt en kleine hoeveelheden landbouwpro-
ducten verkoopt voor de aankoop van de meest essentiële huishoudelijke benodigd-
heden, is men relatief onafhankelijk. Hyden sprak in deze context van de Afrikaanse
uncaptured peasantry (paragraaf 4.1). Voor de Europese boeren werd landbouw pas een
passie – iets waarvoor men langdurig hard wilde werken – toen het een winstgeven-
de onderneming werd. 

Met betrekking tot de teleurstellende ontwikkeling in Afrika spreekt Landes
(ib.:531,532) over “statistische drogredenatie als een van de spelletjes die economen
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spelen”. Hierin worden min of meer vergelijkbare cijfers uit verschillende landen
gebruikt om conclusies over het verleden en heden te trekken. 

“In hetzelfde Wereldbankrapport waarin de Afrikaanse resultaten tussen 1965 en 1990 worden

betreurd, worden Aziatische cijfers voor 1965 (‘soortgelijke omstandigheden als in Afrika in

1990’) aangehaald ter suggestie voor mogelijke Afrikaanse groei in de eerstkomende vijf-

entwintig jaar. Gelijke niveaus [bijvoorbeeld in inkomen per hoofd van de bevolking] op ver-

schillende tijden staan in de ogen van deze deskundigen voor gelijke omstandigheden. O,

natuurlijk, het percentage schoolgaande kinderen was hoger in Azië, maar daar is snel een

mouw aan te passen. Verder geen enkel probleem. 

Over culturele en institutionele verschillen geen woord. ... De problemen van [Afrika] worte-

len veel dieper dan in slecht beleid, en het beleid is niet zonder reden zo slecht. Goed bestuur

ligt niet voor het oprapen. Europa had er eeuwen voor nodig om het te krijgen, dus waarom

zou Afrika het in een paar decennia moeten doen, vooral na de fnuikende invloed van het kolo-

nialisme?” (ib.:532). 

Tenslotte zegt Landes aan het eind van zijn boek: 

“Als we al iets van de geschiedenis van de economische ontwikkeling kunnen leren, is het wel

dat cultuur een enorm verschil maakt (Wat dit betreft had Max Weber het bij het juiste eind).

Zie de ondernemingslust van de uitgeweken minderheden – Chinezen in Oost- en Zuidoost-

Azië, Indiërs in Oost-Afrika, Libanezen in West-Afrika, joden en calvinisten in vrijwel heel

Europa, enzovoort. Maar cultuur in de zin van de innerlijke waarden en mentaliteit die een

volk leiden, schrikt geleerden af. Het riekt naar ras en afkomst – alsof alles onveranderlijk is. 

Op bedachtzamer momenten zien economen en sociale wetenschappers in dat dit niet waar

is, en juichen ze voorbeelden van culturele verandering ten goede toe en betreuren ze nega-

tieve veranderingen. Maar toejuichen en betreuren impliceert de passiviteit van de toeschou-

wer – het onvermogen kennis te gebruiken om mensen en dingen vorm te geven. De technici

gaan liever concreet te werk: het veranderen van rentevoeten en wisselkoersen, het vrij maken

van de handel, het veranderen van politieke instellingen, het besturen. 

Bovendien komt kritiek op iemands cultuur erg dicht bij zijn ego en tast het zijn identiteit

en het zelfrespect aan. Uit de mond van buitenstaanders rieken dergelijke aanmerkingen, hoe

tactvol ook ingekleed, naar neerbuigendheid. ... Bovendien, als cultuur zo’n grote rol speelt,

waarom is het effect ervan dan niet altijd hetzelfde? Economen zijn niet de enigen die vragen

waarom sommige mensen – bijvoorbeeld de Chinezen – in eigen land zo lang improductief

zijn geweest en elders zo’n ondernemingszin toonden. Als cultuur zo belangrijk is, waarom

heeft die China dan niet veranderd? (Op dit moment gebeurt dat wel). ... 

Aan de andere kant staat cultuur niet op zichzelf. Economisch analisten koesteren de illusie

dat één goede reden voldoende hoort te zijn, maar de bepalende factoren in complexe proces-

sen zijn altijd meervoudig en onderling verbonden. Verklaringen op grond van één oorzaak

schieten te kort. Dezelfde waarden die thuis door ‘slecht bestuur’ belemmerd worden, kunnen

elders wel tot ontplooiing komen. Vandaar het bijzondere succes van ondernemende emi-

granten. ... Omdat cultuur en economie met elkaar samenhangen, zullen veranderingen in de

een doorwerken op de ander” (ib.:542,543). 
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Met betrekking tot de relatie tussen rijke en arme landen en de daarmee samen-
hangende ontwikkelingshulp merkt Landes (ib.:549) op dat we ons bewust moeten
zijn van het onontwarbare kluwen van botsende motieven en tegenstrijdige effecten.
Doorlopende aanpassing van de koers is de enige optie. Op de laatste pagina van zijn
boek zegt Landes (ib.:550):

“En hoe zit het met de armen zelf? De geschiedenis leert ons dat de beste remedies tegen

armoede van binnenuit komen. Buitenlandse hulp kan positief werken, maar net als elke

onverwachte financiële meevaller ook schade berokkenen; ze kan de werklust wegnemen en

een verlammend gevoel van onvermogen kweken. Zoals een Afrikaans gezegde het uitdrukt:

‘De hand die ontvangt, is altijd onder de hand die geeft’. Nee, wat telt is werk, spaarzaamheid,

eerlijkheid, geduld, vasthoudendheid. 

Mensen die door ellende en honger bezocht worden, zien dit misschien als egoïstische onver-

schilligheid, maar als puntje bij paaltje komt, is niets zo effectief als zelfredzaamheid. Dit

klinkt misschien als een verzameling clichés... Tegenwoordig kijken we neer op dit soort waar-

heden en doen we ze af als gemeenplaatsen. Maar waarom zou wijsheid uit de tijd raken? 

Zeker, we leven in een toetjestijdperk. We vinden dat alles zoet moet zijn; te veel mensen

werken om te leven en leven om gelukkig te zijn. Daar is niets mis mee; het leidt alleen niet tot

grote productiviteit. Wil je hoge productiviteit? Dan moet je leven om te werken en geluk als

bijproduct zien te krijgen”. 

7.3 Verschillen in technologische 

uitgangsposities 
Goody (1971) heeft in zijn Technology, Tradition and the

State in Africa sommige van de economische en politieke implicaties van de funda-
mentele technologische verschillen tussen Afrika en Eurazië geschetst. De analyse
van politieke systemen moet gerelateerd worden aan hun economische mogelijk-
heden, die op hun beurt afhankelijk zijn van technologie (ib.:73). De technologische
kloof tussen Afrika en het preïndustriële, middeleeuwse feodale Europa was die
tussen een op de hak gebaseerde shifting agriculture en een geavanceerde op de ploeg
gebaseerde landbouw. 

Een van de implicaties van dit verschil tussen Afrika en Eurazië (versterkt door
relatief arme bodems en de lage bevolkingsdruk in Afrika) was een verschil in land-
eigendomsverhoudingen. Afrikaanse boeren bezaten de productiefactoren land en
arbeid. Het Europese begrip ‘feodaal’ is daarom niet van toepassing op traditionele
Afrikaanse staten (ib.). De economische rechten op land van Afrikaanse heersers
hadden minder betekenis dan die van hun Europese collega’s. Een sociaal-politiek
gevolg van de shifting cultivation was dat leiderschap meer betrekking had op mensen
dan op land (ib.:30). Economische controle over horigen, zoals in het middeleeuwse
Europa, kwam minder voor. 

Toen de militaire macht van Afrikaanse heersers door Europese veroveraars was
vernietigd, hadden ze weinig om op terug te vallen behalve rituele status, etnische
loyaliteit en collaboratie met de nieuwe machthebbers. Hydens uncaptured peasantry
verwijst naar deze situatie. 
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Het eeuwenoude technologische verschil tussen Afrika en Eurazië heeft belangrijke
gevolgen voor de economische ontwikkeling van Afrika. In de planning van het ont-
wikkelingsproces dienen we deze uitgangspositie in ogenschouw te nemen. Veel
projecties zijn onrealistisch omdat ze uitgaan van een gelijk niveau van peasant agri-
culture in het Europa van 1850 en het Afrika van 1950 (ib.:74). Dat was zeker niet het
geval. De kleinschalige technologie van Eurazië ontbrak in Afrika: op dorpsniveau
vond men houtbewerkers maar weinig timmerlui, ijzerbewerkende smeden maar
geen monteurs, pottenbakkers maar geen ovens of wielen. De cruciale handwerks-
lieden moeten vaak nog getraind worden (ib.:75). 

Het ‘voordeel’ van deze technologische achterstand is dat veel bereikt kan
worden met relatief simpele ingrepen. Waar landbouw met de hak wordt bedreven,
is introductie van de ossenploeg een grote sprong voorwaarts. Waar ladingen op het
hoofd worden gedragen, is het wiel een revolutie (ib.). Goody verwijst echter ook
naar het gegeven dat veel Afrikaanse leiders, politici en landbouwkundigen lokaal
gemaakte ossenkarren en ploegen niet promoten omdat ze niet ‘modern’ zijn.
Hoewel bijvoorbeeld Nyerere in 1967 al gezegd heeft dat de Afrikaanse boer ‘noch
financieel noch technisch klaar is voor de tractor’, is dierlijke tractie nooit echt van
de grond gekomen. 

Afrikanen zijn door vele deskundigen uit het westen en de voormalige Sovjet-
staten aangemoedigd het moderniseringspad te volgen. Deze deskundigen bleven
zelden lang genoeg om de verschillen in technologische uitgangspositie te kunnen
appreciëren, laat staan dat ze de volledige implicaties van deze materiële verschillen
voor het sociale systeem in zijn geheel konden overzien (ib.:76). 

Goody’s nadruk op technologische verschillen in zowel productiemiddelen
(means of production) als oorlogsmaterieel (means of destruction) maakt hem nog geen
materialistisch determinist. Hij is van mening dat technologische veranderingen
slechts één factor zijn in het proces van sociale verandering (ib.). We moeten niet
alleen historisch particularisme maar ook foutieve generaliseringen vermijden
(ib.:16). 

Maar door de afwezigheid van het wiel, de ploeg en alle bijbehorende aspecten
van intermediate technology was Afrika niet in staat de ontwikkelingen in producti-
viteit en vaardigheden – en in stratificatie en specialisatie – te evenaren die de agra-
rische maatschappijen van het vroege middeleeuwse Europa kenmerkten (ib.:76). Zo
betekende de afwezigheid van het wiel niet alleen dat men geen gebruik kon maken
van dierlijke trekkracht, maar ook niet van wind- en waterenergie. Ook beperkte het
de mogelijkheden van watercontrole voor landbouwkundige doeleinden (ib.:26, 27).
Een industriële revolutie was in Afrika aldus onmogelijk. 
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8 
Arbeidsethos en geografie

In dit hoofdstuk zullen we zien dat de agrarische productiviteit in middeleeuws
Europa waarschijnlijk gelijk of hoger was dan in huidig Sub-Sahara Afrika. Daarna
wordt aandacht besteed aan de invloed van primaire geografische factoren op
arbeidsethos en technologische ontwikkeling. De twee belangrijkste primaire
geografische factoren die aan het brede patroon van de geschiedenis ten grondslag
liggen zijn volgens Diamond (1998): de aanwezigheid van wilde plant en diersoorten
die geschikt zijn voor domesticatie en de oriëntatie van continentale assen. 

8.1 Landbouwopbrengsten in 

middeleeuws Europa en 

huidig Sub-Sahara Afrika 
Volgens George en Achterhuis stond

de voedselvoorziening zo’n 300 à 400 jaar geleden in Afrika op een veel hoger peil
dan in Europa (paragraaf 6.3). Het niveau van de voedselvoorziening hangt onder
andere af van de relatie tussen hoeveelheid beschikbare landbouwgrond en bevol-
king. De bevolkingsdruk is ook nu nog relatief laag in Afrika (hoewel er uiteraard
gebieden zijn met een hogere bevolkingsdruk). Of drie à vier eeuwen geleden de
voedselvoorziening in Afrika beter was dan in Europa is moeilijk te zeggen omdat er
weinig historische gegevens beschikbaar zijn (en dan vooral over Afrika vanwege de
voornamelijk mondelinge overlevering). Of toentertijd de opbrengstniveaus van
landbouwgewassen in Afrika en Europa vergelijkbaar waren, is ook niet bekend –
maar het lijkt me onwaarschijnlijk. 

In Tabel 3 worden de tarweopbrengsten sinds de middeleeuwen in een aantal
Europese gebieden gegeven. Om een idee te geven van de huidige opbrengsten in Sub-
Sahara Afrika: het gemiddelde opbrengstniveau van de 3.2 miljoen Tanzaniaanse
maïsboeren in het seizoen 1998/1999 was 850 kg/ha en de 700.000 boeren die regen-
afhankelijke rijst verbouwden produceerden gemiddeld 750 kg/ha141. Ook de gemiddel-
de opbrengsten van de belangrijkste graangewassen in andere landen van Sub-Sahara
Afrika zijn momenteel nog vaak (ver) onder de 1000 kg/ha. Dus is het zeer onwaar-
schijnlijk dat in de periode 1600-1700 de opbrengsten in Afrika hoger waren dan in
Europa. Waarschijnlijk was de bevolkingsdruk in Afrika lager dan in Europa, wat een
ruimere voedselvoorziening zou kunnen verklaren. In de twee continenten gaat het
uiteraard wel om verschillende gewassen, klimaten, bodems en landbouwtechnieken. 
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8.2 Relatie tussen klimaat

en arbeidsethos
Zoals eerder aangegeven werd de systematische disci-

plinering tot arbeid in Noordwest-Europa afgedwongen door een combinatie van
samenhangende processen. Het identificeren van één enkele prime mover is onmoge-
lijk. Bovendien waren en zijn er verschillen in arbeidsethos tussen en binnen de
Europese naties. Ook in Sub-Sahara Afrika zijn er gebieden waar de mensen in het
algemeen harder werken en een hoger niveau van economische ontwikkeling
hebben bereikt dan in de rest van het continent. Eén zo’n gebied is bijvoorbeeld het
thuisland van de Chagga op de lagere hellingen van de Kilimanjaro in Noord-
Tanzania. 

“Ook etnische achtergronden en cultuur spelen een belangrijke rol bij de wijze van onder-

nemen en de continuïteit van de onderneming. In tal van Afrikaanse staten vinden we één of

enkele etnische groepen met een vanouds sterk op persoonlijke vooruitgang gericht streven,

ook al zijn daarvoor weer op samenwerking gerichte netwerken noodzakelijk. Enkele voorbeel-

den hiervan zijn de Ibo in Nigeria, de Bamiléké in Kameroen en de Chagga in Tanzania” (NAR

1989:47). 

Moore (1986:15) zegt het volgende over het thuisland van de Chagga:

“Kilimanjaro, home of the Chagga, has long been a good place to live. … The steeper slopes are

arduous to climb, but there are enough relatively level places to cultivate gardens, and the

volcanic soil is rich. … Comparatively safe and well fed in the leafy fastness of their beloved

Kilimanjaro, the Chagga have always looked down on the flat, hot, arid land below from a posi-

tion of geographical advantage. Their climate, their soil, their water have favored them. In most
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Tabel 3: Gemiddelde tarweopbrengsten sinds de middeleeuwen in Europa

Plaatsen Jaren Gemiddelde opbrengst tarwe in 

kg/ha

Winchester (Engeland) 1200-1499 570

Merton College (Engeland) 1333-1336 640

Grantchester (Engeland) 1455-1465 810

Roquetoire (Noord-Frankrijk) 1318-1327 860

Gosnay (Noord-Frankrijk) 1332-1343 1250*

Harwell (Engeland) 1612-1620 1820*

Klundert (Vlaanderen) 1740-1780 1260

Nederlandse zeekleigebieden 1851-1860 1350

Engeland 1895-1914 1970

(Bron: Slicher van Bath (1977:195))

* Deze twee opbrengsten zijn uitzonderlijk hoog. Normaal werden dergelijke opbrengsten pas aan het eind

van de 18de of begin van de 19e eeuw.
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years they have a good rainfall. And water also comes from streams that flow from the high

forest belt… Tamed water too quietly moves for miles in winding narrow irrigation channels the

Chagga have dug for centuries to moisten their richly productive, well-manured banana groves”. 

De combinatie van een geografisch gunstig gebied en een op persoonlijke vooruit-
gang gerichte cultuur heeft de Chagga relatief welvarend gemaakt. 

Het lijkt aannemelijk dat er een relatie bestaat tussen klimaat en arbeidsethos142.
In het algemeen is het gemakkelijker om hard te werken in een gematigd dan
tropisch klimaat. Hoge temperatuur en luchtvochtigheid maken vooral zwaar fysiek
werk een minder prettige aangelegenheid. Tegen lage temperaturen kan men zich
kleden, tegen hoge temperaturen valt weinig te doen143. Als in tropische gebieden
langdurig hard werken fysiologisch gezien minder voor de hand ligt, dan zou dat
(althans gedeeltelijk) verklaren waarom veel arme landen in de tropen liggen. 

Bovendien is hard werken in de tropen niet persé noodzakelijk om te kunnen
overleven. Zo is het klimaat in Sub-Sahara Afrika relatief gemakkelijk om in te over-
leven. In Noord-Europa maakte de wintertijd het in het verleden noodzakelijk
voldoende voedsel op te slaan en was goede behuizing en verwarming nodig. Dit
vereiste veel en hard werk en een zekere mate van vooruitzien. In Sub-Sahara Afrika
heeft men met regentijden en droge jaargetijden te maken maar de temperatuur is
het gehele jaar hoog. In sommige gebieden is sprake van een ‘hongerperiode’ net
voor de nieuwe oogst wordt binnengehaald maar in het algemeen zijn hongers-
noden uitzondering144. 

De lage bevolkingsdichtheid, het groeizame tropische klimaat en de afwezig-
heid van de noodzaak van hoge kwaliteit behuizing en verwarming maakten dat in
Sub-Sahara Afrika een arbeidsethos gericht op voortdurend hard werken niet nodig
was. Zeker in vroegere tijden toen jagen en verzamelen ook nog mogelijk waren, was
overleven in deze gebieden waarschijnlijk gemakkelijker dan in Noord-Europa. 

In hoger gelegen gebieden van Sub-Sahara Afrika (bijvoorbeeld Kilimanjaro) is
het gemakkelijker om hard te werken dan in laaggelegen hete regio’s. Bovendien
zijn hoger gelegen gebieden vaak bevoordeeld met een hoger en betrouwbaarder
regenvalpatroon en met vruchtbaardere bodems145. In Kilimanjaro waren het de
missionarissen die omstreeks 1895 de verbouw van koffie bij de Chagga introduceer-
den (Moore 1986:103). Na de introductie van dit handelsgewas zal de arbeidsinput
ongetwijfeld zijn toegenomen. 

Een complex van aan elkaar geschakelde factoren – zoals geografische gesteld-
heid, kolonisering en zending, mate van penetratie van de geldeconomie en etnisch-
culturele factoren – bepaalt aldus wat voor soort arbeidsethos zich ontwikkelt. Het
is onmogelijk dit complex zodanig te ontwarren dat de meest doorslaggevende
factor bepaald kan worden. Geografische factoren spelen ongetwijfeld een belang-
rijke rol. 

Landes (2002:22) spreekt over de ongelijke bedeling door de natuur en zegt dat
“de natuur net als het leven oneerlijk is en haar gunsten niet gelijkelijk verdeelt; en
dat die oneerlijkheid van de natuur ook niet gemakkelijk te verhelpen is”. Een heet
en vochtig, klam klimaat vermindert de verkoelende werking van transpiratie en de
gemakkelijkste manier om overtollige warmte, die bij spierarbeid vrijkomt, te beper-
ken is geen warmte te produceren, “met andere woorden door te rusten en niet te
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werken. Vandaar sociale aanpassingsverschijnselen als de siësta...” (ib.:24). In het
algemeen geeft warmte meer ongemak dan kou146. Volgens Landes (ib.:25) is de
arbeidsproductiviteit in tropische landen dan ook navenant lager. 

Naast het rechtstreekse effect van hitte, verwijst Landes naar de snelle verbreiding
van insecten en parasieten in landen met een constant hoge temperatuur, resulterend
in meer ziekten en plagen. Een winterperiode is voordelig: de winter als “de stille witte
dood, de verdelger van insecten en parasieten” (ib.:26). Water is een ander probleem.
Hoewel de (natte) tropische streken over het algemeen gemiddeld wel voldoende
regenval ontvangen, is de verdeling vaak problematisch: de regenval is onregelmatig
en onvoorspelbaar. Toch is geografische gesteldheid niet allesbeslissend (ib.:33).

De gunstige klimatologische omstandigheden in West-Europa (warme winden
en gelijkmatig over het jaar verdeelde, milde regens en een matige verdamping) zijn
te danken aan de Golfstroom en resulteerden in goede oogsten, gezonde veestapels
en dichte hardhoutbossen (ib.:36). De betrouwbare en gelijkmatige watervoorzie-
ning in West-Europa zorgde ook voor andere sociale en politieke organisatievormen
dan in rivierbeschavingen. 

“[In rivierbeschavingen zoals langs de Nijl, Eufraat, Indus, Gele Rivier en Jangtsekiang] was de

voedselvoorziening vanzelfsprekend in handen van degenen die het vruchtbare land langs het

water bezaten. In die beschavingen kwam al gauw een centraal bestuur op: wie het voedsel

beheerste, beheerste het volk (ib.:35). ... [Ook] vereiste de waterbeheersing en -huishouding [en

de bescherming van irrigatiewerken tegen vijandelijke acties] een sterke overheid en werd het

rijksgezag erdoor in de hand gewerkt (ib.:45)”. 

Klimatologische en geografische factoren zouden aldus een invloed op sociaal-poli-
tieke factoren hebben. Diamond (1998:23) is echter van mening dat het vaak
veronderstelde oorzakelijk verband tussen grootschalige irrigatiesystemen en gecen-
traliseerde bureaucratieën onjuist is. Het onbetwistbare feit dat de vroegste staten
en schriften in de Tigris, Eufraat en Nijlvalleien verschenen, suggereerde zo’n
verband. Gedetailleerde archeologische studies hebben echter aangetoond dat
complexe irrigatiesystemen de opkomst van gecentraliseerde bureaucratieën niet
begeleidden, maar dat ze een aanzienlijke tijdsperiode erna verschenen (ib.). Poli-
tieke centralisatie ontwikkelde zich dus om een andere reden en maakte vervolgens
de constructie van complexe irrigatiesystemen mogelijk. 

De zogenaamde ‘hydraulische theorie’ van staatsvorming zette een globale
correlatie in de tijd te gemakkelijk om in een gepostuleerde keten van oorzaak en
gevolg. De Mesopotamiërs bijvoorbeeld zetten hun initiële kleine groepsverbanden
niet om in een groter staatsverband omdat ze voorzagen dat ze dan grote irrigatie-
systemen konden ontwikkelen (er waren destijds nog geen voorbeelden van irriga-
tiesystemen om hen de potentiële voordelen te demonstreren). Complexe systemen
van hydraulisch management waren een bijkomend gevolg van staten, niet de
oorzaak. Zoals we in paragraaf 8.5 zullen zien, is de grootte van de regionale bevol-
king de meest bepalende factor in het ontstaan van complexe staten. 
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8.3 Primaire en 

secundaire factoren
De volgende paragrafen zijn gebaseerd op het

boek Guns, Germs and Steel van Jared Diamond (1998). Ik geef hier een uitvoerige
samenvatting van zijn belangrijkste argumenten voor zover relevant voor deze stu-
die, omdat in Diamonds boek zwaar de nadruk wordt gelegd op geografische
factoren. Een culturele factor zoals het arbeidsethos komt in zijn boek niet ter
sprake. Diamond zou het spreken over verschillen in arbeidsethos waarschijnlijk als
irrelevant en zelfs als racistisch bestempelen. Juist daarom wil ik uitvoerig bij zijn
redenatie stilstaan. Het is om tegenwicht te bieden aan de grote nadruk op deze cul-
turele factor in mijn eigen boek147. 

Diamond onderzoekt de redenen waarom Europa en het Midden-Oosten de wieg
van de moderne maatschappij werden – uiteindelijk tot het kapitalisme en de weten-
schap leidend – en waarom, tot voor kort, Afrika, Australië/Zuidoost-Azië en Amerika
in technologische ontwikkeling en politieke en militaire macht achterbleven. De
inheemse bevolkingen van deze laatste regio’s ondervinden nog steeds de negatieve
gevolgen hiervan. Diamond zegt onomstotelijk aan te tonen dat de oorzaken van
deze ongelijkheid niet in ras of inherente kenmerken van de bevolkingen gevonden
kunnen worden. Hij beargumenteert dat deze ongelijkheid voortkomt uit verschil-
len in natuurlijke rijkdommen. 

In de westerse maatschappij wordt racisme tegenwoordig openlijk afgewezen
door (grote?) delen van de bevolking. Toch, zegt Diamond (ib.:19), blijven vele (mis-
schien de meeste!) westerlingen privé of onbewust racistische verklaringen voor de
ongelijkheid in welvaart accepteren. 

Met betrekking tot bijvoorbeeld de Australische Aborigines loopt een schijnbaar
overtuigende redenering als volgt: blanke immigranten in Australië hebben een
geletterde, geïndustrialiseerde, politiek-gecentraliseerde en democratische staat
opgebouwd binnen een eeuw na de kolonisatie van een continent waar de Aborigines
tenminste 40.000 jaar als tribale jager-verzamelaars hebben geleefd. Hier hebben we
twee opeenvolgende experimenten in menselijke ontwikkeling waarin de natuur-
lijke omgeving identiek is en de enige variabele wordt gevormd door de mensen die
deze omgeving bevolken. Zou men meer bewijs kunnen wensen om aan te tonen dat
de verschillen tussen de Australische Aborigines en de Australisch-Europese maat-
schappij voortkomen uit verschillen tussen de bevolkingen zelf? (ib.). 

Aan de ene kant zijn er voor de hand liggende maar secundaire (ondergeschikte)
verklaringen, zoals geweren, ziektekiemen, staal en andere zaken die politieke en
economische macht creëren. Sommige volken hebben deze machtsfactoren eerder
dan anderen ontwikkeld en sommige hebben ze nooit ontwikkeld. Aan de andere
kant blijven de uiteindelijke of primaire verklaringen onduidelijk: waarom versche-
nen bijvoorbeeld bronzen werktuigen in een vroeg stadium in sommige gedeelten
van Eurazië, laat en slechts lokaal in de Nieuwe Wereld en nooit in Aboriginal
Australië? (ib.:24)148. 

Ons gebrek aan zulke primaire verklaringen laat een grote intellectuele kloof
achter, omdat aldus het brede omvattende patroon van de menselijke geschiedenis
onverklaard blijft. Veel ernstiger is echter de morele kloof die onoverbrugd blijft
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(ib.). Het is voor iedereen duidelijk, of men nu een openlijke racist is of niet, dat ver-
schillende volken verschillende ontwikkelingswegen hebben doorgemaakt. 

De moderne wereld is volledig asymmetrisch in ontwikkelingsniveau, waarbij
Europeanen en Europese immigranten een doorslaggevende rol hebben gespeeld.
Daarom moeten er onontkoombare verklaringen zijn die dieper gaan dan de loute-
re details over wie een bepaalde veld- of zeeslag won of wie een zekere uitvinding
deed enige duizenden jaren geleden. 

Het lijkt logisch om te veronderstellen dat het brede patroon van de geschiede-
nis intrinsieke verschillen tussen volkeren weerspiegelt (breed verwijst hier naar
grote geografische en tijdsschalen) (ib.:25). Natuurlijk wordt ons geleerd dat het niet
beleefd is om dit in het openbaar te zeggen. Er wordt ons verteld dat het niet gaat
om biologische gebreken maar om sociaalbepaalde nadelen en beperkte mogelijk-
heden. Desalniettemin blijven we ons afvragen waar die opvallende voortdurende
verschillen in ontwikkelingspeil tussen volkeren vandaan komen. 

Er wordt ons verzekerd dat de schijnbaar transparante biologische verklaring
voor de wereldwijde verschillen rond het tijdstip 1500 n.Chr. (het begin van de
Europese ontdekkingsreizen) fout is, maar er wordt ons niet verteld wat dan wel de
juiste verklaring is. Totdat we een overtuigende, gedetailleerde en breed gedragen
verklaring voor het brede patroon van de geschiedenis hebben, zullen de meeste men-
sen blijven denken dat de (racistische) biologische verklaring uiteindelijk toch de
juiste is. Dat was voor Diamond de belangrijkste reden om zijn boek te schrijven (ib.). 

Diamonds boek is gericht op de zoektocht naar primaire (uiteindelijke) verkla-
ringen en op het zo ver mogelijk terugdringen van de keten van historische nood-
zakelijkheid (ib.:9). Al rond het jaar 3000 v.Chr. waren er Euraziatische en Noord-
Afrikaanse maatschappijen met niet alleen de eerste vormen van een schrift, maar
ook met gecentraliseerde overheden, steden, een wijdverbreid gebruik van metalen
gereedschappen en wapens, het gebruik van gedomesticeerde dieren voor transport,
tractie en voedsel, en een landbouw (i.p.v. nomadische jager-verzamelaars). In de
meeste delen van de andere continenten kwamen geen van deze dingen voor in die
tijd. Dit geeft al aan dat de wortels van de westers Euraziatische dominantie van de
moderne wereld in het preschriftelijke verleden liggen (van vóór het jaar 3000 v.Chr.)
(ib.:10). 

De grote vraag is waarom juist de westers Euraziatische maatschappijen zo bui-
tengewoon machtig en innovatief werden? De gebruikelijke antwoorden op die vraag
omvatten secundaire (benaderende) factoren zoals de opkomst van het kapitalisme,
het mercantilisme, het wetenschappelijk onderzoek, de technologie en vervelende
ziektekiemen die de volkeren van de andere continenten doodden toen ze in contact
kwamen met westerse Euraziaten. Maar waarom ontstonden deze ingrediënten voor
een succesvolle verovering van andere streken in westers Eurazië, en elders slechts
op kleinere schaal of helemaal niet? Al deze ingrediënten zijn slechts secundaire
factoren en geen primaire verklaringen. 

Waarom floreerde het kapitalisme niet bij de Mexicaanse Indianen of het weten-
schappelijk onderzoek niet in China? Als men deze vraag beantwoordt door het
introduceren van idiosyncratische culturele factoren – bijvoorbeeld het wetenschap-
pelijk onderzoek werd gesmoord in China, zo wordt gezegd, door het Confucianisme
maar gestimuleerd in westers Eurazië door de Griekse of Judea-Christelijke tradi-
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ties – dan blijft men de noodzaak van primaire verklaringen ontkennen: waarom
ontstond het Confucianisme dan niet in westers Eurazië en de Judea-Christelijke
ethiek niet in China? Bovendien veronachtzaamt men het feit dat tot ongeveer 1400
n.Chr. het Confuciaanse China technologisch verder gevorderd was dan westers
Eurazië (ib.:11). 

Sommige mensen vinden het alleen al stellen van de bovengenoemde vragen
ongepast, omdat een verklaring van hoe sommige volkeren anderen gingen over-
heersen een soort rechtvaardiging van deze overheersing zou kunnen inhouden.
Lijkt het niet te zeggen dat de uitkomst onvermijdelijk was en dat het daarom
verspilde moeite is om nu nog te trachten de uitkomst te veranderen? Dit bezwaar
berust op een veel voorkomende tendens om een verklaring van oorzaken te
verwarren met een rechtvaardiging of aanvaarding van de uitkomst (ib.:17). 

De meest voor de hand liggende hypothese is dat vooral het Europese wapentuig,
de infectieziekten en de stalen gereedschappen direct verantwoordelijk waren voor
de Europese veroveringen. Deze hypothese is onvolledig aangezien het slechts een
benaderende verklaring betreft die alleen de onmiddellijke oorzaken identificeert.
Een zoektocht naar uiteindelijke oorzaken is nodig: waarom waren het de
Europeanen, en niet de Afrikanen of inheemse Amerikanen, die met het beste
wapentuig, de gemeenste ziektekiemen en het staal op de proppen kwamen? (ib.:23). 

De conclusie van Diamonds boek is – in één zin samengevat – dat de geschiede-
nis van verschillende volkeren verschillende paden volgde vanwege verschillen in
natuurlijke leefomgevingen, niet vanwege biologische verschillen tussen volkeren
(ib.:25). De notie dat natuurlijke geografie en biogeografie maatschappelijke ont-
wikkeling beïnvloeden is een oud idee. Tegenwoordig wordt dit gezichtspunt echter
niet meer door historici onderschreven. Het wordt als fout of simplistisch gezien, of
het wordt als geografisch determinisme gekarikaturiseerd en verworpen, of anders
wordt het hele onderwerp van het trachten te begrijpen van wereldwijde verschillen
als te moeilijk in de ijskast gezet. 

Toch heeft geografie duidelijk enig effect op de menselijke geschiedenis; de
vraag is hoeveel effect en of de geografie het brede patroon van de geschiedenis kan
verklaren (ib.:26). 

Rond het jaar 1500 n.Chr., toen Europa’s wereldwijde koloniale expansie net op
gang kwam, verschilden de volkeren op de verschillende continenten al aanzienlijk
in het peil van hun technologische ontwikkeling en politieke organisatie (ib.:15).
Deze technologische en politieke verschillen zijn de onmiddellijke oorzaak van de
huidige ongelijkheden in de moderne wereld. Grote rijken met stalen wapens konden
kleine stammen met wapens van steen en hout gemakkelijk veroveren of uitroeien. 

Maar hoe ontstond de situatie zoals die was rond het jaar 1500 n.Chr.? Tot het
einde van de laatste IJstijd (rond 11.000 v.Chr.) waren alle volkeren op alle continen-
ten nog jager-verzamelaars. Verschillende ontwikkelingssnelheden op verschillende
continenten, in de periode van 11.000 v.Chr. tot 1500 n.Chr., leidden tot de techno-
logische en politieke ongelijkheden rond het jaar 1500 n.Chr. (ib.:16). 

Zo kon de Spanjaard Pizarro in 1532 het Incarijk ongelofelijk snel en gemakke-
lijk veroveren door een set van secundaire factoren, die tot gevolg hadden dat
Europeanen de hele Nieuwe Wereld koloniseerden in plaats van dat Inheemse
Amerikanen (bijvoorbeeld de Inca’s of Azteken) Europa koloniseerden. Deze set van
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secundaire factoren omvatte militaire technologie gebaseerd op geweren, stalen
wapens en paarden; infectieziekten die endemisch waren in Eurazië; Europese mari-
tieme technologie; gecentraliseerde politieke organisatie van Europese staten; en
het schrift (ib.:80). 

De laatste factor, geletterdheid, maakte de Spanjaarden de erfgenamen van een
grote hoeveelheid kennis over menselijk gedrag en geschiedenis die de Inca’s
moesten ontberen. Hoewel allerlei informatie (zoals die bijvoorbeeld op landkaarten
en in geschreven zeilinstructies) in ongeletterde samenlevingen ook doorgegeven
kon worden, maakte het schrift de overdracht gemakkelijker, gedetailleerder, nauw-
keuriger en overtuigender (ib.:216). Tevens kon informatie uit verder weg gelegen
landen en uit vroegere tijden nauwkeuriger doorgegeven worden. Kennis is macht. 

Tot aan de expansies van de Islam en het koloniale Europa was het schrift niet
aanwezig in Australië, de eilanden in de Stille Oceaan, subequatoriaal Afrika en de
gehele Nieuwe Wereld behalve een klein gedeelte van Mesoamerika (ib.:215). 

Volgens Diamond (ib.:86) was voedselproductie een indirecte voorwaarde voor de
ontwikkeling van de secundaire factoren guns, germs and steel. Verschillende volken
gingen op verschillende tijden in de prehistorie op voedselproductie over. Sommi-
gen, zoals de Aboriginal Australiërs, werden nooit voedselproducenten. Sommige
volken ontwikkelden voedselproductie zelf, onafhankelijk van anderen (bijvoor-
beeld de oude Chinezen), terwijl andere volken (bijvoorbeeld de oude Egyptenaren)
het van hun buren overnamen (in dit geval de Mesopotamiërs). 

De geografische variatie in het gegeven of, en wanneer, de volkeren op de ver-
schillende continenten boeren en veehouders werden, verklaart tot op grote hoogte
hun daaropvolgende contrasterende lotgevallen. De relaties tussen primaire geogra-
fische factoren, voedselproductie en secundaire factoren zijn weergegeven in
Diagram 1. Deze relaties zullen op de volgende pagina’s worden besproken. 

8.4 Domesticatie van planten en 

dieren en continentale assen 
Door de selectie en verbouw

van een aantal geschikte plant- en diersoorten (domesticatie) kan een hectare grond
veel meer boeren en veehouders voeden dan jager-verzamelaars. De beschikbaarheid
van meer eetbare calorieën betekent simpelweg meer mensen. Deze macht van de
grote aantallen was de eerste van de vele militaire voordelen die voedselproduce-
rende stammen verkregen over stammen van jager-verzamelaars (ib.:88). In samen-
levingen met gedomesticeerde dieren draagt het vee op vier verschillende manieren
bij aan het voeden van meer mensen: door de productie van vlees, melk en mest en
door dierlijke tractie (voor ploegen en transport). 

Voedselproductie leidt tot een sedentaire leefstijl wat op zijn beurt kortere
geboorte-intervallen tot gevolg heeft (bij jager-verzamelaars die regelmatig hun
kamp verplaatsen, kunnen moeders slechts één kind dragen). Het hogere geboorte-
cijfer van voedselproducenten, samen met hun vermogen om meer mensen per
hectare te voeden, leidt tot een veel hogere bevolkingsdichtheid dan bij jager-verza-
melaars. Een ander gevolg van een sedentaire leefstijl is dat voedseloverschotten
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opgeslagen, bewaard en beschermd kunnen worden. Opgeslagen voedsel is essenti-
eel om specialisten (die niet hun eigen voedsel produceren) te kunnen voeden
(ib.:89). Zulke specialisten kunnen koningen en bureaucraten (een politieke elite),
professionele soldaten, priesters, handwerkslieden en klerken zijn. Nomadische
jager-verzamelaars kennen weinig of geen van zulke voltijdspecialisten. 
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PRIMAIRE
FACTOREN

veel geschikte
wilde soorten

oost/west as

technologie

paarden geweren,
zwaarden,
staal, wiel,
ploeg, klok

zee-
waardige
schepen

politieke orga-
nisatie, religie,

schrift

epidemische
ziekten

gemak waarmee
soorten zich
verspreiden

veel gedomesticeerde plant- en diersoorten

voedseloverschotten, voedselopslag

grote, dichtbevolkte, sedentaire,
gestratificeerde maatschappijen

SECUNDAIRE
FACTOREN

Diagram 1: Primaire (uiteindelijke) en secundaire (ondergeschikte) factoren die aan het brede
patroon van de geschiedenis ten grondslag liggen. Een schematisch overzicht van
de ketens van oorzakelijkheid die van primaire factoren (zoals de oriëntatie van
continentale assen en de aanwezigheid van vele wilde domesticeerbare plant- en
diersoorten) naar secundaire factoren leiden (zoals geweren, paarden en ziekten).
Deze laatsten maakten het mogelijk voor sommige volken om andere naties te
onderwerpen. Zo ontstonden verscheidene menselijke epidemische ziekten in
gebieden met vele wilde domesticeerbare plant en diersoorten, gedeeltelijk
omdat de resulterende gewassen en landbouwhuisdieren dichtbevolkte maat-
schappijen konden voeden waarin de epidemieën zich konden handhaven, en
gedeeltelijk omdat de menselijke ziekten voortkwamen uit ziektekiemen van de
gedomesticeerde dieren (Diamond 1998:87).
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Complexere politieke eenheden, zoals koninkrijken, kunnen veel gemakkelijker een
langdurige veroveringsoorlog beginnen dan een egalitaire groep van jagers. Door
belastingheffing kan een voedselvoorraad opgebouwd worden die soldaten en
priesters kan onderhouden, waarbij de laatsten in een religieuze rechtvaardiging
van veroveringsoorlogen kunnen voorzien. En handwerkslieden kunnen zwaarden,
geweren en andere gereedschappen ontwikkelen (ib.:90). 

Ook belangrijk in veroveringsoorlogen waren de ziektekiemen die ontstonden in
samenlevingen met gedomesticeerde dieren. Infectieziekten zoals pokken, mazelen,
griep, tuberculose, malaria, de pest en cholera, ontstonden door mutaties uit soort-
gelijke ziektekiemen bij dieren149. Mensen die dieren domesticeerden waren de eer-
sten die het slachtoffer werden van deze nieuwe ziektekiemen, maar ontwikkelden
vervolgens wel aanzienlijke resistentie tegen de nieuwe ziekten (ib.:92). 

Wanneer zulke gedeeltelijk immune volken in contact kwamen met anderen die
niet eerder aan de ziektekiemen waren blootgesteld, dan konden epidemieën uit-
breken waarin wel 99 procent van de niet eerder blootgestelde bevolking kon over-
lijden. 

De domesticatie van planten en dieren betekende veel meer voedsel en aanzien-
lijk grotere bevolkingsdichtheden. De resulterende voedseloverschotten, en de (in
sommige gebieden) dierlijke transportmiddelen voor het vervoer van deze over-
schotten, waren een voorwaarde voor de ontwikkeling van sedentaire, politiek
gecentraliseerde, sociaal gestratificeerde, economisch complexe en technologisch
innovatieve samenlevingen. 

Zoals we hieronder zullen zien verklaart de beschikbaarheid van ge-
domesticeerde planten en dieren waarom grote rijken, geletterdheid en stalen
wapens het vroegst in Eurazië tot ontwikkeling kwamen en later, of helemaal niet,
op de andere continenten. Het militaire gebruik van paarden en kamelen en het
dodende vermogen van – van dieren afgeleide – ziektekiemen completeren de lijst
van de belangrijkste verbanden tussen voedselproductie en verovering (Diamond
1998:92). 

Eén van de centrale feiten in de menselijke geschiedenis is de vroege betekenis
van het gedeelte van Zuidwest-Azië dat bekend staat als de Vruchtbare Maan (Fertile
Crescent), vanwege het maanvormige profiel van z’n hooglanden op de landkaart. Het
gebied Mesopotamië schijnt de plek te zijn waar een hele serie ontwikkelingen het
eerst plaatsvond, inclusief de opkomst van steden, het schrift en grote rijken.
Voedselproductie was echter de eerste in de lange reeks vernieuwingen in het gebied
van de Vruchtbare Maan (ib.:135). 

De vraag is dan waarom de gedomesticeerde planten en dieren in dit gebied het
zo’n krachtige voorsprong gaven. Diamonds antwoord is dat het klimaat, de natuur-
lijke omgeving en de kenmerken van de wilde planten en dieren in de Vruchtbare
Maan gezamenlijk een overtuigende verklaring voor de buitengewone voedselpro-
ductie geven (ib.:143). Andere onafhankelijke centra van domesticatie van planten
en dieren waren China, Midden-Amerika, de Andes en Amazonia, en de oostelijke
Verenigde Staten (ib.:100). 

De volken in de Vruchtbare Maan domesticeerden de lokale planten echter veel
vroeger. Ze domesticeerden niet alleen veel meer soorten maar ook productievere of
waardevollere soorten, ontwikkelden intensieve voedselproductie en sneller een
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hoge bevolkingsdichtheid, en hadden daardoor een geavanceerdere technologie, een
complexere politieke organisatie en meer epidemische ziekten waarmee andere
volkeren werden geïnfecteerd (ib.:153). 

De verschillen tussen de Vruchtbare Maan en de andere onafhankelijke centra
van domesticatie kwamen rechtstreeks voort uit de verschillende sets van wilde
plant en diersoorten die voor domesticatie beschikbaar waren, niet uit beperkingen
van de lokale bevolkingen. Wanneer namelijk productievere gewassen van elders
arriveerden, maakten lokale bevolkingen er prompt gebruik van150. Alle gebieden
met een beperkte of niet-bestaande inheemse voedselproductie (inheems wil hier
zeggen dat de voedselproductie niet tot stand kwam door import van gewassen van
elders) hadden een gebrek aan wilde voorvaderen van domesticeerbare granen en
landbouwhuisdieren (ib.). 

Met betrekking tot de domesticatie van wilde dieren wijst Diamond (ib.:174) op
de schijnbare toevalligheid waarmee sommige soorten gedomesticeerd werden en
hun naaste verwanten niet. Waarom zijn bijvoorbeeld het paard en de koe in Eurazië
wel gedomesticeerd en de zebra en buffel in Afrika niet? De mens en de meeste van
de diersoorten vormen een ongelukkige combinatie vanwege één of meer van de
volgende redenen: het dieet van het dier, de groeisnelheid, de paargewoonten, de
dispositie of het humeur, de tendens om in paniek te raken en verscheidene ken-
merken van sociale organisatie. 

Slechts een klein percentage van de wilde zoogdiersoorten vormde een gelukki-
ge combinatie met de mens, dankzij compatibiliteit op al deze verschillende gron-
den. Een wild dier moet – om gedomesticeerd te kunnen worden – voldoende dociel
zijn, immuun voor ziekten, goedkoop te voeden, snel groeien en gemakkelijk voort
te planten in gevangenschap. De Euraziatische volken hadden toevallig de beschik-
king over veel meer soorten domesticeerbare, grote, zoogdierachtige herbivoren dan
de volkeren op de andere continenten. De wilde voorvaderen van de belangrijkste
vijf grote, herbivore, gedomesticeerde zoogdieren (schaap, geit, koe, varken en
paard) kwamen alleen in Eurazië voor (ib.:161). 

Het aantal gedomesticeerde plant en diersoorten werd niet alleen bepaald door
het aantal geschikte wilde voorvaderen op de verschillende continenten, maar ook
door het gemak waarmee deze gedomesticeerde soorten zich konden verspreiden.
Deze verspreidingssnelheid werd op zijn beurt bepaald door de oriëntatie van de
belangrijkste assen van de continenten. Op een wereldkaart is duidelijk te zien dat
de beide Amerika’s (Noord- en Zuid-Amerika) in noordzuidrichting een veel grotere
afstand omspannen dan in oostwestrichting. De belangrijkste as van de Amerika’s is
dus noordzuid, wat ook geldt voor Afrika. De belangrijkste as van Eurazië is echter
oostwest. 

Deze verschillen in as-oriëntaties beïnvloedden de verspreidingssnelheid van
gewassen en landbouwhuisdieren, maar ook van het schrift, wiel en andere uitvin-
dingen (ib.:176). Dit fundamentele geografische kenmerk droeg daardoor aanzienlijk
bij tot de zeer verschillende ervaringen van inheemse Amerikanen, Afrikanen en
Euraziaten in de laatste 500 jaar. 

De voedselproductie in Zuidwest-Azië (het gebied van de Vruchtbare Maan)
begon iets voor 8.000 v.Chr. Van daaruit verspreidde het zich snel naar Europa,
Egypte en Noord-Afrika, Ethiopië, Centraal-Azië en de Indusvallei (ib.:177). Waarom
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vond de verspreiding van de gewassen uit de Vruchtbare Maan zo snel plaats? Het
antwoord heeft gedeeltelijk te maken met de oostwestas van Eurazië. 

Plaatsen op dezelfde breedtegraad, die dus ten oosten of ten westen van elkaar
liggen, hebben precies dezelfde daglengte en dezelfde seizoensvariaties in die
daglengte. In geringere mate neigen ze ook tot soortgelijke temperatuur en regenval
patronen, vegetatietypen en ziekten (ib.:183). De gedomesticeerde planten en dieren
van de Vruchtbare Maan verspreidden zich dus zo snel in oostelijke en westelijke
richting omdat ze al goed aangepast waren aan de klimaten van de streken waar-
naar ze migreerden. 

Rond het jaar nul groeiden de granen, die stamden uit het gebied van de
Vruchtbare Maan, van de Atlantische kust van Ierland tot aan de Stille Oceaan kust
van Japan, een afstand van 16.000 km. Deze Euraziatische westoostlengte is de groot-
ste landafstand op dezelfde breedtegraad op aarde (ib.:185). 

Het gemak van de oostwestverspreiding in Eurazië contrasteert met de moei-
zame diffusie langs Afrika’s noordzuidas. De meeste gewassen uit de Vruchtbare
Maan bereikten Egypte heel snel en verspreidden zich verder in zuidelijke richting
tot aan de koele hooglanden van Ethiopië, waarna ze zich echter niet verder ver-
spreidden (ib.:186). Zuid-Afrika’s mediterrane klimaat zou ideaal voor ze geweest
zijn, maar de 3.200 km tropische omstandigheden tussen Ethiopië en Zuid-Afrika
vormden een onoverbrugbare barrière. 

Op soortgelijke wijze werd de zuidwaartse verspreiding van gedomesticeerde
dieren uit de Vruchtbare Maan in Afrika tegengehouden of vertraagd door klimaat
en ziekten, vooral door trypanosomenziekten overgebracht door tseetseevliegen. Het
paard vestigde zich nooit zuidelijker dan de West-Afrikaanse koninkrijken ten noor-
den van de evenaar. De verbreiding van koeien, schapen en geiten kwam gedurende
2000 jaar tot stilstand aan de noordelijke kant van de Serengetivlakten. Pas in de
periode 100-200 n.Chr. – zo’n 8.000 jaar nadat vee in de Vruchtbare Maan was ge-
domesticeerd – bereikten koeien, schapen en geiten tenslotte Zuid-Afrika (ib.). 

De verbouw van gewassen in Zuid-Afrika’s mediterrane zone kon pas tot bloei
komen toen Europese immigranten in 1652 over zee arriveerden, in gezelschap van
hun Vruchtbare Maan gewassenpakket (ib.:187). De breedtegraad was echter niet de
enige determinant van klimaat, groeiomstandigheden en het gemak van versprei-
ding van voedselproductie. Topografische en ecologische barrières, die op sommige
continenten prominenter aanwezig zijn dan op andere, konden ook lokaal belang-
rijke obstakels voor diffusie zijn (ib.:189). We kunnen hierbij denken aan woestijnen,
bergketens en landengten (zoals Panama). 

De continentale verschillen in as-oriëntatie beïnvloedden niet alleen de ver-
spreiding van de voedselproductie maar ook van andere technologieën en uitvin-
dingen. De uitvinding van het wiel in of nabij Zuidwest-Azië rond 3000 v.Chr.
verspreidde zich snel – binnen een aantal eeuwen – in westelijke en oostelijke rich-
ting over een groot gedeelte van Eurazië. Het wiel dat onafhankelijk hiervan in het
prehistorische Mexico werd uitgevonden verspreidde zich echter nooit naar het
zuiden, naar de Andes (ib.:190). 

Op soortgelijke wijze verspreidde het principe van het alfabetische schrift, ont-
wikkeld in het westelijke gedeelte van de Vruchtbare Maan rond 1500 v.Chr., zich
binnen ongeveer duizend jaar in westelijke richting tot Carthago en in oostelijke
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richting tot het Indiase subcontinent. Maar de Midden-Amerikaanse schriften die in
prehistorische tijden gedurende tenminste 2000 jaar floreerden, bereikten nooit de
Andes. Uiteraard zijn er geen directe verbanden tussen wiel en schrift enerzijds en
breedtegraad en daglengte anderzijds – zoals bij gewassen – maar zijn de verbanden
indirect, vooral via voedselproductiesystemen en hun gevolgen (zie Diagram 1). 

Zo waren de eerste wielen onderdelen van door ossen getrokken karren die
gebruikt werden om landbouwproducten te transporteren151. En het vroege schrift
was beperkt tot elites die onderhouden werden door voedselproducerende boeren.
Het schrift diende voor koninklijke propaganda, inventarisaties van goederen en
bureaucratische boekhoudingen (ib.). Uiteindelijk, zegt Diamond (ib.:191), draaiden
de (meer of minder fortuinlijke) historische lotgevallen van de verschillende volke-
ren rond continentale assen. 

8.5 Intercontinentale verschillen 

in technologieontwikkeling 
Een algemene generalisatie is dat

rurale Derde Wereld samenlevingen minder ontvankelijk voor technologische ver-
nieuwing zouden zijn dan westerse geïndustrialiseerde samenlevingen. Als zulke
verschillen in ontvankelijkheid inderdaad bestaan, hoe ontstaan die dan? Historici
van technologische ontwikkeling hebben een lange waslijst van verklarende facto-
ren opgesteld, waarvan er hier slechts enkele genoemd zullen worden. 

Zo wordt de wetenschappelijke benadering een uniek kenmerk van de post-
renaissancistische Europese maatschappij genoemd, dat sterk heeft bijgedragen aan
z’n huidige technologische preëminentie (ib.:250). Een tolerantie voor divergerende
gezichtspunten en onorthodoxe geesten zou ook vernieuwing bevorderen, evenals
sommige religies dat doen en andere juist niet. 

Volgens Diamond (ib.:251) veronderstellen veel Noord-Europeanen dat technolo-
gie floreert in een streng klimaat waar overleving zonder technologie onmogelijk is,
en omgekeerd dat in een gunstig klimaat – waar kleding niet noodzakelijk is en de
bananen zogezegd uit de bomen vallen – technologische ontwikkeling stagneert.
Een volledig tegenovergesteld gezichtspunt is echter dat een gunstig klimaat de
mens bevrijdt van de constante strijd om het bestaan en dat hij zich aldus meer aan
vernieuwingen kan wijden. 

Hoe dit ook zij, deze verklarende factoren zijn alle secundaire verklaringen die
de vraag naar primaire factoren uit de weg gaan. Diamond (ib.) beargumenteert dat
de grote verscheidenheid aan onafhankelijke factoren die aan technologische ver-
nieuwing ten grondslag liggen, het juist gemakkelijker maakt – niet moeilijker – om
het brede patroon van de geschiedenis te begrijpen. De hamvraag met betrekking tot
de waslijst van factoren is of deze factoren systematisch van continent tot continent
verschilden en aldus tot continentale verschillen in technologische ontwikkeling
konden leiden. 

De meeste leken en veel historici veronderstellen, openlijk of stilzwijgend, dat
het antwoord positief is. Velen geloven bijvoorbeeld dat de Australische Aborigines,
als een groep, ideologische kenmerken delen die aan hun technologische achterstand
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bijdragen: ze worden (of werden) verondersteld conservatief te zijn, levend in een ver
verleden, en niet gericht op praktische manieren om het heden te verbeteren (ib.).
Volgens Diamond zijn zulke claims over systematische ideologische verschillen tus-
sen volkeren echter gebaseerd op pure speculatie. Het zijn cirkelredeneringen:
omdat er technologische verschillen zijn, wordt het bestaan van corresponderende
ideologische verschillen gepostuleerd (ib.:252). 

In Nieuw-Guinea bijvoorbeeld verschillen inheemse samenlevingen sterk in hun
wereldbeeld. Net zoals het geïndustrialiseerde Europa en Amerika kent het traditio-
nele Nieuw-Guinea conservatieve samenlevingen die vernieuwingen afwijzen, naast
innovatieve samenlevingen die vernieuwingen selectief adopteren. Met de komst van
de westerse technologie was het resultaat dat meer ondernemende samenlevingen de
westerse technologie gebruiken om hun conservatieve buren te overvleugelen (ib.). 

Zo zijn er op ieder continent inheemse samenlevingen te vinden die erg ont-
vankelijk bleken voor vernieuwingen, die nieuwe methoden en technologieën selec-
tief adopteerden en ze met succes in hun eigen maatschappij integreerden. In
Nigeria bijvoorbeeld bleek het Ibo-volk erg ondernemend te zijn. De ontwikkeling en
ontvangst van uitvindingen variëren enorm tussen verschillende samenlevingen op
hetzelfde continent en ze variëren ook in de tijd binnen dezelfde samenleving. 

Zo was China tot ongeveer 1450 n.Chr. in technologisch opzicht veel innovatie-
ver en geavanceerder dan Europa, meer nog dan de middeleeuwse islamitische
samenlevingen in het Midden-Oosten die tot ongeveer 1500 n.Chr. meer technologie
naar Europa exporteerden dan omgekeerd. 

Op ieder continent zijn er dus op ieder moment innovatieve én conservatieve
samenlevingen te vinden. Bij nader inzien is deze conclusie precies wat men zou
verwachten als de vernieuwingsdrang van samenlevingen bepaald wordt door vele
onafhankelijke factoren. Zonder een gedetailleerde kennis van al deze factoren
wordt vernieuwingsdrang onvoorspelbaar (ib.:254). Daarom blijven sociale weten-
schappers maar bezig met de vraag waarom de ontvankelijkheid voor vernieuwing
veranderde binnen de Islam, China en Europa. En waarom bepaalde volken (bijvoor-
beeld de Ibo’s) ontvankelijker waren voor nieuwe technologie dan hun buren. 

Voor de student van brede historische patronen maakt het echter geen verschil
wat de specifieke redenen waren in elk van deze gevallen. De veelheid aan factoren
die vernieuwingsgezindheid beïnvloeden, maken de taak van de historicus para-
doxaal genoeg gemakkelijker, omdat de maatschappelijke variatie in vernieuwings-
drang zo eigenlijk een toevalsvariabele wordt. Dit betekent dat over een groot
genoeg gebied (zoals een heel continent) op elk willekeurig moment een bepaald
deel van de samenlevingen innovatief blijkt te zijn (ib.). 

Het belang van de diffusie van technologie, en van de geografische locatie die
dat mogelijk maakt, wordt op opzienbarende wijze geïllustreerd door enkele
– anderszins onbegrijpelijke – gevallen van samenlevingen die machtige technolo-
gieën zijn kwijtgeraakt (ib.:257). De algemene veronderstelling is dat nuttige tech-
nologieën als ze eenmaal verkregen zijn, altijd gehandhaafd blijven totdat ze door
betere technologieën vervangen worden. In werkelijkheid moeten technologieën
niet alleen verkregen maar ook onderhouden worden, en ook dat hangt af van vele
onvoorspelbare factoren. 
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Een beroemd voorbeeld is Japans verwerping van het geweer dat in de 16e eeuw in
eerste instantie enthousiast werd onthaald, maar later door de klasse van de samu-
rai in de ban werd gedaan. Alleen omdat Japan een dichtbevolkt geïsoleerd eiland
was, kon het zich veroorloven deze machtige nieuwe militaire technologie te ver-
werpen. Ook China’s verwerping van zeevaardige schepen, mechanische klokken en
door water aangedreven spinmachines zijn bekende voorbeelden van technologische
u-turns in (gedeeltelijk) geïsoleerde samenlevingen. Zonder diffusie worden minder
technologieën verkregen en raakt men meer (bestaande) technologieën weer kwijt
(ib.:258). 

Technologische ontwikkeling is een autokatalytisch proces: het breidt zich uit
met een in de tijd toenemende snelheid omdat het proces zichzelf katalyseert (ib.).
Juist omdat technologie tot meer technologie leidt, is de diffusie van uitvindingen
zo belangrijk. Ook in Australië vond technologische regressie plaats, die gedeeltelijk
verklaard kan worden door z’n geïsoleerde ligging en kleine bevolking. De effecten
van isolatie en bevolkingsgrootte op ontwikkeling en onderhoud van technologie
hebben ook bijgedragen aan de technologische verschillen tussen het grootste conti-
nent (Eurazië) en de kleinere continenten (Afrika, Noord- en Zuid-Amerika) (ib.:313). 

Technologie ontwikkelt zich het snelst in uitgestrekte productieve regio’s met
grote bevolkingen, veel potentiële uitvinders dus en veel concurrerende samen-
levingen. Variaties in de volgende drie factoren – tijdstip van aanvang van voedsel-
productie, barrières voor diffusie en bevolkingsgrootte – leidden rechtstreeks tot de
intercontinentale verschillen in ontwikkeling van technologie (ib.:261). Eurazië (hier
met inbegrip van Noord-Afrika) is de grootste landmassa op aarde met het grootste
aantal concurrerende samenlevingen. Het omvat ook de twee vroegste centra van
voedselproductie: de Vruchtbare Maan en China. En z’n oostwestas bevorderde de
snelle verspreiding van vernieuwingen naar streken op gelijke breedtegraden en met
overeenkomende klimaten. Aldus werd Eurazië het continent met de vroegste en
grootste accumulatie van technologieën (ib.:262). 

De effecten van deze continentale verschillen (in areaal, bevolkingsgrootte,
gemak van verspreiding en aanvang van de voedselproductie) op technologische ont-
wikkeling werden nog vergroot door het autokatalytische karakter van technologie.
Het al aanzienlijke initiële voordeel van Eurazië werd daardoor een enorme voor-
sprong ten tijde van het jaar 1492 n.Chr. – en dit eerder vanwege Eurazië’s karakte-
ristieke geografie dan vanwege z’n unieke menselijke intellect (ib.:264). 

Van de vier sets van secundaire factoren in Diagram 1 (paarden; technologie; epi-
demische ziekten; en politieke organisatie, religie en schrift) is alleen de laatste set
een culturele factor. Met betrekking tot de factor religie merkt Diamond op dat de
nazaten van de samenlevingen die het eerst een gecentraliseerde overheid en geor-
ganiseerde religie ontwikkelden, uiteindelijk degenen waren die de moderne wereld
domineerden (ib.:266). 

We hebben al eerder gezien dat priesters in een religieuze rechtvaardiging van
veroveringsoorlogen kunnen voorzien. Religie voorziet in een motief voor mensen
hun leven op te offeren voor anderen (anders dan uit genetisch eigenbelang). Ten
koste van een paar leden van de samenleving die als soldaten in de strijd omkomen,
wordt de hele maatschappij veel effectiever in het veroveren van andere maatschap-
pijen of in het afslaan van aanvallen (ib.:278). 
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Eén van de manieren van politieke elites om publieke steun te verwerven is de con-
structie van een ideologie of religie die kleptocratie rechtvaardigt of legitimeert.
Geïnstitutionaliseerde religies dienen onder andere om centrale autoriteit en over-
dracht van rijkdom aan elites te rechtvaardigen. Ook kunnen ze de vrede tussen niet-
verwante individuen bewaren (ib.:277). Een gedeelde ideologie of religie draagt bij aan
het vreedzaam samenleven van niet-verwante individuen door ze een niet op ver-
wantschap gebaseerde band te bieden en aldus de cohesie van de staat te verhogen. 

De taak van priesters is echter vooral een ideologische rechtvaardiging voor de
leiders te fabriceren. Daarom spenderen leiders zo’n groot gedeelte van belasting-
heffingen aan de constructie van tempels en andere publieke werken, die als centra
van de officiële religie dienen en als zichtbare tekens van de macht van de leiders
(ib.:278). 

Hierboven werd de technologische regressie in Australië vermeld en we hebben
eerder gezien dat in één eeuw van Europese kolonisatie 40.000 jaar aan Aboriginal
tradities grotendeels zijn weggevaagd. De voedselproductie in Australië’s gematigde
zone kwam pas op gang met de aankomst van niet-inheemse gewassen en dieren die
elders gedomesticeerd waren (in klimatologisch overeenkomende regio’s van de
wereld). Deze regio’s lagen echter zo ver van Australië dat hun gedomesticeerde
planten en dieren dit continent niet konden bereiken totdat transoceanische scheep-
vaart dit mogelijk maakte (ib.:320). 

De blanke Engelse kolonisten creëerden in zekere zin geen geletterde, voedsel-
producerende geïndustrialiseerde democratie in Australië. Zij importeerden name-
lijk alle elementen van buiten Australië: landbouwhuisdieren, gewassen, kennis
over metaalbewerking, stoommachines, geweren, het alfabet, politieke instituties en
zelfs ziektekiemen. Dit waren allemaal de eindproducten van een ontwikkeling van
10.000 jaar in Euraziatische omgevingen. De kolonisten die in 1788 in Sydney aan
land kwamen, hadden de beschikking over deze elementen door een geografische
toevalligheid (ib.:321). Europeanen hebben nooit geleerd in Australië te overleven
zonder hun overgeërfde Euraziatische technologie. 

De mensen die daarentegen wél een samenleving in Australië creëerden, waren
de Aboriginal Australiërs. De samenleving die zij creëerden was uiteraard geen gelet-
terde, voedselproducerende geïndustrialiseerde democratie. De onderliggende rede-
nen vloeien rechtstreeks voort uit de kenmerken van de Australische natuurlijke
omgeving (ib.). 

Ook de Europese kolonisatie van Afrika had volgens Diamond (ib.:401) niets van
doen met verschillen tussen Europese en Afrikaanse volkeren. Ook hier waren
(bio)geografische omstandigheden doorslaggevend en dan vooral de verschillende
arealen, assen en sets van wilde plant en diersoorten op de beide continenten. De
verschillende historische ontwikkelingswegen van Afrika en Europa komen dus uit-
eindelijk voort uit verschillen in real estate (ib.). 

De Europeanen hadden het drievoudige voordeel van geweren en andere tech-
nologieën, wijdverbreide geletterdheid, en de politieke organisatie die nodig was
om dure ontdekkings- en veroveringstochten te beginnen. Deze drie secundaire
factoren komen echter voort uit de ontwikkeling van voedselproductie. De voedsel-
productie in Sub-Sahara Afrika werd verlaat (vergeleken met Eurazië) door Afrika’s
schaarste aan domesticeerbare inheemse plant en diersoorten, z’n veel kleinere

146

O
n

tw
ik

k
elin

g
 en

 a
r

b
eid

seth
o

s in
 S

u
b

-S
a

h
a

r
a

 A
fr

ik
a

VEijk-def2  17-02-2007  11:39  Pagina 146



areaal dat geschikt is voor inheemse voedselproductie, en z’n noordzuidas die de
verspreiding van voedselproductie en uitvindingen vertraagde (ib.:398). 

Vooral het gebrek aan gedomesticeerde inheemse zoogdieren is verbazing-
wekkend aangezien Sub-Sahara Afrika tot op heden een overvloedige en diverse
populatie aan wilde zoogdieren herbergt (ib.:161). De redenen achter de niet geslaagde
domesticatie zijn eerder vermeld. De Afrikaanse equivalenten van de Euraziatische
koe, paard en varken – de buffel, zebra en bushvarken – en ook de neushoorn en het
nijlpaard zijn nooit gedomesticeerd, zelfs niet in de moderne tijd met al z’n geavan-
ceerde hulpmiddelen (ib.:398)152. 

Het benadrukken van de verschillen in natuurlijke omgevingen – geografie als de
uiteindelijke primaire factor – leidt al snel tot het label ‘geografisch determinisme’.
Dit label schijnt onplezierige associaties op te roepen zoals het gesuggereerde onver-
mogen van de menselijke creativiteit om überhaupt iets tot stand te brengen, of van
mensen als passieve hulpeloze robotten die geprogrammeerd worden door klimaat,
fauna en flora (ib.:408). 

Natuurlijk zijn deze angsten ongegrond. Zonder de menselijke inventiviteit zou-
den we nu nog allemaal leven zoals onze voorouders een miljoen jaar geleden. Alle
menselijke samenlevingen kennen inventieve personen. Maar sommige natuurlijke
omgevingen voorzien in meer uitgangsmateriaal en gunstiger omstandigheden voor
het gebruik van uitvindingen dan andere omgevingen (ib.). 

8.6 Mate van geografische 

verbondenheid 
De nadruk op geografische verschillen tussen conti-

nenten laat nog een belangrijke vraag onbeantwoord: waarom waren het binnen
Eurazië de Europese samenlevingen – en niet die in het gebied van de Vruchtbare
Maan of in China of India – die Amerika en Australië koloniseerden, de leiding
namen in technologische ontwikkeling en politiek en economisch dominant werden
in de moderne wereld? (ib.:409). 

Van 8.500 v.Chr. tot 1450 n.Chr. (een periode van 10.000 jaar) was Europa het meest
achtergestelde gebied van deze drie Oude Wereld regio’s. Van 8.500 v.Chr. tot aan de
opkomst van Griekenland en daarna Italië (na 500 v.Chr.) ontsproten bijna alle belang-
rijke vernieuwingen voor westers Eurazië – plant- en dierdomesticatie, het schrift,
metaalbewerking, het wiel, staten, enzovoorts – in of nabij de Vruchtbare Maan. 

Tot aan de proliferatie van watermolens (na ongeveer 900 n.Chr.) droeg het
Europa ten westen of noorden van de Alpen niets significants bij aan de Oude
Wereld technologie of beschaving. Het ontving daarentegen vernieuwingen uit het
oostelijk Middellandse Zeegebied, de Vruchtbare Maan en China. Zelfs van 1000 tot
1450 n.Chr. was de stroom van wetenschap en technologie voornamelijk van
Islamitische samenlevingen naar Europa gericht, eerder dan omgekeerd. Gedurende
deze zelfde eeuwen leidde China de wereld in technologische ontwikkeling, met een
voedselproductie die bijna even vroeg begon als in de Vruchtbare Maan. 

Waarom verloren de Vruchtbare Maan en China hun enorme voorsprongen van
duizenden jaren uiteindelijk op het laat startende Europa? Men kan natuurlijk naar
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de vele secundaire factoren achter Europa’s opkomst verwijzen, bijvoorbeeld de
Grieks-joods-christelijke traditie van kritisch empirisch onderzoek. Dan nog moet de
vraag naar de uiteindelijke oorzaak gesteld worden: waarom ontstonden deze secun-
daire factoren juist in Europa en niet in China of de Vruchtbare Maan? 

Voor het gebied van de Vruchtbare Maan is het antwoord duidelijk. De samen-
levingen in de Vruchtbare Maan hadden de pech te ontstaan in een ecologisch
fragiele omgeving. Ze pleegden ecologische zelfmoord door hun natuurlijke rijk-
dommen te vernietigen (ib.:411). Toen deze regio z’n initiële voorsprong, die het te
danken had aan de lokale concentratie van domesticeerbare wilde planten en dieren,
eenmaal had verloren, bezat het geen verdere geografische voordelen. 

Grote delen van de vroegere Vruchtbare Maan zijn nu woestijn, halfwoestijn,
steppe of sterk geërodeerd of verzout land dat ongeschikt is voor landbouw. Door
houtkap en overbegrazing door geiten kreeg erosie vrij spel en de geïrrigeerde land-
bouw leidde in deze regio met lage regenval tot zoutaccumulatie in de bodem. 

Waarom verloor ook China z’n technologische en politieke voorsprong op
Europa? Tussen 1405 en 1433 n.Chr. zond China zeven vloten, ieder bestaande uit
honderden grote schepen, over de Indische Oceaan tot aan de oostkust van Afrika,
lang voordat Columbus en Vasco da Gama ieder met slechts een handjevol kleine
schepen aan hun reizen begonnen. Deze zeereizen kwamen plotseling ten einde door
een politieke machtsstrijd tussen twee facties aan het Chinese hof (ib.:412). En omdat
China een politieke eenheid was, gold het verbod op zeereizen voor het gehele land. 

In het politiek gefragmenteerde Europa hadden zulke (in eerste instantie tijde-
lijke en op louter politieke rivaliteit gebaseerde) beslissingen niet zulke drastische
gevolgen. Juist omdat Europa zo gefragmenteerd was, slaagde Columbus er bij zijn
vijfde poging in één van de vele Europese machthebbers te overtuigen zijn eerste reis
naar Amerika te sponsoren (eerdere verzoeken aan anderen werden afgewezen)
(ib.:413). De potentieel negatieve gevolgen van de Chinese politieke eenheid werden
ook duidelijk gedurende de Culturele Revolutie in de jaren zestig en zeventig van de
vorige eeuw, toen een beslissing van één of enkele leiders het schoolsysteem in het
gehele land voor vijf jaar platlegde. 

Hoe kunnen China’s langdurige politieke eenheid en Europa’s chronische ver-
deeldheid worden begrepen? Ook hier, zegt Diamond (ib.:414), wordt het antwoord
duidelijk door naar de landkaart te kijken. Europa heeft een erg onregelmatige kust-
lijn met veel inhammen, met vijf grote vrij geïsoleerde schiereilanden (Griekenland,
Italië, het Iberische schiereiland, Denemarken en Noorwegen/Zweden) en twee grote
eilanden (Engeland en Ierland) die alle onafhankelijke talen, etnische groepen en
overheden ontwikkelden. 

China’s kustlijn daarentegen is veel gelijkmatiger met slechts één schiereiland
(het Koreaanse) en twee kleinere eilanden (Taiwan en Hainan). Ook wordt Europa,
meer dan China, door hoge bergketens opgedeeld in onafhankelijke linguïstische,
etnische en politieke eenheden (ib.). China’s binnenland wordt van oost naar west
verbonden door twee lange bevaarbare riviersystemen (de Yangtze en Gele Rivier) en
het contact tussen deze twee systemen van noord naar zuid is ook relatief gemak-
kelijk. 

Hoewel Diamond voortdurend de gemakkelijke verspreiding van technologie
benadrukt dankzij de afwezigheid van geografische barrières, was China’s ruimte-
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lijke verbondenheid ook een nadeel omdat een beslissing van één despoot vernieu-
wingen kon tegenhouden (ib.:416). Europa’s geografische ‘balkanisatie’ resulteerde
daarentegen in vele onafhankelijke concurrerende staten en centra van vernieuwing.
Als één staat een bepaalde vernieuwing niet adopteerde, deed een ander het wel
waardoor naburige staten gedwongen werden hetzelfde te doen, of anders veroverd
te worden of economisch achterop te raken. 

Europa’s barrières waren groot genoeg om politieke eenwording te voorkomen,
maar niet groot genoeg om de verspreiding van technologie en ideeën tegen te
houden. Er is nooit één despoot geweest die de kraan voor geheel Europa kon dicht-
draaien, zoals wel het geval was in China. Deze vergelijkingen suggereren dat de mate
van geografische verbondenheid zowel positieve als negatieve effecten op technolo-
gische ontwikkeling heeft gehad. Technologie zou zich dan – op de heel lange termijn
– het snelst kunnen ontwikkelen in gebieden met een matig niveau van verbonden-
heid, een verbondenheid die noch te groot noch te klein is, zoals in Europa (ib.). 

De geschiedenissen van het gebied van de Vruchtbare Maan en China laten zien
dat omstandigheden kunnen veranderen en dat vroegere suprematie geen garantie
voor toekomstige dominantie is. Men kan zich zelfs afvragen of het hier uitvoerig
besproken geografische argument niet volledig irrelevant is geworden in de moder-
ne wereld, nu ideeën zich overal ogenblikkelijk verspreiden via internet en inter-
continentaal luchtvrachtverkeer normaal is geworden (ib.:417). 

De recentelijk opkomende staten (zoals Japan, Taiwan, Korea en Maleisië) zijn
echter wel naties die duizenden jaren geleden geïncorporeerd werden in een oud
dominant centrum van voedselproductie, of die door volkeren uit zulke centra
werden herbevolkt. Japan en de andere opkomende machten konden de nieuwe
economische mogelijkheden snel uitbuiten, omdat hun bevolkingen al een lange
geschiedenis van geletterdheid, metalen machines en gecentraliseerde overheden
achter de rug hadden, dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld Zaïre of Paraguay. 

De twee vroegste centra van voedselproductie, de Vruchtbare Maan en China,
domineren nog steeds de moderne wereld, óf door hun onmiddellijke staatkundige
opvolgers (het moderne China), óf door staten die gelegen zijn in naburige regio’s en
vroeg beïnvloed werden door deze twee centra (Japan, Korea, Maleisië en Europa), óf
door staten die herbevolkt en geregeerd werden door overzeese emigranten (de
Verenigde Staten, Australië en Brazilië). 

De vooruitzichten op werelddominantie voor Sub-Sahara Afrikanen, Aboriginal
Australiërs en Inheemse Amerikanen blijven mager. De loop van de geschiedenis in de
afgelopen 10.000 jaar (vanaf ongeveer 8.000 v.Chr.) drukt een zware stempel op ons (ib.). 

8.7 Culturele factoren 

als wild cards
Op de laatste bladzijden van zijn boek bespreekt Diamond

in het kort de invloed van culturele factoren en individuele personen op de loop van
de geschiedenis. Culturele kenmerken variëren enorm over de wereld en een gedeel-
te van die culturele variatie is ongetwijfeld een product van omgevingsvariatie (ib.).
Hierboven hebben we bijvoorbeeld gezien dat geografische factoren de politieke
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eenwording kunnen beïnvloeden. En uit Diagram 1 blijkt dat het ontstaan van geïn-
stitutionaliseerde religies beïnvloed wordt door primaire geografische factoren. 

Met betrekking tot dit laatste voorbeeld rijst de meer specifieke vraag waarom
het Christendom juist in Europa en het Confucianisme in China tot bloei kwamen?
Volgens Diamond (ib.:418) kunnen er in de geschiedenis lokale culturele factoren
meespelen die niet aan de natuurlijke omgeving gerelateerd zijn. Een, in eerste
instantie, onbelangrijk cultureel kenmerk kan door triviale, tijdelijke en lokale oor-
zaken ontstaan, gevestigd raken, en dan vervolgens een samenleving tot belangrij-
kere culturele keuzen aanzetten (dit idee is gebaseerd op de chaostheorie). Zulke
culturele processen zijn dan een soort ‘wilde kaarten’ die de loop van de geschiede-
nis onvoorspelbaar maken. 

We kunnen ook de vraag stellen of er iets in de Chinese natuurlijke omgeving
was dat predisponeerde tot een Confucianistische filosofie en een cultureel con-
servatisme. En waarom was een proselitische religie (het Christendom en de Islam
die beide bekeerlingen trachten te werven) een drijvende kracht achter de kolonisa-
tie en verovering door Europeanen en West-Aziaten, maar niet onder Chinezen? De
betekenis van culturele idiosyncrasie, eventueel uitmondend in invloedrijke en
bestendige culturele kenmerken, is een belangrijke maar nog onbeantwoorde vraag. 

Volgens Diamond (ib.:419) is de beste benadering om deze vraag te beantwoorden
de aandacht te concentreren op die historische patronen welke raadselachtig blijven
nadat de effecten van belangrijke omgevingsfactoren reeds verdisconteerd zijn. Het
onverklaarde residu zou dan toegeschreven kunnen worden aan culturele factoren.
We hebben al gezien dat juist het grote aantal idiosyncratische culturele factoren
het gemakkelijker maakt om historische patronen van technologische ontwikkeling
op wereldschaal te begrijpen. De culturele factoren zouden dan de verschillen op
kleinere geografische en tijdschalen kunnen verklaren. 

Met betrekking tot de invloed van idiosyncratische individuele personen vraagt
Diamond (ib.:420) zich af in hoeverre individuen echt gebeurtenissen kunnen ver-
anderen of dat het slechts een kwestie is van ‘de juiste persoon op de juiste plaats op
het juiste moment’. Volgens Diamond functioneren individuele karakteristieken,
net als culturele karakteristieken, als wild cards in de loop van de geschiedenis. Ze
kunnen de geschiedenis onverklaarbaar maken in termen van omgevingsfactoren,
of zelfs in termen van wat voor generalisaties over oorzaken dan ook. 

Met betrekking tot de interpretatie van het brede patroon van de geschiedenis
(op wereldschaal en over lange tijdsperioden) zijn idiosyncratische individuen vol-
gens Diamond nauwelijks relevant omdat het kleine aantal ‘Grote Mannen’ de inter-
continentale verschillen in ontwikkeling niet kan verklaren. 

Er is een algemene neiging om naar gemakkelijke ‘uit-één-factor-bestaande’ ver-
klaringen voor de loop van de menselijke geschiedenis te zoeken (ib.:157). Menselijke
samenlevingen (en biologische systemen) zijn echter erg complex en worden geken-
merkt door een enorm aantal onafhankelijke variabelen die met elkaar in wisselwer-
king staan door feed-back-mechanismen. Hierdoor kunnen kleine veranderingen op een
lager organisatieniveau tot emergent (ontstijgende) eigenschappen op een hoger niveau
leiden (ib.:422)153. De complexiteit van menselijke samenlevingen en biologische syste-
men en hun emergent eigenschappen kunnen tot onvoorspelbaar gedrag leiden. 
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Fysici en chemici kunnen universele deterministische wetten formuleren, maar bio-
logen en historici kunnen slechts statistische trends duiden (ib.:423). Zo kunnen we
met een hoge mate van zekerheid voorspellen dat van de eerstvolgende 1000 nieuw-
geborenen niet minder dan 480 of meer dan 520 jongens zullen zijn, maar het
geslacht van onze eigen twee (of meer) kinderen kunnen we niet voorspellen. 

Historici worden geplaagd door de volgende zaken: de onmogelijkheid herhaal-
bare en gecontroleerde experimentele interventies uit te voeren; de complexiteit als
gevolg van de enorme aantallen variabelen die meespelen; de resulterende uniciteit
van ieder systeem en de daaruit voortkomende onmogelijkheid om universele
wetten te formuleren; en de inherente moeilijkheden in het voorspellen van ontstij-
gende eigenschappen en toekomstig gedrag. Historische voorspellingen zijn daarom
het meest waard op grote ruimtelijke schalen en over lange tijdsperioden wanneer
de unieke kenmerken van miljoenen kleinschalige en kortdurende gebeurtenissen
tegen elkaar wegvallen (ib.:424). 

Net zoals men de geslachtsverhouding van de eerstvolgende 1000 nieuwgebore-
nen kan voorspellen maar niet het geslacht van zijn eigen twee kinderen, kan de
historicus de primaire factoren herkennen die de globale uitkomsten van de geschie-
denis onvermijdelijk maken, maar kan hij niet de uitkomst van afzonderlijke
gebeurtenissen voorspellen. 

Hier eindigt de weergave van een gedeelte van Diamonds boek. In paragraaf 19.4
kom ik terug op zijn analyse en zal ik die beschouwen in het kader van mijn eigen
ideeën over het ontwikkelingsproces. Hier merk ik voorlopig slechts op dat het
arbeidsethos een culturele factor is die beïnvloed wordt door geografische factoren
(paragraaf 8.2) en dat naast primaire geografische factoren ook culturele factoren
een belangrijke rol hebben gespeeld in het ontwikkelingsproces van Sub-Sahara
Afrika. 
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9 
Arbeidsethos en economy 
of affection

The roots of Africa’s underdevelopment are not found in the international system, but in the

rural areas of that continent 

(Hyden 1980:233).

In dit hoofdstuk komen de relaties tussen de economy of affection en arbeidsethos,
corruptie, moderne ontwikkeling en traditionele gemeenheid ter sprake. 

9.1 Peasant mode of production

en economy of affection
De economy of affection is al verschillende

keren ter sprake gekomen. In een rapport van de Nationale Advies Raad voor Ontwik-
kelingssamenwerking (NAR 1989:15-18) wordt het volgende gezegd over deze belang-
rijke factor in Afrikaanse samenlevingen:

“Ondanks een toenemende individualisering, vooral bij de middenklasse, hebben burgers in

Afrikaanse staten in vrijwel alle gevallen meer te verwachten aan sociale en economische

zekerheid van de sociale groep waartoe ze behoren (familie, stam, geheim genootschap en der-

gelijke), dan van de overheid. Zolang dat het geval is, zullen vele Afrikanen ertoe geneigd zijn

in hun handelen de sociale groep waartoe zij behoren te bevoordelen, ook als dat tegen het

belang van de staat is. 

De situatie krijgt daarmee de kenmerken van een vicieuze cirkel. Pogingen om een meer

effectieve regering tot stand te brengen, stranden in feite op het gebrek aan effectieve regering,

waardoor de burgers hun loyaliteit elders houden. De andere kant van de medaille is, dat bur-

gers hun positie in de overheid gaan gebruiken ten gunste van de sociale groep waartoe zij

behoren. Enigszins overdreven zou men kunnen stellen, dat er Afrikanen zijn, die de overheid

niet zien als een orgaan dat in de eerste plaats collectieve goederen als wetten, orde, veiligheid,

rechtsspraak en welzijn verschaft, maar eerder als een bron van privileges, rijkdom en macht.

… Het belangrijkste kenmerk van de Afrikaanse bourgeoisie [is] de hechte persoonlijke verbin-

ding met de overheid. …een overheidsfunctie vormt een opstapje voor kapitaalaccumulatie... ...

Ontwikkeling...is in dergelijke omstandigheden lege retoriek: een wereld van woorden en aan-

tallen los van de materiële en sociale werkelijkheid. ... De socioloog Goran Hyden (1983) voert

zijn analyse van de bestuurs- en managementproblematiek in Afrika terug op wat hij noemt

de peasant mode of production. Deze productiewijze wordt volgens Hyden gekarakteriseerd door

een nog vrijwel ontbrekende arbeidsverdeling en specialisatie. Er is in feite nog ternauwernood
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sprake van surplusvorming en daarop gebaseerde klassenscheidingen. Fragmentatie van de

samenleving en autonomie van boerenfamilies kenmerken dit systeem. 

De boerenhuishoudens zijn niet alleen grotendeels onafhankelijk van elkaar, maar ook van

de staat. Hyden vergelijkt de staat met een ballon die in de lucht hangt boven de samenleving.

De staat maakt – aldus Hyden – geen onderdeel uit van de dagelijkse productieve activiteiten

van de samenleving. In de overwegingen van de plattelander speelt de staat dan ook nauwe-

lijks een rol. 

Het is van belang te zien welke wisselwerking er bestaat tussen de peasant mode of production

en andere productiesystemen die in Afrika voorkomen, bijvoorbeeld het Afrikaans socialisme

of het kapitalisme. Samenlevingen met een peasant mode of production worden gekarakteriseerd

door een specifiek type economie, die Hyden de economy of affection noemt. Afrika zou zich in

een overgangsfase bevinden, waarbij voor het begrip van de inheemse sociale en economische

organisaties de economy of affection fundamenteel is. Deze werpt een belangrijk licht op zulke

zaken als bestuur, beleidsvorming en management in deze samenlevingen. 

In de economy of affection vormen familie en gemeenschapsbanden de basis voor georganiseer-

de bedrijvigheid. Hyden benadrukt ten aanzien hiervan het verschil met een kapitalistisch of

socialistisch economisch systeem. Naar zijn oordeel wordt economische actie niet primair

gemotiveerd door het najagen van een surplus, maar is het ingebed in een reeks sociale over-

wegingen, die de herverdeling van mogelijkheden en voordelen toestaat op een wijze die

onmogelijk is waar modern kapitalisme of socialisme voorkomen en geformaliseerde staats-

actie het herverdelingsproces domineert. Naar zijn mening is het belangrijk te erkennen dat

de principes van de economy of affection in veel van het officiële economische en sociale beleid

in Afrika doordringen. 

De invloed van de economy of affection is misschien het meest tastbaar in de plattelands-

gemeenschap, maar strekt zich uit tot de top van de samenleving en het stedelijke milieu.

Hoewel sociale en andere niet-economische condities dus in hoge mate de besluitvorming van

het huishouden bepalen, is dit op zich niet noodzakelijkerwijze onverenigbaar met een ratio-

nele respons op allerlei marktimpulsen. 

Hyden stelt dat de Afrikaanse boer vaak met één voet in de economy of affection staat en met

de andere in de wijdere nationale economie. Soms ondersteunen zijn beslissingen macro-

economische en nationale doeleinden, soms gaan ze er tegen in. …

Behalve...positieve bijdragen [overleven, handhaven van sociale verbanden en lokale ontwik-

keling] kent de economy of affection ook een schaduwzijde. De eraan verbonden sociale verplich-

tingen beperken de belangstelling en mogelijkheden van individuen om publieke aangelegen-

heden buiten hun eigen gemeenschap te steunen. Het bevordert een beperkte lokale kijk ten

koste van principes waarop bijvoorbeeld nationale ontwikkeling is gebaseerd. 

Ook zal de economy of affection in het algemeen een verdere maatschappelijke verscheiden-

heid vertragen. Het bij voorkeur aannemen van familie- of stamgenoten als (overheids)perso-

neel kan nadelige gevolgen hebben voor het functioneren van de betrokken organisatie. De

voordelen van de economy of affection kunnen in het algemeen worden onderscheiden op het

basisniveau (grassroots) of bijvoorbeeld bij kleine vrijwilligersorganisaties, maar verkeren in hun

tegendeel binnen grootschaliger, meer formele organisaties. 

In de koloniale periode werkte het overheidsapparaat geïsoleerd van de economy of affection en

was een beheersinstrument voor en door de koloniale mogendheid. Na de onafhankelijkheid

werd dit apparaat blootgesteld aan allerlei eisen van de bevolking. Daarbij was vaak onvol-

doende aandacht voor de noodzaak van organisatorische efficiëntie, supervisie en werkdisci-
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pline. Omdat de staat op deze wijze als het ware overspoeld werd door de economy of affection,

kon hij niet functioneren zonder een verkwisting van schaarse gemeenschappelijke middelen. 

De relevante vraag is of en zo ja hoe kan worden voorkomen dat de economy of affection het

handelen binnen het overheidsapparaat bepaalt. Kan het politieke domein worden verlost van

de druk die deze uitoefent? Een mogelijkheid is dat de economy of affection langzamerhand

wordt weggedrukt door een kapitalistisch systeem met een functionerende vrije markt. Het

probleem hierbij is echter dat de vrije markt in Afrika nog te zwak is om de ontwikkeling van

de desbetreffende landen zelfstandig te kunnen bevorderen. 

In een periode van economische malaise zoals thans, zal het beroep op de economy of affection

alleen nog maar toenemen en zullen publieke fondsen en andere hulpbronnen nog in sterke-

re mate worden verdeeld via informele ondersteunende netwerken”. 

De economy of affection overspoelde dus de formele staat en zaken als supervisie en
werkdiscipline, zowel binnen als buiten het overheidsapparaat, konden niet door de
zwakke staat worden afgedwongen. Grint (1998:328) spreekt over een preïndustriële
‘morele economie’ als een patroon van werkrelaties dat gegrondvest is in sociale,
morele en symbolische normen en tradities. Dit in tegenstelling tot een markteco-
nomie waarin werkrelaties worden verondersteld te zijn gebaseerd op individuele,
louter rationele, evaluaties van inspanningen, kosten en beloningen. De economy of
affection is zo’n morele economie. 

9.2 Economy of affection

en corruptie 
We hebben in Sub-Sahara Afrika te maken met een formele

overkoepelende staat die niet echt geworteld is in de gefragmenteerde samenleving.
Het gegeven dat de machtsuitoefening door politieke leiders vaak beperkt is, maakt
dat Afrikaanse landen wel autoritair (maar niet totalitair) bestuurd worden (NAR
1989:19). Er is sprake van een gepolitiseerde bureaucratische overheidsorganisatie
die draait op de toepassing van affectieve waarden, wat de efficiëntie van de over-
heid niet bevordert. 

Generositeit op publieke kosten wordt door de meerderheid beschouwd als nor-
maal en moreel verantwoord sociaal gedrag (ib.:18). “Gecombineerd met de afwezig-
heid van goed functionerende macro-economische instituties en een markt, vormt de
toewijzing van hulpbronnen via dergelijke affectieve criteria volgens gangbare [wes-
terse] opvattingen het grootste obstakel voor verdere ontwikkeling in Afrika” (ib.:19).
De druk van de economy of affection met de daarbij behorende ‘kliekjesgeest’ en de
daaruit voortvloeiende corruptie (corruptie in westerse ogen, sociaal gedrag in
Afrikaanse ogen) zijn cruciale factoren die de ontwikkeling van Afrika belemmeren154. 

De corruptie of ‘generositeit op publieke kosten’ (waarbij men voornamelijk
genereus is voor zichzelf en de eigen groep) heeft ook te maken met de algemene
verwestersing. 

“Een in de literatuur sterk onderschat, maar uiterst relevant probleem wordt gevormd door

het sterk stijgende verwachtingspatroon, dat wil zeggen het levenspeil waarnaar men streeft.

154

O
n

tw
ik

k
elin

g
 en

 a
r

b
eid

seth
o

s in
 S

u
b

-S
a

h
a

r
a

 A
fr

ik
a

VEijk-def2  17-02-2007  11:39  Pagina 154



Een transistorradio, fiets of zelfs motorfiets, betonnen vloeren, deuren in de huizen, sardines,

‘Europees’ bier, penicillinepillen en tal van andere zaken behoren, zeker voor jongeren dichter

bij de steden, tot het ‘minimumpakket’ dat bereikt dient te worden. In veel gevallen streven

mannen er naar deze doelen voor zichzelf ook snel te bereiken. 

Dit betekent vaak weer dat ook vrouwen genoodzaakt worden (naast de zorg om door zelf-

voorzieningslandbouw het gezin van voldoende voedsel te voorzien) via landbouw, de ver-

werking van agrarische producten en enige handel geld te verdienen om te kunnen voldoen

aan de financiële verplichtingen die op hun schouders rusten. ... De sterk verhoogde verwach-

tingen bevorderen enerzijds migratie, anderzijds de druk om uit de landbouw een winst te

behalen en dus een neiging tot het produceren voor de markt zonder dat daar adequate

investeringen voor worden gedaan” (NAR 1989:31,32). 

Het sterk stijgende verwachtingspatroon van de lokale elites omvat aanzienlijk meer
dan de bovenvermelde goederen (die voor westerlingen min of meer basisvoor-
zieningen zijn). Er is sprake van miljarden dollars ‘geprivatiseerde overheidsfinan-
ciën’. 

Corruptie is uiteraard geen specifiek Afrikaans verschijnsel, op kleine schaal
komt het overal voor maar in Afrika is het de laatste decennia wel op grote schaal
uit de hand gelopen. Van der Veen (2002:372) zegt dat grootschalige corruptie voor-
komt als de uitvoerende macht de controlerende en rechtelijke machten volkomen
overvleugelt, zoals het geval kan zijn in autoritaire stelsels. Gaandeweg is dit na de
onafhankelijkheid in steeds meer Afrikaanse landen het geval geworden. 

Andere politiek-culturele Afrikaanse kenmerken die corruptie bevorderen zijn:
de alomvattendheid van macht, de ondergeschiktheid van de economie aan de poli-
tiek, het gebrek aan onderscheid tussen publiek en privé en de persoonsgebonden
aard van sociale relaties in patronagenetwerken. In zulke patronagenetwerken hel-
pen personen die een bepaalde band hebben elkaar “ongeacht of dit (in westerse zin)
wel gepast zou zijn” (ib.:373). 

“Hieruit blijkt de cultuurbepaaldheid van corruptie: veel van wat in westerse landen als

corrupt wordt beoordeeld, wordt door het Afrikaanse publiek niet als misdaad of zelfs niet als

probleem beschouwd. Hieruit mag niet worden afgeleid dat Afrikaanse culturen inherent

corrupt zijn, ook niet naar westerse maatstaven. Dit kenmerk moet vooral als een bescher-

mingsmechanisme worden gezien. In maatschappijen die geen onpersoonlijke systemen van

bescherming tegen werkloosheid, ziekte, geweld of armoede kennen, is het onvermijdelijk dat

personen zich aan machtige burgers binden om van hen hulp (in de vorm van wat geld of

andere gunsten) te ontvangen. 

Elke duurzame band kent echter het aspect van wederkerigheid: de gever moet er ook wat

aan hebben. Naast populariteit en maatschappelijke status zou dat bijvoorbeeld politieke steun

kunnen zijn. Corruptie is een methode van zelfverrijking, zowel voor de rijken als de armen.

In combinatie met de patronagenetwerken was het tevens een instrument van herverdeling

(ib.:373). ... 

Normale sociale gedragingen ontaardden [echter] in corruptie. Het aspect van sociale

bescherming dat inherent was aan het patronagesysteem werd langzaamaan overwoekerd

door pure criminaliteit (ib.:375). ... De politieke en morele gedragscodes, die gebaseerd waren

op onder meer verwantschap en etniciteit, lieten...veel meer toe dan menige niet-Afrikaanse
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cultuur. Bedrog kon in sommige omstandigheden een sociale waarde zijn, en als de activitei-

ten konden leiden tot een prestigieuze leefstijl, dan was daarmee veel gelegitimeerd” (ib.:376). 

De cultuurbepaaldheid van corruptie doet overigens niets af aan het gegeven dat
economische ontwikkeling felle bestrijding van grootschalige corruptie vereist.
Indien Afrikaanse landen effectief willen concurreren op de wereldmarkt hebben ze
geen andere keus dan hun cultuur aan te passen aan de eisen die deze wereldmarkt
stelt. De productie van goederen en diensten van hoge kwaliteit tegen lage concur-
rerende prijzen is onmogelijk in een door corruptie geplaagde maatschappij. 

Joaquim Chissano, president van Mozambique – volgens velen hét economisch
succesverhaal van Afrika – gaf in 2002 in zijn jaarlijkse ‘troonrede’ toe dat het (door
donoren afgedwongen) beleid van open markten en geprivatiseerde staatsbedrijven
in de jaren negentig met een alarmerende toename van georganiseerde misdaad
gepaard was gegaan. Zo hadden twee geprivatiseerde Mozambikaanse banken lenin-
gen verstrekt aan hooggeplaatste figuren, die vervolgens niet terugbetaalden
waardoor de banken 400 miljoen dollar verlies leden en de regering de ontstane
gaten moest dichten, voor een groot deel met westers donorgeld155. 

De begroting van de Mozambikaanse regering bestaat voor de helft uit donor-
hulp. Onbedoeld voedt deze ontwikkelingshulp dus de corruptie van de
Mozambikaanse elite. Achteraf, in een evaluatierapport uit 1998, betreurde de
Wereldbank de door de donoren afgedwongen haast waarmee de banken werden
geprivatiseerd “zonder eerst hun wijdverbreide praktijk van politiek gemotiveerde
leningen te corrigeren”. De privatiseringen zijn een voertuig voor corruptie gewor-
den. 

“De schandalen bij Enron, Ahold en de bouwfraude hebben laten zien dat er aan corruptie

niets ‘typisch Afrikaans’ is. Maar er is wel een aspect van Afrikaans geloof dat corruptie kan

verklaren. De Zuid-Afrikanen noemen het ubuntu: ik ben omdat wij zijn. Het collectief gaat vóór

het individu. Dat betekent dat als het iemand voor de wind gaat, hij geacht wordt het geluk

met zijn familie te delen. In de Afrikaanse politiek leidt dat vaak tot nepotisme, waar slechts

weinigen van kunnen profiteren. 

‘Al die prachtige huizen die je hier langs de kust ziet, de auto’s met vierwielaandrijving, de

met juwelen behangen Mozambikanen, verraden de grootschalige diefstal en corruptie van

een kleine elite’, zegt journalist Machado da Graça. ‘Die rijkdom kan onmogelijk zijn vergaard

door hard te werken. Het land is daarvoor gewoon te arm’. 

Op de Human Development Index [van de VN] bungelt Mozambique onderaan, op plaats 170 van

de 175 onderzochte landen. ... Noch het IMF, noch een aantal bezochte ambassades kan laten zien

hoe de veelgeprezen 8,5 procent groei de armoedebestrijding buiten Maputo heeft geholpen.

‘Om heel eerlijk te zijn weet ik niet eens of die cijfers wel bestaan’, zegt IMF-vertegenwoordiger

Perry Perone. ‘Maar als je acht procent groei hebt, moet er toch ergens iets goeds gebeuren’. 

Een diplomaat vergelijkt het systeem met een lekkende tuinslang: ‘Er gaat hier en daar wat

verloren, maar uiteindelijk komt er ook nog water waar je het bedoeld had’. ... [Perry Perone

legt uit dat er ook weinig te doen valt aan corruptie:]. ‘Natuurlijk zijn we bezorgd over de dood

van [individuen die de corruptie aanklagen] en de bankschandalen. Maar het valt niet onder

ons mandaat. Wij kijken naar macro-economisch beleid. En dat ziet er prima uit’”156. 
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In de (door donoren blijkbaar onbegrepen) context van de economy of affection of ubun-
tu heeft de nadruk op snelle groei van het BNP – op macro-economische liberalise-
ring en privatisering – dus weinig opgeleverd in termen van daadwerkelijke ontwik-
keling. De lekkende tuinslang (oftewel het trickle-down-effect) doet weinig voor de
meerderheid van de bevolking. 

Men kan een onderscheid maken tussen grote en kleine corruptie. In het eerste
geval gaat het om grote bedragen, veelal achterovergedrukt door leden van de zaken-
elite, politici en hooggeplaatste overheidsambtenaren. Bij kleine corruptie handelt
het om topping-up van lage salarissen om in het levensonderhoud te kunnen voor-
zien. Zo houden politieagenten voertuigen staande om hun lage lonen wat op te
krikken, behandelen dokters in openbare ziekenhuizen hun patiënten niet zonder
additionele betalingen, en verwachten lagere ambtenaren fooien alvorens enige
actie te ondernemen157. 

Grote corruptie is simpelweg crimineel gedrag maar ook de meer ‘begrijpelijke’
kleine corruptie ondermijnt op den duur het vertrouwen van de burgers in het over-
heidsapparaat. Niets gebeurt zonder extra betalingen. 

Een van de vorige Tanzaniaanse presidenten, Ali Hassan Mwinyi, zei 15 jaar ge-
leden in een lokale krant (Daily News, 16 maart 1990) dat corruptie zo diep in de
regering en maatschappij was gepenetreerd “that people have to buy their own
rights if they want anything” en “once corruption has entered in organs like the
police, hospitals and courts or educational institutions ... it is disaster”. In zijn toen-
malige kabinet ontsloeg Mwinyi op één dag zeven ministers, maar zijn volgende
commentaar maakt duidelijk hoe ambivalent zijn houding tegenover de betrokke-
nen was. 

“[Mwinyi] categorically stated [the seven ministers] were not guilty of corruption offences. He

warned that their being removed must not be misconstrued as an accusation of their being

corrupt ‘either by the public or the individuals themselves’. All the seven involved were ‘nice,

decent and clean people...but this move is being taken because a lot of evils have been going

on in their respective ministries, it is a question of accountability and nothing else’, he

explained. 

He said such malpractices were widespread throughout the government, ‘but they are worst

in their ministries. Actually they have been let down by subordinates in their ministries’. ...

[Mwinyi also referred to the advice given to him by his predecessor Nyerere that he must be a

‘little bit harsh’ with people]”. 

Mwinyi legt de oorzaak van de wijdverbreide corruptie dus bij de ondergeschikten
in de ministeries en expliciet niet bij de hoogste bazen. Zij droegen wel de uiteinde-
lijke verantwoordelijkheid voor wat er in hun ministeries misging maar namen niet
zelf deel aan corrupte praktijken. Ongetwijfeld was deze diplomatieke taal bedoeld
om zonder al te veel ophef van een aantal ministers af te komen, maar het is natuur-
lijk volkomen ongeloofwaardig dat de corruptie in de regering rampant zou zijn
(Mwinyi’s woord) met uitsluiting van juist diegenen die de meeste gelegenheid tot
grote corruptie hadden. 

Vijftien jaar later zei president Benjamin Mkapa aan het eind van zijn tienjarig
bewind dat hij ‘meer had willen doen’ aan corruptiebestrijding. Bij zijn verkiezing
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tot president had hij zich als de grote anti-corruptieridder opgeworpen maar tot
veroordeling van ‘grote vissen’ was het helaas nooit gekomen, zei hij in 2005 in een
Nederlandse krant. “Er is meer capaciteit nodig voor onderzoek en vervolging. Ook
zou de rechtelijke macht van de ernst van het verschijnsel moeten worden over-
tuigd”, aldus Mkapa158. 

Deze laatste twee zaken zijn nu juist onderwerpen waaraan de president als eind-
verantwoordelijke had moeten werken, zou men denken159. Al met al lijkt het advies
van Nyerere om een little bit harsh te zijn met betrekking tot corruptie op zijn plaats. 

Eerder is opgemerkt dat corruptie geen specifiek Afrikaans verschijnsel is. Mark
Bovens, hoogleraar aan de Utrechtse School voor Bestuurs- en Organisatieweten-
schap, zegt dat in het afgelopen decennium de beeldvorming over corruptie in het
Nederlands openbaar bestuur te negatief is geweest160. Het aantal veroordelingen
wegens ambtelijke corruptie (het aannemen van steekpenningen) is in Nederland
echter al decennia zeer laag. 

“[Sinds het begin van de jaren ‘70] is het aantal veroordelingen [tot onvoorwaardelijke vrij-

heidsstraffen] per jaar op de vingers van één of twee handen te tellen. ... Nu zijn veroordelin-

gen natuurlijk maar het topje van de ijsberg. ... Onderzoek van Huberts uit 1992 en 2005 laat

echter zien dat ook het aantal vermoedens van corruptie en het aantal interne onderzoeken

en aangiften bij het Openbaar Ministerie niet wezenlijk is toegenomen. ... [Ook met betrekking

tot de ernst van de corruptie laat recent onderzoek d.m.v. inhoudelijke analyse zien dat] er

geen sprake is van de systematische corrumpering van ambtenaren en politici...”. 

Leo Huberts, hoogleraar Integriteit van Bestuur aan de Vrije Universiteit Amsterdam,
vindt gemiddeld 30 veroordelingen per jaar wegens corruptie (veelal werkstraffen)
een kwestie van ‘is het glas half vol of half leeg’161. Hij benadrukt echter dat niet alle
corruptie wordt opgespoord en dat er naast corruptie nog vele andere vormen van
niet-integer gedrag zijn (belangenverstrengeling, informatiemisbruik, vriendjespoli-
tiek, enz.). 

Met betrekking tot de ernst van de corruptiegevallen is ook hij van mening dat
het vaak om relatief kleine bedragen en enkelingen gaat, met als uitzondering de
bouwfraude (een vorm van ‘netwerkcorruptie’). 

De omvang en ernst van grote en kleine corruptie in Tanzania (en vele andere
landen in Sub-Sahara Afrika) zijn mijns inziens van een andere orde van grootte dan
de corruptie in Nederland. Tegelijkertijd is echter evident dat er bij corruptie altijd
sprake is van het aannemen én geven van steekpenningen. Michel van Hulten, voor-
malig topambtenaar van minister Pronk en een van de oprichters van Transparency
International, schat dat minimaal 5 tot 10 procent van het Nederlandse ontwikke-
lingsgeld aan steekpenningen wordt besteed. De smeergelden bij Wereldbank-
projecten zouden 10 tot 30 procent belopen162. 

Internationale donoren en bedrijven houden aldus corrupte praktijken in ont-
wikkelingslanden (bewust) in stand. De competitie tussen donoren onderling (het
ontwikkelingsgeld moet wel besteed worden) en tussen bedrijven onderling
(opdrachten binnenhalen) maakt het moeilijk de corruptie terug te dringen. 
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9.3 Economy of affection en 

moderne ontwikkeling 
De economy of affection maakt dat boeren

altijd exit-opties hebben. Als zij het niet eens zijn met het beleid van overheden of
ontwikkelingsorganisaties kunnen zij zich terugtrekken in deze premoderne,
prekapitalistische socio-economische structuur, die de zekerheid biedt dat men zal
overleven. Als boeren het bijvoorbeeld niet eens zijn met bepaalde ontwikkelingen
in door de overheid ondersteunde irrigatieprojecten, kunnen zij zich terugtrekken
uit zulke irrigatieprojecten omdat ze nog altijd de exit-optie hebben van de traditi-
onele regenafhankelijke landbouw. 

Hyden (1980, 1983) zegt dat dwang nodig is om de sociale autonomie van boeren
te breken. Moderne ontwikkeling zou vereisen dat de huidige macht en vrijdom van
boeren wordt beknot. Deze vrijdom van boeren omvat ook de beslissing hoeveel
arbeid zij wensen te investeren in verschillende landbouwkundige activiteiten.
Irrigatieprojecten bijvoorbeeld vereisen doorgaans veel arbeid die moet concurreren
met arbeidsinvesteringen in de regenafhankelijke landbouw en off-farm employment. 

De vrijheid om te bepalen hoeveel uren per dag men überhaupt wil werken is
deel van het vigerende arbeidsethos. In samenlevingen waar de economy of affection
nog dominant is, is de (mannelijke) boer veelal eigenaar van de grond en familie-
arbeid, waardoor het boerenhuishouden onafhankelijk is en niet persé meer hoeft
te werken dan men zelf nodig vindt163. De economy of affection en het vigerende
arbeidsethos zijn derhalve nauw met elkaar verknoopt. Ook het gegeven dat men bij
financiële problemen altijd kan terugvallen op andere leden van de sociale groep,
beïnvloedt het individuele arbeidsethos. 

Het traditionalistische arbeidsethos is een logisch gevolg van de economy of affec-
tion die als een sociaal vangnet functioneert. Waarom zou men zich al te druk
maken als overleven veiliggesteld wordt door de sociale groep waartoe men behoort.
Een arbeidsethos wordt altijd ook sociaal geconstrueerd. 

De economy of affection is een voornamelijk op subsistentie, het eigen levens-
onderhoud, gerichte economie waarin productie en consumptie nog niet gescheiden
zijn (Achterhuis 1984: 60). Hyden heeft al eerder opgemerkt dat veel boeren in Sub-
Sahara Afrika met één been in de economy of affection en het andere in de (inter)natio-
nale economie staan. Dat is op zich een verstandige survival-strategie van boeren die
hen onafhankelijk houdt, maar die tevens moderne ontwikkeling kan bemoeilijken. 

In de Verenigde Staten verdween volgens Achterhuis de subsistentie-economie in
slechts enkele tientallen jaren, maar in Europa nam het eeuwen in beslag (ib.:65). In
Afrika is dit proces nog gaande en het is moeilijk te voorzien hoe lang het zal duren
voor de meeste Afrikaanse boeren niet meer zelfvoorzienend zullen zijn. 

Achterhuis geeft geen redenen waarom het proces in de VS zo snel verliep. Het
zou kunnen zijn dat dit te maken heeft met het feit dat de bevolking van de VS uit
immigranten van vele verschillende nationaliteiten bestond, die in hun nieuwe
moederland niet gebonden waren aan een of andere traditionele economy of affection.
Niet beperkt door allerlei conventies konden deze immigranten snel inspringen op
de nieuwe mogelijkheden die zich voordeden in de economie. En de inheemse indi-
anen werden volledig onder de voet gelopen. 
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Dat de economy of affection in Sub-Sahara Afrika zal verdwijnen in het modernise-
ringsproces staat echter vast. Moderne ontwikkeling omvat technologische ontwik-
keling. De filosoof Jacques Ellul spreekt van ‘autonome techniek’ om aan te duiden
dat moderne technologie een eigen wetmatigheid heeft die ontsnapt aan bewuste
maatschappelijke sturing (Achterhuis 1992:31). In Langdon Winners Autonomous
Technology (1977) wordt gezegd dat de autonome ontwikkeling van technologie niet
geremd kan en mag worden omdat ze als progressief en heilbrengend wordt gezien. 

Walt Rostow, de belangrijkste vertegenwoordiger van de modernisatietheorie in
het ontwikkelingsvraagstuk, zegt: 

“Mensen moeten hun oude cultuur veranderen en aanpassen, zodat deze in overeenstemming

komt met moderne activiteiten en instituties. De directe, warme en persoonlijke relaties

tussen mensen moeten verdwijnen (…) mensen moeten alternatieven vinden voor hun verbon-

denheid met de familie, de groep en de regio” (in:Winner 1977:103). 

Dus zowel Rostow als Hyden zeggen dat de economy of affection moet verdwijnen. Dit
proces is gerelateerd aan de opkomst van steden. De filosoof Lewis Mumford verwijst
naar het adagium dat stadslucht van meet af aan mensen heeft vrijgemaakt. “Ze
braken los uit de enge, natuurlijke banden van het bloed, kregen zicht op een nieu-
we maatschappelijke organisatie van de mensheid” (Achterhuis 1992:248).
Ferdinand Tönnies plaatste eerder de Gemeinschaft van de traditionele samenleving
tegenover de Gesellschaft van de moderne maatschappij (Achterhuis 1988:34) (para-
graaf 4.1). 

In Afrika vond vanaf 1960 een meer dan verdrievoudiging van de bevolking
plaats, maar het gezamenlijke inwonertal van de hoofdsteden vertienvoudigde. De
explosieve verstedelijking van Afrika was vooral een ‘verhoofdstedelijking’ (Van der
Veen 2002:287). Tussen hoofdstad en platteland gaapt een enorme kloof omdat er in
het algemeen geen netwerk van provinciale centra en kleinere stadjes ontstond, dat
als schakel tussen de metropool en het platteland kan dienen (ib.). 

Volgens de prognoses zal in de 21e eeuw meer dan de helft van alle Afrikanen
stadsbewoner zijn. “In 1950 woonde nog maar 10 procent van de Afrikanen in gebie-
den met een enigszins stedelijk karakter, in 2000 was dat al 40 procent” (ib.:291). De
anonimiteit en vrijheid van het stadsleven zijn vooral aantrekkelijk voor jongeren
“die de als drukkend ervaren traditionele dorpsstructuren en sociale gebruiken
[willen] ontvluchten” (ib.:301). Rond 1990 was meer dan de helft van de Afrikanen
jonger dan 18 jaar. 

Koponen (1995:662) zegt dat toegang tot land de fundamentele structurele deter-
minant van koloniale en postkoloniale ontwikkeling (of onderontwikkeling) in
Tanzania was en is. 

“Much of what we take as contradictions of colonialism [the coexistence of commodification

of labour with the continued use of force] can be seen as stemming from the advancing com-

modification of labour power without concomitant proletarianization. The continued access

to land prevented the Africans from becoming proletarians under economic compulsion to

take up wage work, and on many occasions they had to be brought to contribute their labour

input in some other way. 
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It was for this reason that market forces were ineffective by themselves and that therefore the

colonial state had to intervene in the economy by way of compulsion, pressure, persuasion and

creation of new needs. … Becoming a peasant engaged in cash crop production on one’s own

land, primarily with household labour, increasingly became an option, although its extent

remained restricted under German rule. A further option was the ‘exit’, perhaps more ade-

quately called the strategy of minimum contact [with colonial agents]. … One could easily move

between these three different positions – wage-labourer, peasant, and dodger – and do so either

voluntarily or by being forced… (ib.:662). … 

Both the Africans and the colonial state resisted the logic of proletarianization inherent in

the process of commodification of labour power. More and more Africans wished to participate

in the colonial economy, but few dared to become dependent on it for their livelihood. At the

same time, the same colonial agents who were engaging the Africans in the colonial economy

did their best to avoid the transformation of them into a proletariat dependent on selling their

labour power. … 

One matter dreaded by the great majority [of the colonialists] was proletarianization. That was

a process rapidly advancing in Germany, disturbing the established order and producing social-

ist voters, and if it seemed too late to stop it in Europe, it might still be avoided in Africa. It was

believed, in the words of Pfrank, that a peasantry working the land produced ‘better workers and

more reliable subjects than a proletariat deprived of its property’. A peasantry was also assumed

to be less prone to rebellion than a proletariat: ‘A person must have owner’s mood, in order not

to burn and loot’ [as a German colonial officer remarked in 1913] (ib.:660). … Colonialism imposed

to heavy restrictions for a capitalist mode of production to emerge. The dynamics of European

capitalism were derived from technological advance embedded in a social confrontation

between a bourgeoisie accumulating capital and a proletarianized working class who had been

deprived of their autonomous means of production and left only with their labour power to sell. 

In early colonial Africa, indigenous technological advance was turned back and the birth of

an accumulating African bourgeoisie or a proletarianized working class was fought against by

the colonial state. The few potential entrepreneurs could not develop into capitalist farmers,

because the European [colonial] economy vacuumed the available labour from the African soci-

eties; and the emergence of a proletariat deprived of its independent means of production was

prevented by the continued access to land, and colonial land policies accepting this basic fact”

(ib.:675). 

Als het waar is dat een onafhankelijke boerenstand minder geneigd is om in opstand
te komen dan een verarmd proletariaat, zou dat de reden kunnen zijn dat in Sub-
Sahara Afrika geen snelle politieke omwentelingen hebben plaatsgevonden.
Ondanks de schrijnende kloof tussen de (vaak corrupte) rijke stedelijke elites en de
arme plattelandsbevolking is een berustende houding meestal troef. 

9.4 Traditionele ‘gemeenheid’ 

en arbeidsethos 
Een algemene disciplinering tot arbeid is in Sub-

Sahara Afrika niet mogelijk door onder andere de dominante positie van de economy
of affection. Niemand kan bij de miljoenen onafhankelijke rurale huishoudens een
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ander arbeidsethos afdwingen, ook de nationale overheid niet. De economy of affection
draagt juist bij aan het verschijnsel van de zwakke formele staat (het onderwerp van
hoofdstuk 10). 

“Een [Engelse] parlementaire commissie uit 1795 betoogde dat ‘de gemene [gemeenschappe-

lijke] gronden het werkvolk in staat hadden gesteld om zonder veel inspanning in zijn levens-

onderhoud te voorzien’. ... Daar moest een eind aan worden gemaakt. Loonarbeid en armen-

wetten pasten beter in de moderne tijd dan gemeenheid” (Achterhuis 1988:207). 

Hier ziet men het verband tussen de traditionele gemeenheid en een traditiona-
listisch arbeidsethos. Op het Afrikaanse platteland wordt nog veel communaal land
gebruikt voor het verzamelen van brandhout, terwijl door de lage bevolkingsdruk op
de meeste plaatsen nog voldoende landbouwgrond beschikbaar is. 

De ‘gemene gronden’ en landbezit stellen miljoenen kleine boeren in staat om
zonder overdreven inspanning in hun levensonderhoud te voorzien. Hierbij dient
wel aangetekend te worden dat het vooral de vrouwen zijn die lange werkdagen
maken om de boerenhuishoudens draaiende te houden. Loonarbeid en armenwetten
(de laatste waren in Engeland nodig om het overleven van de mensen na de verdwij-
ning van de gemene gronden te waarborgen) komen op het Afrikaanse platteland
nog nauwelijks voor. 

De machteloosheid van de lagere klassen in Europa werd veroorzaakt door de
omheining van de gemeenschappelijke gronden (the inclosure of the commons). Door
deze onteigening van de gemeenheid konden mensen niet langer eigenmachtig in
hun levensonderhoud voorzien (ib.:251,252). In Sub-Sahara Afrika duurt de traditio-
nele eigenmachtigheid van de kleine boeren in de economy of affection nog voort. De
boeren zullen deze eigenmachtigheid niet zonder slag of stoot opgeven. 

Tegelijkertijd is het zo dat het aantal conflicten over het gebruik van commu-
naal land toeneemt, met name conflicten tussen akkerbouwers en nomadische
veehouders. Met de voortschrijdende introductie van de geldeconomie is de traditi-
onele nomadische productiewijze waarschijnlijk gedoemd te verdwijnen. Het is de
vraag hoe lang communaal landbezit nog kan voortduren. De traditionele gemeen-
heid wordt sluipenderwijs ondermijnd door de geldeconomie omdat de opkomende
homo economicus niet geneigd is tot gedeelde zelfbeperking en gedeelde verantwoor-
delijkheid voor communaal land. 

Bovendien leggen westerse donoren nadruk op het belang van privé-bezit van
grond om investeringen in landverbetering te stimuleren. Als de Afrikaanse kleine
boer op grote schaal homo economicus wordt zal dat gepaard gaan met verlies van
eigenmachtigheid en traditionele gemeenheid. Het bijbehorende westerse arbeids-
ethos van de homo economicus zal dan ook geadopteerd moeten worden. 

Met betrekking tot het ontstaan van de moderne homo economicus merkte John
Maynard Keynes in 1930 op dat economische ontwikkeling ‘sommige van de meest
verachtelijke menselijke eigenschappen tot hoogste deugden had verheven’ maar
dat in de toekomst (voor onze ‘kleinkinderen’) moraal en politiek weer samen kun-
nen vallen. Keynes zei:
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“De tijd daarvoor is nog niet gekomen. Nog minstens honderd jaar moeten wij onszelf en ieder-

een wijsmaken dat eerlijk gemeen is en gemeen eerlijk; want gemeen is nuttig en eerlijk niet.

Hebzucht, woeker en voorzorg moeten nog een tijdlang onze goden zijn. Want zij alleen

kunnen ons uit de tunnel van economische nood naar het daglicht leiden” (geciteerd in

Achterhuis 1988:220). 

Keynes had de illusie dat er overvloed gloorde aan het eind van de donkere tunnel
van de schaarste. Achterhuis vat Keynes’ boodschap aldus samen: “Pas als we over-
vloed hebben bereikt, kunnen we het ons weer veroorloven individuele deugd en
algemeen belang met elkaar te verbinden, de traditionele deugden van de mensheid
opnieuw te beoefenen” (ib.). 

De traditionele gemeenheid werd gekenmerkt door gedeelde zelfbeperking.
Onbeperkt individueel graaien om private winsten te maken was niet aan de orde
van de dag. Waar de homo economicus opkwam, kon de gemeenheid echter niet langer
standhouden. Een terugkeer naar de traditionele gemeenheid is om verscheidene
redenen onmogelijk: de vigerende houding van de homo economicus, de toegenomen
bevolkingsdruk, de globalisering, de almaar groeiende kloof tussen arm en rijk,
enzovoorts. De vraag is dan hoe onder deze omstandigheden het individuele en alge-
mene belang verenigd kunnen worden. We komen hierop terug in paragraaf 17.3. 
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10 
De zwakke formele staat 

“De White Man’s Burden, de heroïsche beschavingstaak die Rudyard Kipling in zijn trotse gedicht

uit 1899 voor het blanke ras zag weggelegd, [heeft] zich tegen ons gekeerd en is geworden tot

een werkelijke last, een deprimerend schuldgevoel over kolonisatie, slavernij en economische

uitbuiting van de derde wereld. Dat verhindert ons te begrijpen dat – heus! – de kolonisatie

voor de gekoloniseerden ook iets goeds betekende”. 

De filosoof Luuk van Middelaar, geciteerd door Chris van der Heijden in: ‘De last van de witte

man. Was het kolonialisme alleen slecht?’. Vrij Nederland, 25 oktober 2003. 

Er is nu sprake van een informele economy of affection die als een relatief machtige
factor binnen de zwakke formele staat functioneert. Een zwakke formele staat met
een verscheidenheid aan etnische groeperingen staat voortdurend bloot aan het
sluimerende gevaar van etnische conflicten. De angst van veel Afrikaanse leiders
voor (naar Europees model gevormde) democratieën is niet geheel ongegrond. 

Juist omdat de ontwikkeling van een natie in veel Afrikaanse landen verre van
voltooid is, ligt de vorming van politieke partijen langs etnische lijnen voor de hand.
Vandaar de sterke voorkeur voor eenpartijstaten in Sub-Sahara Afrika. Tanzania is
een land dat relatief ver gevorderd is op het pad van natievorming, maar buur-
landen zoals Rwanda, Burundi en Congo hebben nog een lange weg te gaan. 

Zoals we in het vorige hoofdstuk hebben gezien resulteert de combinatie van
een sterke economy of affection en zwakke formele staat gemakkelijk in corruptie. Ook
kan een zwakke staat geen veeleisender arbeidsethos afdwingen. Dit heeft negatieve
gevolgen voor het ontwikkelingsproces. In dit hoofdstuk staat de zwakke formele
staat centraal. 

10.1 Eenpartijstaten 
De zwakke formele staat is het centrale onder-

werp in Van der Veens (2002) boek over de recente geschiedenis van Afrika. Volgens
hem had de nieuwe Afrikaanse elite, die na de onafhankelijkheid aan de macht
kwam, geen economische basis in de eigen maatschappij zoals de elite in het Westen
dat had. 

“Slechts een enkel land – Ivoorkust, Botswana – had een zwarte middenklasse. In de meeste

Afrikaanse landen ontbrak eigen economische bedrijvigheid van de elite. Zij was dus volkomen

afhankelijk van de positie die zij in de staat had geërfd. Het behoud van deze positie was,

vanwege de inkomsten die het opleverde en voor de eigen persoonlijke veiligheid, van het aller-
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hoogste persoonlijke belang. De elite had geen alternatief dan zich de staat letterlijk eigen te

maken. Binnen slechts enkele jaren na de onafhankelijkheid gingen staat en elite samenvallen. 

De prille democratische staatsvormen die de kolonisatoren hadden achtergelaten, vonden

een spoedig einde. Politici mochten immers, op straffe van verlies van inkomsten, geen ver-

kiezingen verliezen. Aangezien de gehele elite ‘erbij’ moest horen, werkte het mechanisme van

coöptatie feilloos. Op een principiële enkeling na werden allen verenigd in een politieke een-

heidspartij, die vervolgens weer met de staat ging samenvallen [resulterend in eenpartijstaten]. 

De nieuwe elite beschouwde de onafhankelijke staat en zijn middelen feitelijk als privé-

eigendom. Staatsinkomsten...[werden] ook voor particuliere consumptie, coöptatie van opstan-

dige landgenoten en het kopen en onderhouden van een netwerk van cliënten [benut]. ... Dit

systeem van cliëntelisme leverde via informele, persoonsgebonden netwerken weliswaar

binnenlandse stabiliteit op, maar had ook een negatieve uitwerking op het politieke systeem.

Het werkte corruptie in de hand en vormde een belangrijke oorzaak van het ontstaan van

steeds grotere en inefficiënte bureaucratieën” (ib.:22-23). 

Het doel in traditionele Afrikaanse economieën was economische en maatschappe-
lijke veiligheid door middel van mechanismen van herverdeling, niet groei (ib.:84).
Dit werkte door in de postkoloniale staten. Verkiezingen in de postkoloniale staten
zijn in feite een ‘nulsomspel’ (zero sum game) met als uitkomsten dat de winner takes
all en dus ook de loser loses all (ib.:95). De meeste burgers hebben er weinig vertrou-
wen in dat de oppositiepartijen wanneer ze aan de macht komen, zich anders zul-
len gedragen dan de zittende partijen. 

Binnen een systeem van cliëntelisme legt de leiding geen verantwoording af over
genomen beslissingen en controle hierop door de cliënten is onmogelijk.
“Georganiseerd wantrouwen in de vorm van een parlement of een vrije pers, past
niet in deze verhoudingen. In dit systeem wordt de oppositie als de vijand
beschouwd” (ib.:113). De Nigeriaanse historicus Claude Ake beweert dat Afrikaanse
regeringen helemaal niet de ontwikkeling van hun land of de bestrijding van armoe-
de als hoofddoelstelling hebben. Zij hebben wel wat anders aan hun hoofd, gezien
hun wankele politieke en economische basis (ib.:346). 

Daar komt bij dat de westerse vertegenwoordigers van de donoren voornamelijk
omgaan met vertegenwoordigers van de lokale elites en gezamenlijk leven zij “in
een eigen wereld, veraf van het alledaagse leven van de gewone Afrikanen” (ib.:347).
De lokale elites opereren in een ‘dubbel web’ als een schakel tussen binnenlandse en
buitenlandse netwerken. Maar om als land sociaal-economisch vooruit te komen zijn
beslissingen nodig die uiteindelijk de positie van de besluitvormers zelf – van de
regerende elites – ondermijnt. “Geen wonder dat Afrikaanse machthebbers deze weg
gewoonlijk dan ook slechts retorisch bewandelen” (ib.:359). 

Het systeem van patroon-cliëntrelaties kwam in veel Afrikaanse landen pas
onder druk te staan door het faillissement van de staat, waardoor lokale elites hun
cliënten niet meer konden onderhouden (ib.:402). 
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10.2 Vier langetermijnkenmerken 

van prekoloniale Afrikaanse 

samenlevingen
De gestage afbrokkeling van de staat en de staatsinstel-

lingen in de twee tot drie decennia na de onafhankelijkheid werd door de donoren
op den duur als hét centrale Afrikaanse ontwikkelingsprobleem gezien (ib.:86). De
introductie van moderne staten in de koloniale tijd en de daarop volgende afrikani-
sering van die staten sinds de onafhankelijkheid resulteerden in een fragiel proces
van staatsvorming. De gebrekkige staatsvorming kan echter niet goed begrepen
worden door slechts naar het koloniale tijdvak en de jaren daarna te verwijzen. 

“In de 21e eeuw begint de periode van het Europese kolonialisme in Afrika langzaam achter

de horizon te verdwijnen. Hoe belangrijk dit tijdvak voor Afrika ook was, het wordt hoe langer

hoe meer slechts een episode in de veel langere Afrikaanse geschiedenis, die zijn eigen ken-

merken en structuren heeft (ib.:411). [Volgens Van der Veen (2002:412) houdt de uitholling van

de moderne Afrikaanse staten vooral verband met] Afrikaanse principes van politieke cultuur

en politieke economie die al oud zijn. Zij dateren van ver vóór het Europese kolonialisme in

Afrika, al werden zij soms fors door het kolonialisme beïnvloed”. 

De sociaal-economische structuren van de prekoloniale Afrikaanse samenlevingen
zijn langetermijnkenmerken waarop zich allerlei politieke verwikkelingen als
‘gebeurtenissen’ kunnen afspelen. 

Het eerste van vier langetermijnkenmerken zijn de eerder vermelde patroon-
cliëntrelaties. Zulke patronagesystemen gaan niet goed samen met een rechtsstaat.
“Ze ondermijnen het functioneren van de overheid en ondergraven het vertrouwen
van de burgers in de staat” (ib.). Hoewel de patroon-cliëntverhoudingen in het pre-
moderne Afrikaanse bestaan nuttig waren om onzekerheid en onveiligheid te
bestrijden, werken ze nu contraproductief. In de koloniale tijd werden deze verhou-
dingen verder versterkt door het systeem van indirect rule. Van der Veen zegt (ib.:413):

“In premoderne stelsels waren leiders (patronen) voor hun macht van acceptatie door hun

onderdanen afhankelijk. Er bestond een (meestal stilzwijgende) afspraak over ‘geven en

nemen’ tussen patronen en cliënten. ... De machtsverhouding in de relatie was zeer ongelijk,

maar alle betrokkenen waren wel van elkaar afhankelijk. ... Zo’n ‘afspraak’...gaf evenwicht aan

veel Afrikaanse politieke systemen. Het leverde oude vormen van checks and balances. Het kolo-

nialisme verstoorde deze balans. ... Niet langer onderhandelden de Afrikaanse heersers met de

Afrikaanse bevolking, maar onderhandelden zij met het koloniaal gezag. De eigen Afrikaanse

checks and balances verdwenen. 

Het kolonialisme was op veel plaatsen in Afrika funest voor de lokale politiek-sociale verhou-

dingen. De mogelijkheden voor eigenmachtig optreden van Afrikaanse heersers ten opzichte

van de eigen onderdanen (in veel delen van het continent toch ook een traditie) werden door

het kolonialisme vergroot. Terwijl in de meeste delen van de wereld in de afgelopen eeuwen de

macht gaandeweg werd beperkt door regels voor scheiding van machten en een controle op de

macht, de checks and balances, ging in Afrika de tendens de andere kant op”. 
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In hoofdstuk 13 komen we uitgebreid terug op het begrip ‘macht’ en zullen we zien
dat de macht van een heerser uiteindelijk het gevolg is van de participatie van de
onderdanen in een ‘afspraak’. 

Het tweede traditionele langetermijnkenmerk is de alomvattendheid van de
macht die ook door het kolonialisme werd vergroot. De patroon kan zijn macht
laten gelden op terreinen van politiek, economie en sociale relaties. Er bestaat ook
geen scheiding tussen publiek en privé. Dit heeft te maken met het collectivistische
karakter van Afrikaanse culturen (zie hoofdstuk 20). De piramidestructuur, met uit-
eindelijk steeds één persoon aan de top, trekt zich niets aan van formele relaties in
staatsinstellingen maar volgt zijn eigen logica die gebaseerd is op informele net-
werken in de gehele samenleving (ib.:414). 

Als derde belangrijke kenmerk noemt Van der Veen de statische kijk op de
wereld (ib.). Het behoud van de bestaande situatie (status-quo) is het doel, wat
bereikt wordt door middel van een herverdeling van middelen. Dit heeft te maken
met de kortetermijnoriëntatie van Afrikaanse culturen (zie paragraaf 20.7). 

“De nadruk lag meer op consumptie dan op productie. Het verband tussen consumptie en een

moderne, industriële productie – met zijn noodzaak van een bepaald arbeidsethos, organisa-

tie en discipline – werd niet algemeen gelegd” (ib.)164. 

Deze preïndustriële gewoonten leidden tot relatieve achteruitgang omdat de rest
van de wereld zich wel steeds meer op competitie richtte. 

Als vierde kenmerk worden subnationale etnische gevoelens (etniciteit)
genoemd die ook vaak door de Europese koloniale autoriteiten werden versterkt en
‘versteend’. Hierover merkt Van der Veen (ib.) het volgende op:

“Op zichzelf is het bestaan van verschillende niveaus van identiteit en loyaliteit (tegelijkertijd

gericht op land, provincie, stad of dorp, buurt en familie) een normaal verschijnsel dat op alle

continenten voorkomt, maar in Afrika is het ‘etnische’ niveau in sommige landen dermate

sterk, dat het een ondermijnende werking heeft op het nationale niveau, dat van de staten.

Toch lijkt dit ‘etnische’ kenmerk niet zozeer een onderdeel van de ‘afrikanisering’ te zijn, als

wel een uitvloeisel hiervan: een kenmerk dat scherper naar voren kwam naarmate de natio-

nale structuren verzwakten”. 

De vier kenmerken van de prekoloniale Afrikaanse samenlevingen deden na de onaf-
hankelijkheid steeds krachtiger hun invloed gelden op het corpus alienum van de
moderne Europese staat. “Met uitzondering van Somalië bleven alle staten welis-
waar bestaan, maar daar was in veel gevallen dan ook alles mee gezegd. Na het einde
van de Koude Oorlog, toen de invloed van buitenlandse mogendheden afnam, kwam
de ‘afrikanisering’ of ‘traditionalisering’ van de staten scherper naar voren” (ib.:415).
Hoewel de vier kenmerken verre van typisch Afrikaans zijn en deels een koloniale
erfenis vormen, werden de problematische kanten van de koloniale staat (geen
scheiding van machten, macht in de hoofdstad geconcentreerd en een verstrenge-
ling van politieke en economische belangen) wel door de nieuwe Afrikaanse macht-
hebbers versterkt (ib.). 
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Naast de extreme gevallen zoals Somalië, Kongo, Liberia en Sierra Leone, waren de
verschijnselen van statelijke desintegratie overal op het continent waarneembaar. 

“Dit proces van ondermijning van de geërfde ‘moderne’ staat kende een min of meer vast

verloop, dat in ongeveer een kwart eeuw [na de onafhankelijkheid] uitmondde in functionele

ineffectiviteit en een financieel en moreel faillissement” (ib.:416). 

Met betrekking tot bijvoorbeeld Oost-Congo is het duidelijk dat de hoofdrolspelers
daar – verscheidene guerrillalegers en zakenlui ondersteund door Kinshasa, Kampala
of Kigali – geen belang hebben bij “een sterke centrale regering die orde brengt en
belastingen int”165. De heersende chaos en bijbehorende plundering van de goud- en
diamantvoorraden is te voordelig voor deze groepen. 

Van der Veens these is dat de huidige problematiek van Afrika verklaard kan
worden door te wijzen op de interactie tussen “de door de vertrokken kolonisator
achtergelaten staatsstructuren en belangrijke Afrikaanse kenmerken van politieke,
economische en sociale cultuur” (ib.:425). De vraag of deze these van afrikanisering
van de geërfde koloniale staten een bredere relevantie kan hebben dan alleen voor
Afrika, wordt door hem positief beantwoord. 

Echter alleen in de Zuidoost-Aziatische archipel (bijvoorbeeld Indonesië en
Maleisië) zou een vergelijkbaar proces hebben plaatsgevonden. In de rest van Azië
waren de lokale culturen en hun staatsorganisaties dermate krachtig dat het
Europese kolonialisme geen vaste voet aan wal kon krijgen. De meeste hedendaagse
Aziatische landen bestonden in essentie enkele eeuwen geleden ook al. 

In Noord-Amerika, Australië en Noord-Azië (Siberië) werd de autochtone bevol-
king zó onder de voet gelopen door Europese kolonisatoren dat ze geen invloed meer
kon hebben op de latere staatsvorming. In Latijns-Amerika waren de overlevenden
van de Europese invasie (die reeds in de 16e eeuw plaatsvond) en hun nakomelingen
te gering in aantal en te machteloos om een stempel te kunnen drukken op de staats-
ontwikkeling. De getalsverhoudingen tussen Europeanen en lokale bewoners waren
hier fundamenteel anders dan in Afrika. 

In Afrika heeft, continentaal gesproken, geen noemenswaardige Europese kolo-
nisatie plaatsgevonden. 

“In de streken van Afrika waar wél min of meer grootschalige Europese kolonisatie heeft plaats-

gevonden (Zuid-Afrika en Rhodesië/Zimbabwe) werden de staatsstructuren langere tijd door

‘koloniale invloeden’ ondersteund, wat tot een vertraging van het proces van afrikanisering

leidde met circa twintig (Zimbabwe) tot vijfendertig jaar (Zuid-Afrika)” (ib.:426)166. 

En de Arabische elites in het Midden-Oosten tenslotte konden zich dankzij de olie-
rijkdom en hun banden met olieafnemers vrijwel onafhankelijk van de lokale bevol-
king opstellen (ib.:428). 
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10.3 Balans van het 

kolonialisme 
Volgens Wesseling (2003:368) is het een buitengewoon

gecompliceerde opgave om een economische balans van het kolonialisme op te
maken, zowel met betrekking tot de koloniën als moederlanden. De twee nooit ge-
koloniseerde landen Ethiopië en Afghanistan bijvoorbeeld zijn niet beter af dan het
grondig gekoloniseerde Nigeria en India. “Het probleem van het kolonialisme, zo
lijkt het soms, was niet een teveel aan exploitatie, maar een tekort” (ib.:369). 

Als ‘nadelen’ van het kolonialisme vermeldt Wesseling de demografische explo-
sie door de groeiende hygiëne en welvaart, de sterke oriëntatie op exportgewassen
en de daarmee samenhangende economische afhankelijkheid van het buitenland,
de vernietiging van bijvoorbeeld de Indiase textielindustrie door de Engelse
industriële revolutie, en de grenzen van de koloniale Afrikaanse staten die werden
vastgelegd op grond van Europese politieke overwegingen in plaats van op grond
van Afrikaanse realiteiten (ib.:369-74). 

Een positieve kant van het kolonialisme was het op gang brengen of versnellen
van het moderniseringsproces met als bekendste voorbeelden infrastructurele
projecten als wegen, spoorlijnen en havens. Met betrekking tot het hedendaagse
Azië concludeert Wesseling (ib.:373) dat ontwikkeling meer lijkt te worden bepaald
“door interne factoren dan door de invloed van een al of niet koloniaal verleden”. 

De koloniale wereld was – in het algemeen en macro-economisch gezien – als
afzetgebied voor de westerse economieën van marginaal belang (ib.:369). Zo bedroeg
de Nederlands-Indische bijdrage aan het Nederlandse nationale inkomen in 1938
niet meer dan 13,7 procent (ib.:371). 

Op de oude en beroemde vraag Did the British Empire pay? antwoordden twee
Amerikaanse historici ontkennend hoewel voor sommige kapitalisten de investerin-
gen bepaald niet marginaal waren. Met betrekking tot het Franse koloniale rijk
concludeerde een Parijse historicus dat de Franse industrie de uitlaatklep van een
beschermde koloniale markt in eerste instantie nodig had, maar dat het protectio-
nisme later een obstakel werd voor Frankrijks industriële modernisatie (ib.:371-2). 

10.4 Democratisering 

en ownership
Van der Veen (ib.:431,432) verwijst naar de laat negentiende-

eeuwse socioloog Max Weber en zegt:

“Weber stelde dat bij een moderne staatsontwikkeling past dat de staat zich uit de samenleving

emancipeert, er boven komt te staan. De staat mag niet via allerlei onduidelijke banden met

de samenleving verstrikt blijven (zoals thans in Afrika het geval is), maar moet als een zicht-

bare instelling boven de rest van de maatschappij komen te staan, daarmee uitsluitend

verbonden op strak gedefinieerde wijze... De contacten binnen onderdelen van de staat en

tussen de staat en burgers zijn louter functioneel en in zekere zin abstract. ...alleen zakelijke
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(en geen persoonlijke) overwegingen [mogen] een rol spelen. Een dergelijke staat zal als onder-

deel van het moderniseringsproces ook in Afrika moeten ontstaan. ... 

[Echter] als staat en samenleving niet met elkaar verstrengeld zijn [zoals meteen na de onaf-

hankelijkheid het geval was] kan de een toch ook niet uit de ander emanciperen? Juist het

proces van afrikanisering van de staat sinds de onafhankelijkheid heeft staat en samenleving

in Afrika bij elkaar gebracht. Pas vanaf ongeveer het einde van de Koude Oorlog bestaat in

Afrika de mogelijkheid voor de staat om zich op een gezonde, functionele wijze boven de

Afrikaanse samenleving te plaatsen – niet als het ‘vreemde lichaam’ dat de koloniale staat was,

maar als een werkelijk Afrikaanse staat. ... Dit proces kan van buitenaf gestimuleerd en onder-

steund worden, maar zal alleen slagen indien de werkelijke motor bij de Afrikaanse burgers

zelf ligt. Democratisering blijft in dit proces het sleutelwoord”. 

Hoewel de afrikanisering van de staat dus wellicht een noodzakelijke stap was in het
moderniseringsproces, is het probleem nu hoe de verdere emancipatie van de staat
te bewerkstelligen. Democratisering en ownership zijn in deze context twee belang-
rijke begrippen. 

Met betrekking tot democratisering is het nuttig in het achterhoofd te houden
dat de democratische ontwikkeling van Europa vele eeuwen omspande. Het demo-
cratiseringsproces in Afrika wordt gehinderd door een aantal ‘structurele’ knelpun-
ten. Structureel omdat ze “niet of nauwelijks, en zeker niet op korte of middellange
termijn, [kunnen] worden weggenomen” (ib.:113). 

Deze structurele belemmeringen voor een democratische cultuur zijn: een
traditie van autoritair leiderschap, cliëntelisme en etniciteit, het ontbreken van een
traditie van mensenrechten en goed bestuur, een zwakke civil society, geringe sociaal-
economische ontwikkeling en een laag onderwijsniveau (ib.:120) (zie ook hoofdstuk
20 over de impact van culturele dimensies op democratisering). 

Een negatief nevenaspect van de democratisering van sommige Afrikaanse
samenlevingen was de ‘etnisering’. In Afrika was dit fenomeen, net als op de Balkan
en in de Kaukasus, opvallend krachtig. Behalve met de zwakte van de Afrikaanse
staat hangt de etnisering ook samen met de economische achteruitgang en de
opkomst van de globalisering. 

Decentralisatie – als onderdeel van het democratiseringsproces – moest niet
alleen de symbolische maar ook de fysieke afstand tussen de Afrikaanse staat en de
burgers verkleinen. Democratisering en decentralisatie zouden hand in hand
moeten gaan en elkaar wederzijds versterken (ib.:382). Omdat nationale elites niet
zaten te wachten op zulke ontwikkelingen, bleef de decentralisatie veelal beperkt
tot deconcentratie en kwam het niet tot een algemene overdracht van macht,
bevoegdheden, taken en middelen. 

Decentralisatie kan echter ook niet effectief zijn wanneer op de lagere niveaus
een gebrek aan geschikte personen heerst – personen die beleid kunnen maken en
uitvoeren (ib.:384). Verplaatsing van de problemen van het centrum naar de lagere
niveaus is nog geen oplossing. 

Bovendien is democratie geen garantie voor economisch succes. “Het is een feit
dat in alle landen met algehele welvaart democratische stelsels functioneren. Het
omgekeerde geldt niet...” (ib.:392). Rijkdom is een noodzakelijke maar geen voldoen-
de voorwaarde voor democratie (zie ook paragraaf 20.8). 
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Een tweede belangrijk begrip in verband met de emancipatie van de staat is owner-
ship. In de recente herwaardering van de rol van de staat binnen de ontwikkelings-
samenwerking, met nadruk op de kwaliteit van bestuur en beleid van lokale over-
heden, staat de inbreng van de direct betrokkenen centraal. De emancipatie van de
staat, of welk onderwerp dan ook, moet door de betrokkenen als iets ‘eigens’
beschouwd worden. Dit vooral psychologische aspect benadrukt de eigen verant-
woordelijkheid, zeggenschap of motivatie (ib.:339). 

Het misschien wel lastigste probleem in de ontwikkelingssamenwerking is echter
de onevenwichtige verhouding tussen donoren en ontvangende landen (ib.:350).
Hoewel het gebrek aan ownership van Afrikanen als de belangrijkste oorzaak van de
geringe effectiviteit van de hulp wordt gezien, is de principiële vraag in hoeverre
ownership überhaupt door donoren kan worden toegekend (ib.:351). 

“Achter het idee van ownership kon een tegenstrijdigheid schuilgaan. Staten die hun eigen ont-

wikkelingsweg konden uitstippelen, beschikten van nature al over ownership. Juist de staten

die hier nog niet toe in staat werden geacht, kregen ownership toegekend, hoewel de donoren

konden vermoeden dat deze staten dit in de realiteit nog niet waar konden maken. De asym-

metrische machtsverhouding werd door het woordgebruik verhuld, maar was daarmee nog

niet uitgebannen. Dit probleem speelde steeds op de achtergrond bij het uitvoeren van een

ownershipbeleid (ib.:351,2). ... 

Onderhandelingen tussen Afrikaanse regeringen en internationale donoren hadden in hoge

mate een ritueel karakter (ib.:352). ... Op papier kon aldus een voor beide zijden aanvaardbaar

compromis uit de bus komen, dat in de praktijk niet of halfslachtig werd uitgevoerd (ib.:353).

... Maar waren het dan vooral de donoren die ideeën over ownership hadden? In grote lijnen

was dit inderdaad het geval. Wellicht moest dit als een contradictio in terminis worden

beschouwd, maar zo zat de wereld van de ontwikkelingssamenwerking nu eenmaal in elkaar

(ib.:354). ... 

[Ownership werd bij de donoren minder ingegeven] door het voorstaan van de vrijheid van

beleidskeuze dan door de wens het opgelegde beleid aanvaard te krijgen als ware het eigen

beleid (ib.). ... De dialoog [had] vooral het karakter van onderhandelingen. Er kon van donor-

zijde geen sprake zijn van het opleggen aan het ontvangende land van een dictaat, maar ook

niet van een houding van ‘u vraagt en wij draaien’ (ib.:357). ... Ownership was misschien wel

een noodzakelijke voorwaarde voor ontwikkeling, maar zeker geen voldoende. Verkeerd beleid,

door hoeveel ownership het ook werd gedragen, kon niet worden gesteund” (ib.). 

Met betrekking tot democratisering kon ownership bijvoorbeeld inhouden dat dono-
ren ontvangende landen ‘adviseerden’ om meer politieke partijen op te richten. In
Tanzania resulteerde dat in meerdere politieke partijen die echter niet veel meer
waren dan lege hulzen, louter opgericht om de donoren te behagen (ib.:353). Hoewel
democratisering de burgers mede-eigenaar van de staat moest maken, was het niet
duidelijk hoe dit in de Afrikaanse context in praktijk kon worden gebracht. De zwak-
ke formele staat bleef vooralsnog voortbestaan. In hoofdstuk 20 komen we terug op
de culturele aspecten van politieke massaparticipatie en decentralisatie. 

Fareed Zakaria (2003) schrijft in zijn boek The future of freedom. Illiberal democracy
at home and abroad over de door hem noodzakelijk geachte democratisering en bevor-
dering van individuele vrijheid in de Arabische wereld. Mijns inziens geldt zijn argu-
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mentatie ook voor de meeste Afrikaanse landen. Vuijsje schrijft naar aanleiding van
het verschijnen van dit boek167:

“De kern [van Zakaria’s boek] luidt dat vrije verkiezingen binnen een bepaald soort context

juist averechts kunnen uitpakken, en de verkeerde krachten en personen in het zadel kunnen

helpen. Zakaria noemt dit illiberal democracy, en heeft aan voorbeelden geen gebrek. Buiten het

vrije, liberaal-democratische Westen wemelt het in de regeringspaleizen van ooit vrij, of min of

meer vrij, verkozen dictators, corrupte zwendelaars, populistische idioten en etnische haat-

zaaiers. Zoals in Zimbabwe en tal van andere Afrikaanse landen. … 

Maar dat is nog niets vergeleken met wat de wereld te wachten staat als ook in de Arabische

wereld van de ene dag op de andere vrije verkiezingen worden gehouden. Die zouden in veel

landen alleen maar een islamitisch schrikbewind brengen, dat meteen weer alle vrijheid en

democratie opzij zou schuiven. … ...Voor Zakaria [is individuele vrijheid] niet alleen dé graad-

meter om het fatsoensgehalte van een samenleving aan af te meten, maar ook de belangrijk-

ste basisconditie voor elke denkbare maatschappelijke verbetering. 

Ook in Europa, beschrijft Zakaria in The Future of Freedom, kwam de vrijheid éérst, en de com-

pletering van de democratie pas later. Kwam er eerst een scheiding tussen kerk en staat. Kwam

er eerst een scheiding tussen uitvoerende, wetgevende en rechterlijke macht. Kwam er eerst

vrijheid van economisch verkeer, en wettelijke bescherming van eigendomsrechten. Kwam er

eerst meer vrijheid van meningsuiting. Kwam er eerst meer en beter onderwijs voor iedereen. 

Groeide en bloeide eerst een klasse van weerbare burgers: in handel en industrie; in vrije

beroepen en professies; via vakbonden en andere belangenorganisaties. En volgde pas op het

allerlaatst, soms pas ver in de twintigste eeuw, een ongekwalificeerd en algemeen kiesrecht

– in samenlevingen die intussen waren opgebouwd uit zoveel verschillende, elkaar in even-

wicht houdende deelmachten dat die democratie ook niet meer gevaar liep te ontsporen, en

niet meer kon worden gekaapt of monddood gemaakt door welke aspirant-dictator, verkie-

zingsoverwinnaar of niet, dan ook. 

Vandaar ook dat het, omgekeerd, zo vaak fout gaat als plotseling ‘democratie’ wordt inge-

voerd in samenlevingen die daar nog niet klaar voor zijn: in de derde wereld; in het voormali-

ge sovjetimperium; in het voormalige Joegoslavië. Vandaar ook dat Zakaria groot voorstander

is van nation building voor de lange termijn.. … 

[Zakaria is een] ‘conservatief’ voor wie empowerment van gewone burgers vóór alles komt.

Wiens opvatting dat naties soms nóg niet ‘rijp’ zijn voor volledige democratie, hand in hand

gaat met zijn overtuiging dat individuele vrijheid en, uiteindelijk, een volwaardig-liberale

democratie een universele menselijke waarde is, en voor élk soort samenleving en cultuur een

zowel moreel dwingend als realistisch einddoel om naar te streven. Maar die daarbij wel een

nuchter realisme betracht, en bijvoorbeeld voor de Arabische wereld bepleit dat Amerika zijn

macht en invloed aanwendt ter ondersteuning van een geleidelijke opening en liberalisering”. 

Afrika heeft grote behoefte aan (Afrikaanse) moderne vrijdenkers van het type
Zakaria die zich onafhankelijk opstellen ten opzichte van de huidige politieke
machthebbers. 

Sommige politici en zakenlieden beweren dat meer politieke vrijheid economi-
sche groei afremt. Het autoritair geregeerde China met zijn snelle economische
groei wordt dan vaak als voorbeeld genoemd. Amartya Sen, Indiaas econoom en
Nobelprijswinnaar, zegt echter dat voor deze bewering elk bewijs ontbreekt. Volgens
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hem varen ontwikkelingsprogramma’s wel bij mondige en actieve burgers. “In geen
enkel democratisch land, hoe arm ook, is ooit hongersnood voorgekomen (na een
hongersnood zijn verkiezingen moeilijk te winnen)”168. 

Afrikaanse landen met een hongerige bevolking zijn illiberal democratieën.
Vrijheid omvat voor Sen ook de opheffing van een aantal fundamentele onvrijheden
zoals “honger, analfabetisme, onbehandelde ziekte, bestaansonzekerheid en andere
vormen van slopend gebrek”. 

10.5 Het moderne tribalisme: 

de politiek van het cliëntèlestelsel
In deze paragraaf wordt

aandacht gegeven aan de visie van Basil Davidson (1994) die in zijn boek ‘Afrika en de
vloek van de natiestaat’ beschrijft hoe de Afrikaanse postkoloniale natiestaten niet
functioneren. Hij beargumenteert dat Afrika’s maatschappelijke crisis voornamelijk
wordt veroorzaakt door het disfunctioneren van maatschappelijke en politieke
instellingen (ib.:15). Het nationalisme, resulterend in dekolonisatie en onafhanke-
lijkheid, bracht natiestaten voort – of beter gezegd liep uit op een streven naar natie-
staten169. 

Ten tijde van de opdeling van Afrika (rond 1880) waren veel Europeanen van
mening dat tribalisme de vloek van Afrika was en velen denken dat nu nog. Het
prekoloniale Afrika zou slechts stammen gekend hebben. In een bredere geschied-
kundige zin is tribalisme moeilijk te onderscheiden van nationalisme. Het verwijst
naar “de solidariteit en gemeenschappelijke banden van mensen die met elkaar een
cultuur en een land delen” (ib.:16). 

Tribalisme in deze zin heeft in Afrika – en overal elders – altijd bestaan en resul-
teerde in een beschaafde maatschappij gebaseerd op naleving van wetten. Het
tegenwoordige tribalisme resulteert echter in wanorde en onfatsoenlijk gedrag en is
in feite een cliëntèlestelsel (ib.:17). Dit cliëntèlestelsel is helaas de wijze geworden
waarop nu in Afrika politiek wordt bedreven. 

Volgens Davidson leidde juist het postkoloniale, uitheemse model van de
Europese natiestaat tot het moderne tribalisme. Deze natiestaten slaagden er name-
lijk niet in “legitimiteit te verwerven in de ogen van de meeste Afrikaanse burgers
en [ze] bleken al snel niet in staat de belangen van die burgers te beschermen en te
bevorderen, afgezien van de paar bevoorrechten” (ib.). Juist het disfunctioneren van
de natiestaat noopte de meerderheid van de bevolking ertoe een uitweg te zoeken
om hun belangen te verdedigen en die uitweg was het cliëntèlestelsel. 

Niet alleen in Afrika maar ook in Oost-Europa (na de omwentelingen van 1989)
kon de natiestaat de hoge verwachtingen niet waarmaken. Davidson spreekt van het
Januskopachtige wezen van het nationalisme dat “met de ene hand de vrijheid
opeist die het met de andere hand aan anderen weigert” (ib.:23). De nationalistische
spanningen op de Balkan worden veroorzaakt door deze tweekoppigheid. 

Waarom namen de nieuwe natiestaten in Afrika de voorbeelden over van “juist die
landen of politieke stelsels waardoor ze onderdrukt en geminacht werden? Waarom
niet de voorbeelden uit de eigen geschiedenis aanpassen aan de moderne tijd, of
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nieuwe modellen verzinnen?” (ib.). Waren er geen natiestaten in de prekoloniale
geschiedenis van Afrika? Volgens Davidson kwamen bij onder andere de Ashanti,
Mossi, Yoruba en Mandinka (proto)natiestaten voor met constitutionele checks and
balances om misbruik van macht te voorkomen (ib.:63). 

Tijdens het dekolonisatieproces ontstond een steeds groter conflict tussen
‘oude’ en ‘nieuwe’ nationalisten. De eerste groep pleitte voor een herstel van de pre-
koloniale machthebbers en hun privileges, terwijl de laatste groep vond dat deze
traditionele chiefs en koningen een blok aan het been zouden zijn voor vernieu-
wende vooruitgang. Met het overboord zetten van de erfenis van chiefs en koningen
waren de nieuwe nationalisten echter verplicht “een ander, uit Europa komend erf-
goed te accepteren, namelijk het streven naar natiestaten. Ze moesten de vervreem-
ding accepteren die zijzelf eerst hadden aangevochten en verworpen” (ib.:73). 

De nieuwe nationalisten omhelsden het streven naar een natiestaat als de enig
mogelijke manier om aan koloniale overheersing te ontsnappen. In hun ogen was
Afrika’s rijkdom aan etnische culturen verwarrend en bovendien moeilijk in te pas-
sen in hun vooruitgangsplannen. Het werd als regressief tribalisme gezien (ib.:97).
Aldus ontstond een ernstige botsing tussen ‘de erfelijke privileges van de chiefs’ en
‘de verworven privileges van (westerse) opleiding’ (ib.:101)170. 

Meteen na de onafhankelijkheid werd ‘het maatschappelijke conflict’ onderge-
schikt gemaakt aan ‘het nationale conflict’. Het ging niet langer om maatschappe-
lijke verandering en verbetering van de positie van de massa’s “waarvan men toch
mocht veronderstellen dat het hele onafhankelijkheidsproject daarom te doen was
geweest” maar om de rivaliserende belangen van elites (ib.:109). De onderlinge strijd
om de uitvoerende macht en politieke baantjes (en dus toegang tot donorfondsen)
tussen verschillende groepen uit de elites kreeg prioriteit. 

De Afrikaanse natiestaten werden de nieuwe nationalisten min of meer in de
schoot geworpen. Hierdoor stelden ze geen vragen over de kwalificaties en moge-
lijkheden van deze Europese modellen en namen geen eventuele alternatieven in
ogenschouw (ib.:162). Zo erkenden de Fransen na het verliezen van de oorlog in
Algerije in 1960 “bijna van de ene dag op de andere de onafhankelijkheid van veer-
tien kolonies ten zuiden van de Sahara”. Na de onafhankelijkheid resulteerde het
postkoloniale tribalisme al spoedig in een toenemend belang van verwantschappen
ten koste van andere loyaliteiten (ib.:178). 

De democratische parlementaire modellen van Engeland en Frankrijk bleken in
de nieuwe Afrikaanse natiestaten niet te functioneren. De verschillende groeps-
belangen binnen de Europese staten konden door parlementaire compromisvorming
op één lijn worden gebracht, omdat er consensus over het algemeen belang was
(ib.:196). Het Europese model vloeide voort uit een maatschappij die al in gevestigde
sociale klassen was verdeeld: een wijd verspreide middenklasse domineerde de
samenleving en ook de arbeidersklasse was in het systeem ingepast. 

Gemakkelijk herkenbare en hanteerbare sociale klassen bestonden in Afrika ech-
ter niet (ib.:197). Niet klassenbelangen maar regionale en territoriale belangen
domineerden het parlementaire stelsel van de nieuwe natiestaten. “Dikwijls, hoewel
niet altijd, maten die zich een etnische gedaante aan, vooral daar waar etnische
groepen of nationaliteiten omvangrijk en economisch expansief waren” (ib.). Aldus
ontwikkelde de politiek van het cliëntèlestelsel zich. 
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Terwijl in Engeland en Frankrijk meerpartijenstelsels gebaseerd op niet-gebiedsge-
bonden sociale klassen waren ontstaan, werden de natiestaten in Afrika gebaseerd op
cliëntèle-achtige eenpartijstelsels. De politiek verengde zich tot twee groepen: de
(stedelijke) groepen met toegang tot de bronnen van inkomsten en de grote numerie-
ke meerderheid op het platteland die uitgemolken kon worden. Er ontstond een steeds
grotere tegenstelling tussen de belangen van de steden en die van het platteland. 

Het autoritaire staatsgezag ging gelijk op met een almaar uitdijende bureaucra-
tie. Steeds meer personen beschouwden de staat als een middel van bestaan. En al
deze personen leefden “direct of indirect van buitenlandse hulp en van het surplus
dat werd onttrokken aan het platteland” (ib.:200). 

Het redelijke “en zelfs noodzakelijke beleid om uit het landbouwsurplus ont-
wikkelingskapitaal op te bouwen – noodzakelijk omdat er meestal geen andere
surplussen van noemenswaardige grootte voorhanden waren” – draaide op een ramp
uit (ib.:202). De nieuwe natiestaten verloren hun legitimiteit en geloofwaardigheid in
de ogen van de boeren. 

Het grote dilemma van Afrika was dat een sterke staat alleen een militaire
dictatuur leek te kunnen zijn en een zwakke staat tot het cliëntèlestelsel verviel
(ib.:280). De uitweg uit dit dilemma kon volgens Davidson alleen in politieke massa-
participatie gevonden worden. Massaparticipatie en decentralisatie van de uit-
voerende macht door plaatselijk zelfbestuur zouden in de prekoloniale Afrikaanse
samenlevingen – vóór de tijd van de overzeese slavenhandel en de koloniale ont-
eigening – gebruikelijk zijn geweest. Op deze ervaringen kon in principe terugge-
grepen worden om tot een moreel en politiek herstel te komen, maar dat gebeurde
helaas niet. 

De belangrijkste oorzaken van de tot op heden falende massaparticipatie en
decentralisatie zijn volgens Davidson tweeledig: de diepgewortelde gewoonten van
bureaucratische macht en de zwakheid van de menselijke natuur (ib.:297,300). 

10.6 Verwevenheid van natiestaat, 

maatschappelijk middenveld 

en economie 
Davidson zei aan het begin van de vorige paragraaf dat

Afrika’s crisis voornamelijk wordt veroorzaakt door het disfunctioneren van haar
maatschappelijke en politieke instellingen. In deze en de volgende paragraaf wil ik
kort ingaan op het boek van Jan Luiten van Zanden en Arthur van Riel (2000) over de
Nederlandse geschiedenis van 1780 tot 1914: Staat, Instituties en Economische
Ontwikkeling. Hun belangrijkste bevindingen kunnen namelijk relevant zijn voor de
ontwikkeling van Sub-Sahara Afrika. 

Van Zanden en Van Riel (2000:17) merken op dat de provincie Holland aan het
eind van de zeventiende eeuw verreweg het meest welvarende gebied van Europa
was. Het werd gekenmerkt door een zeer hoog niveau van urbanisatie, een relatief
hoog inkomen per hoofd, een ongekend snelle expansie van industrie en diensten-
sector (internationale handel, transport en financiën) en structurele veranderingen
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in de landbouw. Een van de kernthema’s in hun boek is dat economische en sociaal-
politieke transities zeer nauw verweven zijn en “dat de ontwikkeling van de econo-
mie niet begrepen kan worden zonder de transformatie van de sociaal-politieke
structuur te analyseren, en andersom” (ib.:20). 

In paragraaf 8.1 hebben we gezien dat de huidige gemiddelde opbrengstniveaus
van graangewassen in Tanzania rond de 800 kg/ha liggen en dat dit niveau in
Noordwest-Europa al in de Middeleeuwen werd bereikt. Het zeventiende-eeuwse
Holland was volkomen verschillend van het huidige Sub-Sahara Afrika, dat juist een
lage urbanisatiegraad, weinig industrie en dienstensector, weinig internationale
handel en een gebrekkige transportinfrastructuur kent. 

De achterstand van Sub-Sahara Afrika op veel terreinen bedraagt minstens drie
eeuwen. Dit gegeven zou de verwachte impact van ontwikkelingssamenwerking in
perspectief moeten plaatsen, maar het lijkt erop dat veel westerse en Afrikaanse
politici en ontwikkelingsdeskundigen de geschiedenis van de (trage) Europese eco-
nomische ontwikkeling niet kennen. 

Als de staat de eerste laag van het institutionele raamwerk van een economie is,
dan vormen belangengroepen of het maatschappelijk middenveld de tweede insti-
tutionele laag (ib.:22). “Een fase van spontane, bottom-up institutionele vernieuwing,
die na 1870 begint, legde de basis voor de corporatieve structuren die kenmerkend
zouden zijn voor de [snelle] economische ontwikkeling [van Nederland] in de twin-
tigste eeuw” (ib.). Deze nieuwe corporatieve instituties waren vakbonden, boeren-
bonden, werkgeversorganisaties, etc. 

De elites in Sub-Sahara Afrika kunnen door het voortbestaan van de economy of
affection en het ontbreken van een effectief maatschappelijk middenveld min of
meer ongestoord hun gang gaan. Een bottom-up institutionele vernieuwing is nog
niet van de grond gekomen: effectieve belangengroepen (bijvoorbeeld boeren-
bonden) bestaan nog nauwelijks in Sub-Sahara Afrika. 

Na de Gouden Eeuw (de 17e eeuw) volgde een periode van ongeveer 150 jaar (tus-
sen 1670 en 1820) waarin het niveau van productie en inkomen in Holland vrijwel
constant was: er vond geen groei plaats maar de economie als totaal (dus industrie,
dienstensector en landbouw samen) werd wel op een hoog stabiel niveau gehouden
(ib.:23,33). Adam Smith typeerde deze economische ontwikkeling van Holland in
zijn Wealth of Nations (1776) als een ‘stationaire economie’. 

Het stabiele hoge niveau van ontwikkeling tijdens de achttiende eeuw was geba-
seerd op het feit dat de landbouw zich tot één van de pijlers van de economie ont-
wikkelde en de boeren er in slaagden zich aan de internationale concurrentie aan te
passen “waar fabrikanten en in zekere zin ook kooplieden faalden” (ib.:39). Deze
stationaire economie werd wel gekenmerkt door een loonstarheid (ib.:352). 

Ook Groot-Brittannië heeft vanaf de laat negentiende eeuw een langdurig pro-
ces van geen groei (en dus relatieve achteruitgang) doorgemaakt (ib.:41). Deze rela-
tieve achteruitgang in de periode na 1870 was te wijten aan de moeizame transitie
van het ene samenhangende technologische systeem naar het andere. De overgang
van de Eerste Industriële Revolutie – waarin Groot-Brittannië koploper was – naar de
(vooral Duitse en Amerikaanse) Tweede Industriële Revolutie verliep uiterst moei-
zaam (ib.:42)171. 
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Er was sprake van samenhangende technologische systemen omdat de vernieuwin-
gen elkaar onderling cumulatief versterkten. De dynamiek van zulke systemen kent
echter grenzen in de zin dat op een gegeven moment een technologisch systeem een
verzadigingspunt bereikt, waar de technische mogelijkheden uitgeput raken. Ook de
transitie van het relatief hoogwaardige technologische systeem in het Holland van
de 17e en 18e eeuw (gekenmerkt door de energiebronnen wind en turf, molens en
trekschuiten) naar de productiemethoden van de Britse Eerste Industriële Revolutie
was moeizaam (ib.:43). 

De ‘bevriezing’ van het relatief hoogwaardige (maar stagnerende) technologi-
sche systeem in Holland werd mede veroorzaakt door de toenmalige institutionele
inkadering, bijvoorbeeld de relatief autonome positie van de stedelijke en geweste-
lijke overheden. 

Een van de belangrijkste inzichten uit het werk van Van Zanden en Van Riel
(ib.:25) is dat “de uiteindelijke determinanten van economische ontwikkeling niet in
de kwantitatieve [economische] grootheden zelf, maar in de complexe interactie
tussen markten en instituties” worden gevonden. De wisselwerking tussen techno-
logie, economie, politiek en sociaal-structurele factoren wordt later in een diagram
in paragraaf 16.1 aanschouwelijk gemaakt. 

Van Zanden en Van Riel merken ook op dat de liberalisering van het internatio-
nale handelsverkeer (onder Britse leiding) in de jaren na 1840 uiteraard pas plaats-
vond “op een moment dat de omringende landen het economisch niveau van
Nederland [waren] gepasseerd (Groot-Brittannië) of bijna evenaarden (België,
Frankrijk, Duitsland)” (ib.:235). De huidige discussie over de liberalisering van het
internationale handelsverkeer vindt plaats op een moment dat de achterstand van
Sub-Sahara Afrika zo groot is dat liberalisering waarschijnlijk negatief zal uitpakken
voor deze regio. Er is absoluut geen sprake van een level playing field. 

Een kwantitatieve economische grootheid bij uitstek – het BNP – domineert de
ontwikkelingsdiscussie, resulterend in een obsessie met economische groei. De
mogelijkheid van een stationaire of stabiele ‘economie-op-een-hoog-niveau’ wordt
überhaupt niet onderkend en serieus genomen (we komen hierop terug in paragraaf
21.3). 

10.7 Institutionele 

vernieuwing 
Volgens Van Zanden en Van Riel veranderde de opkomst van

gemechaniseerde industrie en moderne economische groei het karakter van de
arbeid in Nederland:

“Arbeiders werden onderworpen aan de discipline van de fabrieksarbeid en hun arbeidstempo

werd voortaan in belangrijke mate bepaald door het ritme van de door stoom aangedreven

machines. Hiërarchische onderschikkingsrelaties werden een dagelijkse realiteit voor tal van

arbeiders, die tot dan gewend waren geweest hun werk in belangrijke mate zelf te plannen [in

de huisindustrie en op de boerderij]. ... Deze ingrijpende veranderingen in de positie van de

arbeiders werd door velen als een relatieve achteruitgang ervaren; in Twente moesten onder-
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nemers dan ook belangrijk hogere lonen betalen om arbeiders over te halen thuisarbeid in te

ruilen voor fabrieksarbeid [de zogenaamde ‘disciplineringspremie’]. 

Deze relatieve sociale deprivatie was een van de achtergronden van de ‘sociale kwestie’ die

na 1870 steeds [belangrijker werd] (ib.:302). ... [De geleidelijke verschuiving van daglonen naar

prestatielonen] impliceert dat de beloning van het subject, de arbeidskracht, met zijn speci-

fieke behoeften, plaatsmaakt voor de beloning van het object, de feitelijk geleverde arbeid. Niet

de vraag of het loon voldoende was voor het overleven van de arbeider en zijn gezin, maar de

vraag welke economische prestatie door de betrokkene geleverd werd, kwam in het belo-

ningssysteem meer en meer centraal te staan. Marx heeft dit proces geanalyseerd als de ‘com-

modificatie’, het tot een ‘koopwaar’ worden van de arbeid. ... 

Daar stond tegenover dat deze veranderingen in de arbeidsverhoudingen zonder twijfel een

belangrijke bron van economische groei zijn geweest. ... [Er ontstonden] sterke economische

prikkels om de productie en de productiviteit op te voeren. ... De eeuwenlange loonstarheid (in

het ambachtelijke segment) [werd doorbroken] (ib.:307). ... De reële lonen verdubbelden tussen

1853/55...en 1880 bijna... De betekenis van deze toename van het reële loon kan moeilijk over-

schat worden. Na eeuwen van trendmatige achteruitgang van het reële loon, waardoor huis-

houdens hun levensstandaard alleen op peil konden houden door meer te gaan werken – meer

uren te maken en meer leden van het huishouden (kinderen, vrouwen) op de arbeidsmarkt in

te zetten – begon nu het reële loon een stijgende tendens te vertonen, die een belangrijke ver-

betering van de levensstandaard mogelijk maakte (ib.:308,309). ... 

De scholingsgraad van [de] bevolkingsgroepen [de arbeiders, de middenstand en de (kleine)

boeren] nam in de tweede helft van de negentiende eeuw toe, en belangrijker misschien, de

kwaliteit van het lager onderwijs verbeterde enorm; analfabetisme kwam steeds minder voor,

vooral onder jongeren. [Door de haast voortdurende stijging van de reële lonen maakte] voor

het eerst in de Nederlandse geschiedenis de levensstandaard van de bevolking een belangrijke

verbetering [door] (ib.:316). ... 

In de kern betrof de ‘sociale kwestie’ [de] fundamentele spanning tussen de politieke emanci-

patie van de arbeider en de commodificatie van de arbeidskracht, die beide in zekere zin voort-

vloeiden uit (de uitvoering van) het [politieke] liberale programma” (ib.:317). 

In Sub-Sahara Afrika heeft nog geen of weinig disciplinering tot arbeid plaatsgevon-
den. Hoewel na de onafhankelijkheid in de tweede helft van de twintigste eeuw de
scholingsgraad in Sub-Sahara Afrika aanzienlijk is toegenomen, bleef de kwaliteit
van het lager onderwijs vaak bedroevend laag. In Nederland trad pas na 1860 voor
het eerst een belangrijke verbetering in de levensstandaard van de bevolking op. Dit
gebeurde na een lange periode van economische en technologische stagnatie, maar
wel op een hoog niveau vergeleken met het huidige Sub-Sahara Afrika. 

De verbetering van de levensstandaard in Nederland werd begeleid door een
groot aantal factoren, waaronder een disciplinering tot arbeid, onderwijs, een rela-
tief moderne landbouwsector, een geleidelijke politieke emancipatie van arbeiders
en kleine boeren, het ontstaan van een nieuw maatschappelijk middenveld, etc. De
complexiteit van dit proces maakt dat snelle verbeteringen van de levensstandaard
in Sub-Sahara Afrika onwaarschijnlijk zijn. 

De politieke emancipatie van de kleine boeren in Sub-Sahara Afrika, die de meer-
derheid van de bevolking vormen, is eigenlijk nog nauwelijks op gang gekomen.
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Formeel heeft men kiesrecht, maar de organisatiegraad en de politieke, economische
en financiële macht van de kleine boeren (hun countervailing power) zijn minimaal. 

De liberale burgerij in Nederland reageerde op de ‘sociale kwestie’ met het inten-
siveren van een ‘beschavingsoffensief’ dat gericht was op de opvoeding van de
‘minvermogenden’. Dit was een grotendeels spontane beweging die niet centraal
gecoördineerd werd. De liberale burgerij trachtte “eisen van orde, netheid, arbeid-
zaamheid, spaarzaamheid en plichtsbetrachting dwingender aan de armen op te
leggen en hen op te voeden tot volwaardige burgers” (ib.:319). De miserabele leef- en
werkomstandigheden van de lagere bevolkingsgroepen werden grotendeels als een
moreel probleem gezien, dat “door veranderingen in hun moraal, door het aan-
kweken van spaarzin en hygiëne bijvoorbeeld, opgelost [kon] worden” (ib.). 

Dit beschavingswerk ging tenminste terug tot het laatste kwart van de achttien-
de eeuw en was op de lange duur effectief. Het leidde uiteindelijk tot een sterke
daling van het sterftecijfer, het drankgebruik en ook het aantal buitenechtelijke
kinderen (ib.:322). 

In Sub-Sahara Afrika is pas recent een kleine middenklasse ontstaan en een
‘beschavingsoffensief’ heeft nog nauwelijks plaatsgevonden. Hoewel een aantal reli-
gieuze groepen en NGO’s een dergelijke ‘opvoeding’ van de bevolking nastreeft, is
hun impact tot op heden gering. Overmatig drankgebruik bijvoorbeeld komt nog veel
voor. Aangezien het bijbrengen van netheid, arbeidzaamheid en spaarzaamheid in
Nederland (en andere Noordwest-Europese landen) een langdurig proces is geweest, is
het onwaarschijnlijk dat het in Sub-Sahara Afrika veel sneller zal gaan. 

Het oude maatschappelijk middenveld in het Nederland van de 18e eeuw (gilden,
markten en andere zelfstandige beroepsorganisaties) werd na 1870 vervangen door
een nieuw maatschappelijk middenveld van vakbonden, boerenbonden, landbouw-
coöperaties en werkgeversorganisaties. Dit proces kwam van onderop: de katholieke
boerenbonden bijvoorbeeld werden opgezet door de lagere geestelijkheid, door
pastoors op het platteland (ib.:322). 

Het aloude dilemma van collectieve actie is dat grote groepen mensen geza-
menlijk moeten besluiten tot in potentie risicovolle gedragsveranderingen. Dit
dilemma kon worden overwonnen door het aanbieden van selectieve stimulansen
(bijvoorbeeld verzekeringen tegen ziekte en begrafeniskosten), door toegang tot
cruciale informele informatie over de leden van organisaties en door zich tevens te
richten op het sociale verkeer onder de leden (gezelligheid en vermaak) (ib.:323-25). 

Een fase van spontane bottom-up institutionele vernieuwing is in Sub-Sahara
Afrika nog nauwelijks van de grond gekomen. Als er na de onafhankelijkheid al
boerenbonden en landbouwcoöperaties werden opgericht, werden ze door de rege-
ring geïnitieerd en gecontroleerd. Zulke top-down-pogingen waren – en zijn – niet
effectief. 

De lagere geestelijkheid op het Afrikaanse platteland, in zoverre aanwezig, heeft
zich niet met zulke activiteiten bezig gehouden (wat misschien ook niet door de
overheden, zeker niet de socialistische regeringen, gewaardeerd zou zijn). Het maat-
schappelijk middenveld is dus nog grotendeels afwezig. De recente wildgroei aan
nationale en internationale NGO’s kan dit gebrek maar zeer gedeeltelijk opvullen. 

In 1896 werd de Nederlandsche Boerenbond (N.B.B.) opgericht, met een aantal
gewestelijke dochterorganisaties waaronder de Noord-Brabantse Christelijke Boeren-
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bond (N.C.B.). Vanaf 1896 werden vele plaatselijke boerenleenbanken opgericht,
onder andere via de lokale afdelingen van de N.C.B. waarin de katholieke geeste-
lijkheid een belangrijke rol speelde. Het doel van deze leenbanken was “den woeker
[van winkeliers en tussenhandelaren] te weren, den landman in zijn nood bij te
staan, maar ook spaarzaamheid, naastenliefde, arbeidzaamheid en matigheid bevor-
deren” (ib.:375). In 1917 waren er al meer dan 1000 boerenleenbanken. 

De uitstekende informele informatie waarover men beschikte om de krediet-
waardigheid van boeren te bepalen maakte een relatief lage rente op verleend
krediet mogelijk. Ook de zeer geringe kosten van beheer (bijvoorbeeld geen vergoe-
dingen voor het bestuur) droegen hieraan bij. “Door het samengaan van idealistische
motieven en economische overwegingen, slaagde men erin de boerenleenbanken
voor de landbouwers zeer aantrekkelijk te maken, hetgeen in belangrijke mate het
succes gedurende de eerste decennia verklaart” (ib.:376). De nieuwe organisaties op
het platteland hadden zowel economische (coöperaties) als sociaal-politieke (boe-
renbonden met hun politieke belangenbehartiging) functies (ib.:415). 

Grote en sterke boerenbonden en (door de leden gecontroleerde) boerenleen-
banken zijn in Sub-Sahara Afrika nog nauwelijks ontstaan. De countervailing power
van de grootste groep privé-ondernemers in de bevolking – de kleine boeren – laat
nog veel te wensen over (zie ook paragraaf 13.3). 

Een cruciaal punt in Nederland was de beschikbaarheid op het platteland van
een aantal idealistisch en praktisch ingestelde individuen die als initiators en facili-
tators konden fungeren. Blijkbaar zijn zulke focal points in Sub-Sahara Afrika nog niet
voldoende voorhanden en/of is de politieke tegenwerking van de heersende elites te
groot. 

Tegenwoordig is microfinanciering een hot issue in het ontwikkelingsdebat.
Microkredieten worden niet per persoon maar aan kleine groepen verstrekt, zodat
het mechanisme van de sociale controle zijn werk kan doen. Als één persoon niet
aflost, wordt de hele groep erop aangesproken. De Indiase bankier Thallam Balaji
zegt: 

“Microkrediet is niet zomaar een krediet, het is een methode om mensen zelfbeheersing bij te

brengen. Discipline, dat is het toverwoord, en discipline leidt onherroepelijk tot zelfrespect. Arme

mensen hebben geen ander onderpand dan hun karakter, nietwaar? Geen huis, geen land, niets

dat de bank verkopen kan ter compensatie voor niet-afgeloste schulden. Alleen het karakter van

de schuldenaar telt. Het vermogen om af te zien van snelle geneugten moet worden aange-

leerd. Dat is de diepere zin van het microkrediet, dat mensen zichzelf leren beheersen”172. 

10.8 De soft en 

hard state
Economische ontwikkeling gebaseerd op de landbouwsector is

niet gemakkelijk te realiseren in Sub-Sahara Afrika vanwege de geringe countervailing
power van kleine boeren en de grote kloof tussen boeren en stedelijke elites. Tijdens
de laatste vijf jaar van het bewind van President Benjamin Mkapa van Tanzania
(1995-2005) bijvoorbeeld was de gemiddelde economische groei 5,8 procent. 
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“Maar op de ontwikkelingsranglijst van VN-organisatie UNDP is Tanzania sinds 1995 gedaald

tot plaats 164 – van de 177 landen. Het grootste deel van de bevolking heeft van de economi-

sche vooruitgang niks gemerkt. Dat is logisch, zegt Mkapa, want de groei werd vooral in de

mijnbouw en het toerisme gerealiseerd. Niet in de landbouw, waar tachtig procent van de

Tanzanianen van afhankelijk is. Zijn opvolger heeft hij al aangeraden om landbouw tot zijn

absolute prioriteit te maken”173. 

Dat laatste nu zou men het afschuiven van verantwoordelijkheid kunnen noemen
want ook de eerste president van Tanzania (Julius Nyerere) verklaarde in 1968 al dat
ontwikkeling op de landbouwsector gebaseerd zou moeten zijn, omdat daarin het
grootste gedeelte van de bevolking actief is. Volgens Van Cranenburgh (1990:100) die
in haar proefschrift naar deze opmerking van Nyerere verwijst, zegt hij verder dat er
in de meeste gebieden genoeg land is en dat through the hard work of people production
of food and cash crops could be increased. Hier benadrukt Nyerere dus dat ontwikkeling
zonder hard werken geen optie is. 

Het proefschrift van Oda van Cranenburgh The Widening Gyre. The Tanzanian One-
Party State and Policy towards Rural Cooperatives handelt over de problematische
verhouding tussen de boeren en staat. Zij laat zien dat belangrijke beslissingen ten
aanzien van boerencoöperaties door het eenpartijmodel gestuurd werden (ib.:224).
De betreffende beleidsveranderingen waren: de afschaffing van de coöperaties in
1975-76, hun herinvoering in 1982 en de partijrichtlijn van 1985 welke coöperaties
als ‘instrumenten van ujamaa-socialisme’ benadrukte. 

“De notie van partijsuprematie schiep de mogelijkheden radicale beleidsveranderingen door

te voeren. De vertegenwoordiging van de belangen van coöperaties binnen de partij bleek in de

praktijk inadequaat: de noties van partijpolitici over de belangen van boeren namen de plaats

in van een directe belangenarticulatie door de leiding en leden van coöperaties zelf. Hun

vertegenwoordiging binnen de partij stond onder controle van de partijleiding. De ideeën van

partijpolitici over de belangen van ‘het volk’ definieerden het beleid. 

De beleidsideeën van ambtenaren belast met de uitvoering van beleid en de leiding van

coöperaties konden door de partij worden genegeerd. De staatkundige ontwikkeling naar grote

concentratie van de macht in de centrale regering, waarvan de leiders tevens de leidende rol

binnen de partij hadden, betekende verder dat de regering ook niet voldoende gecontroleerd

kon worden door het parlement. Deze kenmerken van het politieke systeem lieten weliswaar

radicale beleidsveranderingen toe, maar zij konden niet garanderen dat dit beleid ook succes-

vol zou zijn. De coöperaties vormden een test voor de staat. De ervaring met de coöperaties laat

het beperkte succes zien van pogingen coöperaties van bovenaf te sturen. 

Dit voert terug naar de discussie over de soft en hard state en de relatie tussen de Afrikaanse

staat en de boeren... De ervaring met coöperaties duidt op een voortdurende ineffectiviteit van

de staat, maar tevens ziet men in de radicale beleidsveranderingen en uitvoering elementen van

wat in de literatuur is aangeduid met de autonome, of ‘harde’, autoritaire staat. De soft state en

hard state in het huidige Tanzania zijn twee kanten van dezelfde medaille: de politieke institu-

ties die radicale beleidsveranderingen en autoritaire uitvoering toelieten, brachten tegelijker-

tijd weinig prikkels voor boeren om medewerking te verlenen; het resultaat is een patstelling

tussen boeren en de staat. 
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De ervaring met de coöperaties suggereert dat de partij een essentiële rol speelt in de proble-

matische verhouding tussen boeren en de staat: de partij heeft geen brug geslagen tussen

boeren en de staat, maar de afstand tussen beide juist vergroot” (ib.:225). 

Volgens Van Cranenburgh was de Tanzaniaanse staat tegelijkertijd hard en soft. Dit is
tegenwoordig nog zo. Het harde aspect van autoritaire beleidsformulering en -uit-
voering kan alleen veranderen als boeren erin slagen hun countervailing power te ver-
groten. Het zwakke aspect van geringe daadwerkelijke impact van de staat op het
gedrag van boeren kan veranderen als door deze countervailing power de belangen van
de boeren werkelijk gediend worden. Zij zullen dan positief reageren op de enabling
environment die de staat creëert. 

Aangezien de materiële en mentale kloof tussen de (vooralsnog ongeorganiseer-
de) boeren en de regerende elites erg groot is en elites hun bevoorrechte posities
gewoonlijk niet vrijwillig afstaan, is het niet duidelijk hoe deze kloof op vreedzame
wijze overbrugd kan worden. Als de huidige politieke partijen geen brug kunnen
slaan tussen boeren en staat, wie kan dat dan wel? 

Hoewel het falen van de eenpartijstaten (achteraf gezien) verklaarbaar is, was ten
tijde van de onafhankelijkheid de situatie anders. Van Cranenburgh (1990:222) zegt: 

“De eenpartijstaat sloot aan bij vier aspiraties van Afrikaanse politici, die ieder verband hiel-

den met de specifieke problemen van de nieuwe onafhankelijke staat: (1) de wens om de staat

te versterken kwam voort uit de zwakte van de postkoloniale staat; (2) de wens om eenheid te

creëren was het gevolg van de etnische verdeeldheid en gebrek aan nationale identificatie; (3)

de wens de staat een centrale rol in de economie toe te kennen ontstond uit het probleem van

de onderontwikkeling; (4) Afrikaanse politici wilden een eigen inhoud geven aan democratie,

na de ervaring met kolonialisme en ‘geïmporteerde’ politieke instituties”. 

De eenpartijstaat met de veronderstelde intra-partij democratie – de democratie
binnen één partij die geworteld zou zijn in Afrikaanse traditionele vormen van con-
sensusvorming – bleek echter minder democratisch dan gedacht174. Het uiteindelijke
gevolg was dat de overgrote meerderheid van de bevolking, de miljoenen ongeorga-
niseerde boeren, voortdurend achtergesteld werden. 

Ook onder de Tanzaniaanse ideologie van het ujamaa-socialisme waarin gelijk-
heid in de ujamaa-dorpen centraal stond, bleef de positie van ‘het volk’ of ‘de arbei-
ders en boeren’ weinig rooskleurig175. Nyerere definieerde het ujamaa-socialisme als
een attitude of mind en benadrukte dat Tanzanianen hun eerdere attitude of mind, hun
traditionele Afrikaanse socialisme, moesten zien terug te winnen (ib.:96)176. Het
ujamaa-socialisme is echter een vage utopie gebleken. Het veranderen van geestes-
houdingen is blijkbaar niet zo eenvoudig. 

De economy of affection die van de boeren een uncaptured peasantry maakt met exit-
mogelijkheden, is volgens Hyden de belangrijkste oorzaak van de zwakke staat. De
eenpartijstaat en de autoritaire manier van politiek bedrijven zijn in Hydens visie
wanhopige pogingen van Afrikaanse elites om controle over het volk te verkrijgen,
geconfronteerd als ze werden met hun structurele gebrek aan macht (zie ook Van
Cranenburgh 1990:48). De economy of affection is een safety net voor de boeren. Feitelijk
verkeert de formele staat onder de willekeur van deze informele economie. 
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Tegelijkertijd is het zo dat de talrijke en verspreid wonende boeren op het platteland
zich moeilijk kunnen organiseren en daardoor geen invloed kunnen uitoefenen op
het regeringsbeleid (het eerder vermelde dilemma van collectieve actie). Voor indi-
viduele boeren zijn de potentiële baten van organisatie klein en de kans op succes
gering (ib.:50)177. 

Over de kloof tussen boeren en een socialistische staat en het afdwingen van een
modern arbeidsethos zegt Hyden het volgende: 

“An enhanced contradiction between the peasantry and those who control the state is a pre-

condition for development in Africa, capitalist or socialist. Even countries with a revolutionary

ambition, like Mozambique, cannot escape this dilemma, particularly as long as the national

economy suffers from poor management as a result of shortage of manpower and indiscipline

among workers (Hyden 1980:203). ... 

To expect self-discipline – the internalization of a modern work ethic – to develop more

quickly under socialist forms of production is illusory in a society where pre-socialist forces

still predominate. ... The inevitable but unenviable task of socialist leaders [is] to subordinate

other people to the demands of modern economic enterprise: to impose authority and disci-

pline but at the same time find an ideological justification for their exercise of power” (ib.:223). 

De formele ‘harde’ staat en de regerende elites zijn er dus niet in geslaagd de talrijke
boeren en weinige arbeiders een moderne werkdiscipline op te leggen. De retoriek
van politici over het belang van hard werken verzandt in hun zwakke capaciteit de
bevolking te beïnvloeden. 

De schijnbaar paradoxale combinatie van een harde en tegelijkertijd zwakke
staat berust op terminologische ambiguïteit. Een autoritaire of hardhandige staat is
niet noodzakelijkerwijs effectief in zijn pogingen de bevolking te controleren en kan
dus niet sterk genoemd worden. Autonomie in beleidsformulering is geen garantie
voor succes in beleidsuitvoering (Van Cranenburgh 1990:51)178. 

Sommigen spraken in dit verband van de ‘Tanzaniaanse ziekte’ van policy opera-
tions. Zulke operations werden gekenmerkt door een beleidsuitvoering omschreven
als going too fast and too far met als gevolg dat boeren afhaakten (ib.:174). De exit-
mogelijkheden van boeren hielden soms in dat ze zich terugtrokken in subsistence
farming maar vaker dat ze een gedeelte van hun producten op informele of parallelle
markten verkochten. 

Terwijl Tanzaniaanse boeren nominaal lid bleven van de (van bovenaf gestruc-
tureerde) coöperaties, onthielden ze zich van actieve participatie (ib.:213). Dit was
rationeel economisch en rationeel politiek gedrag. De te lage prijzen voor hun pro-
ducten en hun geringe daadwerkelijke invloed op het beleid rechtvaardigden een
passieve houding. 

In zoverre er sprake was van een zekere mate van intra-partij democratie, was
die niet te danken aan de officiële organisatorische structuur en ideologie van de
partij maar juist aan de beperkte impact van de partij in de praktijk (ib.:218). Dit
onvermogen van de partij gaf andere maatschappelijke actoren en politici en amb-
tenaren met een afwijkende mening een zekere room to manoeuvre – tenminste
zolang ze het partijbeleid niet op principiële gronden in twijfel trokken. 
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11 
Arbeidsethos, schaarste en
mimetische begeerte

In paragraaf 9.4 hebben we gezien dat de traditionele gemeenheid in Europa verbon-
den was met een traditionalistisch arbeidsethos. In dit hoofdstuk zullen we zien dat
de traditionele gemeenheid plaatsmaakte voor een situatie van allesdoordringende
schaarste. De logica van de gemeenheid (gedeelde zelfbeperking) werd vervangen
door een logica van de schaarste. Dat had gevolgen voor het heersende arbeidsethos. 

11.1 Moderne institutionele 

schaarste
In de moderne economie wordt schaarste als een soort ‘natuur-

feit’ gezien, ze is vanzelfsprekend en onontkoombaar (Achterhuis 1988:12). De
moderne mens is terecht gekomen in een spiraal van steeds toenemende productie
en nog sneller groeiende behoeften, we moeten als het ware ‘rennen om bij te blij-
ven’ (ib. 1984). We kunnen spreken van een moderne institutionele schaarste. 

“De moderne maatschappij heeft de schaarste niet overwonnen maar juist gecreëerd.

Mondiaal gezien zijn we niet op weg naar overvloed of zelfs naar een ‘genoeg’, maar breidt de

schaarste zich steeds verder uit. … Her rijk van de schaarste breidt zich steeds verder over het

leven van de moderne mens uit” (ib. 1988:13). 

Tegenwoordig is alles schaars geworden: welzijn, gezondheid, schoon water, schone
lucht, zelfs tijd en stilte. Het uiteindelijke doel van de moderne economie is, zowel
volgens Karl Marx als Adam Smith, het winnen van steeds meer (vrije) tijd voor jezelf
(ib.:314). Maar tijd wordt steeds schaarser in de moderne maatschappij. Achterhuis
zegt (1984:240): 

“Hoe heviger de jacht op overvloed en consumptie, hoe groter de schaarste op elk gebied juist

zal worden. Alleen voor zover paradoxalerwijze de overvloed niet als doel centraal staat, voor

zover mensen erin slagen om meer te zijn dan animal laborans, bestaat er een mogelijkheid het

regime van de schaarste te overwinnen”. 

Hier legt Achterhuis een verband tussen het regime van de schaarste en het arbeids-
ethos. Vanwege dit verband en omdat het regime van de schaarste zich mondiaal
verspreidt, wordt het hier besproken. 
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Voor een goed begrip van het fenomeen schaarste is het werk van de filosoof Thomas
Hobbes belangrijk. De kernthema’s in het werk van Hobbes zijn hebzucht en afgunst
en het wedijveren om meer te hebben dan anderen (Achterhuis 1988:21). 

“Het geluk van de mens in dit leven bestaat [volgens Hobbes] niet ‘in de rust van een verzadigd

gemoed … Want er is geen finis ultimus (uiteindelijk doel) of summum bonum (hoogste goed), zoals

in de boeken der oude moraalfilosofen ter sprake komt’. Geluk is volgens Hobbes een nooit ein-

digende beweging, ‘een onophoudelijk voortgaan van de begeerte’. Nergens is rust of harmonie

te vinden, er is slechts de eindeloze werveling van de begeerten en de machtsstrijd die erdoor

ontbrandt (ib.:33). 

Bij Hobbes wordt de begeerte...onbegrensd omdat zij verwikkeld is in een permanente ver-

gelijking met anderen (ib.:34). De andere mens is steeds obstakel en vergelijkingsmateriaal.

Doelen worden hier niet meer om zichzelfs wil nagestreefd, maar omdat de ander ze ook wil

bereiken. We hebben hier te maken met een triangulaire relatie. Steeds wordt in dit machts-

begrip, dat bij Hobbes...centraal staat, de directe relatie tot bepaalde zaken die men wil hebben

of bereiken, via de medemens bemiddeld” (ib.:23,24). 

Tussen het subject en het object dat het subject wil verkrijgen, staat steeds de mede-
mens als obstakel en vergelijkingsmateriaal. Later zullen we terugkomen op het feit
dat macht een relationeel of comparatief begrip is (paragraaf 13.5). 

“Juist vanwege de triangulaire relatie wordt bijna alles in het universum van Hobbes een schaars

goed. Per definitie kan er nooit genoeg van zijn (ib.:24). ... De mogelijkheid dat iemand heeft wat

hij begeert en daarmee tevreden is, lijkt uitgesloten (ib.). ... [De samenleving wordt gezien als]

een soort gigantisch zero-sum-game, waarbij de winst van de een steeds het verlies van de ander

is” (ib.:23). 

In het boek ‘Het rijk van de schaarste’ van Achterhuis (1988) staat de triangulaire
relatie als het basisprincipe van de moderne schaarste centraal. Schaarste heeft
primair te maken met de relatie tussen mensen. 

11.2 Mimetische begeerte
Een centraal begrip in het denken van

de Franse filosoof René Girard is mimesis of nabootsing. 

“Het is kenmerkend voor mensen dat ze elkaar imiteren. In deze nabootsing ligt volgens Girard

zelfs de oorsprong van de menselijke cultuur. De nabootsing wordt echter gevaarlijk in de

‘mimetische begeerte’. Dit is precies het soort van begeerte waar Hobbes van uitgaat; mensen

begeren dan bij voorkeur hetzelfde als een ander begeert. … Wie mimetische begeerte zegt, zegt

schaarste” (Achterhuis 1988:39). 

Hobbes karakteriseert ‘de natuurlijke toestand van de mens’ als ‘een oorlog van
allen tegen allen’ (ib.:45,48). Deze toestand wordt vaak uitgedrukt in het gezegde
homo homini lupus (de mens is de mens een wolf)179. Menselijk samenleven is dan
alleen mogelijk doordat mensen via een sociaal verdrag de grote Leviathan constru-
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eren. “De almachtige staat is voor Hobbes de grote regulator van de schaarste. Ze
heft de schaarste niet op, maar verhindert de openlijk gewelddadige consequenties
ervan en leidt haar zelfs in vruchtbare banen” (ib.:48). De grote Leviathan is funda-
menteel ‘het rijk van de schaarste’ (ib.:24). 

In Stone Age economics laat Sahlins (1974) zien hoe ‘primitieve’ samenlevingen op
solidariteit en wederkerigheid zijn gebouwd. Mimetische begeerte en allerlei
vormen van rivaliteit spelen echter ook in traditionele culturen een belangrijke rol. 

“Men probeert ze echter vaak zodanig te kanaliseren dat de gemeenschap er niet door des-

integreert. Zo kan de onderlinge wedijver op groepen buiten de gemeenschap worden gericht

(het wedijveren in heldendaden in de strijd), of er kan, zoals M. Mauss (1980) als eerste heeft

laten zien, gewedijverd worden in vrijgevigheid. In beide gevallen wordt de onderlinge solida-

riteit en betrokkenheid binnen de eigen groep gehandhaafd. Juist deze onderlinge solidariteit

maakt het onmogelijk dat er zoiets als schaarste ontstaat” (Achterhuis 1988:49). 

De traditionele cultuur was juist een constructie om de schaarste verre te houden.
Mythen, riten en verboden in traditionele samenlevingen dienden er toe de situatie
waaruit het collectieve geweld voortkwam te vermijden (ib.:48). 

“Schaarste is een begrip dat pas in de moderne economie opduikt en dat we niet terug mogen

projecteren op vroegere beschavingen. … Welnu, in samenlevingen waarin de behoeften niet

in beginsel oneindig zijn zoals in de onze, maar waarin er grenzen gesteld zijn aan die behoef-

ten, bestaat geen schaarste” (ib. 1984:50). 

We moeten een onderscheid maken tussen de moderne institutionele schaarste en
de tijdelijke tekorten in traditionele samenlevingen (ib. 1988:50). 

11.3 Introductie van geld
Volgens John Locke verandert de men-

selijke samenleving pas in het rijk van de schaarste als het geld wordt geïntrodu-
ceerd. De invoering van geld verandert namelijk de intrinsieke waarde van de dingen
(de gebruikswaarde bij Marx) in een ruilwaarde (Achterhuis 1988:37). In de moderne
economie gaat het, zoals Marx stelt, om ruilwaarden. Achterhuis (ib.:57,58) zegt: 

“Waren krijgen pas waarde in de ruil met elkaar. De gebruikswaarde verdwijnt achter de ruil-

waarde; er bestaan geen unieke objecten, ze zijn alle equivalenten van elkaar. De maatschap-

pelijke mimetische strijd om objecten hoeft nu niet meer tot openlijk geweld te leiden. Wie

begeert wat de ander begeert, kan zijn begeerte op het equivalent richten. Het model dat nage-

volgd wordt, wordt in deze relatie minder snel een obstakel. Het blijft vooral model, het zal de

volgeling meestal aanzetten tot een poging om het equivalent van het begerenswaardige object

te bemachtigen. Niet zozeer de ander wordt het obstakel, als wel het geld, als ‘algemeen equi-

valent’. Dit laatste staat in de weg of, beter, het moet verkregen worden om dat te kunnen bezit-

ten wat het model bezit. … 

Het geld [kent] twee kanten. Enerzijds leidt de uitvinding van het geld, zoals Locke al stelde,

tot het ontstaan van (economische) schaarste. Anderzijds verhindert het geld dat schaarste in
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een openlijke oorlog van allen tegen allen ontaardt. Net als het heilige in traditionele samen-

levingen is het geld in de moderne samenleving een mechanisme om de schaarste zo niet te

overwinnen, dan toch wel te beheersen”. 

De voor de hand liggende vraag waarom de moderne wereld die door schaarste
wordt gekenmerkt, niet aan een explosie van geweld ten onder gaat, wordt dus
beantwoord door te verwijzen naar de geweld-beheersende functie van geld. Geld en
schaarste, dus de moderne economie, zijn de moderne religie geworden. De ruil
werkt, volgens Adam Smith, als een vredestichtend mechanisme (ib.:56). Smiths
‘onzichtbare hand’ is het positieve fundament van de moderne maatschappij. 

Een ander, deels overlappend, antwoord op de bovenstaande vraag is het geloof
in de beloften van een voortdurende groei en expansie, die pretenderen de schaarste
in de toekomst eens te kunnen opheffen en aldus het geweld te kunnen voorkomen.
Twee andere mogelijke antwoorden zijn: 1) een doemdenken dat in de toekomst een
gewelddadige mimetische crisis alsnog zal uitbreken en 2) de opkomst van een ster-
ke staat als de regulator van de schaarste. Een voorbeeld van de laatste zou een soort
ecologische Leviathan van de toekomst kunnen zijn – een autoritaire, door ecologi-
sche deskundigen geregeerde, expertocratie (Illich 1984; in Achterhuis 1988:107). 

In deze context luidt een bekend theorema uit de sociologie dat ‘als mensen een
situatie als werkelijk definiëren, die dat ook is’. Deze self-fulfilling prophecy geldt ook
voor de sociale constructie van schaarste (Achterhuis 1988:ib.)180. 

11.4 Het geluk achter de 

wijkende horizon
Met betrekking tot de relatie tussen inkomens-

verbetering en welzijnsverbetering, tussen geld en welzijn (of geluk), blijkt dat meer
geld voor iedereen niet automatisch in een toename van geluk resulteert. De
schaarste verschijnt via het continue proces van de mimetische begeerte steeds op
een hoger en ander niveau, het is als het zoeken naar geluk achter de wijkende hori-
zon (ib.:118). 

Het kenmerkende levensgevoel van de moderne schaarste, het onbehagen in de
westerse cultuur, is een onbevredigd en nooit te bevredigen verlangen naar iets
anders – de aanhoudende en rusteloze begeerte, de eeuwige carrousel van het mime-
tische verlangen, het smachten naar het eindeloze, de wens om aan de beperktheid
van de menselijke conditie te ontsnappen (ib.:145). Hobbes en Rousseau weten dat
vanwege de mimetische confrontatie met de medemens “de tegenwoordig vaak luid
aangeprezen weg van ‘de bevrijding van het verlangen’ volstrekt illusoir is” (ib.:146).
Oproepen tot zelfbeperking en soberheid monden in het slechtste geval uit in mach-
teloos moralisme, terwijl ze in het beste geval “als zeer onaantrekkelijk op de lezer
overkomen” (ib.:108). 

Volgens Otto Duintjer (1988c) leven we in een ‘structureel expansieve maat-
schappij’ waarin het moderne productiesysteem door een historisch unieke
verstrengeling van wetenschap, techniek en industrie een zelfstandig systeem is
geworden. Dit systeem is tot een doel in zichzelf geworden en is louter gericht op de

187

A
r

beid
seth

o
s en

 o
n

tw
ik

k
elin

g

VEijk-def2  17-02-2007  11:39  Pagina 187



eigen expansie. Een uitweg uit dit expanderende en ééndimensionale systeem kan
volgens Duintjer gevonden worden in spirituele ervaringen. 

Bij een structureel expansieve maatschappij hoort een modern arbeidsethos en
een gevoel steeds minder tijd te hebben. 

“De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid kwam tot de conclusie dat onze druk-

druk-druk stress vooral veroorzaakt wordt door de toegenomen welvaart. Die jaagt namelijk

onze behoefte aan reizen, uitgaan, vermaak, sport, cultuur en cursussen op, zodat we het

gevoel hebben minder tijd te hebben dan ooit. ... 

We willen tijd kopen want dat komen we tekort [door bijvoorbeeld korter te gaan werken en

met minder inkomen genoegen te nemen]. ... Het afzien van de klim bergopwaarts is waar-

schijnlijk de enige manier waarop je met geld werkelijk tijd kunt kopen... Maar dat moet je je

dus kunnen permitteren: niet alleen financieel, vooral ook emotioneel”181. 

Veel mensen in Nederland zouden meer vrije tijd willen, maar tegelijkertijd is de
verslaving aan een goede baan als egobevestigend statussymbool groot. Uit de rat
race stappen is niet gemakkelijk. Je moet er een geestelijk groeistadium voor hebben
bereikt waarin niet langer status en maatschappelijke erkenning centraal staan,
maar hogere waarden. Maslow noemde dat de fase van zelfactualisering. 

De Franse schrijfster, econome en psychotherapeute Corinne Maier schreef in
2004 het boekje Bonjour Paresse (in het Nederlands uitgebracht onder de titel Liever
Lui) waarin ze het recht op luiheid verdedigt. Zij zegt: 

“Omdat je geld moet verdienen, wordt je gedwongen voor jezelf de illusie in stand te houden

dat je nuttig bent. ... De grote meerderheid van de mensen [werkt] louter en alleen om het geld

en niet omdat zij hun werk leuk vinden... Er zijn miljoenen mensen in dit land die vrijwilli-

gerswerk doen, gratis en voor niets, en daar veel voor opzij zetten. Afkeer van werk maar ook de

liefde ervoor hebben altijd te maken met zinloosheid dan wel zingeving. Mensen die moeten

functioneren als een radertje in een machinerie zijn niet gemotiveerd en eisen hun [35-urige

werkweek] op. Anderen die een roeping vervullen, tellen uren noch loon”182. 

Hier wil ik voorlopig slechts opmerken dat de bevrijding van de mimetische begeer-
te mogelijk is door bewustzijnsontwikkeling. Dit wordt weliswaar sinds lang betoogd
in meerdere (vooral Aziatische) filosofieën, maar een praktische uitwerking op grote
schaal laat nog op zich wachten. We komen hierop terug in het deel Bewustzijns-
ontwikkeling en gedragsverandering. 

11.5 Externe en interne bemiddeling
Met betrekking tot

de mimese spreekt Girard van externe en interne bemiddeling: 

“[Er is sprake van] externe bemiddeling wanneer de afstand tussen het bereik van het subject en

dat van de bemiddelaar zo groot is, dat ze elkaar niet raken [ze worden geen rivalen van elkaar].

Van interne bemiddeling is er sprake wanneer die afstand zo gering is, dat de invloedssferen

elkaar in meer of mindere mate overlappen. Natuurlijk gaat het hier om een geestelijke afstand
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(Achterhuis 1988:115). … Hoe groter de gelijkheid wordt, hoe dichter het begerend subject bij

de bemiddelaar komt, des te meer gaan de mogelijkheden van de twee rivalen samenvallen en

des te onoverkomelijker wordt het obstakel dat de een voor de ander opwerpt (ib.:116). … De

angst voor gelijkheid en de eruit voortkomende mimese doortrekt alle traditionele culturen.

Religieuze mythen, riten en taboes...dienen er vooral toe om onderscheidingen tussen mensen

aan te brengen, om de gevaren van de mimetische gelijkheid te bezweren (ib.:117). … In een

maatschappij die gelijkheid hoog in haar vaandel heeft staan en die op een voortdurende

onderlinge vergelijking is gebouwd, zal de schaarste altijd veel groter en nijpender zijn dan in

een maatschappij waarin verschillen en onderscheidingen een plaats hebben” (ib.:119). 

In traditionele samenlevingen is dus weinig ruimte voor intern bemiddelde mimese
(ib.:249). In de traditionele samenleving is de mimese vooral verticaal en extern,
gericht op de grote voorbeelden. “Horizontale, intern bemiddelde mimese blijft
beperkt tot afgesloten, hiërarchische groepen” (ib.:262). 

Wanneer Afrikaanse (stedelijke) jongeren hun tv-idolen proberen te imiteren, is
er sprake van externe bemiddeling. In paragraaf 5.2 hebben we gezien dat in de shi-
kamoo mzee-cultuur in Sub-Sahara Afrika ongelijkheid en hiërarchie nog vanzelf-
sprekend zijn. Externe bemiddeling staat hier centraal. Dit neemt niet weg dat
binnen groepen ook interne bemiddeling plaatsvindt. Omdat de moderne westerse
maatschappij met zijn verbonden kenmerken van gelijkheid en individualisme
geleidelijk aan het Afrikaanse continent overspoelt, zal interne bemiddeling en dus
schaarste toenemen. 

In een land als Tanzania dat in het verleden een (niet erg succesvol) socialistisch-
georiënteerd ujamaa-beleid heeft gevoerd, is nu minder gelijkheid (tussen mannen
en vrouwen, ouderen en jongeren, elite en lagere klassen en stad en platteland) dan
in het westen. Dit impliceert dat er ook minder schaarste heerst, een op het eerste
gezicht verrassende conclusie. 

Juist omdat er nog relatief veel verschillen en onderscheidingen in de Tanza-
niaanse maatschappij voorkomen, functioneert het proces van de mimetische be-
geerte op een lager niveau dan in het westen. De mimetische confrontatie met de
medemens wordt verminderd door een nog vanzelfsprekende ongelijkheid, een van-
zelfsprekende acceptatie van een lagere maatschappelijke positie en daarom lager
niveau van materiële welvaart, een acceptatie van het lot en een soms tot apathie
neigende zelfvoldane houding. 

De geringere mimetische begeerte van veel Afrikanen verklaart misschien waar-
om zij in het algemeen gelukkiger (of in ieder geval meer relaxed) schijnen te zijn
dan westerlingen183. De houding van take it easy (die zoveel westerlingen tot wanhoop
kan drijven) toont dat zaken als tijd nog niet schaars zijn in Sub-Sahara Afrika. 

11.6 Arbeidsethos en 

mimetische begeerte
We hebben eerder gezien dat het tijdsbegrip

gerelateerd is aan het arbeidsethos (paragraaf 6.6). Het proces van de voortgaande
mimetische begeerte in het westen is gekoppeld aan het westerse arbeidsethos.
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Zonder zo’n arbeidsethos zou het mimetische proces niet tot zulke hoogten kunnen
stijgen. Tenslotte kan men wel zaken begeren die andere personen bezitten, maar er
zal toch gewerkt moeten worden om het benodigde geld voor aankoop van deze
goederen en diensten te verkrijgen. Het arbeidsethos en de mimetische begeerte zijn
dus verknoopt. 

Als het proces van de mimetische begeerte in Sub-Sahara Afrika op een lager
niveau functioneert, dan geldt dat ook voor het arbeidsethos. In Sub-Sahara Afrika
werkt men nog grotendeels om te overleven, het werk is nog geen doel op zich
geworden (werken om te leven versus leven om te werken). 

Men kan het principe van de mimetische begeerte als een gegeven accepteren en
het zelfs bevorderen, of men kan proberen het te bestrijden of voorkomen, maar
men kan het niet negeren. Dat zou een miskenning zijn van “een van de grootste
hedendaagse problemen rond de gelijkheid” (Achterhuis 1988:177). 

In plaats van het actief bevorderen van de mimetische begeerte zoals thans in de
westerse consumptiemaatschappij gebeurt, zou ik willen pleiten voor een transcen-
deren van deze begeerte. Dat transcenderen iets anders inhoudt dan bestrijden van
de mimetische begeerte zal later duidelijk worden. Het transcenderen is namelijk
een naar binnen gerichte benadering, terwijl het (meer oppervlakkige) bestrijden
naar buiten gericht is. 

11.7 Ontwikkelingshulp 

en mimetisme
Multi- en bilaterale overheidshulp maar ook door NGO’s

geboden hulp kan het mimetisme versterken. Het westerse model dat in de mimeti-
sche begeerte wordt nagevolgd hoeft niet persé kwade bedoelingen te hebben. De
mimetische begeerte werkt ook zonder dat slechte bedoelingen of verborgen belan-
gen een rol spelen. Het ergste is dat ook de hulp die met de beste bedoelingen wordt
gegeven onder de theorie van de mimetische begeerte valt (Achterhuis 1988:335). 

Het protest tegen verborgen eigenbelangen in de hulpverlening (hidden agendas
die zeker voorkomen) zou verwarrend werken “als daardoor de indruk wordt gewekt
dat hulpverlening zonder bijbedoelingen wel positieve gevolgen heeft” (ib.:336). Dit
geldt ook voor de recente plannen van Tony Blairs Commission for Africa. 

Naast de officiële ontwikkelingshulp en NGO’s hebben ook westerse kolonisatie,
missie en zending, training in het buitenland en televisie en andere moderne com-
municatiemiddelen tot het mimetisme bijgedragen. Het mimetisme functioneerde al
ver voor de NGO’s op het toneel verschenen, maar hun op participatie en local owner-
ship gerichte jargon kan de mimese effectief verhullen. In Sub-Sahara Afrika functio-
neren nogal wat nep-NGO’s die voornamelijk gecreëerd zijn om donorfondsen binnen
te halen door een handig gebruik van recent ontwikkelingsjargon (paragraaf 2.2). 

In Tanzania wordt de regering nog vaak afgeschilderd als de vader (het model)
die zijn kinderen moet helpen volwassen te worden. Dit gebeurt door zowel politici
als plattelandsbewoners. Van de kant van de boeren is dit enerzijds (slimme) holle
retoriek om zo veel mogelijk (gratis) overheidssteun te bemachtigen, anderzijds
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weten de boeren dat zij in hun economy of affection grotendeels onafhankelijk zijn van
dezelfde overheid. 

Politici en overheidsambtenaren spreken echter nog vaak in naïeve termen over
de noodzaak om de bevolking ‘op te voeden’ (to educate) alsof de miljoenen kleine
boeren niet heel goed voor zichzelf kunnen zorgen. Het gegeven dat de boeren min
of meer autonoom zijn en grotendeels buiten de controle van de overheid vallen,
schijnt niet door te dringen tot deze functionarissen. Het wordt in ieder geval niet
expliciet als een probleem door de overheid onderkend. Zo werd Julius Nyerere
mwalimu (onderwijzer) en father of the nation genoemd. 

Door giften en leningen (vaak identieke begrippen in Sub-Sahara Afrika) hebben
zowel nationale overheden als donoren bijgedragen aan een erosie van de traditione-
le sociale structuren op het platteland. Het positieve aspect van de economy of affection
(de functie als sociaal vangnet) is aan uitholling onderhevig, maar het negatieve
aspect van boerenonafhankelijkheid (negatief althans vanuit het gezichtspunt van
de overheid) persisteert. 

Waar bijvoorbeeld in het geval van misoogsten de gemeenschapssolidariteit
vroeger uitkomst bracht, wordt nu vaak een beroep gedaan op overheid, donoren en
NGO’s om gratis voedselhulp te verstrekken. Ontwikkelingshulp kan mimese stimu-
leren waarin het corrupte gedrag van politici en overheidsambtenaren als model
gaat functioneren184. 

11.8 Bewuste mimese
René Dumont, de grijze eminentie van de op

de derde wereld gerichte landbouwdeskundigen, is er zich van bewust hoe het
mimetisme werkt. Dumont weet dat de verbale boodschap om andere modellen te
kiezen volstrekt onvoldoende is. Tot welke dilemma’s dit leidt, wordt duidelijk uit
een interview in De Groene Amsterdammer van 17 februari 1982. 

“Toen de Times of Zambia me wilde fotograferen, heb ik gezegd: O.K. Maar dan wel op de fiets.

Prof. Dumont op de fiets op de voorpagina van de Times of Zambia met daarbij geschreven ‘de

wagen van de toekomst’, want dat had ik gezegd. Gebrul van de minister van Landbouw, die

zei dat ik een schijnradicaal was. ‘U wilt onze boeren waterdragers en houtdragers laten blij-

ven, zoals in de bijbel,’ zei hij. ‘Nee,’ zei ik, ‘u bent het die hen in die situatie wilt houden. U

heeft een paar honderd tractoren ingevoerd. En u heeft tienduizenden dorpen. 

Met het geld dat die tractoren kosten kunnen honderdduizenden fietsen of karretjes gemaakt

worden en met die karretjes of fietsen hoeven de vrouwen dan geen water of hout meer te

dragen. Van uw tractoren is de helft permanent kapot en de andere helft, die niet kapot is, staat

niet ter beschikking van de vrouwen’ (in: Achterhuis 1988:336). 

De grote vraag is hier of Dumont met enig recht deze op zich zinnige dingen kan zeggen en

vervolgens of ‘de professor op de fiets’ voldoende is om het navolgen van het westerse model

ook maar enigszins te doorbreken” (ib.:337). 

In de eerste plaats is het veelzeggend dat de (ongetwijfeld mannelijke) minister praat
over ‘boeren’ als water- en houtdragers want het zijn altijd boerinnen die water en
hout verzamelen en op hun hoofden transporteren. Dumont als model zal inderdaad
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weinig helpen, maar als Afrikaanse leiders zelf consequent het goede voorbeeld zou-
den geven, zou dat enige impact kunnen hebben. Helaas prefereren de elites een
(super)luxueuze westerse levensstijl en hebben weinig westerlingen in Sub-Sahara
Afrika het lef om uitgesproken visies (zoals die van Dumont) uit te dragen. 

Het ongebreidelde onbewuste mimetische proces leidt, zo leert de ervaring, tot
alleen maar meer schaarste (aan vrije tijd, zuivere lucht, schoon water, minerale
rijkdommen, gemoedsrust, enzovoorts). In een bewuste nabootsing, door het bewust
kiezen van modellen, kan men trachten de mimese positief te richten zonder in het
proces van negatieve mimetische begeerte te vervallen. Dat laatste is echter moeilijk
te realiseren. Zoals we later zullen zien is bewustzijnsontwikkeling nodig om de
negatieve mimetische begeerte te kunnen transcenderen. 

In zoverre bewuste mimese impact kan hebben, zijn voor de jeugd vooral popster-
ren als rolmodel van belang. Musici en sport- en filmhelden spreken de jeugd (toch de
generatie die Sub-Sahara Afrika zal moeten helpen ontwikkelen) meer aan dan politi-
ci. In hoeverre de Make Poverty History-campagne van 2005 werkelijk impact zal hebben
blijft te bezien. Het gevaar is dat charitainment (de combinatie van charity en entertain-
ment door personen zoals Bob Geldof, Bono en Angelina Jolie) slechts een hype blijft. 

11.9 Verwestersing 
Het (meer of minder) onbewuste mimetische pro-

ces, wereldwijd resulterend in een verwestersing, kan als eurocentrisch aangemerkt
worden. Landes (2002:19) zegt dat de historische feiten uitwijzen dat Europa (het
Westen) de afgelopen duizend jaar de drijvende kracht achter ontwikkeling en
moderniteit is geweest. Hoewel anderen betogen dat in de brede stroom van de
wereldgeschiedenis Europa een laatkomer is, meedrijvend op de eerdere prestaties
van anderen, is dit volgens Landes apert onjuist. Eurocentrisme kan een negatieve
morele bijklank hebben, maar Landes stelt “de waarheid boven mooie dromen” (ib.). 

“In een [politiek correcte] wereld van relativistische waarden en morele gelijkheid [van alle

mensen] wordt alleen de idee van een westers georiënteerde (eurocentrische) wereldgeschie-

denis al als arrogant en tiranniek van de hand gewezen. ... De Europese bijdrage – niet meer of

minder dan de uitvinding en definitie van moderniteit – dient als toevallig, of om een mode-

woord te gebruiken, contingent te worden aangemerkt (ib.:539). [Europa was echter geen arme

laatkomer die pas rond 1800 Azië inhaalde]. 

Sommige mensen beweren...dat de Europese kennis en know-how tot aan de Industriële

Revolutie, laten we zeggen rond 1800, in geen enkel opzicht beter was dan die van andere

beschavingen – alsof de Europese overheersing uit de lucht kwam vallen en de Industriële

Revolutie op een toevallige ingeving berustte. Slechte geschiedschrijving (ib.:540). ... Wie dat

zegt, bagatelliseert of negeert de vooruitgang die Europa sinds de 12e en 13e eeuw heeft

geboekt op het gebied van de natuurwetenschappen en de technologie, en het duidelijke mobi-

liteits- en machtsoverwicht van Europa sinds het eind van de 15e eeuw” (ib.:555). 

Volgens Landes (ib.:49) is voor groei en ontwikkeling ondernemingszin nodig en “dat
is geen vanzelfsprekendheid”. Tevens is eigendomsrecht cruciaal. Economische ont-
wikkeling, in de zin van een vergroting van de productiviteit of een vergroting van
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de koek, was in eerste instantie een denkbeeld van westerse makelij. Dit in tegen-
stelling tot oriëntaalse, despotische samenlevingen die gekenmerkt werden door
steeds toenemende uitpersingspraktijken van elites en niet door een vergroting van
de koek (ib.:50). 

Met betrekking tot het eigendomsrecht zegt Landes (ib.:52): 

“Het beginsel van het eigendomsrecht ging op bijbelse tijden terug en werd door de christelijke

leer doorgegeven en omgevormd. ... ...de bijbelse boodschap [was] niet algemeen bekend, want

de Kerk besloot al gauw dat alleen gekwalificeerde mensen, zoals bepaalde geestelijken, de bij-

bel mochten kennen. Het Boek der Boeken, met zijn egalitaire wetten en regels, zijn profetische

afkeer van macht en zijn verheerlijking van de nederigen, noodde tot ongedisciplineerdheid

onder de gelovigen en onenigheid met de wereldlijke autoriteiten. Slechts in gecensureerde en

afgezwakte vorm mocht de boodschap aan leken worden doorgegeven. 

Pas bij het opkomen van ketterse sekten als de waldenzen (Waldo, ca. 1175), de lollarden

(Wiclif, ca. 1376), de lutheranen (vanaf 1519) en de calvinisten (halverwege de 16e eeuw) met

hun nadruk op persoonlijke vroomheid en de vertaling van de bijbel in de volkstaal, drong de

joods-christelijke traditie expliciet tot het Europese politieke bewustzijn door. De heersers werd

erop gewezen dat ze hun rijkdom en macht bij de gratie Gods bezaten, en wel op voorwaarde

van goed gedrag. Een hinderlijke leer”. 

De joods-christelijke traditie heeft ongetwijfeld een grote rol in het Europese poli-
tieke bewustzijn gespeeld maar in hoeverre ‘goed gedrag’ van Europese heersers
hierop gebaseerd was, laat ik in het midden. Het is evident dat ná het optreden van
Luther en Calvijn de Europese heersers ook ‘minder goed gedrag’ hebben laten zien,
waaronder de uitwassen van het kolonialisme. Wel heeft het protestantisme het
Noordwest-Europese arbeidsethos mede vormgegeven (en dat niet altijd op zacht-
zinnige wijze). 

Hoe dit ook zij, de nog steeds voortgaande verwestersing van de wereld door
(grotendeels onbewuste) mimese is een feit. Deze nabootsing heeft veel invloed op
de ontwikkelingssamenwerking tussen het westen en Sub-Sahara Afrika. 

Aan het eind gekomen van dit deel (Arbeidsethos en Ontwikkeling) kunnen we stel-
len dat de Noordwest-Europese mens wellicht is doorgeschoten in zijn arbeidsethos.
In Sub-Sahara Afrika is nog geen arbeidsethos ontwikkeld dat succesvolle competitie
in een wereldmarkt mogelijk maakt. In de voorgaande hoofdstukken zijn vele onder-
liggende redenen ter sprake gekomen (of Sub-Sahara Afrika überhaupt zou moeten
trachten deel uit te maken van een competitieve wereldmarkt, is een andere kwestie
die later aan de orde komt). 

Ik wil hier nogmaals benadrukken dat met betrekking tot het ‘andere’ arbeids-
ethos in Sub-Sahara Afrika er altijd uitzonderingen zijn die de regel bevestigen. In
het algemeen echter functioneren in Sub-Sahara Afrika de mimetische begeerte en
het eraan gekoppelde arbeidsethos op een lager niveau dan in het westen. Tevens is
de moderne schaarste nog niet geïnstitutionaliseerd. 

In de westerse consumptiemaatschappij dient de vicieuze cirkel van structureel
expansieve economische groei – aangejaagd door het nastreven van eindeloos geluk
en het continue proces van de mimetische begeerte en resulterend in een door-
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geschoten arbeidsethos en uiteindelijk in schaarste op elk gebied – doorbroken te
worden. De samenlevingen in Sub-Sahara Afrika dienen op hun beurt een midden-
weg te vinden tussen het doorgeschoten Noordwest-Europese arbeidsethos en hun
huidige houding ten opzichte van arbeid. 

In het volgende deel worden eerst drie kernbegrippen van moderne economische
ontwikkeling – schaarste, macht en technologie – besproken. Elk van deze drie
begrippen blijkt problematische kanten te hebben. In het deel Bewustzijnsontwikkeling
en gedragsverandering komen vervolgens bewustzijnsontwikkeling en gedragsverande-
ring aan de orde door middel waarvan deze problematische kanten aangepakt
kunnen worden. 
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Het ontwikkelingsproces:
schaarste, macht en 

technologie
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12 
Schaarste als een psychologisch 
én maatschappelijk mechanisme

In dit hoofdstuk wordt benadrukt dat schaarste zowel een psychologische als maat-
schappelijke kant heeft. Tevens worden enige voorlopige duidingen gegeven hoe de
logica van de schaarste aangepakt zou kunnen worden. 

12.1 Het koplopermodel in 

de landbouw als voorbeeld
Het schaarstebegrip wordt zowel

door subjectieve (op menselijke waarderingen berustende) als objectieve maat-
schappelijke kanten gekenmerkt (Achterhuis 1988:60). Mensen kunnen door maat-
schappelijke instituties (scholen, kerken, vakbonden, enzovoorts) in een bepaalde
richting worden ‘gedwongen’. Achterhuis zegt: 

“De moderne schaarste kan niet volledig herleid worden tot zoiets als ‘de slechtheid’ van de

mens, tot hebzucht, naijver en afgunst als eigenschappen van een onveranderlijke menselijke

natuur. … Steeds onderstreept [Hobbes] dat er bepaalde mensen zijn die weigeren aan de

universele strijd om macht in het rijk van de schaarste mee te doen. … Mensen schijnen niet

uit zichzelf, vanuit hun natuur automatisch naar meer macht te streven. Neen, het zijn de

andere mensen, de maatschappelijke instituties, die hen ertoe dwingen om op straffe van

ondergang aan de concurrentierace deel te nemen. … 

Omdat bepaalde mensen hun macht verder uitbreiden dan voor hun veiligheid en welzijn

nodig is, [zegt Hobbes in Leviathan], ‘moeten anderen, die anders binnen bescheiden grenzen

tevreden waren geweest, hun macht eveneens door agressie vergroten; als zij zich alleen bleven

verdedigen, zouden zij niet lang kunnen overleven’. … Het gaat bij schaarste duidelijk zowel om

een maatschappelijk als om een psychologisch mechanisme. … Van antropologische mogelijk-

heid is schaarste op veel gebieden een maatschappelijke onontkoombaarheid geworden” (ib.:62). 

Hobbes’ observatie dat er altijd bepaalde mensen zijn die weigeren aan de universele
strijd om macht deel te nemen, lijkt me juist. Het zijn echter altijd slechts heel
weinig mensen die zich, ondanks grote maatschappelijke druk, bewust aan de con-
currentierace onttrekken. Zo heeft een kleine groep Nederlandse ecologische boeren
zich al decennia geleden uit de concurrentierace van de conventionele landbouw
teruggetrokken. De overgrote meerderheid van de boeren zijn echter min of meer
‘automatisch’ in de maalstroom van voortdurende modernisering en schaalvergro-
ting terechtgekomen. 
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De rationalisering en industrialisering van de landbouwmethoden maakten dat ‘het
boeren’ in het westen niet langer een leefwijze was, maar een vorm van productie
die toevallig met planten en dieren te maken had (Lemaire 1976:217). De groep van
alternatieve boeren toont aan dat er altijd enige space for manoeuvre is om je eigen
pad te volgen, zelfs als er grote maatschappelijke druk is om met de mainstream mee
te gaan. In de moderne industriële samenleving gaat de onafhankelijkheid van de
natuur samen met een afhankelijkheid van het zich verzelfstandigende technisch-
industriële complex (ib.:229). Bij het opraken van de hulpbronnen en een verdere des-
integratie van het ecosysteem kan deze afhankelijkheid een doodlopende weg blijken
te zijn. De moderne mens blijft dan met lege handen achter. 

In paragraaf 11.4 merkte Duintjer op dat we leven in een structureel expansieve
maatschappij waarin het moderne productiesysteem tot een doel in zichzelf is
geworden. Ook de industriële landbouw is voornamelijk gericht op zijn eigen expan-
sie. Hoewel de Nederlandse koploperbedrijven (front runner farms) worden geconfron-
teerd met vele problemen (waaronder hun bijdrage aan de milieuvervuiling) schijnen
deze problemen hun expansie slechts te versnellen. De groep koploperbedrijven
wordt kleiner en kleiner; degenen die niet meer kunnen concurreren, moeten
afvloeien, het is een echte rat race. 

Volgens de hoogleraar rurale sociologie Jan Douwe van der Ploeg uit Wageningen
kent het koplopermodel als zodanig geen interne limieten op een voortgaande
expansie (Van der Ploeg 1987:99). De logica van het koplopermodel leidt binnen de
steeds kleiner wordende groep van koploperbedrijven tot problemen zoals langere
werktijden, zwaardere financieringslasten en hogere mentale belastingen. En juist
deze problemen dwingen weer tot een verdere versnelling van de expansie (ib.). Vrije
tijd en gemoedsrust worden schaars, ook voor boeren. Het rijk van de schaarste
breidt zich gestaag uit, ook bijvoorbeeld in de vorm van een gebrek aan schoon
grond- en oppervlaktewater in de geïndustrialiseerde wereld. Overproductie en hon-
ger komen tegelijkertijd voor in de wereld, aan elkaar gekoppeld door een ingewik-
keld systeem van exportsubsidies, tariefmuren, marktliberalisatie en globalisering. 

“[De ontwikkelingsdynamiek van het koplopermodel impliceert] niet eens zozeer een logica

‘die haar doel voorbijschiet’ – maar een logica die geen doel kent, geen maatschappelijk geac-

cepteerd doel, waaraan een bevredigende status-quo verbonden kan worden. In die zin is er

inderdaad sprake van een ‘race zonder einde’, van een ‘wedstrijd zonder winnaars’” (ib.:100). 

Het koplopermodel is gebaseerd op Cochrane’s (1958) agricultural treadmill waarin
koplopers (degenen die het eerst vernieuwingen adopteren) grote winsten maken,
terwijl boeren die later adopteren gedwongen worden om dezelfde nieuwe techno-
logie aan te schaffen, maar tegen die tijd zijn de productprijzen al gedaald door het
toegenomen aanbod. Of ze worden uit de landbouw gestoten, wanneer ze het niet
kunnen bolwerken. De tredmolen, de zweepslag der concurrentie, drijft de afzon-
derlijke bedrijven steeds weer voort. 

“In de koploperbedrijven is het tredmolenmechanisme geïnternaliseerd; het is
een intrinsiek kenmerk van de logica van het koplopermodel geworden” (Van der
Ploeg 1987:95). De koplopers komen terecht in een cirkelbeweging van doorgaande
groei en toenemende verschulding. In de overvoerde markten komen de koplopers
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steeds meer tegenover de overige boeren te staan. Er ontstaat in termen van de
moderne speltheorie een zero-sum-game. “De kosten van een verdere groei moeten
steeds meer afgewenteld worden binnen de eigen kring; op de buurman, bij wijze
van spreken. Binnen de eens zo eendrachtige sector ontstaat een harde concurrentie
en gaan de belangen steeds meer uiteen lopen” (ib.:95,96). 

Omdat een groot gedeelte van de boeren (en de hen begeleidende onderzoeks-
instituten, landbouworganisaties, industrie en overheid) het koplopermodel hebben
geïnternaliseerd, wordt het een self-fulfilling prophecy. 

“…omdat boeren in toenemende mate denken (en medegedeeld krijgen) dat de overlevings-

kansen van hun bedrijven liggen langs de route van een doorgaande verwetenschappelijking,

jagen diegenen die dat kunnen (en willen) een dergelijk beeld na. Zo wordt het koplopermodel

wáár gemaakt, ongeacht de consequenties. … Het lijkt alsof we te doen hebben met een motor

die is gaan dieselen: die door oververhitting door blijft lopen, ook al wordt het elektrische

circuit uitgeschakeld. 

Het meest zorgwekkende is daarbij dat er geen (normatief) kader meer is om te beoordelen

of de motor dieselt, en of het niet beter is de brandstoftoevoer af te sluiten. Het koplopermodel

is zelf norm geworden” (ib.:108). 

Het koplopermodel kan onder andere functioneren dankzij het Noordwest-Europese
arbeidsethos. De internalisatie van het koplopermodel is gekoppeld aan de interna-
lisatie van een arbeidsethos dat voortdurend hard werken propageert. 

Technologische vernieuwingen gaan gepaard met een in de tijd toenemende
druk of dwang om ze toe te passen (Renkema 1986). Wanneer melkveehouders hun
productie intensiveren, verlaagt het toegenomen aanbod de melkprijs, wat op zijn
beurt weer bedrijfsaanpassingen vraagt. Een vicieuze cirkel van prijsveranderingen
en bedrijfsaanpassingen, waarin oorzaken en gevolgen voortdurend van plaats ver-
wisselen, is het resultaat. 

De twee oorzaken die de vicieuze cirkel aandrijven zijn de technologische
ontwikkeling en de divergerende belangen met betrekking tot het meest gewenste
productievolume; de individuele ondernemer en de groep melkveehouders als een
geheel hebben tegengestelde belangen (ib.). Deze vicieuze cirkel is niet gemakkelijk
te doorbreken en de oplossing van de problemen wordt vooral gezocht in ‘meer van
hetzelfde’. 

Ondanks de irrationaliteit van een steeds toenemende overproductie, werd het
koplopermodel als zodanig tot voor kort niet ter discussie gesteld. Het aantal boeren
in Nederland is nu zo klein, dat er nauwelijks ruimte over is voor de kop om de staart
op te eten (Van Drumpt & Röling 1997). 

Van der Ploeg zegt het volgende over de schaalvergroting van boerenbedrijven: 

“We hebben de afgelopen 30 jaar een fictie gecreëerd van de agrarische ondernemer die

opereert volgens de logica van de markten; de klassieke boer zou verdwenen zijn. Maar het is

juist die [moderne] agrarische ondernemer die in de moeilijkheden komt. En tot verbazing van

velen komt daarachter die ‘oude boer’ weer tevoorschijn. Springlevend en vrolijk – rabiaat als

het moet. Er komen nu nieuwe vormen van gemengd bedrijf op die verwijzen naar die oeroude

robuuste economie van het boerenbedrijf. Met meerdere activiteiten, zodat men voldoende
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weerbaar is om te kunnen overleven. Autonoom, anti-cyclisch, eigen wegen zoekend.

Internationaal noemen ze dat het ‘polyvalente bedrijf’. ... De terugkeer van zulke polyvalente

bedrijven is een autonoom proces dat voortvloeit uit welbegrepen eigenbelang. ... 

Ons standaardverhaal is dat door liberaliseren en schaalvergroten de beste bedrijven

winnen, die zich richten op de wereldmarkt. Vergeet het maar. Dat kan helemaal niet in

Nederland. Door onze regelgeving is de landbouw hier een georganiseerde langzaam-aan-actie

geworden. Er kan bijna niets meer. Het zullen niet de sterk industrialiserende agrarische

ondernemingen zijn die zullen overleven, maar de typische boerenbedrijven, sterk gemengd,

die allerlei taken uit de industrie terugnemen, producten weer zelf verwerken en afzetten en

daarin ook een sterke economische basis vinden. ... 

[M.b.t. de wereldvoedselmarkt zegt Van der Ploeg]: We eten vooral voedselkilometers. Die

reiken tot daar waar je schaamteloos de factor grond en de factor arbeid kunt uitplukken. Het

is een kwestie van niet willen weten. Er is veel bekend over de ecologische ravage die in veel

derdewereldlanden wordt aangericht. Dat is direct gekoppeld aan onze importbehoeften. Op

dit moment weet de consument niet of het kippenvlees uit Nederland komt of uit Thailand en

vervolgens is opgepompt met water en varkenseiwitten. ... 

We kunnen bijvoorbeeld met certificering veel verder gaan. Dat heeft Zwitserland laten zien;

die gooiden in 1990 hun markt volledig open, maar plakten op ieder stuk vlees dat daarvoor in

aanmerking kwam een sticker met ‘Dit is geproduceerd op een manier die in Zwitserland

verboden is’. Maar tegen certificering is in Den Haag forse weerstand. Dat wordt gezien als

verstoring van de vrije markt. Ik vind dat niet slim. De klant moet het nu maar uitzoeken.

Certificering blijkt in Zwitserland heel effectief. Je gaat toch geen bagger aan je kinderen geven?

...  [De] wereldvoedselmarkt is een fictie. Het is een flinterdunne laag van de hele wereldvoed-

selproductie. Veruit het grootste deel van wat mensen consumeren wordt binnen 25 kilometer

geproduceerd van hun woonplaats. Zo hoort het ook. ... De Nederlandse tomatenproductie

[bijvoorbeeld] is maar een half procent van de totale wereldproductie, dus onze ‘wereldhandel’

in tomaten is maar een paar promille van de wereldproductie. Zouden wij van daaruit dan een

sturende invloed op de productie en circulatie van tomaten in de hele wereld moeten hebben?

Dat is toch knots? 

Wij jagen de fictie na dat voedselproducten in de wereld ‘free floating commodities’ zijn. En

dat je vanuit de goedkoopste productieplaats de hele wereld het meest doelmatig bijvoorbeeld

van tomaten kan voorzien. En dat dat ook wenselijk is. Nee hoor, zodra de energieprijzen

stijgen vallen we met een harde smak op de bodem”185. 

De beschrijving van het koplopermodel laat zien dat we welhaast met een maat-
schappelijke onontkoombaarheid te maken hebben. In hoofdstuk 14 komen we te
spreken over de zogenaamd ‘autonome’ technologieontwikkeling, één van de aan-
jagers van de vicieuze cirkel. Met betrekking tot Sub-Sahara Afrika is het zo dat de
overgrote meerderheid van de mensen nog kleine boer is en dat weinig andere werk-
gelegenheid bestaat (nu en waarschijnlijk ook in de nabije toekomst). De relatief
kleine, andere sectoren in de economie (industrie, mijnbouw, toerisme en diensten-
sector) absorberen slechts weinig arbeid en derhalve zal landbouw de voornaamste
sector blijven in termen van werkgelegenheid. 

Een simpele kopiëring van het westerse koplopermodel (indien effectieve con-
currentie op de wereldmarkt überhaupt al mogelijk is) met de daarbij behorende
uitstoot van boeren, zou desastreuze gevolgen hebben voor Sub-Sahara Afrika. Het
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koplopermodel kan resulteren in de uitstoot van miljoenen kleine boeren uit de
landbouw (Van Eijk 1998:154). Dat was één van de redenen om dit model hier te
bespreken, naast de demonstratie van het psychologische principe van de mimeti-
sche begeerte en de resulterende maatschappelijke dwang die zo duidelijk in het
koplopermodel tot uitdrukking komen. 

12.2 Het opheffen van 

de schaarstelogica
Juist omdat schaarste een maatschappelijke ver-

houding is, zitten individuen in de logica van de schaarste gevangen. 

“Hun persoonlijke pogingen om eruit los te breken...hebben niet veel maatschappelijk effect.

Omdat het om een maatschappelijke verhouding en niet om een natuurfeit gaat, kunnen

mensen haar echter wel collectief veranderen” (Achterhuis 1988:218). 

De vraag is dan hoe je mensen collectief zo ver krijgt dat ze uit de logica van de schaar-
ste stappen. Hoe krijg je mensen zo ver dat ze collectief de mimetische strijd opgeven
en afgunst en hebzucht verminderen of vermijden? In de moderne maatschappij zijn
we “ongewild opgenomen in de eindeloze cyclus van de pogingen om met begrens-
de middelen steeds terugwijkende doeleinden te realiseren…” (Lemaire 1976:220). 

Aan het eind van zijn boek ‘Het rijk van de schaarste’ verwijst Achterhuis naar
de beroemde uitspraak van Gandhi: ‘De aarde brengt voldoende voort voor ieders
behoeften, maar niet voor ieders hebzucht’. Deze uitspraak, zegt Achterhuis, is
ongetwijfeld waar. 

“In de context van oproepen tot actie, waarin ze naar voren wordt gebracht, is het echter een

halve waarheid, een zeer onvolledige analyse. De oorzaak van de honger wordt hierin bij de

hebzucht van de westerse mens gelegd. … ...Door de individuele blanke van hebzucht te

beschuldigen [worden echter] de maatschappelijke verhoudingen waarbinnen de wereld-

honger tot stand komt [miskent]. Het andere uiterste in de op actie gerichte literatuur over de

honger in de derde wereld is het onschuldig verklaren van het individu. In deze benadering

ligt alle ‘schuld’ bij de structuren van onze maatschappij. Het zijn dan de grote, helaas altijd

zo goed als ongrijpbare economische en politieke verhoudingen die de honger in de derde

wereld veroorzaken” (Achterhuis 1988:341). 

De twee voorgestelde remedies voor het hongerprobleem zijn de overconsumptie van
de westerse mens terugdringen (het beperken van westerse behoeften) en druk
uitoefenen op regeringen, bedrijven en banken om tot een ander beleid te komen
(zoals de Make Poverty History-campagne beoogde). Tegenover deze twee analyses en
remedies wil Achterhuis zeker geen pasklare andere strategie plaatsen. 

“Wel wil [hij] als algemeen filosofisch uitgangspunt stellen dat de enig mogelijke oplossing

voor het vraagstuk van de wereldhonger ligt in het – althans gedeeltelijk – opheffen van de

schaarstelogica. Dat geldt zowel voor het Noorden als het Zuiden van onze wereld, zowel op het
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individuele als op het collectieve vlak. Alleen naarmate het geweld van de schaarste binnen ons

eigen systeem vermindert, zullen we minder genoodzaakt worden het op derden, de derde

wereld of de natuur, af te wentelen (ib.:341). … 

Hoe vreemd het ook mag klinken, de enige oplossing voor het hongervraagstuk lijkt te

liggen in de vermindering van de mondiale voedselproductie. Natuurlijk moet dit allereerst in

de rijke landen gebeuren. Misschien klinkt het ook vreemd dat ik ons voedselsysteem, dat steeds

meer overschotten produceert, aanduid als een systeem dat op schaarste is gebaseerd. … 

In de eerste plaats is [er] natuurlijk de jacht op steeds meer productie. Door de concurrentie-

mechanismen worden boeren, willen ze overleven, gedwongen mee te doen in de uitbreidings-

race. … En hoe moet men een systeem dat de natuur en de dieren uitperst en uitbuit om er ter

wille van de winst steeds meer uit te halen, anders noemen dan een schaarstesysteem? De

vervuiling van het grondwater, de vernietiging van de bossen door zure regen, de mishande-

ling van dieren zijn evengoed gevolgen van dit systeem als de honger in de derde wereld”

(ib.:343). 

Het koplopermodel resulteert uiteindelijk in een Europese landbouwpolitiek die
door middel van exportsubsidies, inkomenssteun aan de eigen boeren, importquota
en tolmuren de boeren in ontwikkelingslanden benadeelt. Een op hol geslagen
Europees landbouwbeleid wentelt de kosten van de voortdurende groei, de zoge-
naamde externalities, gedeeltelijk af op de ontwikkelingslanden. 

In het eerder vermelde actor-structuurdebat is sprake van een dynamische inter-
actie tussen individuele actoren en de door hen gevormde structuren (paragraaf
4.11). Als schaarste zowel een psychologisch als maatschappelijk mechanisme is, zal
de opheffing van de schaarstelogica zowel op het vlak van individuele actoren als
collectieve structuren aangepakt moeten worden. Achterhuis stelt dat een discussie
over het primaat van één van beide aspecten zinloos is, maar benadrukt in deze
paragraaf wel sterk de maatschappelijke kant van het probleem. 

Wat Achterhuis precies voorstelt om te doen aan deze maatschappelijke kant,
blijft echter onduidelijk (alhoewel hij als filosoof ook niet de pretentie heeft prakti-
sche oplossingen aan te dragen). Aangezien maatschappelijke structuren altijd door
individuele actoren worden gevormd, blijft het oude spreekwoord ‘verbeter de
wereld, begin bij jezelf’ van toepassing. Het geweld van de schaarste komt uiteinde-
lijk voort uit de individuele mimetische begeerte. Wel heeft Achterhuis gelijk als hij
zegt dat veranderingen in individuele levenswijzen voor de meeste mensen moeilijk
te realiseren zijn, vanwege de druk van de maatschappelijke context. 
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13 
Macht 

In dit hoofdstuk zullen we zien dat maatschappelijke druk of dwang beschreven kan
worden als een normaliserende macht waartegen slechts weinig individuen zich
kunnen en/of durven verzetten. De concepten tegenmacht en onmacht worden
besproken en we zullen zien dat macht uiteindelijk een gevolg van collectieve actie
is, niet de oorzaak. Tevens komen in deze context de onzichtbare hand én de
onzichtbare voet ter sprake. 

13.1 Moderne normaliserende 

macht of zelfdwang
Hierboven hebben we gezien dat er in het kop-

lopermodel sprake is van maatschappelijke dwang om te participeren. Foucault
spreekt van een moderne normaliserende macht die insluitend is. “De norm [het
koplopermodel] werkt alleen maar als mensen zich erdoor willen laten leiden. ...
Iedereen moet (graag) meedoen, niemand mag zich aan de werking van de norm ont-
trekken” (Achterhuis 1988:259). De individuele actoren behouden echter een zekere
manoeuvreerruimte, ze kunnen zich (gedeeltelijk) aan de norm onttrekken, alhoe-
wel dit niet gemakkelijk is. 

Volgens Stuurman (1985:165) is normaliteit niet alleen een toestand ‘maar ook
een dwingend verlangen, dat zijn kracht ontleent aan de angst er niet meer bij te
horen’. 

“De op onderlinge vergelijking en concurrentie gebaseerde schaarste aan maatschappelijke

erkenning heeft zich over het hele leven van de moderne mens uitgebreid (Achterhuis

1988:259). [De mimetische begeerte kristalliseert zich als het ware institutioneel uit in de

norm] (ib.:262). De norm heeft zich vooral ontwikkeld nadat in de moderne maatschappij de

mimetische begeerte en de afgunst zich uit de traditionele religieuze en culturele kluisters

bevrijd hadden. Zij maakt het mogelijk deze begeerte en de eruit resulterende schaarste naar

elk gebied te verbreiden” (ib.:263). 

De norm wordt door de overgrote meerderheid van de mensen min of meer onbe-
wust geïnternaliseerd. De behoefte aan maatschappelijke erkenning, het erbij willen
horen, leidt tot de internalisatie van de institutionele norm in een proces van encul-
turatie (zie paragraaf 4.9). 

Achterhuis zegt: 
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“De verschillen tussen moderne normalisering en de morele ‘normen’ van traditionele samen-

levingen zullen duidelijk zijn. De normalisering heeft de totale levensstijl en levenstijd van de

gehele mens als aangrijpingspunt. … De sociale controle [was] in de middeleeuwen veel minder

dwingend en rigoureus dan in de moderne tijd… 

Omdat het tegenwoordig echter om ‘zelfdwang’ en niet zozeer om dwang van buitenaf gaat,

wordt zij minder gevoeld. De moderne mens heeft, aldus Foucault, geleerd om uit zichzelf, uit

vrije wil te doen wat normaal is (ib.:268). [De moderne mens is de gevangene] van een machts-

situatie die ze zelf – ongewild – in stand [houdt]. De machtsverhoudingen zijn geïnternaliseerd”

(ib.:260). 

Volgens Grint (1998:141) is de disciplinerende macht die gevangenen, arbeiders en
anderen onderwerpt, gegrondvest in institutionele routine en in allerlei normatieve
classificaties van afwijkend gedrag. Zowel gevangenissen, fabrieken, kerken, scholen
als ziekenhuizen nemen deel aan de constructie van ‘normale’ gedragspatronen, die
ertoe dienen de bevolking te disciplineren. De moderne westerse mens heeft de
normalisering door zelfdwang ook ondergaan in verband met het arbeidsethos. In
een proces van internalisering is het moderne arbeidsethos tot zijn natuur gewor-
den, het is een institutionele norm geworden. 

In meer traditionele samenlevingen kan de normaliserende macht echter niet
ongehinderd circuleren door de aanwezigheid van vele verticale en horizontale
afscheidingen. De verticale afscheidingen in bijvoorbeeld de Tanzaniaanse maat-
schappij heb ik eerder als de shikamoo mzee-cultuur gekarakteriseerd. Horizontale
afscheidingen komen tot uitdrukking in de economy of affection waarin boerenhuis-
houdens onafhankelijk van elkaar en onafhankelijk van de formele staat functione-
ren. 

De boeren hebben in de economy of affection nog hun eigen ‘domein’ zodat de
uitoefening van externe dwang om harder te werken niet mogelijk is. En de ontwik-
keling van een interne zelfdwang tot voortdurend hard werken, door bijvoorbeeld
religieuze instanties, heeft niet plaatsgevonden. Dit gebrek aan normaliserende
macht resulteert in een traditionalistisch arbeidsethos. Een moderner arbeidsethos
kan (nog) niet afgedwongen worden, noch door externe dwang noch door zelfdwang. 

13.2 Aids, zelfdwang, 

arbeid en gender
In verband met de aids-bestrijding zou meer zelf-

dwang bij vooral het mannelijke gedeelte van de bevolking welkom zijn. Deze zelf-
dwang zou vooral betrekking moeten hebben op consequent condoomgebruik en op
respect voor de seksuele autonomie van vrouwen. 

“De bevolking ten zuiden van de Sahara wordt...voorgesteld als veel seksueel actiever dan wij

westerlingen. Veelvuldige seksuele contacten kunnen echter moeilijk als oorzaak gelden voor

een prevalentie van aids van 25 procent van de bevolking in sommige Afrikaanse landen, tegen

minder dan 1 procent in de VS. Hoeveel seks moet worden bedreven om vijftig keer zoveel HIV-

besmetting in Botswana als in Amerika, tachtig keer zoveel als in Frankrijk en duizend keer
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zoveel als op Cuba te produceren? ... In 1999 kwam een rapport van Unaids over deze materie

uit. Er bleek geen correlatie te zijn tussen de hoeveelheid seks en het voorkomen van HIV. ... 

De Zuid-Afrikaanse president Thabo Mbeki had de euvele moed te roepen dat armoede de

belangrijkste oorzaak was. Hij had daarmee gelijk en ongelijk. Zonder seks of besmette naald

geen aids. Maar de besmetting gaat bij gezonde personen anders dan bij ongezonde personen.

... De gezondheid is van groot belang bij de overdraagbaarheid van aandoeningen. In de arme

Afrikaanse landen is momenteel zo’n 30 procent van de mensen ondervoed. Ze lijden aan ver-

schillende besmettelijke en parasitaire ziekten. Allerlei seksueel overdraagbare aandoeningen

komen veel voor, waardoor de besmettelijkheid van aids sterk toeneemt. ... [Ondervoeding]

heeft een desastreus effect op de afweer tegen ziekten. 

Zo bezien had Mbeki gelijk. De aids-epidemie is een teken van armoede. De verspreiding

ervan kan worden gezien als maat voor de afwezigheid van welvaart en gezondheid. ...

Condooms sturen is niet verkeerd, maar iets aan de armoede doen, zet werkelijk zoden aan de

dijk”186. 

Helaas is armoedebestrijding een proces dat generaties kan duren. Op de korte
termijn is veilig seksueel gedrag nodig, maar de internalisering hiervan wordt
belemmerd door het moeilijk bespreekbaar zijn van seksualiteit in het publieke
domein. Voor de preventie van aids dient de relatie tussen deze ziekte, seksueel
gedrag en condoomgebruik de nodige aandacht te krijgen, maar dit blijft een gevoelig
onderwerp in veel Afrikaanse samenlevingen187. 

Terwijl inadequaat condoomgebruik bijdraagt aan een snelle verspreiding van
het virus, is het afdwingen van veiliger seksueel gedrag door externe normaliseren-
de machten (scholen, kerken, etc.) een langdurig proces. En dit vooral in het licht
van de ongelijke genderverhoudingen. Zowel een modern arbeidsethos als veiliger
seksueel gedrag vereisen een zekere disciplinering. 

Ook wanneer goedkope of zelfs gratis aids-remmers beschikbaar komen, blijft
preventie prioriteit nummer één en is de internalisatie van veilig seksueel gedrag
allerbelangrijkst. Bovendien is de effectiviteit van anti-aidsmedicijnen afhankelijk
van de aanwezigheid van een goed functionerende medische infrastructuur. 

Als men bedenkt dat het al niet lukt om een relatief simpele ziekte als malaria
uit te roeien, die niet omgeven is met seksuele taboes en die in principe met al
bestaande middelen voorkomen en bestreden kan worden, dan zal de preventie en
behandeling van aids aanzienlijk moeizamer verlopen. Wanneer de preventie van
aids, de internalisatie van veilig seksueel gedrag en armoedebestrijding dus, niet de
hoogste aandacht krijgt, blijft het dweilen met de kraan open. 

Een adequate medische infrastructuur kan niet opgezet worden zonder econo-
mische ontwikkeling. Goede gezondheidszorg (en ook goed onderwijs) kosten veel
geld dat op de een of andere manier gegenereerd moet worden. De vicieuze cirkel
van onvoldoende economische ontwikkeling � slechte gezondheidszorg en slecht
onderwijs � geringe arbeidsproductiviteit en meer vatbaarheid voor aids � achter-
blijvende economische ontwikkeling � enzovoorts, is moeilijk te doorbreken.
Donoren zouden door de financiering van gezondheidszorg en onderwijs armoede-
bestrijding kunnen faciliteren. 

Met een kwantitatief en kwalitatief inadequate voeding zal aids meer en sneller
slachtoffers maken. Er bestaat een direct verband tussen de hoeveelheid beschikbare
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arbeid en aids. Door het overlijden van veel (vooral jonge) mensen op het platteland
aan aids is er steeds minder arbeid beschikbaar in de landbouwsector. 

The projected loss in the agricultural labour force through AIDS in the nine hardest-hit African

countries in the period 1985-2020 ranges from 26% (Namibia) to 13% (Tanzania). The most-

affected African countries could thus lose up to 26 percent of their agricultural labour force188. 

Bovendien kunnen zieke aids-patiënten zelf minder uren per dag werken en besteedt
de omringende familie veel tijd aan verpleging (en begrafenissen). Het gecombineerde
effect van aids en migratie naar de steden is dat de landbouw steeds meer een onder-
neming van oudere mensen wordt. De kleinere arbeidsinput kan ook een verande-
ring in gewaskalenders tot gevolg hebben in de zin dat achterblijvers kiezen voor
minder arbeidsintensieve gewassen (bijvoorbeeld cassave). 

Van der Veen (2002:315) merkt het volgende op over de aids-epidemie in Afrika: 

“De verwoestende invloed van aids op Afrikaanse samenlevingen zal tot ver in de 21e eeuw

doorwerken. Toch moet het effect van aids op de ontwikkeling van het continent niet worden

overschat. Er bestaat een sterke neiging om aids vooral als een ‘ontwikkelingsvraagstuk’ te

beoordelen. Uiteraard heeft aids een zeer negatieve invloed op de ontwikkelingsmogelijkheden

van Afrikaanse landen, vooral door het overlijden van een aanzienlijk percentage van de meest

productieve leden van de maatschappij. We moeten ons echter realiseren dat Afrika als gevolg

van heel andere redenen (politieke, culturele, economische) in zijn ontwikkeling al lange tijd aan

het ontsporen was. Ook zonder de aids-epidemie had er weinig ontwikkeling plaatsgevonden. 

Dat de epidemie zo uit de hand heeft kunnen lopen, was een gevolg van dezelfde factoren

die ontwikkeling belemmerden. Opnieuw was de zwakke rol en de geringe betrokkenheid van

staten en nationale elites bij vraagstukken die de hele bevolking aangaan een belangrijk deel

van het probleem. Bepaalde hardnekkige culturele patronen komen daar in dit specifieke

geval nog bij. Ter voorkoming van de verdere uitbreiding van de epidemie zou het duidelijker

en vermoedelijk ook effectiever zijn om aids weer gewoon te beschouwen als een ziekte, als een

medisch probleem, dat maatschappelijk gezien onder controle is te krijgen door veranderin-

gen in het seksuele gedrag”. 

In Afrika overheersen mannen de seksuele relaties waarbij hun wil wet is. Veel
vrouwen in Afrika kunnen gedwongen seks en besmetting met het hiv-virus niet
voorkomen. “Afrika was het enige continent ter wereld waar meer vrouwen dan
mannen besmet raakten. In de leeftijdsgroep van 15- tot 19-jarigen werden in landen
als Ethiopië, Malawi, Tanzania, Zambia en Zimbabwe per jongen vijf tot zes meisjes
besmet” (ib.:326). 

Biological and social factors make females more vulnerable to HIV, especially in youth and ado-

lescence. In many places HIV infection rates are three to five times higher in young women

than in young men189. 

De belangrijkste reden dat preventie door ‘veilig vrijen’ in Afrika niet aansloeg, was
vermoedelijk het grote taboe dat rust op praten over seks (Van der Veen 2002:423). 
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Stephen Lewis (1995), UN Special Envoy for HIV/AIDS in Africa, refereert aan het gezeg-
de ‘AIDS has a woman’s face’, dat pas in 2002, meer dan 20 jaar na het begin van de
epidemie, gemeengoed werd. Ook verwijst hij naar Tony Blairs Commission for Africa-
rapport van maart 2005 waarin men de gebruikelijke obligate paragraaf vindt die
laat zien dat de Commissie zich ervan bewust is dat er twee seksen op de wereld zijn.
Grotendeels worden de vrouwen echter, gegeven het feit dat ze absoluut een centra-
le positie innemen in de integriteit en overleving van het Afrikaanse continent,
behandeld zoals ze altijd worden behandeld in zulke veelbelovende studies: in de
kantlijnen, terloops, pro forma. En dat slaat niet alleen op aids; het geldt voor alles,
van handel tot landbouw tot conflictbeheersing tot vredesinitiatieven (ib.). 

Van de zeventien commissieleden waren er dan ook slechts drie vrouw. Dat is
verre van de Beijing minimum doelstelling van dertig procent (ib.). Lewis vermeldt
ook dat in sommige gedeelten van Afrika de HIV-cijfers voor getrouwde vrouwen
hoger zijn dan voor seksueel actieve alleenstaande vrouwen in dezelfde gemeen-
schappen. Bovendien zegt hij dat Afrikaanse leiders, op het hoogste niveau, niet
betrokken zijn wanneer het gaat om de gezondheid van vrouwen. Er is genoeg lip-
service en veel paternalistische mumbo jumbo maar weinig concrete actie (ib.). Kortom,
meer macht voor vrouwen is essentieel in de strijd tegen aids. 

Drinkwater (2003) zegt in dit verband het volgende: 

“Most critically of all, and as yet still far too ignored, the issues which are exacerbated by

HIV/AIDS are first and foremost about gender, even in terms of the situations of orphans. If

there are two factors which have had an overwhelming contribution to the spread of the

HIV/AIDS pandemic in Africa, they are poverty and male sexual power. The latter is grounded

in the fact that males are rarely held accountable for the systematic abuse of female human

rights which occurs across the length and breadth of the African continent. … Gender inequity

[is] the core underlying rights theme, which denies women access to all sorts of fundamental

entitlements – land, pensions, their children, village citizenship, their own property – if their

husband dies, or even divorces her”. 

13.3 Tegenmacht
Als de moderne normaliserende macht alle

levensterreinen bestrijkt, is het dan nog mogelijk om tegenmacht (countervailing
power) te vormen? Kunnen bijvoorbeeld individuele boeren of groepen boeren
genoeg tegenmacht ontwikkelen om de dominante normaliserende macht tegenspel
te bieden? Kunnen boeren weerstand bieden aan het landbouwkundig onderzoek, de
landbouwvoorlichting, het nationale overheidsbeleid, de Europese landbouw-
politiek en de machtige agrarische industrie? 

Veel boeren in Nederland zijn uit de landbouw gestoten en de overblijvers zijn
in een harde concurrentiestrijd verwikkeld. De afhankelijkheid van boeren is toege-
nomen en het begrip ‘zelfstandig ondernemer’ is aan slijtage onderhevig (onder
andere door de toenemende verschulding). 

Aan de ene kant kan men zeggen dat de Nederlandse individuele boeren er niet
in geslaagd zijn om werkelijk onafhankelijke ondernemers te blijven, dit in tegen-
stelling tot hun Afrikaanse collega’s die nog wel zelfstandig zijn. Aan de andere kant
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hebben de Nederlandse boeren als groep in de afgelopen decennia zoveel politieke
en economische macht opgebouwd dat zij andere belanghebbenden (bijvoorbeeld
milieugroeperingen) gemakkelijk konden overvleugelen. Pas recentelijk heeft ‘het
groene front’ aan macht ingeboet. 

De meeste Nederlandse boeren zijn aan de normaliserende macht overgeleverd,
of misschien correcter gezegd, ze hebben zichzelf (meer of minder bewust) aan deze
macht uitgeleverd. De normaliserende macht van het koplopermodel heeft in een
toenemende uniformering geresulteerd, met als extreme posities de tuinbouw-op-
glaswol industrie en de bio-industrie (vooral kippen en varkens). De tegenmacht van
boeren tegenover milieu- en dierenwelzijngroeperingen was sterk maar uiteindelijk
werkten deze tegenmacht en de normaliserende macht van het agro-industriële
complex in dezelfde richting: voortgaande schaalvergroting, verwetenschappelij-
king en industrialisering. 

Met betrekking tot het arbeidsethos heeft de bevrijding van de Middeleeuwse
horigen uit de traditionele macht van de adel en geestelijkheid uiteindelijk in hun
disciplinering en normalisering (om Foucaults termen te gebruiken) geresulteerd.
Het oude traditionalistische arbeidsethos transformeerde in een modern arbeids-
ethos. De traditionele macht van de adel en geestelijkheid werd vervangen door de
moderne normaliserende macht van de kapitalistische maatschappij. 

Zoals de Nederlandse boeren aanzienlijke tegenmacht opbouwden door boeren-
organisaties en coöperatieve banken, trachtten (fabrieks)arbeiders dat te doen door
het oprichten van vakbonden. De moderne normaliserende macht vestigt zich door
de traditionele macht, die op ongelijkheid, status en hiërarchie berust, te bestrijden
(Achterhuis 1988:293). Deze normaliserende macht is ongrijpbaarder en veelomvat-
tender dan de oude op status gebaseerde macht van bijvoorbeeld de traditionele
artsen. In de moderne gezondheidszorg is de afhankelijkheid van de patiënt er
bepaald niet minder op geworden (ib.:294). 

Op soortgelijke wijze kan men beargumenteren dat de bevrijding van de ontwik-
kelingslanden uit de koloniale onderdrukking een bevrijding van de traditionele
macht was. De daarop volgende ontwikkelingssamenwerking bleek echter een over-
gave aan de veelomvattende normaliserende macht van instituties zoals Wereldbank
en IMF. De disciplinering en normalisering opgelegd door deze multilaterale insti-
tuties, en in hun kielzog de bilaterale donoren, resulteerde vaak in gestan-
daardiseerde programma’s voor onderling sterk verschillende ontwikkelingslanden.
Voorbeelden zijn de Structural Adjustment Policies en Poverty Reduction Strategy
Programmes. 

Ondanks het jargon van participatie en ownership is het duidelijk dat deze disci-
plinering ‘voor eigen bestwil’ uiteindelijk wordt afgedwongen door overweldigende
financiële macht. Hoewel de countervailing power van ontwikkelingslanden nog
gering is, beginnen de grote opkomende economieën (Brazilië, India en China) zich
nu meer en meer te roeren. 

De andere kant van het verhaal is echter dat de geringe capaciteit van overheden
in Sub-Sahara Afrika om ontwikkelingsprogramma’s te plannen en uit te voeren, de
wijdverbreide corruptie en de kloof tussen stedelijke elites en platteland, zo’n veel-
omvattende disciplinering door multi- en bilaterale donoren nodig kan maken.
Vanuit dit oogpunt is het begrijpelijk dat donoren zo veel mogelijk de touwtjes in
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handen willen houden, opdat fondsen zo effectief en eerlijk mogelijk worden
besteed. 

Alleen gebeurt dit op een erg verhullende wijze in een wolk van politiek correct
jargon zonder dat donoren en lokale overheden de vinger op de zere plek durven
leggen. Meer openheid en eerlijkheid omtrent werkelijke machtsverhoudingen en
capaciteiten zouden op den duur tot betere resultaten leiden. De onderhuidse
fricties tussen donoren en ontwikkelingslanden tengevolge van niet-geëxpliciteerde
problemen werken contraproductief. 

Hetzelfde geldt voor de omfloerste omgang met onderwerpen zoals corruptie en
arbeidsethos. Met de huidige tendens tot basketfunding onder donoren is openheid
over het gevoelige onderwerp corruptie meer dan ooit gewenst190. Anders kan deze
op zich positieve ontwikkeling snel ontaarden in toenemende corruptie. Ook de
explicitatie van conflicterende houdingen tegenover arbeid verduidelijkt een
belangrijk aspect van het ontwikkelingsproces en faciliteert daarmee de ontwikke-
lingssamenwerking. 

13.4 Een houding 

van onmacht
Een beroemde stelling van Foucault luidt ‘waar macht is,

bestaat verzet’, maar hij weigert concrete verzetsmogelijkheden aan te wijzen.
Volgens velen zou Foucault nergens aangeven waar verzet en tegenmacht zich
kunnen ontwikkelen (Achterhuis 1988:270). Gemakkelijke oplossingen zijn volgens
Foucault niet voorhanden, maar hij zat ook in een soort theoretische impasse met
betrekking tot de concepten macht en verzet (ib.:271). In het normaliseringsproces
verzet men zich niet tegen de macht maar levert men zich eraan uit. Hoe kan men
dan aan de veelomvattende normaliserende macht ontsnappen? “Binnen de genor-
maliseerde ruimte [leidt] elk verzet tot een versterking van de heerschappij van de
[macht]” (ib.:274). 

Volgens Achterhuis lukt het Foucault pas in zijn laatste werken het bovenstaande
dilemma te overstijgen. Foucault spreekt daar van zelfdisciplinering, een bewuste
vormgeving van het eigen bestaan en van levenskunstvertogen of vrijheidspraktijken.
In vrijheidspraktijken speelt de (bewuste) mimese een belangrijke rol. 

“Het model dat men probeert na te volgen wordt echter...bewust gekozen. Juist vanwege deze

bewuste levensstilering wordt het geen norm in de moderne zin. ...Foucault [maakt] een onder-

scheid tussen ‘vrijheidspraktijken’ en ‘bevrijdingspraktijken’... Bevrijdingspraktijken leiden

steeds tot nieuwe normaliseringen ... vrijheidspraktijken stellen zich hier bewust buiten. Dat

laatste heeft ook te maken met het gegeven dat er bij vrijheidspraktijken steeds sprake is van

een beperkte groep. Het gaat om lokale praktijken zonder normaliseringsdwang naar ‘de

ander’ (ib.:274,275). [Binnen aparte ruimten kunnen groepen mensen hun eigen leven gestalte

geven]. 

Uiteindelijk moet het verzet misschien niet zozeer als tegenmacht worden gedacht maar,

zoals Foucault aanduidt, als het gaan van een eigen weg, het creëren van een eigen ruimte, los

van de macht. Fundamenteel verzet tegen de [normalisering] lijkt alleen maar mogelijk door
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de norm te negeren, door niet te participeren binnen de normaliseringsinstituties. We kunnen

hier eerder spreken van een houding van onmacht, van het aan de kaak stellen van de macht,

dan van het vormen van tegenmacht. 

Bij het vormen van tegenmacht wordt de norm, ook al wil men die eventueel inhoudelijk

veranderen of voor meer mensen laten gelden, steeds bevestigd. ...men blijft gevangen binnen

de strategie van de macht. De macht van de norm berust op erkenning ervan, op deelname aan

het normaliserende systeem, zelfs al gebeurt dat in de vorm van verzet. Participatie is nood-

zakelijk om [de normaliserende macht] in stand te houden” (ib.:275). 

Als een groep boeren tegenmacht opbouwt in boerenorganisaties, dan blijft dit verzet
toch binnen het systeem van de normaliserende macht gevangen. Het alternatief – het
aannemen van een houding van onmacht, het gaan van een eigen weg – klinkt mij vrij
utopisch in de oren. Zoals Foucault zelf aangeeft, gaat het bij vrijheidspraktijken om
kleine groepen mensen. Is het misschien zo dat onmachtspraktijken alleen voor
kleine groepen individuen met sterk ontwikkelde persoonlijkheden mogelijk zijn,
aangezien het niet gemakkelijk is om buiten gevestigde kaders te treden? 

En zullen deze kleine groepen dan een uitstralingseffect hebben? Zijn
onmachtspraktijken een reële optie voor de miljoenen armen in ontwikkelings-
landen? En tenslotte, hoe kan men (in praktische termen) de norm negeren en de
normaliseringsdwang naar de ander overstijgen? Indien het bewust kiezen voor
onmachtspraktijken een populaire strategie zou worden, zou dan het gevaar van de
(grotendeels onbewuste en negatief-georiënteerde) mimetische begeerte niet
opnieuw de kop opsteken? 

De kleine groep ecologische boeren in Nederland hebben (althans ten dele) een
onmachtspraktijk gevormd. Het effect op het conventionele landbouwsysteem is
echter gering geweest en het toekomstige uitstralingseffect is moeilijk te voor-
spellen. In de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw waren zowel linkse poli-
tieke activisten (die countervailing power of tegenmacht wilden opbouwen) als hippies
(die een counterculture of een houding van onmacht propageerden) actief. Beide groe-
pen werden echter al snel ingekapseld door het mainstream systeem. Zal dit ook niet
met nieuwe vormen van tegenmacht en onmacht gebeuren? 

De reden dat de counterculture is ingekapseld door de mainstream culture is mijns
inziens de onvervulde mimetische begeerte. De menselijke kuddegeest, de neiging
tot aanpassing en onderwerping aan het mainstream systeem, is gerelateerd aan de
mimetische begeerte. Het moge duidelijk zijn dat een houding van onmacht meer
uitzondering dan regel is. 

Het dilemma dat binnen de genormaliseerde ruimte elk verzet tot een versterking
van de normaliserende macht leidt, geldt ook voor de positie van ontwikkelings-
landen ten opzichte van multi- en bilaterale donoren. Als een ontwikkelingsland zich
verzet tegen de disciplinering door Wereldbank en IMF stopt de kredietverschaffing
door deze multilaterale instanties. Vervolgens trekken ook de bilaterale donoren en
het internationale bedrijfsleven zich terug uit het betreffende land. Het gevolg is
stagnatie die alleen door een hernieuwde ‘onderwerping’ aan het regime van
Wereldbank en IMF kan worden doorbroken. 

Het adopteren van een houding van onmacht, een bewuste keuze niet te parti-
ciperen in deze normaliseringsinstituties, is een welhaast onmogelijke opgave voor
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arme landen. Ook eigenzinnige mensen (self-willed people) zoals bijvoorbeeld
President Nyerere van Tanzania is het niet gelukt om aan de normaliserende macht
te ontsnappen. 

Het gaat Foucault om meer dan het simpele parool ‘niet aan het spel mee te
doen’. Sinds in de moderne maatschappij nauwelijks alternatieve ruimten meer
bestaan, is het zaak “alternatieve ruimten af te bakenen waar andere regels gelden
dan die van de macht” (Achterhuis 1988:276). Alleen een levenshouding van
onmacht kan de schaarste overwinnen doordat ze de schaarste ontkent en aldus de
macht vermindert (ib.:307). 

Achterhuis beweert dat het Foucault gelukt is om het dilemma – verzet versterkt
juist de normaliserende macht – te overstijgen door de introductie van het begrip
onmacht. Maar de verwerkelijking van de bijbehorende vrijheidspraktijken blijkt in
de praktijk niet eenvoudig te zijn. Van een op grote schaal overstijgen (transcenderen)
van het dilemma tussen tegenmacht en normaliserende macht is nog geen sprake. De
adoptie van een levenshouding van onmacht vooronderstelt mijns inziens het
transcenderen van de mimetische begeerte. Dat is echter geen eenvoudige zaak
binnen het kader van de meest voorkomende bewustzijnstoestanden (we komen
hierop terug in het deel Bewustzijnsontwikkeling en gedragsverandering). 

13.5 Macht als een gevolg

van participatie
De Franse filosoof Etienne de La Boétie zei al in 1577

in zijn Discours de la servitude volontaire (vertoog over de vrijwillige slavernij) dat het
zich onttrekken aan de werkingen van de macht soms belangrijker kan zijn dan het
vormen van tegenmacht. 

“[Met macht is het] precies zoals met een vuur dat van een vonkje groeit en steeds groter wordt

zo lang het hout vindt om te branden. En zonder dat er water op is gegooid om het te blussen,

maar alleen doordat er geen hout meer bij wordt gedaan, verteert het vuur zichzelf – omdat

het niets anders heeft om te verteren – en verliest alle kracht, en is geen vuur meer” (de La

Boétie: in Achterhuis 1988:275). 

Als men de normaliserende macht niet (meer) gehoorzaamt, wordt zij als een wortel
die geen vocht vindt en sterft. De filosoof Bruno Latour zegt: 

“macht is niet iets dat men kan bezitten – het moet inderdaad eerder als een gevolg dan als een

oorzaak van actie gezien worden. ...het begrip ‘macht’ kan gebruikt worden als een geschikte

manier om het gevolg van een collectieve actie samen te vatten, het kan echter niet verklaren wat

de collectieve actie bij elkaar houdt. ...de maatschappij is niet hetgeen dat ons bij elkaar houdt,

het is wat bij elkaar wordt gehouden. De sociale wetenschappers hebben het gevolg voor de oor-

zaak aangezien, het passieve voor het actieve, hetgeen gelijmd wordt voor de lijm. 

Het verwijzen naar een reservoir van energie, of het nu om ‘kapitaal’ of ‘macht’ gaat, om het

gehoorzame gedrag van de massa’s te verklaren, is dus zinloos. Dit reservoir is vol voor zolang

men het niet nodig heeft, dat is zolang anderen het plichtsgetrouw vullen. Het is leeg wanneer
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men het nodig heeft, dat is wanneer de anderen het niet langer vullen. Er valt niet te ontkomen

aan deze paradox. Hoe veel macht men ook schijnt te accumuleren, het is altijd nodig het te ver-

krijgen van de anderen die de actie ondernemen…” (Latour 1986: in Leeuwis 1993:107). 

De val van de Berlijnse Muur is een indrukwekkend voorbeeld waarop Latours inter-
pretatie van het begrip macht van toepassing is. Zo gauw een bepaald aantal men-
sen ‘macht’ op een andere manier gaat interpreteren, i.c. power to the people, worden
regeringen machteloos191. Een ander (lager bij de grond) voorbeeld is de studie van
Termeer (1993) naar de dynamiek en inertie rondom het Nederlandse mestbeleid.
Hierin wordt geconcludeerd dat de varkenshouders, overheid en milieubeweging
macht hebben in zoverre en zolang buitenstaanders macht aan hen toekennen. 

Het vermogen of de macht van managers om gebeurtenissen te beïnvloeden is
kleiner dan algemeen gedacht wordt. Wagemans (1987) heeft onderzocht waarom de
toepassing van rationele planning en besluitvormingsmodellen in overheidsbureau-
cratieën zo vaak problematisch is. Zijn conclusie is dat de formele macht om beslis-
singen te nemen over wat er zou moeten gebeuren groot is aan de top en klein aan
de basis van organisaties. De feitelijke macht om beslissingen te nemen over wat er
daadwerkelijk gebeurt is echter klein aan de top en groot aan de basis van organisa-
ties (ib.:105). Met andere woorden, uiteindelijk zijn het de stafleden aan de basis van
organisaties die bepalen wat er echt gebeurt. 

De rationele planning en besluitvormingsmodellen die bureaucraten gebruiken
bestrijken blijkbaar niet het wijde spectrum van menselijk gedrag: rationaliteit is
slechts één aspect van menselijk gedrag. Het is mijn overtuiging dat maatschappe-
lijke veranderingen gegrondvest zijn in het (collectieve) gedrag van individuen. In
het ontwikkelingsproces neemt het individu aldus een sleutelpositie in. 

De observaties van Hyden over de uncaptured peasantry en de economy of affection
in Tanzania verwijzen naar de dichotomie tussen de formele regeringsmacht en de
informele, feitelijke macht van de boeren (hoofdstuk 9). Millar (1996:22) zegt dat
voor de mensen in Noord-Ghana de regering een anonieme entiteit is, waarop zij
beslag trachten te leggen maar onafhankelijk waarvan zij hun levensstijl zullen
voortzetten. Hetgeen Latour hierboven over macht zegt is hiermee in overeenstem-
ming. 

De bovenstaande abstracte analyse van het begrip macht kan nutteloos lijken.
Het begrip macht (en ook schaarste) heeft in het dagelijks leven een duidelijke bete-
kenis, dus wat moeten we met deze ‘diepgaande’ analyses die de wereld op zijn kop
lijken te zetten. Voor praktisch ingestelde mensen die vooral iets willen dóen, kan de
bovenstaande analyse vaag zijn en zonder enige concrete aanwijzingen om tot prak-
tische oplossingen te komen. Toch is reflectie op zulke zaken nodig om überhaupt
tot oplossingen te kunnen komen. Er is niets zo praktisch als een goede theorie
(Bawden 1995). We kunnen niet zonder brakes and breaks om de voortdenderende
trein van het moderne leven (inclusief de ontwikkelingssamenwerking) af te
remmen en, zo nodig, bij te sturen. 
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13.6 Het wereldvoedsel-

probleem en macht
De geïndustrialiseerde landbouw in het westen

verkeert in een crisis. Meer en meer symptomen van een ziek landbouwsysteem
duiken op, zoals de ‘gekkekoeienziekte’, varkens- en vogelpest, mond- en klauwzeer
en kostbare overproductie192. Tegelijkertijd is er sprake van temporele honger en
structurele ondervoeding bij miljoenen mensen in ontwikkelingslanden. De interna-
tionale onderhandelingen over vrijhandel en landbouwpolitiek verlopen moeizaam
en zelden in het voordeel van de arme landen. De gapende kloof tussen rijke en
arme landen wordt groter in plaats van kleiner. Bovendien ziet het er niet naar uit
dat de situatie spoedig drastisch zal veranderen. De economische groei in de rijke
landen wordt door de ICT revolutie en biotechnologie verder versneld, terwijl Sub-
Sahara Afrika worstelt met gigantische economische, politieke en sociale problemen
en de aids-epidemie. 

Het lijkt meer dan ooit nodig effectieve (werkzame) en efficiënte (betaalbare)
manieren te vinden om tegelijkertijd het gedrag van individuen en maatschappe-
lijke instituties te veranderen, zowel in het Noorden als Zuiden. De oplossing van
het wereldvoedselprobleem vraagt om samenwerking tussen talrijke actoren en
instituties. 

Achterhuis (1988:343) zegt in zijn boek ‘Het rijk van de schaarste’ het volgende: 

“[In de biologische landbouw wordt] de natuur niet als te overwinnen vijand gezien,

maar...wordt uitgegaan van een fundamenteel vertrouwen in het ‘genoeg’, ja zelfs in de over-

vloed die de natuur kan schenken. Zowel naar de natuur toe, maar in veel gevallen ook in de

menselijke verhoudingen (de relatie producent/consument) wordt hier de logica van de

schaarste doorbroken. Wie alleen maar over soberheid en versobering praat, blijft in deze logi-

ca gevangen. Het gaat eerder om een houding waarin uitgegaan wordt van het vertrouwen dat

overvloed potentieel aanwezig is”. 

Tegenover het gebruikelijke wantrouwen, waardoor wij menen altijd juist dat te
moeten begeren wat een ander heeft, plaatst Achterhuis hier een fundamenteel
vertrouwen in het genoeg. Zo’n houding gekarakteriseerd door een vertrouwen in
potentiële overvloed, waardoor we juist niet meer hoeven te begeren wat een ander
bezit, is een noodzakelijke voorwaarde voor synergetische samenwerking. The art of
fostering synergy wordt mogelijk door het vestigen van win-winsituaties, synergie be-
tekent dat 1+1 = >2. Er is dan geen sprake van een zero-sum game – where one’s gain is
another’s loss – maar van een positive-sum game in which all gain. 

Zulke synergetische samenwerking is echter alleen mogelijk wanneer er tussen
twee partijen een hoog niveau van vertrouwen heerst, wat op zijn beurt een ver-
trouwen in het genoeg veronderstelt bij elk van deze partijen. Zoals we later zullen
zien is een houding van een fundamenteel vertrouwen in het genoeg kenmerkend
voor personen met een hoog ontwikkeld niveau van bewustzijn. 

Het doorbreken van de logica van de schaarste vereist vertrouwen. Zowel in het
Noorden als Zuiden kan men (in principe) uit het rijk der schaarste stappen, maar

213

H
et o

n
tw

ik
k

elin
g

spro
c

es: sc
h

a
a

r
ste, m

ac
h

t en
 tec

h
n

o
lo

g
ie

VEijk-def2  17-02-2007  11:39  Pagina 213



door de dwang van het overheersende systeem is dat niet gemakkelijk. Op de laatste
pagina van zijn boek zegt Achterhuis: 

“Er zal...al veel gewonnen zijn als individuen de juistheid van de analyse van Hobbes [‘een oor-

log van allen tegen allen’ of de mimetische begeerte als de ‘natuurlijke toestand van de mens’]

inzien en niet alleen op oplossingen op collectief economisch of politiek niveau blijven

wachten. … Waar collectiviteiten hun beloften over de opheffing van de schaarste niet waar-

maken, ja, deze zelfs verder verbreiden, kunnen individuen deels wel weigeren om in het rijk

van de schaarste te leven, waardoor ‘derden’ misschien iets minder het geweld ervan zullen

ervaren” (Achterhuis 1988:345). 

Waar Achterhuis eerder in hoofdstuk 12 vooral de maatschappelijke kant van de
schaarste benadrukte, legt hij hier, zij het in voorzichtige bewoordingen, toch de
nadruk op het feit dat individuen het startpunt zullen moeten zijn in het opheffen
van de schaarste (individuen die wel altijd in specifieke maatschappelijke ver-
houdingen leven). De weigering om te participeren in het rijk van de schaarste, de
adoptie van een levenshouding van onmacht dus, is uiteindelijk een individuele
aangelegenheid. Een kleine groep gelijkgezinden kan deze stap vergemakkelijken
maar uiteindelijk zal toch ieder voor zich moeten beslissen. 

Zoals hierboven gezegd vereist de adoptie van een levenshouding van onmacht
het overstijgen van de mimetische begeerte (paragraaf 13.4). Onmachtspraktijken
zijn waarschijnlijk alleen voor individuen met een (uitzonderlijk) sterke persoon-
lijkheid een reële optie. Het aantal mensen dat uit het rijk van de schaarste stapt zal
klein blijven zolang er maar weinig autonome individuen zijn. Om op grote schaal
aan de normaliserende macht te kunnen ontsnappen lijkt een of andere vorm van
persoonlijkheidsontwikkeling onontbeerlijk. Bewustzijnsontwikkeling bevordert
individuele autonomie (zie het deel Bewustzijnsontwikkeling en gedragsverandering). 
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Intermezzo

De interpretatie van Hobbes van ‘de natuurlijke toestand van de mens’ als ‘een ongebreidelde mimetische

begeerte’ is op het eerste gezicht correct en verklaart de huidige toestand van de wereld heel goed.

Tegelijkertijd is zijn analyse echter ‘oppervlakkig’ in de zin dat ze gebaseerd is op een ‘oppervlakkig’ bewust-

zijnsniveau. Zowel in de tijd van Hobbes als nu ervaren de meeste mensen slechts drie verschillende

bewustzijnstoestanden, namelijk het waak-, slaap- en droombewustzijn. 

Hobbes’ analyse is gegrondvest in het waakbewustzijn zoals alle intellectuele analyses dat zijn.
Men kan echter niet uitsluiten dat er, naast de drie algemeen gekende bewustzijnstoestanden, nog
andere bewustzijnstoestanden mogelijk zijn. En daarmee ook andere ‘natuurlijke toestanden van de
mens’ die weliswaar niet vaak (of misschien zelfs zelden) voorkomen, maar die in principe wel moge-
lijk zijn. 

Indien meer mensen die andere, minder oppervlakkige bewustzijnstoestanden zouden kunnen
ervaren, en deze ervaring het waakbewustzijn zou ‘doortrekken’ en ‘verdiepen’, dan zou Hobbes’
analyse en interpretatie van ‘de natuurlijke toestand van de mens’ misschien aangepast moeten
worden. Op het niveau van het meest gangbare waakbewustzijn is Hobbes’ analyse dus correct, maar
ik wil de mogelijkheid openhouden van andere bewustzijnsniveaus die de analyse van ‘de natuurlijke
toestand van de mens’ kunnen beïnvloeden. 
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In het hierboven gegeven citaat zegt Achterhuis dat individuen niet alleen op op-
lossingen op collectief economisch of politiek niveau (structurele oplossingen dus)
moeten blijven wachten, maar zelf (deels) een houding van onmacht kunnen adop-
teren. Dat collectiviteiten hun beloften over de opheffing van de schaarste niet
(kunnen) waarmaken, blijkt onder andere uit de plechtige verklaring van de Wereld-
voedselconferentie uit 1974 in Rome:

“dat binnen tien jaar geen kind met honger naar bed zal gaan, en geen gezin meer zal hoeven

te vrezen dat het de volgende dag geen eten krijgt, en dat van geen enkel menselijk wezen de toe-

komst en de capaciteiten verminkt zullen worden door ondervoeding” (Achterhuis 1988:345; mijn

cursivering). 

Helaas zijn er de afgelopen decennia veel van dit soort plechtige verklaringen afge-
legd zonder dat de doelstellingen ooit bereikt zijn. Zo weten we nu al dat de
Millennium Development Goals (gedefinieerd in 2000) niet gehaald zullen worden
ondanks de recente beloften van Blairs Commission for Africa. Het volgende citaat van
Köhler over (vermijdbare) kindersterfte laat zien waar de problemen en oplossingen
liggen193. 

“Jaarlijks gaan ruim tien miljoen kinderen jonger dan vijf jaar dood aan ziekten als diarree,

longontsteking en malaria. Dat hoeft helemaal niet. Dit jaar was de dood van zes miljoen

kinderen te vermijden geweest als de bewezen werkzame therapieën hen hadden bereikt. …

[Deze] kinderdood heeft weinig met aardbevingen, hongersnoden en overstromingen te maken.

De grote aantallen sterven gewoon, dag in dag uit, na een voedsel- of luchtweginfectie. … 

In 2015 moet de sterfte van nul- tot vijfjarige kinderen met tweederde zijn afgenomen, ten

opzichte van 1990. Dat doel hebben de lidstaten van de VN in 2000 gesteld. Maar de Bellagio

Study Group [genoemd naar de Italiaanse plaats Bellagio waar een grote conferentie plaats-

vond] ziet aankomen dat die vermindering bij lange na niet wordt gehaald. Halverwege de

jaren tachtig hadden VN-organisaties zich voorgenomen de kindersterfte in 2000 met een

derde te reduceren, ten opzichte van 1990. Dat goede voornemen voor de eeuwwende is ook op

geen stukken na gehaald. Het resultaat bleef steken op een magere tien procent reductie. … 

...In het vorige decennium stagneerde de afname van kindersterfte. De sterfte van nul- tot

vijfjarigen liep [wereldwijd] weliswaar verder terug (van 93 per 1000 geboorten in 1990 tot

83 per 1000 in 2000), maar het tempo van de daling nam af. In Europa ligt de kindersterfte

inmiddels al een stuk onder de 10 per 1000 [Van de 10 landen met de hoogste kindersterfte

liggen er negen in Afrika, alle met een kindersterfte van 200-300 per 1000 geboorten]. … In de

jaren negentig stortte in veel landen de schamele infrastructuur van de gezondheidszorg in en

stagneerde bijvoorbeeld het succes van vaccinatiecampagnes. … ‘In de nieuwe competitieve

wereldeconomie is het met kinderoverleving en de gezondheid van moeders niet goed gegaan’,

concludeert de Bellagio Study Group. … 

[Twee simpele maatregelen zoals borstvoeding (13%) en met insecticiden behandelde klam-

boes (7 %) zouden samen al 20% van alle sterfgevallen kunnen voorkomen]. … Klamboes en

malariageneesmiddelen, beide beschikbaar en niet duur, kunnen samen ruim een miljoen

(12%) nul- tot vijfjarigen van de malariadood redden. 

De therapie die de meeste levens redt (en die in de getroffen landen nog maar voor 1 op de

5 kinderen beschikbaar is) is de orale rehydratie therapie (ORT) tegen diarree. Jaarlijks sterven
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er 2,1 miljoen kinderen aan diarree. Dat is een ongelooflijk hoog aantal waar bijna 1,5 miljoen

(15% van alle doden) van af kan als de zieke kinderen ORT krijgen. ORT bestaat er uit dat

diarreepatiënten tegen uitdroging en uitputting worden beschermd door ze water met daarin

opgelost een juiste hoeveelheid zouten en suikers te laten drinken. Niet voor niets noemde een

commentator in The Lancet enkele jaren geleden ORT ‘de belangrijkste medische verworvenheid

van de twintigste eeuw’. … De belangrijkste uitdaging is om wat we al kunnen in de praktijk te

brengen. … 

...In het algemeen staat – afgezien van het verminderen van leed – het ‘nut’ van het terug-

dringen van kindersterfte buiten kijf. De ervaring van landen waar de kindersterfte inmiddels

laag is leert dat landen waar de kindersterfte afneemt snel hun demografische transitie door-

maken. Er is even sprake van overbevolking, maar binnen een generatie neemt het aantal

geboortes af, worden de gezinnen kleiner, krijgt de vrouw een zelfstandiger en onafhankelijker

positie en gaat het economisch beter. Minder kindersterfte betekent al snel ook minder

geboorten. … 

Het kost 7,5 miljard dollar per jaar om beschikbare therapieën en preventieve maatregelen

op een deel van de getroffenen te kunnen toepassen. … [dat] is geen geld. De Bellagiogroep

suggereert dit door in The Lancet te schrijven dat Noord-Amerikanen en Europeanen ieder jaar

17 miljard uitgeven aan voedsel voor hun huisdieren. … 

HIV/AIDS is een nieuwe epidemiologische uitdaging; het is een ziekte die duur is om

verspreiding onder kinderen te voorkomen. Andere ziekten en ziekte-oorzaken die makkelijk

en goedkoop bestreden kunnen worden, veroorzaken 19 van de 20 vermijdbare kindersterften.

HIV/AIDS hoort daar niet bij en zal, op een paar landen in Afrika na, ook geen belangrijke killer

van jonge kinderen worden. … 

[Een probleem is de projectmatige aandacht voor bepaalde ziekten, zoals AIDS, lepra, tuber-

culose en polio, waardoor] een aantal gefragmenteerde zorgsystemen ontstaat in plaats van

een gecoördineerde actie die aan de behoeftes van kinderen en hun familie tegemoet komt. …

Maar ja, [borstvoeding en ORT zijn] geen sexy onderwerp waar met grote affiches en adverten-

ties in dagbladen een inzamelingsactie voor op gang komt, zoals voor lepra- en aids-kinderen”. 

Er is geen schaarste aan mooie doelstellingen, effectieve en goedkope preventie- en
behandelingsmethoden of geld, maar wel aan een bereidwilligheid en capaciteit om
simpele maatregelen te treffen. De gerichtheid van het dominante internationale
medische systeem op westerse high tech en magic bullet solutions is niet bevorderlijk
voor het uitvoeren van zoiets simpels als een ORT programma. Deze focus op sexy
onderwerpen omvat ook de fondsenwerving via onder andere televisie. 

Daarnaast is de bereidheid en capaciteit van donoren en lokale staf om effectief
samen te werken een groot probleem. Zonder coördinatie en synergetische samen-
werking kunnen zelfs de meest voor de hand liggende maatregelen niet uitgevoerd
worden. Dit voert terug op een gebrek aan vertrouwen en op het niet overstijgen van
de mimetische strijd – de onderlinge competitie die erop gericht is anderen te over-
troeven. Ook donororganisaties willen vooral ‘scoren’ met door hen gefinancierde
projecten. 

Aangezien het onderwijsniveau van plattelandsvrouwen in Sub-Sahara Afrika
laag is, zijn voor deze doelgroep evidente zaken zoals borstvoeding, ORT en klam-
boes waarschijnlijk helemaal niet zo voor de hand liggend. Frequente en participa-
tieve voorlichting is nodig maar dat vereist veel goed opgeleide menskracht. 

216

O
n

tw
ik

k
elin

g
 en

 a
r

b
eid

seth
o

s in
 S

u
b

-S
a

h
a

r
a

 A
fr

ik
a

VEijk-def2  17-02-2007  11:39  Pagina 216



Naast het terugdringen van de kindersterfte is het belangrijk om er voor te zorgen
dat de overlevende kinderen zo goed mogelijk gevoed worden. De verklaring van de
Wereldvoedselconferentie uit 1974 verwees naar de verminking van potentiële capa-
citeiten door ondervoeding. Dertig jaar later worden de potentiële capaciteiten van
miljoenen kinderen nog steeds verminkt door inadequate voeding, inadequaat in
kwantitatief en/of kwalitatief opzicht. 

Wanneer kinderen zich in de baarmoeder en in de eerste levensjaren niet opti-
maal ontwikkelen door een gebrek aan voedingsstoffen, kan dit op latere leeftijd
niet gecompenseerd worden door goede voeding en/of goed onderwijs. Dit is een
ontzettend belangrijk punt. De preventie van de verminking van potentiële capa-
citeiten zou zeer hoog op elke ontwikkelingsagenda moeten staan. Alle investerin-
gen op latere leeftijd in wat voor curatief-gerichte ingrepen dan ook (zoals betere
voeding, gezondheidszorg en onderwijs) zijn gedeeltelijk weggegooid geld. De sub-
optimale ontplooiing in de eerste levensjaren (in en buiten de baarmoeder) van een
aanzienlijk gedeelte van de bevolking zou wel eens een van de belangrijkste oorza-
ken van de achterblijvende ontwikkeling in Sub-Sahara Afrika kunnen zijn. 

Prakash Shetty, een voedingsdeskundige van de FAO, zegt: 

“It’s an axiom of development to say that women are the linchpin of sustainable growth. The

research on foetal undernutrition reinforces that message, because what hunger does to a foe-

tus will shackle the adult to ill-health for life”194. 

Een ander treurig, langetermijnaspect van inadequate voeding is dat de suboptimale
ontplooiing van de ene generatie repercussies heeft voor de volgende generatie, niet
alleen op fysiologisch gebied maar ook omdat opeenvolgende generaties kennis en
kunde doorgeven. Het belang van human capital (in fysiologische, psychologische,
sociale en spirituele zin) kan niet genoeg benadrukt worden. 

Inadequate voeding heeft uiteraard ook gevolgen voor de beschikbare hoeveel-
heid arbeid. Hard werken met een lege maag is niet gemakkelijk. Naast een
voldoende energievoorziening speelt echter ook het arbeidsethos een rol. Mensen
kunnen goed gevoed en hoog opgeleid zijn maar toch suboptimaal presteren
vanwege een inadequaat arbeidsethos. Dat kan gelden voor Afrikanen maar ook voor
westerse ontwikkelingsdeskundigen. 

Hans Eenhoorn, lid van de United Nations Millennium Taskforce on Hunger, zegt dat
een mens die het met minder dan 1.900 kilocalorieën per dag moet stellen niet goed
kan werken en leren. Van de 840 miljoen chronisch hongerigen op aarde leven er
bijna 200 miljoen in Afrika. In veel landen van oostelijk, zuidelijk en Midden-Afrika
is minstens 35 procent van de bevolking chronisch ondervoed. Daarnaast kampen
wereldwijd nog eens ruim een miljard mensen met ‘verborgen honger’. 

“Ze krijgen te weinig vitaminen en mineralen binnen. Hun IQ blijft achter. Hun afweersysteem

verzwakt. ‘Verborgen honger’ remt hun lichamelijke en geestelijke ontwikkeling. Terwijl er

geen enkele reden is waarom mensen honger zouden moeten lijden in de wereld van

vandaag... De mensheid produceert een overvloed aan voedsel. Hoe honger kan worden uitge-

bannen, is in grote lijnen al lang en breed bekend. ... [Chronische hongerlijders zijn volgens

Eenhoorn] te hongerig om te werken en te arm om te eten”195. 
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Dick Wittenberg zegt het volgende over een voor zijn leeftijd te klein en licht 3-jarig
jongetje op het platteland van Ghana: 

“Wat je niet kunt zien, is dat zijn brein nooit tot volle wasdom is gekomen. Op school...zal [hij]

nooit een hoogvlieger worden. In de eerste twee levensjaren zat er in zijn voedsel onvoldoende

jodium. Dat scheelt al gauw 10 tot 15 punten op zijn intelligentiequotiënt. Wat er intellectueel

inzat bij zijn geboorte, komt er nooit meer uit. ... [In Afrika heeft een op de drie kinderen een

gebrek aan jodium]. [Door de ‘verborgen honger’ krijgen mensen] niet genoeg jodium, ijzer,

zink en vitamine A binnen. ... Hun werkkracht blijft achter. Volgens een recent rapport van het

Micronutrient Initiative gaat jaarlijks 2 procent van het Afrikaanse BNP verloren door het vita-

mine- en mineralentekort”196. 

Robert Kates, leider van het World Hunger Program aan de Brown University in Rhode
Island, schreef in 1993 over het goochelen met hongercijfers door het ontbreken van
een eenduidige definitie van honger. In Tabel 4 wordt aangegeven hoeveel van de
ongeveer 5,2 miljard wereldbewoners in 1993 als hongerigen bestempeld zouden
moeten worden bij verschillende gehanteerde normen197. 

Met de laatste norm in deze tabel konden 5,9 miljard mensen gevoed worden,
13 procent méér dan er in 1993 rondliepen. Dan zou de honger in de wereld louter
een verdeelprobleem zijn. 

Tabel 4: Aantal hongerigen in 1993 bij verschillende normen voor honger

Norm voor honger/ondervoeding Aantal hongerigen

in miljarden

Noord-Amerikaanse overheidsnorm voor gezond eten 2,5

Het dieet van een modale Zuid-Amerikaan 1,5

Wereldbank norm: nèt voldoende energie om te kunnen werken 1,0

FAO norm: volwassenen kunnen minimale activiteit aan en kinderen 

groeien gezond 0,5

Minimaal, vleesloos dieet 0,0

Graham Hancock (1991) heeft een boek geschreven over de staf werkzaam in de ont-
wikkelingsindustrie, getiteld Lords of Poverty met als ondertitel The freewheeling
lifestyles, power, prestige and corruption of the multibillion dollar aid business. Hierin blijkt
dat ook veel van deze mensen niet aan de onverzadigbare mimetische begeerte
ontsnappen. In het boek van Hancock staat een gedicht van Ross Coggins met de
titel The Development Set dat hieronder gedeeltelijk wordt weergegeven.198

De enorme (materiële en sociale) kloof tussen de doelgroep van de ontwikke-
lingssamenwerking en hun ‘helpers’ is problematisch in de zin dat empathie met de
doelgroep niet altijd vanzelfsprekend is. Belangrijker dan een groot invoelings-
vermogen is echter inzicht in de dagelijkse problemen en potenties van de doel-
groep. Daarvoor is langdurige veldervaring vereist, maar juist dat is onder (veel
westerse én Afrikaanse) ontwikkelingsdeskundigen een schaars goed. 

Frequent en diepgaand contact met de (plattelands)bevolking is precies waar het
veel ontwikkelingsdeskundigen aan ontbreekt. Vaak blijft direct contact met de
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bevolking beperkt tot korte en oppervlakkige bezoeken, rural development tourism
zoals Chambers (1983) dat noemt199. 

In het bovenstaande gedicht wordt verwezen naar de luxueuze levensstijl van the
development set, zoals dat ook regelmatig gebeurt in andere kritische beschouwingen
over de Wereldbank, IMF en VN-organisaties200. Het moge duidelijk zijn dat de oplos-
sing van het wereldvoedselvraagstuk geen kwestie is van lagere salarissen voor
buitenlandse deskundigen en/of hogere salarissen voor Afrikaanse staf en/of simpel-
weg meer voedsel produceren. Er is bovenal meer aandacht nodig voor zaken zoals
het proces van de mimetische begeerte, moderne normaliserende macht, tegen-
macht en houdingen van onmacht. Het wereldvoedselprobleem is derhalve ingebed
in vraagstukken omtrent macht. 

13.7 De onzichtbare hand
In Bernard de Mandeville’s vroeg-

achttiende-eeuwse Fabel van de bijen is de afgunst ‘de dienaar van de vlijt’ die als een
motor van de economie voor welvaart zorgt (Achterhuis 1988:213). Adam Smith
heeft deze poëtisch verwoorde inzichten van Mandeville theoretisch gesystemati-
seerd in zijn begrip ‘de onzichtbare hand’ (ib.:214). Deze onzichtbare hand “zorgt
ervoor dat individuen die elk voor zich hun (mimetische) begeerte volgen, toch maat-
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Excuse me, friends, I must catch my jet -

I’m off to join the Development Set;

My bags are packed, and I’ve had all my shots,

I have travellers’ cheques and pills for the trots. 

The Development Set is bright and noble, 

Our thoughts are deep and our vision global; 

Although we move with the better classes, 

Our thoughts are always with the masses. 

In Sheraton hotels in scattered nations, 

We damn multinational corporations;

Injustice seems so easy to protest,

In such seething hotbeds of social rest. 

We discuss malnutrition over steaks

And plan hunger talks during coffee breaks.

Whether Asian floods or African drought,

We face each issue with an open mouth. 

We bring in consultants whose circumlocution

Raises difficulties for every solution 

Thus guaranteeing continued good eating

By showing the need for another meeting.
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schappelijk welzijn creëren” (ib.:57). En vervolgens zouden de vruchten van de rijk-
dom van boven naar beneden druppelen: het beroemde trickle-down-effect (ib.:215).
Achterhuis vervolgt: 

“De werking van de onzichtbare hand van Smith is ongetwijfeld een realiteit. Het najagen van

het eigenbelang en de concurrentie leiden ontegenzeglijk tot groei van productie en welvaart.

Naast de onzichtbare hand bestaat er echter, zo stelt Ophuls (1977:168), ook nog zoiets als ‘de

onzichtbare voet’. Terwijl de onzichtbare hand de welvaart van de samenleving en van de

[wedijverende rivalen] bevordert, trapt de onzichtbare voet de derden in de goot (Achterhuis

1988:218). [Het meest extreme geweld van de schaarste wordt afgewenteld op de derde wereld]

die hier letterlijk als ‘derde’ functioneert. 

Dezelfde processen uit ons verleden spelen zich nu in de arme landen af. Deze beschikken

thans niet meer over ‘derden’ naar wie het geweld kan worden verplaatst (ib.:329). [De econo-

mische concurrentie verplaatst het geweld vaak naar elders]. Niet de twee direct concurreren-

den lijden primair onder het geweld van de schaarste, maar derden worden er het slachtoffer

van. Juist deze derden maken het … mede mogelijk dat een samenleving die op schaarste

gebouwd is, wordt gekenmerkt door een relatieve afwezigheid van geweld. 

De schaarste is met andere woorden zeker niet alleen het uiterlijk vreedzame economische

mechanisme dat de moderne samenleving bij elkaar houdt; de onzichtbare slachtoffers ervan

zijn meestal aan de marge van de moderne samenleving te vinden. Juist naarmate de schaarste

zich over de hele wereld uitbreidt, worden deze slachtoffers talrijker; naarmate bijvoorbeeld de

inzet van de strijd om schaarse middelen steeds hoger wordt, wordt het milieu als derde steeds

meer verwoest. 

Als ‘positief’ mechanisme blijkt de schaarste nauwelijks meer te werken. Het geweld dat

traditionele samenlevingen er altijd mee verbonden hebben, openbaart zich meer en meer

(ib.:59). Overal waar de ‘dubbels’ [de medemensen als model en rivaal] met elkaar wedijveren,

zijn er derden die er het slachtoffer van worden (ib.:216). In al deze gevallen is de directe relatie

tussen persoonlijke morele bedoelingen en maatschappelijke gevolgen afwezig. Niemand wil

de derden rechtstreeks schade berokkenen, integendeel (ib.:217). 

[De Europese boeren bijvoorbeeld worden min of meer gedwongen aan de concurrentierace

deel te nemen. Het moderne systeem kan niet zonder het bestaan van derden]. De moderniteit

wordt gekenmerkt door een grote spanning tussen individu en samenleving, tussen persoon-

lijke moraal en collectieve politiek” (ib.:213). 

De onzichtbare hand, het op het eerste gezicht vreedzame economische mecha-
nisme, kan gewelddadig worden naar minder sterke groeperingen of naar groepen
in een samenleving die geen stem hebben. De onzichtbare hand en ‘de onzichtbare
voet’ in de verzelfstandigde economie wentelen het geweld van de schaarste af op
‘derden’ zoals de derde wereld, het milieu en ook vrouwen. Het vormen van tegen-
macht is weinig succesvol gebleken. Kan een houding van onmacht de onzichtbare
hand en voet weerstaan? 

De plattelandsvrouwen in de regenafhankelijke landbouwsystemen op de rela-
tief arme gronden van Sub-Sahara Afrika zijn in feite viermaal slachtoffer van de
onzichtbare hand en voet. Ten eerste zijn ze vrouw in een door mannen gedomi-
neerde samenleving, ten tweede wonen ze in de derde wereld, ten derde moeten ze
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zien te overleven in relatief fragiele ecosystemen en ten vierde behoren ze tot de
klasse van boerinnen op het platteland. 

Met betrekking tot de gendercomponent is het bovendien zo dat vrouwen in Sub-
Sahara Afrika relatief zwaar door de aids-epidemie worden getroffen. Ook is het
leven in fragiele ecosystemen die gevoelig zijn voor ecologische en economische ver-
storingen geen pretje. Een voorbeeld van de onzichtbare voet is de gesubsidieerde
export van Europese landbouwproducten naar Sub-Sahara Afrika, waardoor lokale
boerinnen uit de markt worden gedrukt en weinig kans krijgen hun landbouw-
systeem te ontwikkelen. Met betrekking tot het klassenvraagstuk hebben we eerder
verwezen naar de grote kloof tussen stad en platteland in Sub-Sahara Afrika:
boerinnen worden vaak het zwaarst getroffen door de onzichtbare hand en voet. 

Dumping van westerse overschotten kan voordelig zijn voor stedelingen maar
niet voor boeren. Hoewel de meeste individuele Europese boeren ongetwijfeld het
beste wensen voor zichzelf en de rest van de wereld, resulteert het huidige Europese
landbouwbeleid in veel ellende elders. In Europa zelf functioneren het milieu,
allochtone arbeiders en landbouwhuisdieren als derden. 

De mimetische begeerte mag dan ‘de dienaar van de vlijt’ zijn, dat neemt niet
weg dat de onzichtbare hand en voet niet kunnen functioneren zonder het moder-
ne arbeidsethos. Met betrekking tot het oplossen van het wereldvoedselvraagstuk
dient de vraag gesteld te worden of het arbeidsethos in het geïndustrialiseerde
westen moet veranderen en of een modern arbeidsethos in Sub-Sahara Afrika ont-
wikkeld kan en moet worden. 
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14 
Autonome ontwikkeling 
van technologie

We hebben eerder gezien dat één van de aanjagers van de vicieuze cirkel in het kop-
lopermodel de zogenaamd ‘autonome’ technologieontwikkeling is (paragraaf 12.1).
Deze autonome technologieontwikkeling resulteert in voortdurende productivi-
teitsstijgingen. De onzichtbare hand en voet in de moderne economie zijn mede
gegrondvest in de autonome ontwikkeling van technologie, het onderwerp van dit
hoofdstuk. Omdat technologie uiteindelijk een sociale constructie is, kan de mens
het eenzijdige geloof in de technological fix achter zich laten. Daarvoor dient echter
het feit-waardedualisme overstegen te worden. 

14.1 Autonome technologie 
Jacques Ellul spreekt van ‘autono-

me techniek’ om aan te duiden dat technologie een eigen wetmatigheid heeft die
ontsnapt aan bewuste maatschappelijke sturing (paragraaf 9.3)201. In de moderne
maatschappij doet men alsof de vele technische mogelijkheden de panacee voor al
onze problemen zijn. Ellul noemt dit de technologische bluf. De vigerende mening
dat de ongunstige en onvoorziene effecten van technologie weer technisch omge-
bogen kunnen worden, is volgens hem ongefundeerde bluf (in: Achterhuis 1992:62). 

In zijn visie is de technological fix-benadering een doodlopende weg. Ellul keert zich
fel tegen de zienswijze dat calamiteiten (zoals Seveso, Bhopal en Tsjernobyl) louter het
gevolg zijn van menselijke fouten. “Gaat het hier slechts om menselijke fouten, dan
kan men het pad der technische ontwikkelingen blijven bewandelen” (ib.:61). 

De technologie heeft echter intrinsiek zijn eigen effecten en kan daarom niet
alleen beoordeeld worden naar het goede of slechte gebruik ervan. “De technische
ontwikkeling is ambivalent. Iedere vooruitgang wordt in rekening gebracht. Wat
men [bijvoorbeeld] wint aan vermindering van zware lichamelijke arbeid, wordt
betaald met psychische uitputting” (ib.). Volgens Ellul is het een illusie te menen dat
de politiek richting aan het proces kan geven. Mensen laten zich zonder protest in
het technische gareel spannen. 

Het voortdurende dóórgaan met bijvoorbeeld computerwerk, zonder de nood-
zakelijke onderbrekingen om ‘muisarmen’ en burn-outs te voorkomen, is inherent
aan het moderne arbeidsethos. Het moderne arbeidsethos en de moderne techniek,
beide met hun ongunstige en onvoorziene effecten, zijn met elkaar verknoopt. Meer
technologie als zodanig zal ons niet verlossen van een overdreven arbeidsethos. De
weinige lichamelijke arbeid die ons nu nog rest zal waarschijnlijk meer en meer
mentale arbeid worden. Ook heeft de moderne techniek nog niet in een toename
van vrije tijd geresulteerd (paragraaf 11.1). 
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Elluls conclusie dat de technologie een volstrekt autonome realiteit is en dat de
mens zich alleen maar naar de technologie kan voegen “berust echter op een non
sequitur. Zij lijkt eerder ingegeven te zijn door de teleurstelling over de maakbaar-
heidsideologie dan door een reële inschatting van de technische ontwikkelingen”
(Achterhuis 1992:36). Als de maatschappelijke werkelijkheid niet blijkt te beantwoor-
den aan een ideologie van absolute maakbaarheid, kan men gemakkelijk vervallen
in “het andere uiterste van een totale machteloosheid” (ib.). 

Elluls autonome technologieontwikkeling verwijst eerder naar totale machte-
loosheid dan naar enige maakbaarheid. We hebben echter al eerder gezien dat indi-
viduen altijd enige manoeuvreerruimte hebben om zelf richting te geven aan hun
leven. Dit zou kunnen betekenen dat ook de ontwikkeling van moderne techniek,
binnen zekere maatschappelijke grenzen, gestuurd kan worden. 

14.2 Irrationaliteit en wijsheid 

in de Nederlandse landbouw
De persistente problemen in de

westerse landbouw geven aan dat er iets fundamenteel fout zit in het geïndustriali-
seerde landbouwsysteem (Van Eijk 1998:224). De rationalisering van de natuur heeft
geresulteerd in irrationaliteit (Koningsveld 1986b). Blijkbaar sluit logica absurditeit
niet uit (Fromm 1968). Overproductie en honger komen tegelijkertijd voor. De
persistente problemen maken dat men van een identiteitscrisis in de landbouw-
wetenschap kan spreken (Koningsveld 1987b). De wetenschappelijke rationaliteit is
tegen zijn eigen grenzen opgelopen en wetenschappelijke en maatschappelijke ratio-
naliteit vallen niet langer samen (Gremmen & Lijmbach 1991). 

De reductionistische landbouwwetenschap staat nu op methodologisch gebied
met lege handen (Koningsveld 1986b). De doorgaande specialisatie in de landbouw-
wetenschappen heeft tot gevolg gehad dat ‘de landbouw als een geheel’ uit het zicht
is verdwenen (ib.). De sleutelvraag is nu hoe inzicht te verkrijgen in het geheel en in
de relatie van het geheel met zijn delen. De negatieve externalities – de ongewenste
neveneffecten van de productiviteitsstijging – zijn in feite internalities in een correcte
vorm van systeemdenken (Beets 1990:68). 

De meeste landbouwwetenschappers in ontwikkelingslanden werken binnen het
westerse (landbouw)wetenschappelijke paradigma, met het gevaar dat deze landen
vroeger of later met dezelfde problemen zullen kampen als de westerse wereld nu.
westerse en niet-westerse wetenschappers hebben een nieuw Leitbild nodig om de
onzichtbare hand van de (door technologie aangedreven) ontwikkeling, met zijn
ongewenste neveneffecten, te kunnen afremmen (Röling 1988:205,206). 

Technologische ontwikkeling is slechts een autonoom proces in zoverre en zolang
mensen dit tolereren. Het schijnbaar automatische proces zal niet langer een self-ful-
filling prophecy zijn wanneer de betrokken actoren bewust besluiten om het onderzoek
(en andere noodzakelijke activiteiten) in een bepaalde richting te sturen. Het
probleem is dat de talrijke actoren onontkoombaar divergerende belangen hebben en
dat de verzoening van deze belangen een moeizame aangelegenheid is. Synergie kan
alleen dan optreden wanneer de actoren bewust besluiten om samen te werken ‘alsof
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ze één systeem waren’ (Van Eijk 1998:211). De zogenaamd ‘onvermijdelijke’ techno-
logische ontwikkeling – in beweging gezet door het wetenschappelijke imperatief –
is een verzinsel (a fabrication) dat mensen (in principe) ongedaan kunnen maken. 

Het Nederlandse agro-industriële systeem is één van de meest research trodden-
landbouwsystemen op de wereld. Het is een wetenschappelijk ‘gerationaliseerde’
sector: door processen van homogenisatie, standaardisatie en formalisering zijn ver-
anderingen doorgevoerd op zowel technologisch als structureel en organisatorisch
gebied – en dat alles volgens een logica van winst en macht (Benvenuti 1994). De
reductionistische wetenschap en de technologie die het voortbrengt gaan veelal als
een stoomwals over lokale bedrijfsstijlen heen. Het vraagt opzettelijk nagestreefd
vakmanschap om zo’n invloed te weerstaan (ib.). 

Ondanks het stoomwalseffect van het dominante positivistische paradigma laat
het bedrijfsstijlen-onderzoek van Van der Ploeg en zijn collega’s (Van der Ploeg 1991,
1994) zien dat individueel vakmanschap het vermag om het would-be technological
determinism te verslaan (Benvenuti 1994)202. Het bedrijfsstijlen-onderzoek focust op de
heterogeniteit in bedrijfspraktijken en laat zien dat er sprake is van een aanzienlijke
diversiteit in bedrijfsstijlen tussen boeren, hoewel die onder vergelijkbare ‘struc-
turele’ condities werken. Het probeert de divergerende reacties van individuele
actoren op soortgelijke structurele omstandigheden te verklaren. 

Boeren kunnen blijkbaar, althans tot op zekere hoogte, hun eigen omgeving
structureren. Het bedrijfsstijlen-onderzoek wijst, zo niet op het primaat van indivi-
duele actoren over sociale structuren en macrogebeurtenissen, dan toch minstens
op een zekere manoeuvreerruimte voor individuele actoren. 

In de landbouwpraktijk heeft men naast technische kennis en vaardigheden ook
een ander soort inzicht nodig – maatschappelijk (economisch, politiek en cultureel)
inzicht in de wereld waarin we leven (Koningsveld 1986a). Onze kennis op dit gebied
– het gebied van de wijsheid – is nog onderontwikkeld en als gevolg is onze bekwaam-
heid om wijze beslissingen te nemen in de dagelijkse praktijk niet erg goed ontwik-
keld. Een toename in wijsheid omvat niet alleen een rationalisatie op het technische
vlak, maar ook op de sociaal-economische en politieke niveaus. De eenzijdigheid van
de rationalisering door de klassieke landbouwwetenschappen moet opgeheven
worden (ib.). 

De ontwikkeling van wetenschap en technologie in de recente geschiedenis
heeft eerdere religieuze en politieke wereldbeelden van hun dominante positie
verdrongen zodat die niet langer richting konden geven in de dagelijkse praktijk.
Tegelijkertijd claimde de wetenschap echter dat ze geen antwoord kon geven op ethi-
sche, religieuze en politieke vragen. Antwoorden op normatieve vragen, die onmis-
baar zijn in de dagelijkse praktijk, lagen buiten het bereik van de wetenschap. 

Het aldus gecreëerde vacuüm werd opgevuld met een chaos aan persoonlijke
beslissingen, voornamelijk gebaseerd op eigenbelang. Op deze manier kreeg de
ontwikkeling van technologie de gelegenheid een schijnbaar autonome macht te
worden met zijn eigen dynamiek (ib.). 

Het dominante positivistische wetenschappelijke paradigma wordt gekenmerkt
door een feit-waardedualisme. Dit dualisme moet voorkomen dat we in een onont-
warbare kluwen van wetenschappelijk-technische en maatschappelijk-normatieve
zaken terechtkomen. Maar het is precies dit feit-waardedualisme dat medeoorzaak
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zou kunnen zijn van onze onwetendheid (onwijsheid, irrationaliteit) op het econo-
mische, politieke en culturele niveau (ib.). In paragraaf 14.6 komen we terug op het
feit-waardedualisme. 

14.3 Technologie als 

een sociale constructie
Volgens Bruno Latour dient technologie

als een sociale constructie opgevat te worden; aan technologie liggen altijd
maatschappelijke keuzen ten grondslag. Technologie als een sociale constructie
ondergraaft het idee van autonome technologieontwikkeling. Technologie is altijd
mensenwerk. De verantwoordelijkheid voor het ontwikkelen en toepassen van nieu-
we technieken ligt altijd bij mensen. 

In Latours constructivistische visie op de ontwikkeling van technologie kan geen
sprake zijn van een simpel diffusiemodel waarin nieuwe technieken min of meer
automatisch van de koplopers naar beneden druppelen (het trickle-down-effect). Juist
omdat technologieën worden geconstrueerd en veel begeleiding nodig hebben, ver-
spreiden ze zich niet automatisch. 

In verband met medische technologie zegt Achterhuis het volgende: 

“…specialisering, professionalisering en technologisering plaatsen de verhouding tussen arts

en patiënt in een ander licht dan voorheen. De arts wordt nu veelal aangesproken op zijn

professionele en technische deskundigheid. Deze beperking geeft de arts de mogelijkheid zich

als persoon te verschuilen. Vragen over de zin van het medisch handelen of over de eigen

verantwoordelijkheid ervoor lopen de kans naar de marge verdrongen te worden. De techni-
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Intermezzo

Boeren kunnen zich van anderen onderscheiden en hun gevoel van persoonlijke identiteit (her)be-
vestigen door bepaalde bedrijfsstijlen te adopteren203. De behoefte aan een ‘afgeleid’ gevoel van
identiteit – een ego afgeleid van de buitenwereld – zal afnemen wanneer individuen autonomer
worden door bewustzijnsontwikkeling. In mijn proefschrift beargumenteer ik dat boeren met een
bewustzijn van hoge kwaliteit milieu- en maatschappijvriendelijker bedrijfsstijlen zullen adopteren
(Van Eijk 1998:225). 

Met een bewustzijn van hoge kwaliteit zal er minder behoefte zijn om het gevoel van persoonlijke
identiteit te ontlenen aan – of af te leiden van – andere boeren. De geïnternaliseerde dwang om te
participeren in de concurrentierace van het conventionele landbouwsysteem, in beweging gezet door
het proces van de mimetische begeerte, zal afnemen. Boeren zullen meer eigenzinnig hun bedrijf
gestalte geven zonder zich voortdurend af te vragen wat de mainstream-landbouwsector ervan vindt.
Meer en meer boeren zullen de huidige gestandaardiseerde en uniforme landbouwbedrijven om-
vormen in bedrijven die aangepast zijn aan een specifieke ecologische en sociaal-economische
omgeving en aan hun individuele capaciteiten. De diversiteit aan bedrijfsstijlen zal toenemen. 

De conventionele landbouw is meestal gericht op het bestrijden van symptomen, op end-of-the-
pipeline-oplossingen. Ecologische landbouw daarentegen focust op het voorkómen van problemen
door oorzaken aan te pakken (Groen 1995:13). Dit is in overeenstemming met een meer locatie-
specifieke landbouw. 
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sche mogelijkheden vragen er immers om in praktijk te worden gebracht” (Achterhuis

1992:59). 

Iets soortgelijks geldt voor de verhouding tussen boeren en consumenten, en tussen
boeren en landbouwhuisdieren. Ook de boer kan zich als persoon verschuilen achter
zijn professionele en technische deskundigheid. De eigen verantwoordelijkheid van
de boer (en uiteindelijk ook de consument) voor het landbouwkundig handelen
wordt verdrongen omdat ‘de technische mogelijkheden er immers om vragen in
praktijk te worden gebracht’. De zogenaamd autonome technologieontwikkeling
wordt als excuus gebruikt. 

Wanneer het technisch mogelijk is geworden om genetisch gemodificeerde
gewassen en dieren te creëren, zullen ze ook geproduceerd en gebruikt gaan
worden. De eigen verantwoordelijkheid van de boer en consument verdwijnt al snel
naar de achtergrond. De boer zal zeggen dat de consument erom vraagt door zijn
hang naar goedkoop voedsel. 

Hetzelfde gaat op voor onze verantwoordelijkheid jegens de landbouwhuis-
dieren in de intensieve veehouderij (de bio-industrie). Topsport beoogt maximale
prestaties te leveren door middel van wetenschappelijke begeleiding van atleten,
met als mogelijk gevolg een doorgeschoten exploitatie van het menselijk lichaam
door middel van doping. De wetenschappelijke begeleiding in de landbouw resul-
teert in een (te) vergaande exploitatie van de natuur. De mestkuikens in de bio-
industrie worden zo gefokt en gevoerd dat men zich kan afvragen of ze nog wel een
‘kipwaardig’ leven leiden. Door pathologische afwijkingen vreten een gedeelte van
deze kuikens zich dood. 

De pluimveedeskundige Cor Scheele promoveerde op een onderzoek naar zieke-
lijke afwijkingen bij vleeskuikens, die al tientallen jaren worden gefokt op het
vermogen zo min mogelijk voer in zo veel mogelijk vlees om te zetten. 

“Mede dankzij mijn technische opleiding dacht ik vanuit natuurwetten. Met de wet van

behoud van energie in mijn hand was het voor mij duidelijk dat het een keer mis moest lopen.

Het fokken op een lage voederconversie en streven naar steeds meer groei met minder voer

moet een keer fout lopen. Energie wordt gebruikt voor groei en onderhoud. De fokkerij wil in

de eerste plaats groei en beschouwt onderhoudsenergie eigenlijk als een verliespost. ... 

De bij-effecten van het fokken op productie zorgen ervoor dat de dieren een veel lager adap-

tatievermogen hebben. Vleeskuikens zijn...verworden tot kasplantjes die zich niet kunnen

aanpassen aan wisselende omgevingsfactoren. Onder het juk van de economie zijn fokkers te

ver doorgegaan met het verlagen van de voederconversie. De fysiologie van het dier zit mooi

maar complex in elkaar. Daarom kun je niet ongestraft eenzijdig op bepaalde kenmerken

fokken. Alles hangt met alles samen. Het idee dat je de fokwaarde kunt verbeteren zonder

repercussies voor andere factoren is een illusie. Op de lange termijn loopt dat mis. 

Van een bedrijf als Euribrid kan ik begrijpen dat het streeft naar een lage voederconversie.

Anders is het moeilijk concurreren. Maar de wetenschap is daar jarenlang te gemakkelijk

achteraan blijven lopen. Wetenschappers zijn niet verplicht om het economisch gewin

prioriteit te geven. 

Op meerdere plaatsen in de wereld wordt...onderzoek gedaan om een genetische merker te

vinden die het ascitis-probleem [buikwaterzucht als gevolg van defecte kleppen van de
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rechterhartkamer] moet verminderen. Ik kan me voorstellen dat dit resulteert in een merker

die uiteindelijk zorgt voor een sterkere rechterhartkamer. Als dat lukt, en dat is niet ondenk-

baar, kan het verder verlagen van de voederconversie weer een tijd vooruit. Maar het zal

opnieuw mislopen. Het principe is namelijk fout. De wet van behoud van energie blijft altijd

geldig. Je kan onmogelijk meer energie uit een dier halen dan je erin stopt”204. 

Mens- en dieronterende technologie is een sociale constructie en kan derhalve (in
principe) door mensen ongedaan worden gemaakt. Wanneer voldoende consumen-
ten en boeren bezwaar zouden aantekenen tegen deze bio-industrie én daar daad-
werkelijk naar zouden handelen, dan zou het snel gedaan zijn met de uitwassen.
Een houding van onmacht kan in principe de disciplinerende normaliserende
macht omzeilen. 

Fagan (1995) zegt het volgende over de medische wetenschap en gezondheid: 

“According to the U.S. Surgeon General, the majority of diseases is self-induced and as much as

80% of medical problems can be prevented through behavioral or lifestyle change (ib.:61) [this

applies to a large extent also to the aids problem]. [With regard to education and behavior

modification, Fagan remarks:] The basic problem with the preventive approaches now in use

is that they work on a level that is too superficial. Educational programs such as Live for Life

Program are not powerful enough to change the behavior patterns and environmental condi-

tions that cause disease. 

If external pressure is the primary influence in modifying behavior, then the deeper

problems that initially gave rise to that behavior will manifest in some other way, causing other

problems. The pressures that cause people to smoke often induce other harmful behaviors

– overeating for example – if individuals are deprived, or deprive themselves, of tobacco (ib.:65). 

...For interventions to be successful, they need to work from a level much more fundamen-

tal than education or behavioral manipulation. The strategy of addressing risk factors one-by-

one is a natural outgrowth of the objective, reductionistic scientific approach, upon which

modern medicine relies (ib.:66). … Health is not a function of the properties of isolated

components of the physiology, but rather of the balanced, integrated functioning of the whole.

... By attempting to deal with health piecemeal, medicine has been reduced to an unending

exercise in correcting symptoms (ib.:73). 

...Health is an integrative, holistic property. ... ...medical practice must work at a level that is

common to and integrates all aspects of the physiology (ib.:74). … By working at this funda-

mental level, it is possible to eliminate those imbalances that are the source of disease, instead

of waiting for disease to manifest fully and then treating the symptoms (ib.:92). … 

The inadequacies of our medical system can ultimately be traced to the current status of

collective consciousness. Because awareness has been restricted to surface levels, thinking has

not been sufficiently comprehensive and coherent. ... Physicians...have focused on progressively

more isolated values of the physiology in their attempts to preserve and restore health. The

move to dangerous and destructive genetic therapies is the logical and most extreme out-

growth of this trend (ib.:95). … 

Knowledge generated through the current scientific paradigm unavoidably creates side

effects. This same paradigm creates a style of thinking in which society is willing to accept the

damage caused by side effects as the unavoidable price that we must pay for ‘progress’. In the

final analysis, using this approach by itself will only perpetuate the problem” (ib.:17). 
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[We must give up ‘dreams of magic bullet, high-tech approaches’ and enhance our capacity to

make wiser, more far-sighted decisions. The body’s own healing powers can be enlivened by

awakening the inner intelligence in our own consciousness] (ib.:99). 

Fagan is dus van mening dat gezondheid een integrerende holistische eigenschap is.
De moderne geneeskunde is echter gereduceerd tot een nooit eindigende exercitie in
het behandelen van symptomen. Onze droom van high-tech, magic bullet-benaderingen
moeten we opgeven om tot een meer geïntegreerde en omvattender benadering van
gezondheid te kunnen komen. 

Dit geldt ook voor de moderne landbouwwetenschap. Uiteindelijk is ecologische
en maatschappelijke duurzaamheid een integrerende holistische eigenschap die
niet met reductionistische wetenschap alleen gerealiseerd kan worden. Genetisch
gemodificeerde gewassen en dieren zijn de logische en ultieme uitkomst van een
reductionistische wetenschap. 

Genetische modificatie wordt nu gepresenteerd als de magic bullet-benadering
die nodig is om de wereldbevolking te kunnen voeden. De vele aspecten van duur-
zame ontwikkeling omvatten echter “ecological responsibility, technical feasibility,
economic viability, ethical defensibility, social desirability, and aesthetic acceptability”
(Bawden 1995). Het doel van duurzame ontwikkeling is wholeness in human beings én
wholeness in society (Van Eijk 1998:196). 

Het ‘helen’ van de mens resulteert in heelheid in individuen én heelheid in de
maatschappij. Individuele heelheid en maatschappelijke duurzaamheid gaan niet
samen met een autonome technologie ontwikkeling die vele ongewenste neven-
effecten voortbrengt. Omdat een houding van onmacht de moderne normaliserende
macht kan omzeilen, kan de autonome technologieontwikkeling (gedeeltelijk)
buiten werking gesteld worden. 

Technologie als sociale constructie kan door autonome individuen in positieve
richting bijgestuurd worden. Wetenschap en technologie als maatschappelijk gecon-
strueerde processen omvatten, in principe, de mogelijkheid van collectieve sturing. 

14.4 Het geloof in 

de technological fix
Volgens de filosofische antropoloog Arnold

Gehlen leeft het axioma van de almachtige rede uit het tijdperk van de Verlichting
nog voort in de moderne overtuiging van de ‘maakbaarheid der dingen’. Het
planningsoptimisme is de moderne gestalte van het geloof in de rede. Dit geloof aan
de beheersbaarheid van buitengewoon gecompliceerde processen is niet rationeel te
funderen. “Het heeft als ieder geloof geen behoefte aan fundering” (Achterhuis
1992:200). 

Zo is het complexe ontwikkelingsproces in Sub-Sahara Afrika eigenlijk niet te
plannen. Niemand heeft het overzicht en de capaciteiten om dit multi-dimensionele
proces zodanig te sturen dat de benodigde synergie tussen velerlei factoren inder-
daad optreedt. Welke maatschappelijke autoriteit heeft het intellectuele vermogen
en de politieke macht om de afstemming tussen de benodigde veranderingen in
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technologie en maatschappij tot stand te brengen? De diverse strategieën die
Afrikaanse overheden en donoren sinds de onafhankelijkheid hebben gebruikt, zijn
weinig succesvol gebleken (Van Eijk 1998). 

De industriële revolutie in Europa kan volgens de techniekfilosoof Lewis
Mumford alleen begrepen worden vanuit een langzaam opkomend, quasi-religieus
geloof in de mechanisering en technologisering van de wereld (Achterhuis
1992:216). Deze nieuwe religie van het mechanische was een blind geloof in voor-
uitgang dankzij technologie. Een geloof in de technological fix kwam op. 

Mumford zette het idee van de ‘plotselinge’ industriële revolutie op de helling.
Volgens hem gingen vele eeuwen van beslissende voorbereidingen hieraan vooraf.
Technische vindingen werden steeds voorafgegaan en begeleid door culturele veran-
deringen. Een geestesverandering ten aanzien van wensen, gewoonten, ideeën en
doeleinden lag aan de industriële revolutie ten grondslag. Het nieuwe in de moderne
westerse maatschappij was dat de mechanisering en uniformering, verschijnselen die
ook al eerder voorkwamen in de geschiedenis van de mensheid, elk aspect van het
leven gingen beheersen (ib.:222). De moderne normaliserende macht drong door tot
in alle aspecten van het bestaan. 

Een van de componenten van de ideologische en maatschappelijke voorberei-
ding die aan de moderne techniek voorafging, was de disciplinering tot arbeid die
in Noordwest-Europa plaatsvond. De ontwikkeling van de moderne techniek werd
voorafgegaan en begeleid door de ontwikkeling van een modern arbeidsethos. Een
ingewikkeld samenspel van velerlei factoren bepaalt de (technologische) ontwikke-
ling van een maatschappij205. Maar sociaalstructurele, culturele en psychologische
veranderingen gaan vooraf aan technische veranderingen. 

Later zullen we zien dat maatschappelijke en psychologische veranderingen
omvattender zijn dan technische veranderingen. Hoewel er een wisselwerking is
tussen deze categorieën van veranderingen, leggen maatschappelijke en psychologi-
sche veranderingen meer gewicht in de schaal dan technische veranderingen. Het
opkomende geloof in de technological fix, volgens Gehlen niet rationeel te funderen,
was zo’n onderliggende maatschappelijke en psychologische verandering. 

Ook de moderne schaarste is zowel een psychologisch als maatschappelijk
mechanisme (hoofdstuk 12) dat niet zo maar uit de lucht is komen vallen. Maat-
schappelijke en psychologische processen hebben een rol gespeeld bij de totstand-
koming van de moderne normaliserende macht, het moderne arbeidsethos, de
moderne techniek en de moderne schaarste. Het startpunt van al deze processen is
echter de mimetische begeerte. Achterhuis (1988:288) zegt: 

“Langer leven, het leven verlengen wordt na Bacon [1561-1626] de nieuwe culturele opdracht

voor de medische wetenschap. … Vaak wordt gesuggereerd dat we eigenlijk tegen wil en dank

door de geweldige groei van de medische technologie in de huidige schaarsteproblematiek zijn

beland. Dit is op z’n hoogst een halve waarheid. … De medische kennis en technologie die de

levensverlenging mogelijk maken, zijn op z’n minst ook de vrucht van een groot cultureel en

geestelijk veranderingsproces dat vanaf de zeventiende eeuw langzaam heeft plaatsgegrepen. … 

Wat Lascaris (1987:111) stelt voor de algemene ontwikkelingen in de technologie – ‘Het is niet

zo, zoals meestal gedacht wordt, dat onze huidige economie een gevolg is van de technische

beheersing van de natuur. Deze werd zinvol toen de begeerte vrijkwam’ – geldt zeker voor de
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medische technologie. Hoezeer de ontwikkeling van de medische technologie ook vaak als een

soort autonoom proces wordt beschreven, in diepste wezen wordt ze bepaald door de begeerte

om te overleven”. 

De normaliserende macht heeft zich vooral ontwikkeld nadat in de moderne maat-
schappij de mimetische begeerte zich uit traditionele religieuze en culturele
kluisters had bevrijd (paragraaf 13.1). De behoefte aan maatschappelijke erkenning
leidde tot de internalisatie van geïnstitutionaliseerde normen. Deze normen kun-
nen de vorm aannemen van bijvoorbeeld nieuwe elektronische gadgets (zoals steeds
ingewikkelder mobiele telefoons), een bepaald soort arbeidsethos of een zo lang moge-
lijk leven. Nabootsing kan zowel op het materiële als mentale vlak plaatsvinden. 

Er is geen sprake van een autonome technologische ontwikkeling die als motor
van de economie functioneert. De ongebreidelde mimetische begeerte is het start-
punt van autonome technologieontwikkeling. De filosofie van Hobbes is de maat-
schappelijke mogelijkheidsvoorwaarde voor het moderne natuurwetenschappelijke
wereldbeeld en de daaruit voortkomende technologie (Achterhuis 1988:289). “Pas
toen de onderlinge begeerte vrij spel kreeg, werd de technische beheersing van de
natuur lucratief” (ib.:235). De mimetische begeerte is dan uiteindelijk de motor van
de economie. Alleen wanneer de ongebreidelde mimetische begeerte ‘overwonnen’
wordt, komt er een eind aan autonome technologieontwikkeling. 

De begeerte om te overleven resulteert in de technische beheersing van het
lichaam door middel van medische technologie. Op soortgelijke wijze willen boeren
zo lang mogelijk ‘overleven’ in de concurrentierace door een technische beheersing
van de natuur door middel van de nieuwste landbouwtechnologie. In beide gevallen
is het echter een illusie te denken dat ‘de race vooruit’ naar ‘meer van hetzelfde’ de
problemen kan opheffen. Het overwinnen van het geloof in de technological fix vereist
een overwinnen van de ongebreidelde mimetische begeerte. 

Ook ontwikkelingslanden neigen naar een technological fix-benadering van hun
veelsoortige problemen. Gerschenkron zegt dat de modernste en efficiëntste tech-
nieken steevast kapitaalintensief zijn “wat irrationeel lijkt in landen met een groot
reservoir aan goedkope arbeidskrachten” (in: Landes 2002:291). Dit kapitaalintensie-
ve karakter wordt veroorzaakt door de richting van de technologische vooruitgang,
die op het vervangen van arbeid door kapitaal is gebaseerd. 

“Gerschenkron is zich bewust van de paradox, maar verklaart die door te verwijzen naar de

kwaliteit van het arbeidersbestand. Aan goede, gedisciplineerde arbeidskrachten is in feite

gebrek, zegt hij, meer dan in rijkere, meer ontwikkelde landen. Om die reden is het voordelig

arbeid te vervangen door kapitaal. ... [Gerschenkrons kernbetoog is] dat laatkomers speciale

maatregelen moeten treffen ter compensatie van hun achterstand... (Landes ib.:291,292). [Een

van die speciale maatregelen zou protectionisme kunnen zijn]. 

[Het is] een ontegenzeglijk feit dat de grootste voorstanders van de vrijhandel die de geschie-

denis heeft gekend – het Victoriaanse Engeland en de naoorlogse Verenigde Staten – tijdens

hun eigen groeiperiode bijzonder protectionistisch waren. Doe niet zoals ik vroeger deed; doe

wat ik me nu kan veroorloven. Dit soort adviezen valt niet altijd in even goede aarde. ... ...De

Japanners [volgden later] alleen maar de vroegere Europese en Amerikaanse voorbeelden:
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bescherm jezelf tot je zo sterk bent dat je geen concurrentie meer te duchten hebt”

(ib.:283,496). 

Een voorbeeld van het geloof in de technological fix-benadering in Sub-Sahara Afrika
is de nadruk die veel politici, overheidsambtenaren en landbouwkundigen leggen
op irrigatie als middel bij uitstek om het voedselprobleem op te lossen. Zo sprak
President Mkapa van Tanzania in januari 2004 over een nieuw irrigatieproject dat
230.292 hectaren zou beslaan en aan het eind van dat jaar 912.168 ton voedsel zou
produceren206. Afgezien van het feit dat geïrrigeerde landbouw altijd peanuts zal
blijven ten opzichte van de regenafhankelijke landbouw (zowel in areaal, aantal
boeren als geproduceerde hoeveelheid voedsel- en handelsgewassen), toont de uit-
spraak van de president ook aan dat men meent – en wel tot op de laatste hectare en
ton voedsel nauwkeurig – het ontwikkelingsproces te kunnen plannen en aldus
uitvoeren. 

In ogenschouw nemend dat zelfs in een hoog georganiseerd, ontwikkeld en rijk
land als Nederland de uitvoering van grote projecten meestal behoorlijk uit de hand
loopt, hoe kan dan Tanzania zulke ondernemingen volgens plan laten verlopen. In
paragraaf 6.6 zei Hyden terecht: “To expect planning to be an important economic
development tool in the context of the African economies is illusory”. Toch wordt er
door Afrikaanse overheden en internationale donoren veel tijd en geld verspild aan
economische planning. 

14.5 De kloof tussen 

weten en geweten
In de moderne tijd vond een overwoekering van de

doeleinden door de verzelfstandigde middelen plaats. Deze instrumentele rationa-
liteit van het technische bestel resulteerde in een vervreemding als ‘verdinglijking’
en wel door een proces van universele kwantificering, calculering en formalisering
van dingen en mensen (Lemaire 1976:366). Het tragische was dat de poging van de
moderne mens om zich van de overmacht van de natuur te bevrijden uitliep op een
nieuw soort onderworpenheid. De mens raakte onderworpen aan de door hemzelf
ontwikkelde technologie, die bedoeld was om zich van de natuur te emanciperen. 

Enerzijds werd de mens meer autonoom, minder afhankelijk van de natuur.
Anderzijds werd de vroegere afhankelijkheid van de natuur ingeruild voor een nieuwe
afhankelijkheid van technologie, die zelf de neiging had autonoom te worden. In
bijvoorbeeld de moderne geïndustrialiseerde landbouw lijkt het erop dat zowel de
boeren als landbouwhuisdieren tot dingen zijn gedegradeerd. De menselijke en dier-
lijke ellende bij het doden (eufemistisch ‘ruimen’ genoemd) van miljoenen land-
bouwhuisdieren na het uitbreken van epidemieën toont de ‘enge’ (letterlijk en
figuurlijk) instrumentele rationaliteit van de moderne landbouw. 

In het industriële productieproces met zijn functionele en rationele arbeids-
deling wordt de arbeid in toenemende mate ontledigd, ontdaan van zijn doel en
inhoud. Arbeiden is alleen nog het uitvoeren van een job, jenseits von Gut und Böse
(Achterhuis 1992:129). Arbeid is in toenemende mate tot neutraal gebied verklaard
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zonder morele aansprakelijkheid, het is een activiteit die moreel anoniem blijft.
“Het arbeidsdoel heeft nauwelijks enige consequentie voor de morele status van
degene die werkt” (ib.). 

In de hoog-industriële en laat-kapitalistische samenleving vindt een uitholling
van het verantwoordelijkheidsbesef plaats tot louter functionele verantwoordelijk-
heid. Achterhuis zegt (ib.:129, 130):

“Het doel van de productie is niet dan bereikt wanneer het product gereed is, maar wanneer

men de afgesproken uren bezig is geweest en de vrije tijd dus begint: men is klaar, niet het

product. ... 

...Verantwoordelijkheid voor het werk en gehoorzaamheid aan de functionele taakinhoud en

de opdrachten van hogerhand zijn dan praktisch identiek. Een verantwoordelijk werknemer is

dan iemand die zich houdt aan en beperkt tot de functionele taakomschrijving. Wie zijn

verantwoordelijkheid breder opvat, bijvoorbeeld vragen stelt met betrekking tot zin of onzin

van het geproduceerde, heet al spoedig een lastig en ‘onverantwoordelijk’ werknemer...”. 

Een extreem voorbeeld is de spreuk die boven de poort van Auschwitz hing: Arbeit
macht frei. Volgens de techniekfilosoof Günther Anders moet men er echter bij
denken wat weggelaten is: arbeid maakt vrij van geweten (in:Achterhuis 1992:129). De
werkers in Auschwitz beriepen zich later op deze arbeidsmoraal om zich te veront-
schuldigen. Een arbeidsethos dat los gekoppeld wordt van het geweten kan tot
gevaarlijke situaties leiden. 

In minder extreme situaties kan een uitholling van het verantwoordelijkheids-
besef tot louter functionele verantwoordelijkheid tot ineffectief gedrag leiden. Zo’n
louter functionele opvatting komt in Sub-Sahara Afrika relatief veel voor en is onge-
twijfeld één van de oorzaken van de achterblijvende ontwikkeling. Door de hiërar-
chische maatschappijstructuur zijn opdrachten van hogerhand vaak min of meer
‘heilig’ en wordt eigen initiatief niet erg op prijs gesteld. 
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Intermezzo

Hier volgt een voorbeeld uit mijn eigen loopbaan m.b.t. gehoorzaamheid aan een functionele taak-
inhoud en opdrachten van hogerhand. In mijn eerste baan in Afrika (1979-1982) werd ik geacht
landbouwkundig onderzoek uit te voeren op een afgelegen proefstation in het noorden van
Mozambique (in Namapa, Nampula provincie). Als net afgestudeerd landbouwkundige werkte ik (als
assistent-deskundige) onder supervisie van een aantal ervaren FAO-deskundigen, die allen in Maputo,
de hoofdstad, woonden. Zij ontwierpen de proeven en ik werd geacht deze proeven uit te voeren en
na de oogst de resultaten naar hen op te sturen. 

Aan het eind van mijn eerste landbouwseizoen in Namapa besloot ik om deze proeven ook zelf
statistisch te analyseren, louter uit nieuwsgierigheid naar de resultaten van mijn werk. Het bleek dat
de variatiecoëfficiënten in de meeste proeven onrustbarend hoog waren, met als gevolg dat er weinig
conclusies uit de gedane proeven getrokken konden worden. De analyseresultaten stuurde ik naar het
FAO-hoofdkantoor in Maputo, met tevens een aantal voorstellen voor wijzigingen in de proef-
ontwerpen voor het volgende seizoen. Op die manier hoopte ik de variatiecoëfficiënten naar beneden
te kunnen brengen en aldus tot betere resultaten te komen. 

Mijn aanbevelingen betroffen slechts standaardprocedures voor landbouwkundig onderzoek die in elk
goed boek over toegepaste statistiek te vinden zijn. Het gevolg was echter een boze brief van de FAO-
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Ook in de westerse geïndustrialiseerde landbouw is de arbeid in toenemende mate
tot neutraal gebied verklaard, zonder morele aansprakelijkheid van boeren voor
bijvoorbeeld de excessen in de bio-industrie (maar ook consumenten, landbouw-
kundige onderzoekers en voorlichters, overheidsambtenaren en anderen voelen
weinig morele aansprakelijkheid). Het probleem is dat met een voortgaande functi-
onele en rationele arbeidsdeling het verantwoordelijkheidsbesef afneemt. 

Misschien dat meer nadruk op lokale en regionale bedrijfsstijlen een afnemend
verantwoordelijkheidsbesef kan voorkomen, omdat dan boeren en consumenten
zich gezamenlijk verantwoordelijk voelen voor het gehele proces van productie tot
consumptie. Zolang producenten en consumenten letterlijk en figuurlijk dicht bij
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teamleider uit Maputo, die erop neerkwam dat ik me aan mijn taakomschrijving moest houden, i.c.
slechts de proeven uitvoeren en de analyse overlaten aan de FAO-experts. Slechts door het ingrijpen van
iemand op het hoofdkantoor van de FAO in Rome werd een voortijdig einde van mijn loopbaan bij de
FAO voorkomen. Aan de projectstaf werd uiteindelijk medegedeeld dat mijn aanbevelingen zinvol
waren en dienden te worden uitgevoerd. Het daaropvolgende seizoen waren de variatiecoëfficiënten
van de proeven in Namapa tot een acceptabel niveau teruggebracht. 

Een ander voorbeeld is mijn parttime-deelname aan de begeleiding van een kleinschalig
irrigatieproject in Mozambique. Het breed opvatten van verantwoordelijkheid als adviseur hield mijns
inziens ook het stellen van vragen met betrekking tot ‘zin of onzin van het geproduceerde’ in. Vragen
over de zin van het op een technocratische manier zo snel mogelijk aanleggen van irrigatiepolders
werden echter niet op prijs gesteld door de projectstaf (maar ook niet door Mozambikaanse politici
en de internationale donor). 

Nu is dit alleszins begrijpelijk voor mensen die druk bezig zijn met (en financieel belang hebben
bij) het aanleggen van irrigatiepolders. Maar als men ervaren adviseurs inhuurt op grond van eerder
ingediende voorstellen voor de begeleiding, dan zou men verwachten dat de projectstaf op zijn minst
openstaat voor de ideeën en suggesties van de adviseurs. Regelmatig kreeg ik echter het gevoel dat
de adviseurs voornamelijk beschouwd werden als ‘lastpakken’ die de snelle aanleg van de irrigatie-
polders in de weg stonden. 

Ondanks de nadruk op een participatieve irrigatiemanagement benadering in alle projectdocu-
menten (een per definitie tijdrovende benadering), lag de nadruk in de praktijk op het zo snel mogelijk
aanleggen van een zo groot mogelijk geïrrigeerd areaal. En dit laatste is nu eenmaal het gemakke-
lijkst te verwezenlijken met een conventionele top-down-benadering, met zo weinig mogelijk
inspraak van de boeren. Een conflict tussen het verantwoordelijkheidsbesef van de adviseurs (die geen
niet-duurzame irrigatiepolders wilden aanleggen) en de louter functionele opvatting van verant-
woordelijkheidsbesef van de projectstaf (zo snel mogelijk het geïrrigeerde areaal uitbreiden) was snel
geboren. 

Bovendien bleken er meningsverschillen te bestaan over de rol van irrigatiepolders in het wijdere
kader van regenafhankelijke landbouwsystemen, meningsverschillen die pas door mijn optreden als
adviseur geëxpliciteerd werden. De oorspronkelijke projectdocumenten benadrukten het functioneren
van irrigatiepolders binnen de context van wijdere landbouwbedrijfssystemen: de farming systems
approach zou centraal staan in de projectuitvoering. Mijn poging de farming systems approach daad-
werkelijk in het irrigatieproject te integreren werd echter niet op prijs gesteld door het
Mozambikaanse projectmanagement, waarschijnlijk omdat men verwachtte dat dat de snelle aanleg
van irrigatiepolders zou vertragen. 
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elkaar staan, kan een collectief verantwoordelijkheidsbesef gemakkelijker ontstaan.
Met een toenemende internationalisering van de relaties door import en export van
landbouwproducten over grote afstanden, is wederzijds vertrouwen niet langer
gegeven. Het onderhouden van collectief verantwoordelijkheidsbesef vraagt dan
specifieke aandacht. 

In het westen is er sprake van een toenemende objectieve verantwoordelijkheid en
een achterblijvend verantwoordelijkheidsbesef. Onze verantwoordelijkheid is objec-
tief gezien immens toegenomen door de ongekende mogelijkheden van de moderne
wetenschap en techniek. Voor het eerst in de geschiedenis zijn wij verantwoordelijk
voor het voortbestaan van al het leven op aarde (Achterhuis 1992:130). De mens als
moreel handelend subject is echter geheel in het technische systeem verdwenen. 

“Hoe [zouden piloten zich] nog verantwoordelijk kunnen voelen [voor bombardementen van-

uit de lucht]? Je hebt immers niet met mensen te maken, maar met een technisch apparaat:

interessant technisch werk, waarachter de slachtoffers (unieke mensen, kinderen, vaders,

moeders) uit het gezichtsveld en uit het voorstellingsvermogen verdwijnen. Een typisch voor-

beeld van louter functionele verantwoordelijkheid!” (ib.:131). 

De mens is de zwakke schakel in de wereld van artefacten. Dit blijkt bijvoorbeeld uit
de ongelukken veroorzaakt door friendly fire in de technologisch geavanceerde tweede
golfoorlog. De moderne wapenindustrie en handel, waar gigantisch veel geld in
omgaat, is natuurlijk het voorbeeld van een achterblijvend verantwoordelijkheids-
besef. Vooral wanneer westerse en Afrikaanse politici zeggen dat er onvoldoende
geld is om de voortdurende honger en armoede uit te bannen. 

In de antropologische divergentie tussen onze intellectuele capaciteiten en onze
emotionele vermogens is een kloof tussen weten en geweten ontstaan (ib.:132). De
mens is zowel groter als kleiner dan zichzelf. Met zijn technische verschijnings-
vormen, zijn technologie, overtreft hij zichzelf maar met zijn verantwoordelijk-
heidsbesef is hij niet opgewassen tegen zichzelf. Men begaat (technisch én moreel
gezien) gemakkelijker een megamoord via een druk op de knop dan een persoonlijke
moord (ib.). Dit geldt niet alleen met betrekking tot atoomwapens, maar ook voor de
‘megamoord’ op miljoenen landbouwhuisdieren tijdens ruimingen207. 

Het achterblijvende verantwoordelijkheidsbesef resulteert uiteindelijk in een
overvloed aan voedsel in het westen en honger in veel ontwikkelingslanden. Science
zonder conscience is problematisch. Tegelijkertijd hebben we eerder gezien dat een
adequaat verantwoordelijkheidsbesef, resulterend in ontwikkelingshulp die met de
beste bedoelingen gegeven wordt, toch onder de theorie van de mimetische begeerte
valt (paragraaf 11.7). 

14.6 Het feit-waardedualisme
De kloof tussen weten en

geweten en het feit-waardedualisme (paragraaf 14.2) zijn aan elkaar gerelateerd. Dit
dualisme heeft ertoe bijgedragen dat normatieve zaken niet langer een onderwerp
van grondige wetenschappelijke reflectie zijn in de westerse cultuur. Dit dualisme zou
daarom niet als ‘een heilige koe’ beschouwd moeten worden en zou op zijn minst
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hypothetisch opgeschort kunnen worden. Dan zou de vraag ‘wat de functie van land-
bouw zou moeten zijn’ kunnen worden beantwoord (Koningsveld 1986a). Het ontwerp
van een duurzame landbouw houdt onvermijdelijk het nemen van normatieve
beslissingen in, beslissingen die niet verenigbaar zijn met een waterdichte scheiding
tussen feiten en waarden. 

Zolang de landbouwwetenschap eenvoudigweg díe functie van de landbouw
accepteert zoals die gedefinieerd wordt in de politiek (wat uiteraard ook een
normatieve stellingname is), zal de landbouwwetenschap achter de gebeurtenissen
blijven aanhollen. Ze ontneemt zichzelf daarmee niet alleen de mogelijkheid om
rampzalige gebeurtenissen te voorzien (zoals bijvoorbeeld overproductie en milieu-
vervuiling), maar ook de mogelijkheid om heersende normen te kritiseren (ib.). 

Aan de andere kant is het feit-waardedualisme (zoals tot uitdrukking komend in
de verhouding tussen wetenschap en politiek) één van de belangrijkste normatieve
verworvenheden van de westerse cultuur. Vooral in de westerse technocratische
maatschappij, waarin praktische problemen met een normatieve of politieke dimen-
sie automatisch vertaald worden in technische vraagstukken, is de verdediging van
dit dualisme uitermate belangrijk (ib.:1987b). Koningsveld (1991) zegt:

“Het is dit vertaal-automatisme, dat symptomatisch is voor de veelal onbewuste technocratische

visie van (landbouw)technologen op de (landbouw)praktijk [dit is het geloof in de technological

fix]. Zo wordt het probleem van de mestoverschotten door veevoedingsdeskundigen vertaald in

de technische vraag hoe een veevoeding kan worden bedacht met voor het vee beter opneem-

bare stikstof- en fosforverbindingen. Door de milieutechnoloog wordt dezelfde vraag vertaald

in de technische kwestie hoe een adequate mestverwerkingstechniek kan worden ontworpen. 

Geheel analoog worden praktische vragen rond het welzijn van landbouwhuisdieren

automatisch vertaald in technische problemen van de hokgrootte per dier of het soort stal dat

het beste is, of in het fabriceren van fopspenen of visvriendelijke hengels. ... Vele van die ver-

talingen zijn zeer vruchtbaar geweest en kunnen aan werkelijke oplossingen bijdragen. Mijn

kritiek [richt zich] op het feit, dat het om een maatschappelijk automatisme gaat, om een

nieuw soort vanzelfsprekendheid, waarover verder eigenlijk geen discussie meer nodig is”. 

De wetenschap wordt (of zou moeten worden) gekarakteriseerd door anti-dogma-
tisme, wat inhoudt dat ze die waarden en normen moet kritiseren die niet op grond
van argumenten worden verdedigd maar met andere middelen. Deze kritische func-
tie van wetenschap en het feit-waardedualisme zijn heel goed verenigbaar in de zin
dat wetenschap kan bijdragen aan een rationalisering van de politiek door middel
van een wetenschappelijk debat over de interpretatie van sociale fenomenen in het
landbouwsysteem (ib.: 1987b). Het oplossen van dit permanente interpretatiedebat
op een andere manier dan door het bereiken van een rationele consensus is niet
wetenschappelijk te rechtvaardigen en leidt onvermijdelijk tot dogmatisme, zegt
Koningsveld. 

Volgens hem is een heropvoeding van politici en wetenschappers nodig om een
consensus over maatschappelijke rationaliteit te kunnen bereiken (ib.). De interactie
tussen (landbouw)politiek en (landbouw)wetenschap moet zich ontwikkelen in de
richting van een ideale situatie, waarin een waarlijk onafhankelijke wetenschap en
echte democratie elkaar vooronderstellen (ib.). De vraag is dan hoe politici en weten-
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schappers heropgevoed kunnen worden zodat ze inzicht in maatschappelijke ratio-
naliteit (wijsheid) ontwikkelen (paragraaf 14.2). En hoe ontwikkelen we een waarlijk
onafhankelijke wetenschap en echte democratie? 

Naar mijn mening beantwoordt Koningsveld deze vragen niet echt. Hij propa-
geert het ontwikkelen van een nieuwe agro-systeem theorie, maar als men verwacht
dat de heropvoeding van politici en wetenschappers zal plaatsvinden door de ont-
wikkeling van deze nieuwe theorie, dan verzandt men in een soort cirkelredenering.
Het probleem is dat de huidige wetenschap niet zo anti-dogmatisch is als ze claimt
te zijn. Het streven naar rationalisering en een rationele consensus is zelf dogma
geworden. 

Een verzet tegen de dogmatische en expansionistische tendensen in de huidige
wetenschapsbeoefening is zeker geen pleidooi voor sloppy thinking. Het rationele
denken en de factische ervaringslaag zijn immers belangrijke westerse verworvenhe-
den (Dessaur 1987:62). Maar de westerse wetenschap is tot de vierde monotheïstische
godsdienst geworden (naast het jodendom, christendom en islam). “De reductionisti-
sche wetenschapstraditie is zelf tot een alternatieve godsdienst geworden en tot de
filosofische houding bij uitstek” (ib. 1984:110). De dominante wetenschap is de Kerk
van de Ratio geworden (ib.:100). 

Het is voor de hand liggend dat voor een ‘ideale’ relatie tussen wetenschap en
politiek ‘ideale’ wetenschappers en politici nodig zijn. Beide groepen worstelen
echter met het feit-waardedualisme; een paradoxaal dualisme dat tegelijkertijd
bijdraagt aan ons gebrek aan wijsheid én een belangrijke verworvenheid van de
westerse cultuur is. De religie en politiek hebben sinds de Middeleeuwen veel aan
macht verloren, wat resulteerde in het feit-waardedualisme. Een regressie naar vroe-
gere toestanden, waarin de feiten en waarden inhoudelijk werden ingevuld door de
(kerkelijke en/of politieke) autoriteiten, is onmogelijk en ongewenst. 

Het paradoxale feit-waardedualisme kan niet ‘opgelost’ worden door logisch
redeneren alleen. De door Koningsveld bepleitte heropvoeding van politici en weten-
schappers moet een transcenderen van dit dualisme inhouden. Zulke paradoxale
dualismen zijn ‘divergerende’ problemen (een term van Schumacher) die slechts
getranscendeerd kunnen worden door bewustzijnsontwikkeling. Het transcenderen
van het feit-waardedualisme resulteert dan, paradoxaal genoeg, in een onderscheiden
van feiten en waarden zonder ze te scheiden. Iemand met een hoogontwikkeld
bewustzijn handelt overeenkomstig zijn/haar levensbevorderlijke waarden, resulte-
rend in ecologisch en maatschappelijk verantwoord gedrag (we komen hierop terug). 

Koningsveld ‘gelooft’ sterk in de capaciteit van het menselijke intellect om
problemen op te lossen door rationeel denken, uiteindelijk resulterend in
maatschappelijk inzicht of wijsheid. De voortdurende crisissituatie in de westerse
landbouw geeft echter aan dat het intellect niet met het feit-waardedualisme uit de
voeten kan. Ik ‘geloof’ dat een aanvulling van rationeel denken met bewustzijns-
ontwikkeling meer wijsheid zal genereren. Wetenschappers met een hoogontwik-
keld bewustzijn zullen bekwamere deelnemers aan het wetenschappelijke debat
over maatschappelijke rationaliteit zijn. 

In wezen is er geen reden waarom het ene geloof beter dan het andere zou zijn.
Men kan slechts trachten overtuigingen zo goed mogelijk te onderbouwen met
theoretische en praktische argumenten en met de resultaten van wetenschappelijk
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onderzoek wanneer die beschikbaar zijn. Als het wetenschappelijk establishment
haar eigen officiële ideologie van onbevangen, open onderzoek serieus neemt, dan
zou ze fundamenteel nieuwe inzichten moeten verwelkomen, controleren en toet-
sen (Dessaur 1984:272). Dit geldt ook met betrekking tot de theoretische inzichten
en praktische effecten van individuele en collectieve bewustzijnsontwikkeling. 

Wanneer politici, wetenschappers en andere actoren in het maatschappelijke
debat inzicht in maatschappelijke rationaliteit ontwikkelen, dan zal dat een eind
maken aan de zogenaamd ‘autonome’ technologieontwikkeling. De geproduceerde
technologie zal dan ecologisch en maatschappelijk verantwoord zijn. 

Inzicht in maatschappelijke rationaliteit (wijsheid) is niet alleen belangrijk voor de
ontwikkeling van een duurzame landbouw in het westen, maar ook voor de algehe-
le ontwikkeling van Sub-Sahara Afrika. Een belangrijke maar veronachtzaamde fac-
tor in de ontwikkeling van Sub-Sahara Afrika is het in het deel Arbeidsethos en ont-
wikkeling besproken arbeidsethos. De in het deel Het ontwikkelingsproces besproken
componenten van het ontwikkelingsproces (schaarste, macht en technologie) zijn
ook relevant voor de ontwikkeling van Sub-Sahara Afrika. 

De totstandkoming van een ontwikkelingsgericht arbeidsethos in Sub-Sahara
Afrika impliceert gedragsverandering. Gedragsverandering van grote aantallen men-
sen behelst veranderingen in het gedrag van individuele actoren én veranderingen
in maatschappelijke structuren. Het eerder vermelde actor-structuurdebat in de
sociale wetenschappen is hier van belang (paragraaf 4.11). Dit debat over de interac-
ties tussen individuele actoren en collectieve structuren wordt in hoofdstuk 18
besproken. Eerst dienen we echter iets te zeggen over bewustzijnsontwikkeling. 
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15 
Bewustzijnsontwikkeling 

Zoals we eerder hebben gezien is het arbeidsethos niet alleen een kwestie van men-
taliteit, maar ook van maatschappelijke structuren. Dit impliceert dat vele zaken
tegelijkertijd in ogenschouw moeten worden genomen en onderling afgestemd. Dat
maakt het een ingewikkeld holistisch proces. In de voorgaande hoofdstukken heb ik
regelmatig verwezen naar het concept bewustzijnsontwikkeling. Het gebruik van dit
concept geeft meer inzicht in ingewikkelde processen én opent mogelijkheden om
ze te faciliteren. 

Het concept bewustzijnsontwikkeling is dus zowel belangrijk voor een goed
theoretisch begrip van het ontwikkelingsproces als het aandragen van praktische
suggesties om dit proces te versnellen (inclusief het veranderingsproces van een
arbeidsethos). Bewustzijnsontwikkeling komt in de hoofdstukken 15-17 aan de
orde208. 

15.1 Het rationeel-

empirische bewustzijn 
Volgens Duintjer leven we in het westen in

een structureel expansieve maatschappij waarin het moderne productiesysteem tot
een doel in zichzelf is geworden (paragraaf 11.4). Dit geldt ook voor de Nederlandse
industriële landbouw, die het koplopermodel geïnternaliseerd heeft en dit model
aldus tot een self-fulfilling prophecy heeft gemaakt. Het koplopermodel is zelf norm
geworden (paragraaf 12.1). De meerderheid van de boeren identificeert zich met dit
koplopermodel en ‘gehoorzaamt’ aan de onderliggende logica, een logica echter die
geen maatschappelijk geaccepteerd doel meer kent. Slechts een kleine minderheid
van de boeren benut actief de beschikbare manoeuvreerruimte om tot alternatief
gedrag te komen en aldus non-conformistische landbouwpraktijken te vormen. 

Volgens Duintjer (1983, 1986, 1988) is het structureel expansieve karakter van de
moderne industriële maatschappij geworteld in het metafysische uitgangspunt van
deze maatschappij en haar wetenschap. Deze specifieke metafysische achtergrond
beïnvloedt uiteraard niet alleen de landbouwsector maar alle sectoren van de
westerse maatschappij. Ook het denken over ontwikkelingssamenwerking is onder-
hevig aan deze onderliggende metafysica. 

Duintjer (1983) spreekt van ‘een gedeelde metafysische houding tegenover de
werkelijkheid’. De meeste westerse filosofie wordt beoefend tegen de achtergrond
van een bepaald soort bewustzijn, namelijk het ‘rationeel-empirische bewustzijn’
(ib.:1988b). In deze staat van bewustzijn wordt al het ervaren en handelen begeleid
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en gestructureerd door een discursief denken, dat van het ene naar het andere
onderwerp springt. Het discursieve denken vindt plaats op het niveau van het
discursieve bewustzijn, het gedeelte van het bewustzijn dat betrokken is op kennis
die onder woorden kan worden gebracht. Het discursieve denken verwijst naar een
innerlijke discourse van redenerend denken. 

Dit niet-aflatende denken – het voortdurende tegen zichzelf praten, het inner-
lijk gepraat, de interne dialoog – vindt voornamelijk onopgemerkt plaats (ib.:60,99).
De dominantie van de mentale staat van het ‘denkend-zijn’ is erg subtiel: het is
moeilijk om zich bewust te worden van het feit dat deze staat zo dominant is
vanwege de niets uitsluitende universaliteit aan de object-kant. Alles kan als een
object voor discussie opkomen: we kunnen over alles (na)denken. 

Bij de meeste mensen is de éénzijdigheid gelegen aan de kant van het subject in
de zin dat wij ons met het rationeel-empirische bewustzijn identificeren alsof er
geen andere bewustzijnstoestanden mogelijk zijn (ib.:121). Het rationeel-empirische
bewustzijn is de vooronderstelde en overkoepelende (en daarom metafysische)
achtergrond van de moderne wetenschap en techniek, en het heeft de neiging zich
naar alle sectoren van de maatschappij te verspreiden (ib.:8). 

Het rationeel-empirische bewustzijn houdt ons gevangen in een voortdurend
discursief denken, een denken waarbinnen we continu blijven hangen in een rede-
nerend in gesprek (discourse) zijn. De identificatie van het subject met het rationeel-
empirische bewustzijn en de voortdurende uitbreiding ervan zijn echter onnodig.
Duintjer (ib.:100) vermeldt de mogelijkheid van een bewustzijn waarin het ‘praten
tegen onszelf’ tot rust komt, waarin innerlijke stilte samengaat met alerte aandacht
of wakkerheid. 

Het dominante wetenschappelijke paradigma in de theorie en praktijk van de
ontwikkelingssamenwerking is het positivistische paradigma dat gekenmerkt wordt
door een geloof in een technological fix. De meeste mensen die zich met ontwikke-
lingssamenwerking bezighouden, inclusief westerse en niet-westerse wetenschap-
pers, realiseren zich echter niet eens dat ze ware ‘gelovigen’ zijn in de ‘kathedraal
van de wetenschap’. En dat dit ‘zich-niet-bewust-zijn’ (non-awareness) te wijten is aan
de continue identificatie met het rationeel-empirische bewustzijn. Dit bewustzijn
en het geloof in een technological fix zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. 

Het proces van het denken kan geïllustreerd worden door middel van de analo-
gie van een luchtbel die opstijgt in een vijver (Maharishi Mahesh Yogi 1968:48;
1969:470) (zie Diagram 2). Deze analogie is een instructief model, maar moet natuur-
lijk niet al te letterlijk worden genomen. Het proces van het denken begint op het
diepste, meest verfijnde niveau van bewustzijn: het niveau van het zuivere of trans-
cendente bewustzijn, het bewustzijn-als-zodanig zonder enige bewustzijnsinhoud,
met alleen mentale stilte. Gedachte-impulsen ontspringen aan dit stille, creatieve
centrum in de mens, zoals luchtbellen ontstaan op de bodem van een vijver.

Wanneer de ‘gedachte-bellen’ arriveren op het grove bewuste niveau van het
alledaagse denken, worden ze herkend als bewuste gedachten. De meer verfijnde
niveaus van gedachten, beneden het grensvlak van de bewuste ervaring, worden niet
bewust herkend of waargenomen. Gedachten stijgen op door het hele traject van de
diepte van het bewustzijn totdat ze uiteindelijk als bewuste gedachten aan het
oppervlak verschijnen. Een uitbreiding van de bewuste geest vindt plaats wanneer
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gedachten al bewust ervaren worden in hun eerdere stadia. De diepte van de
bewuste geest kan groter en groter worden totdat zelfs het niveau van het zuivere
bewustzijn binnen het bereik van de bewuste geest is gebracht. 

Door middel van meditatietechnieken kan de geest getraind worden om steeds
vroegere stadia van de ‘gedachte-bel’ te ervaren totdat uiteindelijk het meest sub-
tiele stadium van het denken getranscendeerd wordt en men de bron van alle
gedachten bereikt. Dit niveau van zuiver bewustzijn wordt ervaren als een diepe,
verenigende stilte die voorbij alle gedachten ligt, een toestand van complete mentale
stilte en volledige innerlijke waakzaamheid, een toestand van met rust verzadigde
alertheid (Russell 1990:34). 

De mogelijkheid van een bewustzijn waarin het continue denken – het innerlijk
gepraat – tot rust komt, kan dus verwerkelijkt worden door meditatietechnieken.
Hieruit kan men afleiden dat het volledige mentale vermogen van de mens alleen
dan ontvouwen wordt wanneer de bewuste capaciteit van de geest vergroot wordt tot
de maximale limiet, wanneer het grensvlak voor bewuste ervaring verlaagd wordt
tot het samenvalt met de basislijn in Diagram 2. 

Kan men door logisch denken het bestaan van een bewustzijn-als-zodanig, een
bewustzijn zonder enige inhoud, afleiden? Duintjer (1996) beweert dat onze con-
ventionele wereld een geïnterpreteerde wereld is: onze waarnemingen, gedachten
en acties worden geleid en gestructureerd door een aangeleerd interpretatiekader.
Deze interpretatiekaders zijn historisch-gesitueerde cultuurpatronen. Dit is de con-
structivistische positie: interpretatiekaders zijn aangeleerd, ze worden door ons
geconstrueerd. 

De vraag komt dan op van waaruit, vanuit welke positie deze kaders aangeleerd
en binnengetreden kunnen worden, vanuit welke positie kunnen ze in perspectief
geplaatst (gerelativeerd) en getranscendeerd worden? Hebben wij deel aan een
bewustzijn dat aan ons culturele en persoonlijke bewustzijn voorafgaat? Volgens
Duintjers bevestigende antwoord op deze vraag is dat voorafgaande bewustzijn een
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(bewuste gedachten)

Grensvlak van
bewuste ervaring

Verfijnde niveaus van denken
(gewoonlijk niet ervaren)

Mentale stilte
(zuiver bewustzijn, bron van gedachten)

Diagram 2: Het proces van het denken

(Bron: Russell 1990:34, door auteur aangepast) 
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alomvattend, trans-discursief en trans-persoonlijk bewustzijn: het transcendente
bewustzijn (ib.). Helder en consistent denken vraagt dus om het bestaan van ‘iets’
dat voorbij aangeleerde interpretatiekaders ligt. 

Koningsveld (1995) spreekt van het ‘startprobleem’ dat nog niet is opgelost door
de huidige wetenschap: als waarneming een begripsmatig kader of raamwerk voor-
onderstelt en als het vormen van zo’n raamwerk op zijn beurt ook weer ervaring met
dingen buiten ons vereist, hoe komt dit proces dan in den beginne van de grond, hoe
wordt de allereerste waarneming mogelijk? Als elk feit een theoretisch geconstitu-
eerd feit is en een objectieve rock bottom voor theorieën niet bestaat, wat is dan het
beginpunt? 

Koningsveld (ib.) en de meeste van zijn collega-filosofen betwijfelen ernstig of
het mogelijk is om iemands bewustzijn van alle inhoud te zuiveren, en zelfs wanneer
dit mogelijk zou zijn, zou men ziende blind zijn. Zonder een begripsmatig raam-
werk zou de mens als een blinde zijn met gezonde ogen. 

Ook Habermas spreekt van een vooraf bestaand interpretatiekader dat nodig is
om de zin van theoretische beweringen te kunnen begrijpen (Leeuwis 1993:96). De
algemene veronderstelling is blijkbaar dat een toestand van bewustzijn zonder enige
interpreterende activiteit van de geest onmogelijk is. Een toestand van zuiver bewust-
zijn, waarin al het denken getranscendeerd is, wordt onmogelijk geacht, ja is
ondenkbaar. Welnu, de toestand van transcendent bewustzijn ís ook ondenkbaar:
deze staat van bewustzijn kan alleen direct ervaren worden door al het denken te
transcenderen. 

Het ‘probleem’ met het proces van transcenderen is dat het niet op een zinvolle
manier uitgelegd kan worden aan anderen; men moet het gewoon zelf ervaren, op
dezelfde manier als men een appel moet proeven om de specifieke smaak ervan te
leren kennen, of een kleur moet zien om de nuances te kunnen waarderen. Men kan
uren lang uitleggen hoe een appel smaakt, maar zonder de daadwerkelijke ervaring
van het eten van een appel blijft dat alles oppervlakkig: the proof of the pudding is in
the eating. 

Men kan zich voorbereiden op de ervaring van transcendent bewustzijn door
middel van bijvoorbeeld meditatietechnieken, maar de ervaring zelf is nieuw, ont-
stijgend (emergent), verschillend van ervaringen op andere niveaus van bewustzijn.
De beroemde uitspraak van Descartes cogito ergo sum (ik denk dus ik ben) impliceert
dat de enig mogelijke vorm van ‘zijn’ ‘denkend-zijn’ is. Dit ontkent de mogelijkheid
van een toestand van bewustzijn die voorbij alle gedachten ligt, een toestand van
alleen maar ‘zijn’. 

Door de continue identificatie met het rationeel-empirische bewustzijn worden
we gevangenen van onze eigen mentale conditionering (De Wit 1996). Een specifiek
wereldbeeld zet zich vast in onze geest. Teneinde de mogelijkheid te vergroten om
wereldbeelden te veranderen en die van anderen te waarderen, moeten we in staat
zijn de identificatie met het rationeel-empirische bewustzijn te laten varen (let go). 

Het stapsgewijze leerproces om voorbij deze identificatie te gaan, om ons
bewustzijn te verdiepen en verbreden, kan als spiritualiteit aangeduid worden
(Duintjer 1988b:140). Spiritualiteit als een ervaringsweg – naar en vanuit de innerlijke
bron, het niveau van het transcendente bewustzijn – is naar haar aard gebaseerd op
persoonlijke ervaring en praktisch zelfonderzoek (ib. 1996). 
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Spiritualiteit is wezenlijk anders dan geloof in een autoriteit, het is per definitie
geen ‘geloof op gezag’. Theïstische tradities, heilige boeken en spirituele leraren
kunnen behulpzaam zijn, niet met beweringen die men op gezag moet geloven,
maar eerder met aanwijzingen voor een praktische methode die men zelf kan
uitproberen en die tot persoonlijke ervaring leidt (ib.)209. Het spirituele is voor
Duintjer iets dat onze hele ervaringswereld doortrekt. Het is de omvattende en alles
doordringende dieptedimensie van alle mogelijke ervaringswerelden (ib. 1988c). 

Spiritualiteit wordt hier benadrukt als direct ervaringscontact met een werke-
lijkheid die voorgaande referentiekaders transcendeert. 

“[Het proces van transcenderen is] een achterwaarts treden, uit de gevestigde kaders van onze

gebruikelijke ervaringswereld – niet naar een andere wereld, maar – naar de voorafgaande en

omvattende dimensie waar alle maatgevende kaders en eventuele ervaringswerelden binnen-

getreden kunnen worden” (ib. 1988a:50). 

Het niveau van het zuivere of transcendente bewustzijn in Diagram 2 vormt deze
onuitputtelijke dimensie, de mogelijkheid tot alle kaders. 

In deze context is het belangrijk dat we niet slechts denken over wat voorbij de
maatgevende kaders ligt; in dat geval blijven het denkproces en de denker zelf zitten
waar ze zitten, namelijk binnen hun gevestigde denkkader (ib.:89). Het moet niet
alleen een intellectueel transcenderen in gedachten zijn (ib.:98). Het cruciale punt is om
contact te maken met de omvattende dimensie die zich voorbij het denken uitstrekt,
met het stiltepunt vóór alle denken, waar men onder andere kan gaan denken. 

Bij dit punt is het denken slechts één van de mogelijkheden, zij het dat het ons
meest vertrouwde medium is (ib.:129-130). Het door denken geleide waarnemen en
handelen is slechts één dimensie binnen het ‘dimensioneel onuitputtelijke’. Het
spirituele zit dan in de mate van contact met het voorafgaande stiltepunt, ook
tijdens het waarnemen en handelen (ib.). 

Aangezien het transcendente bewustzijn al onze voorafgaande referentiekaders
transcendeert, ontstaan principiële moeilijkheden met verstaanbaarheid en begrijpe-
lijkheid wanneer men deze bewustzijnstoestand onder woorden probeert te brengen.
Het is nu eenmaal een niveau van bewustzijn dat voorbij (beyond) de kaders van onze
gebruikelijke wijzen van denken, spreken en handelen ligt (ib.:111). Het denken,
spreken en handelen zijn altijd een manifestatie van ‘zijn’. Daarom moeten we
proberen in contact te komen met de achterliggende wijze van zijn (ib. 1988b:182). 

Het transcenderen van het intellect impliceert niet dat het intellectuele denken
overboord gezet moet worden, maar veeleer dat het met zorg gebruikt moet worden,
met inachtneming van zijn inherente beperkingen. De huidige single-minded nadruk
op die factoren in het ontwikkelingsproces die kwantificeerbaar en controleerbaar
zijn, is bijvoorbeeld zo’n beperking. We moeten onszelf bevrijden van de dominan-
tie van het ‘denkend-zijn’, van de continue identificatie met het rationeel-empirisch
bewustzijn. 

Volgens Duintjer (1983) gaat deze identificatie samen met een rationele beheer-
sing van de natuur (o.a. in moderne wetenschap, technologie en industrialisatie) én
met een rationele beheersing van onze innerlijke natuur, “o.a. in de burgerlijke
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moraal van plicht en arbeidsdiscipline (iets doen òmdat je er zin in hebt, geldt als
immoreel)”. 

“Vereenzelviging met het rationeel-empirisch bewustzijn [betekent] niet slechts onvolledigheid

en eenzijdigheid, maar afsnoering t.a.v. wat ons dragen en voeden kan (de aarde) en afscher-

ming t.a.v. wat ons ruimte, uitzicht, gevoel voor proporties, inspiratie en ‘enthou-siasme’ geven

kan (de open hemel). ... De zijnstoestand van de moderne mens, voor zover vereenzelvigd met

het rationeel-empirisch bewustzijn, lijkt op die van een transistorapparaat dat, ongeaard en

zonder antenne, een constant en afwisselend praatprogramma uitzendt, terwijl men bezig is

het volume naar maximaal te draaien. Wat dan wordt voortgebracht laat zich raden. Het zal

zeker machtig klinken, zelfs oorverdovend, maar ook krakerig, kunstmatig, synthetisch, dram-

merig, manipulerend...” (ib.). 

In de tijd van de eerste industriële revolutie begon de vereenzelviging van mens-zijn
met rationeel produceren een historisch factum te worden. Het ging om arbeid op
de grondslag van het rationeel-empirisch bewustzijn. Arbeid onder leiding van het
hoofd werd overheersend. “Werkomgeving, instrumentarium, methode, samenwer-
kingsverband, doelstelling en motivering van deze arbeid zijn cerebraal bedacht,
met het hoofd geconstrueerd” (ib.). De gelijkstelling van mens-zijn met produceren
houdt ‘rationele omvorming van materiaal’ in. 

“Gezien vanuit deze manier van mens-zijn doet al wat werkelijk is (de natuur om ons en in ons)

zich voor als materiaal, instrument of territoor, voor bewerking, ingrijpen, organiseren, beheer-

sen. Als er iets blijkt te ontsnappen aan de controle doordat het zich anders ontwikkelt dan

gepland (en dat is steeds weer het geval), dan is allerwegen de vanzelfsprekende reactie: ook dat

weer organiseren, beter of anders organiseren. 

De verschillen tussen marxisme en kapitalisme, Oost- en West-Europa, Sovjetunie en de

Verenigde Staten, ‘socialistische’ en ‘liberalistische’ modellen in ‘ontwikkelingslanden’, doen

zich voor tegen deze gemeenschappelijke achtergrond van een gedeelde metafysische grond-

houding en werkelijkheidsdefinitie. Een gemeenschappelijke grondhouding die dan ook

uitloopt op een overeenkomstige overwoekering door verstedelijking en industrialisatie, tech-

nocratie en bureaucratie, wapenwedloop en natuurverwoesting” (ib.). 

Het Noordwest-Europese arbeidsethos – de innerlijke arbeidsdwang ‘geproduceerd’
door een disciplinering tot arbeid – gaat dus samen met de identificatie met het
rationeel-empirisch bewustzijn. Later zullen we zien dat ‘aarding’ (grounding) en
‘afstemming’ (tuning) van de mens mogelijk zijn door technieken voor bewustzijns-
ontwikkeling. 

15.2 Het universele 

transcendente bewustzijn 
Veel wetenschappers zullen de moge-

lijkheid van het bestaan van een trans-persoonlijk en universeel bewustzijn kritiseren.
Elke verwijzing naar universaliteit wordt in de moderne maatschappij terecht met
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wantrouwen bekeken. In de moderne westerse maatschappij worden we dagelijks
geconfronteerd met een verscheidenheid aan wereldbeelden én met de feitelijke
relativering die daarin reeds besloten ligt. Een bepaalde traditie of een gegeven
wereldbeeld kan gemakkelijk als een omvattend en niet aan te tasten fundament
omarmd worden: voorbeelden van ‘fundamentalisme’ kunnen binnen alle theïs-
tische tradities aangetroffen worden, maar soms ook in politieke ideologieën,
materialisme en sciëntisme (Duintjer 1996). Maar ‘grote verhalen’ degenereren
gemakkelijk in racistisch particularisme of religieus fundamentalisme. 

Teneinde tussen de veelheid aan wereldbeelden een onderscheid te kunnen
maken, moeten ze niet alleen getest worden op hun mate van waarachtigheid, maar
boven alles op de mate van integrale rationaliteit die van de betreffende aanhangers
gevraagd wordt. Zo’n integrale rationaliteit wordt zichtbaar in een tastbaar respect
voor alle levensvormen (Kockelkoren 1992:188). 

In mijn perspectief wordt de veelvoudige, altijd sociaalgeconstrueerde werkelijk-
heid onderbouwd door een universeel transcendent bewustzijn. En dit transcenden-
te bewustzijn kan in principe door iedereen met normale verstandelijke vermogens
direct ervaren worden. Ik leg dus de nadruk op directe persoonlijke ervaring en
uitdrukkelijk niet op ‘geloof op gezag’. 

Universaliteit in de context van spiritualiteit verwijst naar het ervaringsgegeven
dat er een creatieve bron van alle culturen en tradities bestaat (Duintjer 1996). Door
de gehele geschiedenis van de mensheid heen hebben talrijke wetenschappers,
kunstenaars, filosofen en wijzen, in verschillende culturen, naar deze creatieve bron
verwezen. Innerlijke wegen naar deze onbegrensde, trans-persoonlijke bron kunnen
gevolgd worden vanuit vele tradities, maar elke concretisering – intellectueel,
artistiek, praktisch – is gefilterd door de culturele en persoonlijke conditie van een
bepaald individu, van een ‘eindig voertuig’ (ib.). Elk intellectueel-filosofisch onder
woorden brengen van ‘transcendentie’ is sociaal geconstrueerd, is relatief. 

Het rationeel-empirische bewustzijn kan ‘transcendentie’ niet bewerkstelligen.
“Het kan ons overkomen, het kan ons eindig bewustzijn bereiken voor zoveel we er
vrijwillig van in ontvangst kunnen nemen” (ib.). En de voorbereiding tot deze recep-
tiviteit of ontvankelijkheid leidt tot een spirituele levenshouding “die naar haar
aard ook maatschappelijk gunstig zal blijken” (ib.). 

Ofschoon het transcendente bewustzijn niet bewerkstelligd (engineered) kan
worden, kan de receptiviteit om toegang te verkrijgen tot het niveau van transcen-
dent bewustzijn wel getraind worden. Ik definieer spiritualiteit dan ook als het
proces waarin men op systematische wijze de receptiviteit traint om regelmatige
toegang tot transcendent bewustzijn te verkrijgen. Ik benadruk bewust het belang
van een systematische training om regelmatige ervaringen van transcendent bewust-
zijn te verkrijgen. 

Methoden en technieken voor bewustzijnsontwikkeling die niet in regelmatige
ervaringen van transcendent bewustzijn resulteren, kunnen immers moeilijk
wetenschappelijk onderzocht worden. Wetenschappelijk onderzoek vraagt om regel-
matige en herhaalbare ervaringen, in dit geval ervaringen van transcendent bewust-
zijn210. Dit neemt overigens niet weg dat ‘toevallige’ ervaringen van transcendent
bewustzijn levens soms totaal kunnen transformeren. 
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Wanneer we onszelf continu identificeren met het rationeel-empirische bewustzijn is
het onmogelijk om volledig zonder commitments of basis-assumpties te denken: het
denken berust altijd op sociaal en historisch geconstrueerde denkstructuren. Aans
(1991) merkt op dat het wezenlijk begrensde denken van het intellect niet
logischerwijs, dat wil zeggen door middel van denken, overstegen kan worden. Dat
zou een ‘baron von Münchhausen’-handeling zijn. Omdat een absolute meta-positie
dus niet valt te denken, kan een solide filosofische (of universele) grond voor maat-
schappelijke rationaliteit niet bestaan. 

De identificatie met het rationeel-empirische bewustzijn kan echter getranscen-
deerd worden door middel van het systematisch beoefenen van bijvoorbeeld medi-
tatietechnieken. Door het regelmatig transcenderen van het discursieve denken
maakt ‘innerlijk gepraat’ plaats voor ‘innerlijke stilte’. Deze staat van innerlijke
stilte of transcendent bewustzijn zou wel een soort Archimedisch punt kunnen zijn. 

Ook volgens Chopra (1991:116) is ‘het uit de gedachtestroom komen’ door middel
van het denken zelf zoiets als je proberen aan je eigen haren uit het drijfzand te
trekken. De menselijke geest kan echter meer dan denken alleen. We kunnen het
denken transcenderen en de diepere werkelijkheid van de ‘stille getuige’ ervaren.
Chopra geeft de volgende analogie om de positie van de stille getuige binnen onszelf
te verduidelijken. 

“Voor het projecteren van een film is een scherm nodig... De beelden bewegen en spelen op het

scherm; levendige emoties en energiek drama worden uitgebeeld. Ondanks dat alles, wordt het

scherm zelf er niet in betrokken. Het is geen deel van de film... Het verschil tussen de mense-

lijke geest en een filmscherm is dat wij wel betrokken raken in de film, omdat het ons leven is.

Het scherm binnen onszelf wordt zo ondergedompeld in onontkoombare persoonlijke

beelden, dat de gewaarwording van het bestaan van een scherm – een onveranderlijk, onaan-

gedaan gedeelte van de geest – verloren gaat. ... ...Als je al deze beelden weghaalt, is er nog steeds

iets van ‘mij’ over: degene die besluiten neemt, het scherm, de stille getuige (ib.:107). ...

[Het doel van meditatie is] om op een systematische wijze de stille getuige in onszelf te

onthullen, een mogelijkheid die voor iedereen op elk moment openstaat (ib.:109). ... Het proces

kan vergeleken worden met het volgen van een draad in een spinnenweb totdat je de spin

bereikt die het gesponnen heeft. Mijn draad kan heel verschillend van de jouwe zijn, omdat ik

het web van innerlijke werkelijkheid gesponnen heb overeenkomstig mijn unieke ervaringen”

(ib.:110).

Volgens Koestler (1989:206) moeten we een onderscheid maken tussen algemene toe-
standen van bewustzijn (de mate van wakkerheid, vermoeidheid of rusteloosheid) en
de mate van het zich bewust zijn van een specifieke activiteit. Het eerste verwijst
naar ‘bewust zijn’ en het tweede naar ‘zich bewust zijn van iets’. “Het eerste komt
overeen met de algehele verlichting van het toneel, het tweede met de lichtbundel
die gericht is op een bepaalde acteur” (ib.). 

Koestler (ib.:218) spreekt ook van een staat van “zuiver bewustzijn, zonder een
object of inhoud anders dan het bewustzijn zelf”. Er moet een drager of carrier zijn
(zuiver bewustzijn) en een inhoud van de drager (bewustzijnsinhoud). 
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15.3 Moraliteit
Het toegang verkrijgen tot het zuivere bewustzijn is een

spiritueel leerproces. Volgens Duintjer (1996) is het een stapsgewijs leerproces waar-
in we werken aan de geleidelijke opening en purificatie van ons bewustzijn. Het
betreft een verdieping of verruiming en (ter wille daarvan) ook zuivering van ons
bewustzijn. Duintjer zegt dat een spirituele levenshouding ook relevant kan zijn
voor het oplossen van maatschappelijke problemen. Dit is zo omdat “onderlinge
samenwerking en solidariteit minder moeizaam tot stand [zullen] komen naarmate
datgene in ons bewustzijn minder verduisterd is wat verder reikt dan onze persoon,
groep of cultuur” (ib.). Het doen van goed werk in ethisch-sociaal opzicht zou gebaat
zijn bij een leerproces van zelfinkeer en purificatie. 

Een wezenlijke verbondenheid van alle mensen en van alle bewuste wezens kan
ervaarbaar worden wanneer elk eindig bewustzijn deel uitmaakt van een achter-
liggend en overkoepelend bewustzijn (ib.). Zolang echter het discursieve denken
functioneert als een afsluitend plafond voor alle mogelijke ervaring, kan een waar-
achtig spirituele levenshouding niet ‘ontspringen’ aan het zuivere bewustzijn. 

Duintjer (1996) zegt:

“Bij meditatie kun je, door innerlijk stil te worden, in contact komen met een getuige-bewust-

zijn [een innerlijk voorportaal] dat voorbijtrekkende gedachten en indrukken gadeslaat zonder

zelf weer denkend te zijn (iets anders dan reflectie). ... Is het ethisch gebod tot verwerkelijking

(van ‘naastenliefde’, ‘mededogen’, ‘niet-schaden’) een afgeleide van een voorafgaande werkelijk-

heid? ... In ons bekende domein van dualiteiten is het ethisch-normerende dan een primaire echo

vàn en een herinnering áán die voorafgaande werkelijkheid waar allen verbonden zijn. Vanuit

die werkelijkheid gezien is er inderdaad evenveel reden uw naaste lief te hebben ‘als uzelf’. ...

Hier ligt een bron voor hernieuwde bezinning op de betekenis en achtergrond van moraliteit. 

In westerse theïstische tradities – afgezien van ervaringen waarvan mystici gewagen in alle

tradities – bestaat een tendens om het transcendente waarin geloofd wordt, primair te zien als

moreel-gebiedende instantie, een ‘Heer die geboden gegeven heeft’. Sinds mensen minder

geneigd werden op gezag te geloven, verdween bij velen dit Godsgeloof, en kregen morele ge-

boden zelf het hoogste primaat (bijvoorbeeld in de vorm van een ‘categorische imperatief’,

thans onder de titel van ‘normen en waarden’). Inmiddels echter vragen nogal wat jongeren,

een paar generaties verder, zich af waarom zij dan wèl in normen op gezag zouden geloven. 

Is ervaring met werkelijke verbondenheid niet nog belangrijker? ... ...De voornaamste vraag is

telkens: wat in ons heeft de leiding, wat geeft de richting aan? ... Zou het niet mogelijk zijn om

culturele vaardigheden, onze discursieve kennis en kunde, aan te leren zonder contact te

verliezen met dat innerlijke voorportaal? In ieder geval is het nooit onmogelijk om te leren

zulk contact te hervinden”. 

Moraliteit op gezag is gebaseerd op gehoorzaamheid aan – en identificatie met –
externe actoren en/of ideeën. Dit soort moraliteit zou op zijn minst aangevuld
moeten worden met een moraliteit die gefundeerd is in zuiver bewustzijn. Het
transcendente bewustzijn zou de leiding moeten hebben of de richting aangeven. 

Hier is het onderscheid tussen religie (zoals tot uitdrukking komend in kerken
en geloofsgenootschappen) en spiritualiteit belangrijk. Spiritualiteit verwijst naar
de oorspronkelijke betekenis van religie: religare, religio: to reconnect, het weer een
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verbinding tot stand brengen. De vraag is dan natuurlijk een verbinding tot stand
brengen met wat? Met God, met meerdere goden, met een plaatsvervanger van God
op aarde, met een bovennatuurlijke entiteit, met een veld van bewustzijn buiten
onszelf, met Moeder Natuur, met het transcendente bewustzijn? 

In mijn visie is het hervinden van het contact met het ‘innerlijk voorportaal’ het
weer een verbinding tot stand brengen met het transcendente bewustzijn door
middel van bewustzijnsontwikkeling. Het soort bewustzijnsontwikkeling waarnaar
ik verwijs houdt persoonlijke, directe spirituele ervaring in. Het is een individuele,
vrije, anarchistische spiritualiteit die zich verzet tegen elke vorm van totalitair
gedrag. 

Zo gauw we beginnen te streven naar “een spiritueel samenzijn met anderen”
brengen we het Trojaanse Paard van de religie binnen (Vandiest 1996). Zoals
Krishnamurti zei: “Wordt nooit de priester van iemands anders ideeën”. Waar
gehoorzaamheid heerst, wordt spiritualiteit buitengesloten. Ware spiritualiteit is
zachtaardig anarchisme: het is niet-gewelddadig, rustig, kalm, zuiver mentaal, maar
desalniettemin intens (ib.). 

Religie is geïnstitutionaliseerde spiritualiteit, spiritualiteit is religie zonder
instituties (Huston Smith: in Ten Dam 1996). In plaats van religie zou men misschien
beter kunnen spreken van ‘geloof binnen kerken’ (faith within churches). Dit onder-
streept het vasthouden aan een geloofssysteem binnen een geïnstitutionaliseerd
kader. 

In de context van moraliteit op gezag is dit onderscheid tussen geïnstitutionali-
seerde religie en vrije spiritualiteit belangrijk. Dit onderscheid hoeft niet nood-
zakelijkerwijs een scheiding in te houden, maar veel geïnstitutionaliseerde religie
ontbreekt het aan spiritualiteit. In de vaak moeizame relatie tussen wetenschap en
religie is dit onderscheid ook nuttig. De relatie tussen wetenschap, geïnstitutionali-
seerde religie en spiritualiteit in het verleden, heden en toekomst wordt weergege-
ven in Tabel 5. 

Tabel 5: Relatie tussen wetenschap, geïnstitutionaliseerde religie en spiritualiteit in het
verleden, heden en toekomst

Middeleeuwen Huidige westerse maatschappij Toekomst 

- wetenschap en geïnstitutionali- - wetenschap geëmancipeerd: - wetenschap en spiritualiteit zijn 

seerde religie zijn een ongediffe- wetenschap en geïnstitutionali- een gedifferentieerde eenheid: 

rentieerde eenheid: geen onder- seerde religie zijn gescheiden, onderscheid zonder scheiding, 

scheid en scheiding, positie van onafhankelijke wetenschap. eenheid-in-diversiteit van de

de wetenschap onder de kerk. zoektocht naar kennis.

- pre-rationeel - rationeel - trans-rationeel 

In de prijzenswaardige scheiding van wetenschap en religie, die na de
Middeleeuwen in het westen plaatsvond, is helaas het kind (spiritualiteit) met het
badwater (geïnstitutionaliseerde religie) weggegooid. Ervaringsspiritualiteit is niet
gebaseerd op dogma’s maar veeleer op zelfhulptechnieken die de voortdurende
identificatie met het rationeel-empirische bewustzijn doorbreken. Het is een spiri-
tualiteit die geen geloof vraagt, maar persoonlijke ervaring. 
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De emancipatie van de wetenschap tot een bron van kennis die onafhankelijk is van
elke vorm van geïnstitutionaliseerde religie, is een belangrijke verworvenheid van
de moderne maatschappij. Een regressie naar Middeleeuwse omstandigheden is
geen optie. In de moderne maatschappij is ervaringsspiritualiteit echter zeldzaam,
slechts weinig mensen hebben toegang tot het transcendente bewustzijn. Voor een
progressie naar een ‘gedifferentieerde eenheid van wetenschap en spiritualiteit’ is
persoonlijke ervaring van transcendent bewustzijn wel een voorwaarde. 

De relatie tussen wetenschap en religie in Tabel 5 kan vervangen worden door de
relatie tussen wetenschap en politiek, of de relatie tussen feiten en waarden. Het
feit-waardedualisme is eerder besproken in paragraaf 14.6. De huidige wetenschap-
pelijke positie, een strikte scheiding van feiten en waarden, wordt rationeel
genoemd. Een regressie naar een situatie waarin de feiten en waarden vastgesteld
worden door religieuze en/of politieke autoriteiten, wordt pre-rationeel genoemd.
Een progressie naar een situatie voorbij het feit-waardedualisme wordt trans-ratio-
neel genoemd. Dan is er sprake van een ‘onderscheid zonder scheiding’ tussen feiten
en waarden. 

Aangezien het paradoxale feit-waardedualisme tegelijkertijd een belangrijke
verworvenheid van de westerse cultuur is én bijdraagt aan ons gebrek aan wijsheid,
is het een divergerend probleem. Schumacher (1977:121) spreekt van divergerende
problemen wanneer er sprake is van co-existentie van twee tegengestelde tendensen.
Het zijn problemen met divergerende antwoorden die elkaars exacte tegengestelden
lijken te zijn. 

Zulke problemen kunnen alleen maar ‘getranscendeerd’ worden en wel door
middel van de toevoeging van een niet-dualistisch element (transcendent bewust-
zijn) aan het domein van de dualiteiten. Een ‘onderscheid zonder scheiding’ tussen
feiten en waarden klinkt raadselachtig en op het niveau van het discursieve denken
ís dat ook zo. Maar divergerende problemen kunnen alleen maar ‘geleefd’ worden. 

Regelmatig contact met transcendent bewustzijn resulteert in een ‘helende’
vorm van spiritualiteit. Het is geen toeval dat de woorden heilig, geheel en helen
(holy, whole and to heal) aan elkaar verwant zijn. In deze zin zijn spirituele ervaring en
holistisch functioneren met elkaar verbonden. Holistisch systeemdenken wordt
gekenmerkt door onderscheid zonder scheiding. De verschillende (sub)systemen
kunnen wel onderscheiden maar niet gescheiden worden. Het paradoxale feit-
waardedualisme kan door bewustzijnsontwikkeling geheeld worden. 

15.4 De paradoxale geest 

en wetenschappelijke verificatie
Teneinde mijn positie met

betrekking tot spiritualiteit verder te verduidelijken is het nodig iets meer te zeggen
over het woord ‘geest’ (spirit). Het is erg moeilijk om het domein van de spiritualiteit
te bespreken zonder in paradoxen te vervallen. De geest zelf of het zuivere bewustzijn
is niet paradoxaal: “strikt gesproken is ze voorbij alle karakterisering en kwalifice-
ring, van welke aard dan ook” (Wilber 1985c:15). De geest is voorafgaand aan iedere
vorm van conceptuele typering. 
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De beruchte en onvermijdelijke paradox is dat de geest zowel transcendent aan – als
immanent in – de wereld is. We moeten beide kanten van de paradox in onze verbale
formuleringen opnemen: de geest transcendeert alles én omvat alles. De geest is
“het hoogste niveau van de werkelijkheid en de conditie of echte aard van elk niveau
van de werkelijkheid. Het is de hoogste sport van de ladder en het hout waarvan de
ladder is gemaakt” (ib.1985a:254). De ene helft van de paradox is hiërarchie, de ande-
re helft is dat alle dingen reeds geest zijn. Aan de ene kant is de geest de hoogste top
van alle domeinen; aan de andere kant is het de grond van alle domeinen: de suchness
of isness van alle domeinen. 

Teneinde de ene universele Grond – het immanente aspect van de geest – intel-
lectueel te kunnen benaderen, creëren mensen interpretaties die echter altijd
sociaal-geconstrueerd en historisch-gesitueerd zijn. Alleen de Grond zelf en de directe
ervaring ervan, vóór alle interpretatie en dieper dan alle interpretatie, blijven
onveranderd (Van Ruysbeek 1996). Het onder woorden brengen van deze ervaring,
resulterend in een kaart van het gebied en niet het gebied zelf, zal altijd in veran-
derlijke beschrijvingen uitmonden. 

Het meest permanente en duidelijke verschil tussen wetenschappelijke para-
digma’s en mystieke ervaringen is dat de eerste mentale constructies zijn, terwijl de
laatste een daadwerkelijk transcenderen van alle inhouden van de geest inhouden
(Wilber 1985a:170). “Wetenschappers zijn kaartmakers en de mystieke ervaring is
een deel van het gebied” (Weber 1985). 

De wetenschappelijke methode is van toepassing op al die kennisclaims welke
open staan voor validatie of refutatie op grond van ervaring, in tegenstelling tot niet
testbare dogmatische proclamaties (Wilber 1985c:14). Ook het domein van de geest
staat open voor onderzoek gebaseerd op ervaring aangezien spiritualiteit toetsbaar
is. Net zoals wiskundige kennis aanvaard of verworpen kan worden door gelijkelijk
getrainde wiskundigen, kan spirituele kennis geverifieerd worden door gelijkelijk
getrainde vakgenoten (peers), i.c. personen die getraind zijn in meditatietechnieken
(ib.:20). Schulte (1984a) citeert Aurobindo die zegt:

“...de meeste spirituele ervaringen van enige waarde kunnen niet voor het tribunaal van de

gangbare mentaliteit gebracht worden, omdat deze geen ervaring met zulke dingen heeft en

z’n eigen gebrek aan, of onvermogen tot, ervaring als een bewijs van hun ongeldigheid of hun

non-existentie beschouwt. ... Zelfs in de natuurwetenschappen is een training van de bekwaam-

heid nodig voordat men dingen waarlijk kan begrijpen en beoordelen: niet elk ongetraind

intellect kan wetenschappelijke waarheden navolgen of de geldigheid beoordelen van óf het

resultaat óf het proces. ... 

In feite kunnen alle mensen een spirituele ervaring hebben en die navolgen en in henzelf

verifiëren, maar alleen wanneer ze de nodige bekwaamheid hebben verworven of de innerlijke

methoden kunnen volgen waardoor die ervaring en verificatie mogelijk worden gemaakt”. 

Ransijn en Schulte (1982:288/289) merken op dat cellen en atomen zonder de
uitvinding van microscopen waarschijnlijk nu nog onbekende of mysterieuze zaken
waren geweest, gewoon omdat ze niet binnen het bereik van onze grove zintuiglijke
ervaring vallen. “Hetzelfde geldt voor fijnere, stillere niveaus van ons eigen bewust-
zijn: wanneer onze innerlijke waarneming...niet methodisch verfijnd is, blijven die
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buiten ons ervaringsbereik”. Dit impliceert echter niet dat deze stillere niveaus van
bewustzijn niet bestaan of nu eenmaal principieel niet te ervaren zijn door de mens.
“Zuiver bewustzijn bestaat voor ons niet zolang we het niet ervaren hebben, zoals
kleuren niet bestaan in een land van blinden” (ib.). 

Ook in de orthodoxe wetenschap accepteren we dat we experimenten slechts in
principe kunnen herhalen. Met betrekking tot de aanvaarding van bijvoorbeeld de
theorieën van de atomaire fysica “vragen we niet dat we allen een cyclotron van een
miljard dollar in onze achtertuin hebben, maar stellen we vertrouwen in...de auto-
riteiten op dat gebied” (Russell 1990:160). We ‘geloven’ gewoon wat de betreffende
wetenschappers ons vertellen. In feite is het gemakkelijker voor leken om de moge-
lijkheid van toegang tot hogere bewustzijnstoestanden te verifiëren – en de gunstige
effecten daarvan – dan de claims van de atomaire fysica te testen. 

Er is geen wezenlijk conflict tussen wetenschap en religie maar alleen een strijd
tussen waarachtig en onwaarachtig (genuine en bogus), tussen wetenschap en religie
die gebaseerd zijn op ervaring en wetenschap en religie gebaseerd op dogma’s
(Wilber 1985c:21). Als wetenschap de studie van de zijnsniveaus van materie en
intellect is (de natuur- en menswetenschappen) en als religie naar een benadering
van het niveau van de geest verwijst, dan verschijnt de strijd tussen waarachtig en
onwaarachtig op ieder niveau. 

De algemene zoektocht naar kennis wordt gekenmerkt door een eenheid-in-
diversiteit: een eenheid in methodologische criteria (de methode) die ten grondslag
ligt aan een diversiteit aan objecten (de domeinen) (ib.:23). De menselijke zoektocht
naar kennis omvat zowel subjectieve als objectieve domeinen. Een combinatie van
subjectieve en objectieve benaderingen kan in een holistische waarneming en
omvattende visie resulteren, en aldus inzicht genereren. 

Ransijn (1985a:59) is van mening dat kennis betrouwbaar is als ze onafhankelijk
is van de veranderende emoties, stemmingen en persoonlijke voorkeuren van de
waarnemer. Waarnemingen kunnen gestandaardiseerd, geobjectiveerd en verfijnd
worden met behulp van objectieve middelen zoals microscopen, telescopen en
statistische toetsen. De waarnemer kan echter ook, door middel van subjectieve
methoden zoals meditatie, een stabiele toestand van bewustzijn bereiken waarin
kennis niet langer afhankelijk is van wisselende emoties, etc. Tot op heden heeft de
westerse wetenschap voornamelijk gebruik gemaakt van objectieve middelen om
het vermogen van de waarneming te verbeteren (ib.). 

Voor het verkrijgen van complete kennis is een synthese van objectieve en sub-
jectieve benaderingen nodig: “een synthese waarin de twee benaderingen elkaar
niet compromitteren, maar beide naast elkaar bestaan als twee verschillende aspec-
ten van een enkel holistisch pad naar kennis” (Russell 1990:156). 

Met betrekking tot het wetenschappelijke karakter van meditatietechnieken kan
men drie criteria onderscheiden. Ten eerste moeten de innerlijke subjectieve
ervaringen op systematische wijze tot stand zijn gekomen en herhaalbaar zijn. Strikt
gesproken kan aan niet-herhaalbare ervaringen geen wetenschappelijke status
worden toegekend (Schulte 1978:60). Ten tweede moet het gaan om ervaringen van
een stabiele, onveranderlijke en voor iedereen toegankelijke innerlijke conditie,
ervaringen van zuiver bewustzijn dus. Alleen dit niveau van bewustzijn is waarlijk
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universeel, in de zin van voor iedereen – overal en altijd – hetzelfde (de verbale
omschrijvingen van dit bewustzijn kunnen echter variëren). 

En ten derde moeten concrete methoden voor bewustzijnsontwikkeling hun
eigen activiteit transcenderen teneinde het niveau van zuiver bewustzijn te kunnen
bereiken – daar waar het denken of innerlijk gepraat plaatsmaakt voor innerlijke
stilte (ib.1984a). Een methode die het denken niet transcendeert, kan niet universeel
zijn maar zal altijd onderhevig blijven aan de intellectuele, emotionele, politieke en
andere beperkingen van de persoon in kwestie (Ransijn 1983a). 

De geïnteresseerde en gemotiveerde zoeker staan vele methoden ter beschikking
om contact te maken met het spirituele domein. De selectie van een methode is een
persoonlijke keuze die voornamelijk door culturele achtergronden en persoonlijk-
heidskenmerken bepaald wordt. Wetenschappelijk onderzoek naar de individuele
en collectieve effecten van technieken voor bewustzijnsontwikkeling genereert indi-
rect bewijs voor het bestaan van het zuiver bewustzijn (zie hoofdstuk 17). 

Dit secundaire bewijs kan gecomplementeerd worden met primair ‘bewijs’ door
middel van persoonlijke, directe ervaring van het transcendente bewustzijn. Maar
ook door middel van verificatie door anderen in een gemeenschap van peers, perso-
nen dus die getraind zijn in bewustzijnsontwikkeling. 
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16 
Het collectieve bewustzijn 

In dit hoofdstuk staat het begrip collectief bewustzijn centraal. Tevens wordt een
holistisch kader voor het multi-dimensionele ontwikkelingsproces gepresenteerd
waarin het orkestrerende vermogen van het collectieve bewustzijn een cruciale rol
speelt211. 

16.1 Een holistisch kader voor 

multi-dimensionele ontwikkeling
Ontwikkeling is een

multi-dimensioneel proces dat naast economische groei ook aanzienlijke verande-
ringen in sociale structuren, nationale instituties en algemene houdingen vereist.
Volledige controle over het ontwikkelingsproces is niet mogelijk. We kunnen het
slechts faciliteren door de juiste voorwaarden te scheppen. Ontwikkeling is een
proces dat door evenveel onverwachte als verwachte uitkomsten gekenmerkt wordt
(Hyden 1980:260). 

In dit deels onvoorspelbare proces kan een focus op slechts één subsysteem van
de maatschappij nooit afdoende zijn. Alleen een effectief samenspel van vele factoren
kan tot ontwikkeling leiden. Een belangrijke vraag is dan hoe dit samenspel in de
mix van factoren en de daaruit volgende synergie tot stand komen? De acties van de
vele actoren in het ontwikkelingsproces dienen op elkaar afgestemd te worden zodat
de potentiële synergieën tussen actoren en factoren gerealiseerd kunnen worden. 

In de praktijk van het ontwikkelingsproces is het moeilijk om problemen van
verschillende aard (technische, sociaal-economische, politieke en culturele proble-
men) en problemen die op verschillende niveaus spelen (op bijvoorbeeld districts- en
regionaal niveau) tegelijkertijd aan te pakken. Een waarlijk holistische benadering is
niet gemakkelijk in praktijk te brengen. Dit geldt niet alleen voor ontwikkelings-
landen maar ook voor de rijke geïndustrialiseerde landen. 

Maar in landen zonder adequate infrastructuur en zonder voldoende opgeleide
menskracht (in kwantitatieve en kwalitatieve zin) is het nog veel moeilijker. De inte-
gratie van de verschillende factoren en niveaus in het multi-dimensionele ontwik-
kelingsproces vereist een geschikt conceptueel raamwerk. 

In Diagram 3 presenteer ik zo’n kader dat acht verschillende categorieën van
factoren onderscheidt. De verschillende categorieën in dit holistische kader zijn
onderling met elkaar verbonden: ze kunnen onderscheiden worden maar niet
gescheiden in hun werkingen. De categorieën zijn weliswaar onderling verbonden
maar ze zijn niet alle even fundamenteel (Ransijn 1985a). 
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In het onderling samenhangende geheel van Diagram 3 zijn de factoren in de meer
naar binnen gelegen categorieën (de bewustzijnsfactoren) de meer onafhankelijke
variabelen, terwijl de factoren in de meer naar buiten gelegen categorieën de meer
afhankelijke variabelen zijn212. Bewegend van de buitenkant naar de binnenkant in
het diagram, van categorie 8 naar 1, worden de categorieën meer omvattend, meer
inclusief (ib.:46). 

Zo wordt de beslissing om een bepaalde technologie te gebruiken grotendeels
bepaald door economische factoren. Economische factoren op hun beurt zijn erg
afhankelijk van politieke factoren. Het belangrijkste onderwerp in de hedendaagse
politiek is economie. De politiek omvat de economie maar de economie omvat niet
de politiek. Politieke factoren op hun beurt worden bepaald door sociaal-structure-
le factoren, en zo verder.

Terwijl er terugkoppelingsmechanismen bestaan tussen de verschillende cate-
gorieën, omvatten de meer naar binnen gelegen categorieën de meer naar buiten
gelegen factoren en zijn daarom belangrijker en fundamenteler. De categorieën zijn
aan elkaar gekoppeld in een soort hiërarchische orde waarin de binnenste catego-
rieën meer gewicht in de schaal leggen. 

Het concept van een veelgelaagde hiërarchie speelt ook in Koestlers theorie van
het holisme een rol. Koestler (1989:48) benadrukt de betrekkelijkheid en dubbel-
zinnigheid van de termen ‘deel’ en ‘geheel’ en introduceert het begrip ‘holon’: een
geheel dat ook deel van een groter geheel is. 

“...gehelen en delen bestaan nergens in een absolute zin, noch in het domein van de levende

organismen, noch in sociale organisaties. Wat we tegenkomen zijn intermediaire structuren op

een serie van niveaus geordend volgens een toenemende complexiteit, die ieder twee gezichten

hebben welke in tegenovergestelde richtingen kijken: het gezicht dat naar de lagere niveaus is

gekeerd is dat van een autonoom geheel, het naar boven gekeerde gezicht is dat van een afhan-

kelijk deel” (Koestler 1968:197). 

De intermediaire structuren zijn op zichzelf staande gehelen maar ook delen van
grotere eenheden. Deze holons met een Janusgezicht zijn een wezenlijk kenmerk
van allerlei soorten hiërarchieën. Holons zijn georganiseerd in veelgelaagde nested
hiërarchieën. Nested betekent dat hoger gesitueerde gehelen zijn samengesteld uit
delen die zelf op een lager niveau gehelen zijn, die weer lager gesitueerde holons
bevatten, en zo verder. 

Levende organismen vertonen zo’n hiërarchische rangschikking: groepen bevat-
ten individuele leden, die organen bevatten, die weefsels bevatten, die cellen bevatten,
enzovoorts. Subatomaire deeltjes vormen atomen, die moleculen vormen, die
kristallen vormen (Sheldrake 1989:369). 

Koestler (1968) verwijst naar de spanning tussen de individuele autonomie van
de delen en de beperkingen die door het geheel worden opgelegd, maar deze beper-
kingen laten ruimte voor flexibele strategieën – ruimte om te manoeuvreren dus.
Deze ruimte om te manoeuvreren draagt bij aan het vage en ondefinieerbare karak-
ter van de begrippen geheel en deel. Volgens Koestler (1989:49) symboliseert het
holon de ontbrekende schakel tussen holisme en reductionisme. 
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Zowel de holistische als reductionistische benadering zijn éénzijdig, aangezien
gehelen en delen daar als absolute categorieën worden behandeld. In geen van beide
benaderingen wordt de hiërarchische opzet van intermediaire structuren onder-
kend (ib.). Savory (1991:499) merkt op dat onze taal een mechanistische logica weer-
spiegelt en aldus holistisch denken in de weg staat. 

“Het woord ecosysteem impliceert een entiteit die van ons mensen onderscheidbaar is, en

zeggen dat we er deel van uitmaken creëert een tweede probleem. Deel is een mechanische

term, terwijl er geen delen zijn in de natuurlijke wereld, alleen gehelen binnen gehelen” (ib.). 

Diagram 3 pretendeert een holistisch kader voor het multi-dimensionele ontwikke-
lingsproces te zijn. Het holistische aspect (het geheel is meer dan de som van de
delen) ontstaat door synergetische effecten van interacties tussen de delen. Dit
emergent effect is vaak ongrijpbaar (elusive), onverklaarbaar of onvoorspelbaar. Een
voetbalteam bijvoorbeeld speelt soms heel goed en dan is het geheel meer dan de
som van de delen, maar een andere keer is het spelniveau matig en is het team
slechts de som van de delen. 

Wat veroorzaakt de magie van een holistische prestatie, hoe komt effectieve en
tijdige interactie tot stand, wat veroorzaakt de synergetische effecten van interacties
tussen spelers, wat maakt een groep van elf individuen een elf-hoofdige eenheid
– een echt team – in plaats van slechts een verzameling van elf individuen?
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Diagram 3: Een holistisch kader voor het multi-dimensionele ontwikkelingsproces. De acht
categorieën van factoren zijn onderling met elkaar verbonden, maar de binnens-
te categorieën leggen meer gewicht in de schaal dan de buitenste. 

Bron: Ransijn 1985a (aangepast door de auteur)
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Succesvolle sportlieden spreken over the click of communality of een groepsgeest
(Sheldrake 1989:250). 

Op soortgelijke wijze functioneert een team van onderzoekers als een synergetisch
geheel wanneer de interdisciplinaire samenwerking in het multidisciplinaire team tot
synergie leidt door de synergetische effecten van interacties tussen teamleden.
Brouwer en Jansen (1990) merken op dat interdisciplinaire samenwerking in multi-
disciplinaire teams gebaseerd is op de vooronderstelling dat disciplinaire kennis
complementair is: samenwerking resulteert in een completer beeld van de werke-
lijkheid. Dit botst echter met het basisprincipe van de systeemtheorie, namelijk dat
er emergent properties bestaan: het systeem is juist meer dan de som van zijn delen. Het
is volgens hen niet duidelijk hoe multidisciplinaire teams met deze ontstijgende
eigenschappen omgaan. 

Savory (1991:30) is een zelfde mening toegedaan wanneer hij zegt dat “het feit
dat gehelen eigenschappen hebben die niet in hun delen voorkomen er de oorzaak
van is dat de interdisciplinaire benadering in gebreke blijft”. Een geheel kan nooit
volledig gezien worden vanuit het perspectief van welke discipline dan ook. In
multidisciplinaire teams met verscheidene disciplinair getrainde specialisten, of in
interdisciplinaire teams met generalisten die getraind zijn in verscheidene discipli-
nes tegelijk, kijken de onderzoekers toch altijd van buiten naar een holon. 

Maar het definiëren van de grenzen van een holon (een boerderij of een natio-
nale economie) is al een arbitraire bezigheid. Alleen als men werkelijk een holon
overziet, met al zijn vertakkingen naar boven en beneden toe, kan men de juiste
(disciplinaire) vragen stellen over de delen (of lagere holons). 

De vraag is dan hoe de belanghebbende actoren in een ontwikkelingsproces het
holon kunnen overzien? Hoe verkrijgt men een holistisch overzicht, een systeem-
perspectief of een omvattende rationaliteit? De ervaringen in de ontwikkelings-
samenwerking, maar ook bijvoorbeeld met betrekking tot het milieuprobleem in
geïndustrialiseerde landen, laten zien dat het gebruik van alleen het discursieve
intellect niet in een omvattende rationaliteit resulteert. Dit noem ik de illusie van
het intellectuele holisme. 

Thomas von der Dunk (2003) zegt het volgende over ontwikkelingshulp en het
ontwikkelingsproces: 

“[De] complexiteit van de materie heeft drie gevolgen, waarvan het ene min of meer het tweede

voortbrengt, en het tweede op zijn beurt het derde. Het eerste gevolg is dat regelmatig nauwe-

lijks vast te stellen zal zijn, waar precies de voornaamste hindernis voor de onverhoopt uitge-

bleven, dan wel de voornaamste stimulans voor de gelukkig wèl geboekte vooruitgang gezocht

moet worden. De conclusie zal vaak zijn dat geen enkel element los van de andere gezien kan

worden: alles hangt met elkaar samen, eventuele vooruitgang (en dus ook het frequent uit-

blijven daarvan) is een ingewikkeld proces. 

De genoemde complexiteit draagt er namelijk toe bij dat het ook een langzaam proces is: een

dijk mag binnen afzienbare termijn hersteld zijn, een economie is dat niet, en een economie

zodanig getransformeerd en op gang gebracht dat deze zelf in het vervolg zonder hulp verde-

re vooruitgang genereert is dat nog minder. Dit tweede gevolg – het duurt vanwege de

complexiteit allemaal erg lang voor zichtbaar onomkeerbaar resultaat wordt geboekt – heeft
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een derde gevolg: de steun voor, en interesse in, de ontwikkelingsproblematiek staat in de

donorlanden dan al snel onder druk”. 

16.2 Het Janusprincipe 

en de menselijke factor
Koestlers begrip holon is een belangrijke

bijdrage aan een holistischer wetenschaps- en ontwikkelingspraktijk. Het holisme
moet echter niet louter een algemene levensfilosofie of geloofsartikel blijven. 

Een holon vertoont twee tegenovergestelde tendensen: een integrerende of zelf-
transcenderende tendens die het holon als een subgeheel in een groter geheel laat
functioneren, en een zelfassertieve tendens die de individuele autonomie van het
holon handhaaft. De polariteit van deze zelfassertieve en integrerende tendensen,
door Koestler het Janusprincipe genoemd, is inherent aan het concept van een
hiërarchische orde. “Empirisch kan het in alle levensverschijnselen getraceerd
worden; theoretisch is het afgeleid van de deel-geheel dichotomie die inherent is
aan het concept van de veelgelaagde hiërarchie” (Koestler 1989:56). De dialectische
spanning tussen individuele en algemene belangen is door de gehele menselijke
geschiedenis heen aanwezig213. 

Het cruciale punt is te onderzoeken onder welke voorwaarden zelfassertieve en
integrerende tendensen in balans zijn zodat bepaalde holons, en hun hoger- en lager
gesitueerde holons, optimaal kunnen functioneren. Het hedendaagse reductionisme
van de specialisten resulteert op zijn best, als ze al willen samenwerken, in de som
van de delen. Een team van onderzoekers creëert synergie of meerwaarde wanneer ze
erin slagen een dynamische balans tussen zelfassertieve en integrerende tendensen te
bewerkstelligen. Individuele teamleden moeten naar deze dynamische balans willen,
en kunnen, zoeken. Alleen dan wordt het geheel meer dan de som van de delen. 

Hoe kunnen de twee tendensen geïntegreerd worden of hoe kan aan beide tege-
lijkertijd recht worden gedaan? Deze twee tendensen spelen ook een rol in sociale
dilemma’s zoals de milieuvervuiling. Collectieve actie is hier een vereiste, maar de
integrerende tendens impliceert tevens dat individuen (een gedeelte van) hun auto-
nomie verliezen en van individuele kortetermijnvoordelen moeten afzien. Het is
duidelijk dat dit geen vanzelfsprekende zaak is. We komen hierop terug. 

Het is niet eenvoudig om inzicht te verkrijgen in de samenhang van de verschil-
lende categorieën in Diagram 3. Bovendien, hoe hoger het integratieniveau is hoe
moeilijker het is om een planmatige aanpak te formuleren en uit te voeren. Ook in
een hoogontwikkeld land als Nederland gaan de hogere integratieniveaus het
vermogen van beleidsmakers en wetenschappers te boven. Zelfs met behulp van
moderne ICT zijn deze niveaus niet te behappen. 

De aanhoudende problemen in de Nederlandse landbouwsector laten zien dat
een multidisciplinaire geïntegreerde aanpak niet van de grond is gekomen. De onge-
wenste neveneffecten van de moderne industriële landbouw (zoals milieuvervuiling
en massale ruimingen van landbouwhuisdieren) getuigen van ons onvermogen om
ecologische, technologische, economische, politieke en ethische dimensies met
elkaar te integreren. 
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Savory (1991:293) zegt over de landbouw in de VS: 

“Grootschalige monoculturen in de landbouw hebben een hele cluster van escalerende

problemen voortgebracht, gekenmerkt door een publieke onwil om de grondoorzaak te

overdenken. In plaats van de inherente instabiliteit van monoculturen te onderkennen,

proberen we ze levensvatbaar te houden door middel van chemie, machines, genetische modifi-

catie en uiteindelijk financiële ondersteuning. Vaker wel dan niet, verergeren de neveneffecten

van deze oplossingen echter de problemen. 

Ofschoon weinig boeren in de wereld hogere productprijzen of lagere kosten voor produc-

tiemiddelen zoals kunstmest of transport kennen, hebben wij [in de VS] toch failliete boeren,

die de schuld geven aan de overproductie, de lage prijzen en hoge kosten. Als dat echt de oor-

zaken zijn, kan men zich afvragen waarom de Amish en vele andere boeren die landbouw

bedrijven gebaseerd op andere vooronderstellingen, wel winstgevend blijven. 

[Savory (ib.:287) vervolgt dan:] Het echte probleem is de bekoring van snelle oplossingen,

immens versterkt door het vermogen van de moderne wetenschap om zulke spectaculaire

quick fixes te voorschijn te toveren. ... In plaats van te herstellen wat echt kapot is of een wezen-

lijk andere weg te zoeken, drukken we meer geld, vinden een nieuw medicijn uit, maken een

grotere bom, onderdrukken oppositie of kopen het af, of bouwen we een dam”. 

In plaats van de eenzijdige nadruk op het onderdrukken van symptomen en het
ontwikkelen van schijnoplossingen, zouden de echte oorzaken aangepakt moeten
worden. Aangezien het kleinschalige boeren in Sub-Sahara Afrika nog een manier
van leven is en dus vele aspecten omvat, zijn een (landbouwbedrijf)systeemperspec-
tief en geïntegreerde benadering daar zonder meer essentieel214. 

De toepassing van Koestlers Janusprincipe – de dynamische polariteit tussen
zelf-assertieve en integrerende tendensen – op Diagram 3 betekent dat de verschil-
lende categorieën een zekere autonomie bezitten maar tegelijkertijd deel zijn van
grotere gehelen. Zo kan de economische factor vaak doorslaggevend lijken in het
ontwikkelingsproces, maar is deze desalniettemin een deel van de meer omvatten-
de politieke factor. 

De onzichtbare hand en voet van de zogenaamd verzelfstandigde economie zijn
al eerder ter sprake gekomen (paragraaf 13.7). En de zogenaamd autonome techno-
logieontwikkeling bleek een fabrication te zijn die, zo zien we nu, beïnvloed wordt
door de meer naar binnen gelegen categorieën (hoofdstuk 14). 

Alle categorieën spelen een rol in het multi-dimensionele ontwikkelingsproces
maar helaas krijgen tot nu toe voornamelijk de buitenste categorieën aandacht: de
categorieën 8, 7 en 6 (achtereenvolgens wetenschappelijke, technologische en
economische factoren). Recentelijk zijn de categorieën 5 (politieke factoren) en in
mindere mate 4 (sociaal-structurele factoren) meer in de belangstelling komen te
staan. Dit in de vorm van aandacht voor zaken zoals behoorlijk bestuur (good gover-
nance) en de ontwikkeling van effectieve maatschappelijke organisaties (civil society).
Er is dus sprake van een geleidelijke tendens om ook de meer naar binnen gelegen
categorieën in het ontwikkelingsdebat te betrekken. 

De drie binnenste categorieën spelen echter nog nauwelijks of geen rol in dit
debat. Categorie 3 (culturele en persoonlijkheidfactoren) komt zelden ter sprake en
de categorieën 2 en 1 (de bewustzijnsfactoren) worden volledig veronachtzaamd. Het
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arbeidsethos – als een mentaliteit én sociaal-structurele factor – valt voornamelijk
onder de categorieën 3 en 4, hoewel ook de andere categorieën een rol spelen in de
ontwikkeling en handhaving van het arbeidsethos. In het deel Arbeidsethos en ontwik-
keling zijn in de hoofdstukken 3 tot en met 11 vele aspecten van het arbeidsethos uit-
voerig belicht. Diagram 3 biedt de mogelijkheid om al deze aspecten in een over-
koepelend kader te zien. 

Hoewel Diagram 3 door een soort hiërarchische ordening wordt gekenmerkt, is
deze ordening niet absoluut, eerder is er sprake van een meer of minder omvattend
zijn. Men kan ook de metafoor van de Russische poppetjes gebruiken waarin het ene
poppetje door het volgende grotere poppetje wordt omvat. De verschillende catego-
rieën kunnen verticaal onderscheiden worden maar niet radicaal gescheiden in hun
werkingen omdat ze met elkaar verbonden zijn. Deze verbinding komt tot stand
door het onderliggende veld van zuiver bewustzijn, door het immanente aspect van
transcendent bewustzijn, door de ene universele Grond. 

Met betrekking tot het gedeelte van categorie 3 dat zich met persoonlijkheids-
factoren bezighoudt moet gezegd worden dat de psychologie als discipline niet in de
literatuur over ontwikkelingsvraagstukken voorkomt. Het culturele aspect van cate-
gorie 3 wordt wel in antropologische studies besproken, maar blijft in de praktijk
van het ontwikkelingsproces vrijwel onberoerd. 

Het gegeven dat de menselijke factor in het ontwikkelingsproces centraal staat, is
echter boven alle twijfel verheven: “impact kan gewoonlijk alleen door middel van men-
sen bereikt worden” (Röling 1988:18). Toch wordt dit sleutelelement verrassend genoeg
weinig benadrukt. Dit heeft hoogstwaarschijnlijk te maken met het feit dat het zo’n
vage factor is. Het ongrijpbare karakter van gedragsverandering maakt concrete actie
moeilijk. Dit ongrijpbare karakter van de menselijke factor wordt in de volgende
paragrafen verduidelijkt wanneer het collectieve bewustzijn ter sprake komt. 

Ook in de landbouw (agri-culture) staat de mens en zijn cultuur centraal. In het
rurale ontwikkelingsproces vinden vele interacties tussen talrijke actoren plaats én
interacties tussen deze actoren en de natuur, inclusief effecten die voorbij de feite-
lijke raakvlakken van actoren en natuur liggen (Scoones & Thompson 1994b). Juist
het ontstijgende karakter van veel van deze interacties (het geheel is meer dan de
som van de delen) maakt volledige controle van het ontwikkelingsproces een illusie. 

Het hedendaagse geloof in het vermogen van de onzichtbare hand om ontwikke-
ling te sturen zou hierdoor getemperd moeten worden. Desalniettemin blijft de wens
om ons vermogen tot sturing te vergroten geldig. Als we echter geen beslissingen
willen nemen die slechts gebaseerd zijn op geïsoleerde, eng-rationele disciplinaire
analyses, maar daarentegen het volledige spectrum van raakvlakken (interfaces) en
interacties in ogenschouw willen nemen, dan hebben we een nieuw paradigma voor
het ontwikkelingsproces nodig. Een paradigma dat aandacht besteedt aan de onder-
liggende basis van al deze interacties en raakvlakken. 

In onze zoektocht naar zo’n nieuw paradigma moeten we ons bij voorkeur
richten op een soort hefboommechanisme met een veelomvattende impact. Het
begrip collectief bewustzijn is zo’n interventiemechanisme met brede impact. De
actoren (change agents) in het ontwikkelingsproces hebben een nieuw conceptueel
kader nodig dat beperkende én faciliterende factoren inzichtelijk maakt én dat prak-
tisch relevant is. 
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16.3 Het orkestrerende vermogen 

van het collectieve bewustzijn
De sociale structuur van een

maatschappij kan gedefinieerd worden als het patroon of web van sociale relaties,
relaties die aangegaan worden in de economische, politieke, opvoedkundige,
religieuze en andere substructuren van een maatschappij (Ransijn 1985a:90). De
cultuur is het samenstel van waarden, normen, gewoonten, ideeën en doelstellingen
die sociaal gedrag structureren en die zin geven aan het leven. Sinds de cultuur het
sociale gedrag structureert, met een web van sociale relaties als gevolg, kan men
spreken van een ‘sociaal-culturele structuur’. De kern van deze sociaal-culturele
structuur wordt gevormd door een aantal centrale waarden en ideeën welke geïn-
ternaliseerd zijn in het collectieve bewustzijn van de leden van een maatschappij. 

Sociale wetenschappers zoals Sorokin en Durkheim zeggen dat de maatschappij
iets buiten en iets binnen ons is. De maatschappij heeft een objectief aspect (een
concrete sociale structuur) en een subjectief aspect (een collectief bewustzijn)
(ib.:91). Ransijn (ib.:47) definieert het collectieve bewustzijn als “het geheel van de
met elkaar in wisselwerking staande menselijke intellecten en de overtuigingen en
sentimenten welke de meerderheid van een bepaalde collectiviteit delen”. Het
collectieve bewustzijn en de sociaal-culturele structuur zijn de binnen- en buiten-
kant van dezelfde sociaal-culturele werkelijkheid. 

De centrale waarden en ideeën, welke in het collectieve bewustzijn zijn geïnter-
naliseerd, vormen de basis van alle substructuren in een maatschappij. De techno-
logische, economische, politieke, sociale, culturele, educatieve en religieuze
substructuren zijn verbonden door dit collectieve bewustzijn. Alle individuen die
deze substructuren bevolken en die tezamen het collectieve bewustzijn vormgeven,
zijn verbonden door een veld van collectief bewustzijn. Het collectieve bewustzijn is
de integrerende, innerlijke structuur van een maatschappij. Het is, als het ware, de
‘geïnternaliseerde’ maatschappij. Het is de integratie van alle meer naar buiten gele-
gen categorieën. 

Het collectieve bewustzijn is een cruciale factor in het proces van sociale veran-
dering (ib.:52). Het is de sturende factor in de wederzijdse interactie tussen de
verschillende categorieën in Diagram 3. Het is vrijwel onmogelijk om alle van elkaar
afhankelijke substructuren tegelijkertijd te veranderen. Een integrale of holistische
structurele verandering impliceert echter precies dát: een gelijktijdige verandering
en onderlinge afstemming van alle substructuren. Dit is alleen mogelijk door díe
factor te beïnvloeden die alle substructuren en de daaraan gelieerde individuen
verbindt: het collectieve bewustzijn (ib.:53). 

Het collectieve bewustzijn is een integrale, holistische factor. Het omvat de cate-
gorieën 3 tot en met 8 en is een meer onafhankelijke variabele in het onderling
afhankelijke geheel van categorieën. Het collectieve bewustzijn is de sturende,
leidende variabele die een samenleving integreert. Het is de onzichtbare hand die de
dingen bijeen houdt, het heeft een orkestrerende kwaliteit. Deze bewering over het
orkestrerende vermogen van het collectieve bewustzijn wordt ondersteund door
wetenschappelijk onderzoek naar het ‘veldeffect’ van bewustzijn (hoofdstuk 17). 
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Max Weber was van mening dat alle sociale collectiviteiten en fenomenen tot hun
individuele bouwstenen reduceerbaar zijn: alleen individuen denken en handelen;
er bestaat geen groepsgeest of groepsgedrag dat ‘boven en voorbij’ de som van de
gedachten en handelingen van de samenstellende individuen ligt (Grint 1998:102).
De orkestrerende werking van de onzichtbare hand van het collectieve bewustzijn
veronderstelt echter dat er wel zoiets als een groepsgeest bestaat, die meer is dan de
som van de samenstellende delen. 

Durkheim spreekt over het ‘sociale cement’ of de solidariteit zonder welk geen
sociale groep kan bestaan. De ‘lijm’ die een groep of organisatie bijeenhoudt zou de
cultuur kunnen zijn. Maar de cultuur is niet zozeer de lijm die een organisatie
bijeenhoudt als wel het resultaat van sociale actie (Grint 1998:127). De organisatie-
cultuur is niet de oorzaak van de specifieke handelwijze van de mensen in een orga-
nisatie. Het is veeleer zo dat de organisatiecultuur wordt gecreëerd door bepaalde
individuen of managers (corporate enculturers) die sommige vormen van actie definië-
ren als zijnde representatief voor de ‘officiële’ organisatiecultuur (ib.:127). Op een
soortgelijke manier hebben we in paragraaf 13.5 gezien dat macht een gevolg van
actie is, niet de oorzaak ervan. 

Ook zijn de regels in een bureaucratie niet de determinanten van actie maar de
post hoc-rationaliseringen ervan. De regels zijn middelen om reeds uitgevoerde acties
te rechtvaardigen (ib.:128). Regels zijn inherent dubbelzinnig: er zijn nooit genoeg
regels om elke uitzondering of onvoorziene toestand adequaat te omvatten noch
zijn regels zelfverklarend. We hebben regels nodig om duidelijk te maken welke
regels toe te passen en om de betekenis van afzonderlijke regels te interpreteren, en
dat ad infinitum. 

Precies daarom kan ‘werken volgens het boekje’ – wat in theorie zo effectief
mogelijk werken zou moeten zijn – tot weerzinwekkend inefficiënte praktijken
leiden (ib.). Als noch groepscultuur, noch macht en bureaucratische regels de
belangrijkste determinanten van actie zijn, dan is de vraag wat dan wel de hande-
lingen van mensen bepaalt. 

Ook De Beer (2001) verwijst naar Weber als hij over het functioneren van
bureaucratieën spreekt. 

“Het rationaliseringsproces in de westerse wereld, dat de basis legde voor het moderne kapita-

lisme, betekende tegelijkertijd een beperking van de ‘substantiële’ rationaliteit waarmee

mensen hun eigen doelen kunnen nastreven. Dit komt wellicht het duidelijkst tot uitdrukking

in de uitingsvorm par excellence van het rationaliseringsproces, de grote hiërarchische

bureaucratie. ... Te ver doorgevoerde formele rationaliteit in een bureaucratische organisatie

kan onbedoelde effecten sorteren en zo tot substantiële of materiële irrationaliteit leiden” (De

Beer 2001:131-32). 

Met betrekking tot het sociale cement of de lijm die een maatschappij bijeenhoudt
zegt Van der Heijden in een artikel over het sociale verband in Nederland het
volgende215: 

“Aan de ene, bestuurlijke kant [vinden we] schaalvergroting, professionalisering en moder-

nisering, aan de andere, ‘menselijke’ kant individualisering. Daartussen zit een kloof die als
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steeds groter wordt ervaren en steeds meer als probleem wordt gezien. ... Vrij algemeen leeft de

overtuiging dat de maatschappelijke onrust in binnen- en buitenland precies hierin een

oorzaak vindt: dat de gemeenschap verdwenen is en plaats heeft gemaakt voor een samen-

leving die deze naam nauwelijks nog verdient. ... 

De dominante opvatting [is nu] dat men als zelfstandig [geëmancipeerd] individu in zelf-

gekozen kringen beter af is dan als schakel in een opgelegd verband. ... Ooit, zo luidt de welhaast

tot mythe uitgegroeide keerzijde van dit beeld, was er ‘iets’ wat gemeenschappen samenhield.

Sociaal kapitaal, sociale cohesie, sociale integratie, solidariteit of maatschappelijk middenveld

heet het in modern wetenschappelijke termen... Mensen mochten individueel arm zijn, sociaal

gezien waren ze relatief rijk”. 

Het ‘iets’ wat gemeenschappen samenhoudt is mijns inziens het collectieve bewust-
zijn. Dit sociale kapitaal is in het moderne westen afgenomen, terwijl het in Sub-
Sahara Afrika nog relatief groot is door de economy of affection. Maar regressie naar een
toestand van vóór de emancipatie van het individu is niet wenselijk noch mogelijk. 

Röling (1988:66) onderscheidt twee groepen variabelen die invloed hebben op het
gedrag van mensen: structurele variabelen (op maatschappelijk niveau) en sociaal-
psychologische variabelen (op individueel niveau). De essentie van het maatschappe-
lijk proces is echter het individu (Fromm 1972a). Vooruitgang is alleen mogelijk
wanneer veranderingen tegelijkertijd in het economische en sociaal-politieke vlak
(structurele variabelen) én in het culturele vlak (sociaal-psychologische variabelen)
plaatsvinden. Vooruitgang die zich slechts op één gebied voltrekt is destructief ten
opzichte van vooruitgang op alle gebieden (Fromm 1972b:10). Veranderingen in
structurele variabelen worden echter altijd tot stand gebracht door (een collectief
van) individuen. Maatschappelijke veranderingen zijn gegrondvest in het (collectieve)
gedrag van individuen. 

Ook Ransijn (1985a:88) onderscheidt twee benaderingen om maatschappelijk
welzijn te vergroten: een individualistische benadering die de ‘verbetering’ of
ontplooiing van individuen benadrukt (individuen die de bouwstenen van elke
maatschappij vormen) en een sociaal-structurele benadering die de verbetering van
sociale structuren benadrukt (welke dan dominant geacht worden te zijn over indi-
viduen). Het kader voor multi-dimensionele ontwikkeling in Diagram 3 maakt een
integratie van individualistisch-psychologische en sociaal-structurele benaderingen
mogelijk. Categorie 2, het collectieve bewustzijn, integreert namelijk de individuele
en collectieve benaderingen: één enkele holistische aanpak wordt mogelijk (ib.). 

Aangezien het collectieve bewustzijn van een maatschappij (of elke andere
collectiviteit) gegrondvest is in de individuele bewustzijnsniveaus van zijn leden,
hebben individuen een directe impact op het collectieve bewustzijn van hun groep.
De kwaliteit van het collectieve bewustzijn van een groep is een directe en accurate
weerspiegeling van de kwaliteit van het bewustzijn van zijn individuele leden
(Ransijn & Schulte 1982:271). 

Omgekeerd beïnvloedt het collectieve bewustzijn het individuele bewustzijns-
niveau en het algehele functioneren van individuen in een groep. Deze dynamische
interactie, het principe van wederkerigheid dat het individuele en collectieve
bewustzijn verbindt, speelt een belangrijke rol in het later te bespreken ‘veldeffect’
van bewustzijn. 
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Daar het collectieve bewustzijn in Diagram 3 de meer naar buiten gelegen
categorieën omvat, is een transformatie van het individuele en collectieve bewust-
zijn een inherent holistische benadering. Aangezien de sociale structuur van een
maatschappij de uiterlijke weerspiegeling van het collectieve bewustzijn is, zullen
veranderingen in het collectieve bewustzijn tot aanpassingen in deze sociale struc-
tuur leiden. Er bestaat een wederkerigheid tussen veranderingen in de kwaliteit van
sociale systemen en veranderingen in de kwaliteit van hun individuele leden. Een
transformatie van het bewustzijn resulteert in veranderingen in structuren van
binnenuit (Ransijn 1983b). 

Door het orkestrerende vermogen van het collectieve bewustzijn is het mogelijk
om met minimale inspanning maximaal positieve veranderingen te bewerkstelligen.
Het collectieve bewustzijn is een relatief onafhankelijke variabele in het multi-
dimensionele ontwikkelingsproces, maar tegelijkertijd is het een variabele die voort-
komt uit de individuele bewustzijnsniveaus van de belanghebbende actoren. 

In de westerse democratische consumptiemaatschappij – aangedreven door een
ongebreidelde mimetische begeerte, een overdreven arbeidsethos en een sterke
normaliserende macht – is de publieke opinie een factor van formaat, een factor om
rekening mee te houden. De publieke opinie is het geheel van meningen, ideeën en
gedachten – bewustzijnsinhouden dus – dat een bepaalde maatschappij kenmerkt. 

Het collectieve bewustzijn daarentegen is diepgaander en omvat ook de geïnter-
naliseerde communale grondwaarden van een gemeenschap. Het is het geheel van
de met elkaar in wisselwerking staande menselijke ‘bewustzijnden’. Het is de
onzichtbare hand die de maatschappij bestuurt. Het collectieve bewustzijn omvat de
publieke opinie, maar de publieke opinie omvat niet het collectieve bewustzijn. 

Het collectieve bewustzijn wordt uiteindelijk aangestuurd – via de bewustzijns-
niveaus van de individuele actoren – door het veld van transcendent bewustzijn,
door bewustzijn-als-zodanig, door een bewustzijn zonder enige bewustzijnsinhoud.
Terwijl de publieke opinie gevormd wordt door vooral het discursieve bewustzijn,
dus vrij oppervlakkig blijft, worden de coherentie en kwaliteit van het collectieve
bewustzijn bepaald door de mate van verlevendiging van transcendent bewustzijn in
het discursieve bewustzijn van de samenstellende actoren (zie volgende paragraaf). 

16.4 Het veld van creatieve intelligentie/

het veld van transcendent bewustzijn 
De verschillende

aspecten van het individuele functioneren van de mens (zoals het vermogen tot
waarnemen, de houdingen en gedragingen) worden gestructureerd door het verbin-
dende individuele bewustzijn, aangezien al deze aspecten beïnvloed worden door de
manier van functioneren van het zenuwstelsel (Ransijn & Schulte 1982:270). We
weten allemaal dat wanneer we vermoeid, alert of opgewonden zijn, dit onze
gedachten en handelingen in aanzienlijke mate beïnvloedt. Het individuele bewust-
zijn kan beschreven worden als het geheel dat ontstaat uit de gezamenlijke activiteit
van de verschillende delen van het zenuwstelsel (ib.). 
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De kwaliteit van het individuele bewustzijn bepaalt de kwaliteit van individuele
gedachten en gedragingen. En de kwaliteit van het individuele bewustzijn is een
functie van de mate van toegang tot transcendent bewustzijn, wat op zijn beurt een
functie is van de conditie van het zenuwstelsel, van de zuiverheid van het zenuw-
stelsel. Wanneer het zenuwstelsel zuiver is of vrij van onzuiverheden, wanneer het
niet vervuild wordt door een teveel aan stress, dan heeft men vrije toegang tot het
transcendente bewustzijn. 

Het ‘afstemmen’ op het transcendente bewustzijn kan geschieden door middel
van bijvoorbeeld meditatietechnieken. Zulke technieken maken het mogelijk het
voortdurende ‘innerlijk gepraat’ te transcenderen en diepgewortelde spanningen op
te lossen. Als men afstemt op het transcendente bewustzijn, dan wordt dit bewust-
zijn ‘verlevendigd’ in het discursieve bewustzijn: de kwaliteit van transcendent
bewustzijn doordringt dan de meer oppervlakkige niveaus van bewustzijn. 

Wat is deze kwaliteit van transcendent bewustzijn? Capra (1996:87) spreekt van
een onzichtbaar, immaterieel, ondeelbaar en intelligent organisatiepatroon dat ten
grondslag ligt aan levende organismen. Hun ondeelbare organische eenheid geeft ze
een identiteit en creëert autonome zelforganisatie. Wanneer een organisme ontleed
wordt gaat dit web-like patroon verloren, maar de meeste reductionistische onder-
zoekers onderkennen het belang van dit patroon niet (ib.). 

Maharishi Mahesh Yogi noemt dit intelligente organisatiepatroon ‘het veld van
creatieve intelligentie’ of ‘de Natuurwet die alles bestiert’. Volgens vele filosofen en
mystici hebben mensen toegang tot dit veld van creatieve intelligentie door hun
eigen bewustzijn, omdat het veld van creatieve intelligentie tevens het veld van
zuiver bewustzijn is. Wanneer mensen het veld van zuiver bewustzijn ervaren,
bevinden ze zich in het veld van creatieve intelligentie, in de bron van alle bestaan,
in de Natuurwet. 

De Natuurwet ligt ten grondslag aan alle natuur, inclusief de mens. De uitein-
delijke aard van dode materie (zoals stenen) en levende organismen (zoals bomen en
katten) in de natuurlijke wereld, én van mensen in de sociale wereld, is het veld van
creatieve intelligentie. Dit intelligente vibrerende bewustzijn is de uiteindelijke
substantie van alles in het universum. 

Ofschoon natuurkundigen hun zoektocht naar een fundamenteel ‘verenigd
veld’ in de natuur nog niet volledig volbracht hebben, geven ze in hun nieuwste
verenigd veld theorieën in ieder geval de mogelijkheid van zo’n veld aan. De moei-
lijkheid met dit veld is echter dat het meest fundamentele niveau van de natuur
ongrijpbaar is voor materiële middelen. Oates (1990:118) zegt:

“...Het is...niet mogelijk om zelfs maar na te denken over het verenigd veld op welke redelijke

wijze dan ook. ... Het verenigd veld van de natuurwet bevindt zich derhalve daar waar niet

alleen de ruimte en tijd tot een eind zijn gekomen, maar waar zelfs de logische, oorzaak-en-

gevolg structuur van het denken geen ingang kan maken. Het verenigd veld, met z’n belofte

van oneindige mogelijkheden, lijkt frustrerend ver buiten ons bereik te liggen”. 

Gelukkig is het verenigd veld echter niet alleen een concept van fysici, maar ook een
werkelijkheid die men direct kan ervaren in het eigen bewustzijn. 
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Het verenigd veld is de paradoxale geest, het is tegelijkertijd transcendent aan – en
immanent in – de wereld (paragraaf 15.4). In de loop van de menselijke geschiedenis
is dit veld met talrijke namen aangeduid: in theïstische tradities spreekt men van
God(en) terwijl in niet-theïstische tradities men bijvoorbeeld een niet-lokaal Tao
postuleert. 

In de Indiase Vedatraditie wordt de paradoxale geest benoemd als
Atman/Brahman. In de op deze traditie gebaseerde filosofie van Maharishi Mahesh
Yogi (1995:329) is het veld van creatieve intelligentie een veld met een oneindig
organiserend vermogen dat gekenmerkt wordt door een kwaliteit van stille dynamiek.
In de stilte van het transcendente bewustzijn zijn alle mogelijkheden in potentie aan-
wezig, ze bestaan in onmanifeste vorm. Dit veld is de basis van de gehele schepping
en evolutie. 

Het veld van het transcendente bewustzijn (categorie 1 in Diagram 3) met z’n
oneindige orkestrerende vermogen ligt ten grondslag aan het veld van het collectie-
ve bewustzijn (categorie 2), waardoor ook dit laatste veld een orkestrerend vermogen
heeft. Daarom leggen deze twee binnenste categorieën meer gewicht in de schaal in
het multi-dimensionele ontwikkelingsproces dan de meer naar buiten gelegen
categorieën. Uiteindelijk orkestreert het veld van creatieve intelligentie of transcen-
dent bewustzijn het ontwikkelingsproces. Naarmate het transcendente bewustzijn
meer verlevendigd is in het collectieve bewustzijn zal dit ontwikkelingsproces
gemakkelijker en sneller verlopen. 

Met betrekking tot het concept ‘veld’ zegt Chopra (1991:209/210): 

“Gedurende de laatste vijftig jaar is het concept van een veld belangrijk geworden in de natuur-

kunde, toen men zich realiseerde dat materie en energie geen vaststaande, concrete grootheden

zijn. ... ...Het basisgegeven van de quantumwerkelijkheid, het beroemde Onzekerheidsprincipe,

dat zegt dat elementaire deeltjes, hoewel ze op een bepaalde plaats in de tijd en ruimte schijnen

te bestaan, daar niet daadwerkelijk aangetroffen kunnen worden. ...

In plaats van vast te kunnen houden aan een concreet deeltje, bleven [de fysici] achter met

een set van mogelijkheden, en als alle mogelijkheden samengevoegd werden, was het resultaat

een veld. ... ...Het woord ‘veld’...[brengt] een besef van de heelheid van de natuur [over]. Een veld

is de meest complete manier om iets te beschrijven, van een atoom tot een ster, omdat alle

mogelijke beschrijvingen erin vervat liggen”. 

In paragraaf 15.1 (Diagram 2) heb ik beargumenteerd dat het denkproces op het
niveau van het transcendente bewustzijn begint. Deze bron van de gedachten kan men
bereiken door alle gedachten te transcenderen. Een cruciale hypothese in dit boek is
dat gedachten die in een heel vroeg ontwikkelingsstadium ervaren worden spontaan
‘levensbevorderlijk’ of ‘evolutionair’ zijn. Levensbevorderlijk of evolutionair betekent
hier dat gedrag dat op zulke gedachten gebaseerd is ecologisch en sociaal verant-
woord is. Zulke zeer subtiele gedachten resulteren in interne waarden of grondhou-
dingen die het gedrag in een ecologisch en sociaal verantwoorde richting leiden. 

Heel subtiele gedachten zijn levensbevorderlijk omdat ze nog niet ‘verontrei-
nigd’ zijn met de verstoringen die de egopersoonlijkheid kan veroorzaken.
Gedachten die men ervaart op het niveau van het grove bewuste denken zullen altijd
onderhevig zijn aan emotionele en andere beperkingen van de egopersoonlijkheid. 
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Een van de uitgangspunten van Maharishi Mahesh Yogi is dat kennis, en dus ook het
beeld van de werkelijkheid dat men heeft, gestructureerd is in bewustzijn. Mensen
op verschillende niveaus van bewustzijn ervaren verschillende werkelijkheden. Een
verlicht iemand handhaaft de toestand van transcendent bewustzijn permanent, dat
wil zeggen tegelijkertijd met de gebruikelijke toestanden van waak-, slaap- of droom-
bewustzijn: het transcendente bewustzijn is permanent verlevendigd in deze andere
bewustzijnstoestanden. 

Zoals hierboven aangegeven is de toestand van transcendent bewustzijn ondenk-
baar. Hoe kan men zich bewust zijn van bewustzijn-als-zodanig? Hoe kan men een
gewaarwording hebben van een zuiver bewustzijn zonder enige inhoud? Het
transcendente niveau handhaven terwijl men andere gedachten heeft, klinkt vol-
komen tegenstrijdig en ís ook paradoxaal. “Het transcendente is bij definitie stil en
leeg, zonder gedachten” (Chopra 1991:237). 

Desalniettemin leert de ervaring dat mensen twee bewustzijnstoestanden
tegelijkertijd kunnen handhaven: alledaags bewustzijn kan met transcendent
bewustzijn versmelten (ib.). Zulke paradoxale toestanden kunnen slechts geleefd of
direct ervaren worden. The proof of the pudding is in the eating.

De belangrijke hypothese dat heel verfijnde gedachten, ontspringend aan het
veld van transcendent bewustzijn, onze attituden en gedragingen in een maat-
schappelijk en ecologisch verantwoorde richting leiden, is gebaseerd op de volgende
zeven overwegingen:

Ten eerste, het bestaan van een universeel, transpersoonlijk niveau van bewust-
zijn kan afgeleid worden door logisch redeneren (paragraaf 15.1). Gedachten komen
op maar komen op in wat of waarin? In de gap tussen twee gedachten loopt het veld
van zuiver bewustzijn gewoon door, ook als er even geen gedachte (geen inhoud van
bewustzijn) is. 

Ten tweede, door de hele geschiedenis van de mensheid heen hebben mensen
(waaronder geleerden en filosofen) verwezen naar een creatieve bron waaruit alle
culturen en tradities zijn ontsproten, een soort van transhistorisch Archimedisch
punt. 

Ten derde, de vooronderstelling die ten grondslag ligt aan de pogingen om het
veld van transcendent bewustzijn persoonlijk te ervaren, is dat dit in meer geluk en
maatschappelijk verantwoord gedrag resulteert. Niet alleen oude mystici, maar ook
vele moderne wetenschappers zijn van mening dat spiritualiteit bijdraagt aan de
bevordering van maatschappelijk en ecologisch verantwoord gedrag (o.a.,
Schumacher 1977, Ransijn & Schulte 1982, Wilber 1985, Vink 1987, Dossey 1989,
Russell 1990, Kockelkoren 1992, Duintjer 1996, Zweers 1996, Weeda 1996, Huizer
1998, Patel 1998). 

Ten vierde, de geïnstitutionaliseerde religies hebben geprobeerd het direct
ervaren van transcendent bewustzijn te stimuleren of begeleiden, maar zijn daar niet
erg succesvol in gebleken. Soms heeft men het juist tegengewerkt. Een groot gedeel-
te van de (ook religieuze) wereldbevolking vertoont namelijk een gebrek aan maat-
schappelijk en ecologisch verantwoord gedrag. In plaats van effectieve technieken
beschikbaar te maken die in ervaringsspiritualiteit resulteren, hebben godsdiensten
de nadruk gelegd op moraliteit gebaseerd op gezag (paragraaf 15.3). Een aantal klei-
ne groeperingen binnen de geïnstitutionaliseerde religies heeft echter wel het
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belang van individuele mystieke ervaringen benadrukt, vaak tegen de wens van reli-
gieuze autoriteiten in. 

Ten vijfde, ofschoon de directe ervaring van transcendent bewustzijn louter
subjectief verkregen kan worden, is verificatie van zulke ervaringen in gemeen-
schappen van peers mogelijk (paragraaf 15.4). Personen die getraind zijn in bewust-
zijnsontwikkeling kunnen elkaars ervaringen verifiëren. 

Ten zesde, onderzoek laat zien dat de effecten van deze ervaringen met weten-
schappelijke instrumenten geregistreerd en gemeten kunnen worden.
Wetenschappelijk onderzoek naar bijvoorbeeld de TM-techniek laat zien dat de
toestand van transcendent bewustzijn een meetbare werkelijkheid is: ons neurofysi-
ologische systeem produceert effecten die objectief geverifieerd kunnen worden. Dit
houdt in dat iemands vooruitgang in bewustzijnsontwikkeling op een ‘objectieve’
manier gemeten kan worden door middel van het verzamelen van fysiologische en
psychologische gegevens216. Ook kan aldus de effectiviteit van (meditatie)technieken
bepaald worden (Schulte 1984c:239). 

Ten zevende, wetenschappelijk onderzoek naar de individuele en collectieve
effecten van de TM-techniek laat zien dat een regelmatige beoefening van deze tech-
niek in maatschappelijk verantwoord gedrag resulteert (zie hoofdstuk 17). 

Regelmatige beoefening van de TM-techniek resulteert hoogstwaarschijnlijk in
toegang tot transcendent bewustzijn. Ik zeg hoogstwaarschijnlijk omdat de effecten
van meditatie wel gemeten kunnen worden, maar dat impliceert nog niet dat medi-
terenden inderdaad toegang hebben tot transcendent bewustzijn. 

Het effect, meer maatschappelijk verantwoord gedrag, kan met behulp van aller-
lei statistische technieken onomstotelijk bewezen worden, maar dat betekent nog
niet dat ervaring van transcendent bewustzijn de oorzakelijke factor is. Er kan een
statistisch significante correlatie bestaan tussen het aantal mediterenden en meer
maatschappelijk verantwoord gedrag, maar correlatie impliceert nog geen causaliteit. 

Het betere gedrag hoeft niet noodzakelijkerwijs door meditatie veroorzaakt te
zijn, maar kan bijvoorbeeld het gevolg zijn van een nog onbekende derde factor, die
zowel maatschappelijk verantwoord gedrag als mediteren bevordert. Misschien zijn
de mensen die met mediteren beginnen, al voordat ze deze stap zetten, relatief
lichamelijk en psychologisch gezond. Hierdoor staan ze wellicht meer open voor het
beoefenen van technieken voor bewustzijnsontwikkeling en gedroegen ze zich al
meer maatschappelijk verantwoord dan anderen. 

Het uitgebreide onderzoek naar de TM-techniek, gedaan in vele landen door
talrijke onafhankelijke instituten en personen en over vele jaren, ondersteunt een
causale interpretatie van de correlatie tussen mediteren en maatschappelijk verant-
woord gedrag echter wel (zie hoofdstuk 17). Desalniettemin blijft het dan tóch zo dat
mediteren en toegang verkrijgen tot transcendent bewustzijn niet volledig gelijk-
geschakeld kunnen worden. 

16.5 Persoonlijkheidsontwikkeling 
De veronderstelling is

dat we met wetenschappelijke instrumenten de effecten van regelmatige toegang tot
transcendent bewustzijn meten. Hersengolf onderzoek bij mediterenden levert
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karakteristieke EEG-patronen (electro-encephalograph) op die bijvoorbeeld met een ver-
hoogde creativiteit in verband gebracht kunnen worden, maar dit bewijst nog geen
causaal verband tussen creativiteit en toegang tot transcendent bewustzijn.
Desalniettemin komen wetenschappers op basis van zulke correlaties vaak routine-
matig tot informatieve deducties. 

Gelderloos (1987:222-23) onderstreept in zijn proefschrift over TM en geestelijke
gezondheid dat de onderwerpen causaliteit en directionality (de richting van even-
tuele oorzakelijke verbanden) meer aandacht verdienen. Hij concludeert dat ervaren
beoefenaars van het TM-programma hoger scoren op verscheidene indices van
geestelijke gezondheid dan minder ervaren beoefenaars en niet-mediterenden. 

Ook verwijst hij naar fysiologische parameters waarvan aangenomen wordt dat
ze samenhangen met ervaringen van lange perioden van transcendent bewustzijn.
Het bleek dat een groep met zulke fysiologische indicaties van transcendent bewust-
zijn systematisch hoger scoorde op de verschillende indices van geestelijke gezond-
heid dan een vergelijkbare groep zonder deze fysiologische indicaties (ib.:221, 234). 

Gelderloos (ib.:226) vraagt zich af of het effect van de TM-techniek niet louter te
danken kan zijn aan een geloof in de effectiviteit van de techniek, of dat het enkel de
specifieke dagelijkse routine is die de meetbare effecten veroorzaakt (het tweemaal
daags zitten met gesloten ogen in een rustige omgeving zou de effecten kunnen ver-
oorzaken). Hij concludeert heel voorzichtig dat de uitkomsten van zijn onderzoek
suggereren dat ervaringen van transcendent bewustzijn, indien die echt worden
weerspiegeld in de gebruikte fysiologische parameters, mogelijkerwijs enige rol zou-
den kunnen spelen in de differentiële ontwikkeling van geestelijke gezondheid. 

Hij voegt daaraan onmiddellijk toe dat zijn studie de mogelijkheid van een
omgekeerde relatie niet uitsluit; een betere geestelijke gezondheid die meer erva-
ringen van transcendent bewustzijn mogelijk maakt. Of dat er sprake kan zijn van
een derde variabele, zoals een optimale lichamelijke gezondheid die de basis zou
kunnen zijn van zowel geestelijke gezondheid als diepe meditatie ervaringen (ib.). 

Gelderloos (ib.:229) merkt ook op dat de aard van de relaties tussen ervaringen
van transcendent bewustzijn en geestelijke gezondheid, in termen van causaliteit,
niet gemakkelijk op experimentele wijze getoetst kan worden. Dit is zo omdat deze
ervaringen van transcendent bewustzijn, die de onafhankelijke variabele vormen,
zich gewoonlijk slechts bij toeval voordoen. Door middel van het TM-programma kun-
nen ervaringen van transcendent bewustzijn echter, althans tot op zekere hoogte,
systematisch gecreëerd worden en kan de impact van zulke ervaringen op een meer
experimentele wijze bestudeerd worden. 

“Met een grondtoestand van bewustzijn in z’n zuivere vorm die blijkbaar een acceptabele mate

van intersubjectieve betrouwbaarheid heeft, en die door technieken zoals het TM-programma

gemanipuleerd kan worden, zou de psychologie misschien kunnen beginnen z’n oorspronke-

lijke doel te vervullen, de wetenschappelijke studie van het bewustzijn” (ib.). 

Bovendien zijn de TM-techniek en de achterliggende theorie gegrondvest in een
intern consistent theoretisch kader. 

Technieken voor bewustzijnsontwikkeling moeten (bij voorkeur) een positieve
impact hebben op elk van de vier dimensies van het menselijk bestaan: de intra-
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menselijke dimensie (lichaam-geest coördinatie), de inter-menselijke dimensie
(persoon-persoon), de extra-menselijke dimensie (persoon-natuur) en de trans-men-
selijke dimensie (persoon-spiritueel domein) (Van Steenbergen 1996). Het doel is
heelheid in de mens én heelheid in de maatschappij. Maatschappelijke en ecologische
duurzaamheid zijn, net zoals individuele gezondheid, holistische eigenschappen
(paragraaf 14.3). 

Door te werken op het meest fundamentele niveau van ons bewustzijn – een
onderliggend niveau dat alle aspecten van het individuele functioneren integreert –
komt een gebalanceerde werking van het gehele individu tot stand. In tegenstelling
tot de benadering van de moderne geneeskunde, vaak uitmondend in een nooit
eindigende behandeling van symptomen, resulteert zo’n diepergaande benadering
in heelheid in de mens (Fagan 1995:73,92). Op soortgelijke wijze resulteert een
verlevendiging van transcendent bewustzijn in het collectieve bewustzijn in heel-
heid in de maatschappij. 

Individuen zijn gezegend met een bewustzijn van hoge kwaliteit wanneer ze
vrije toegang hebben tot het veld van transcendent bewustzijn, wanneer dit veld
permanent verlevendigd is in hun discursieve bewustzijn. Het orkestrerende vermo-
gen van dit veld resulteert in een coherent functionerend neurofysiologisch systeem
en in levensbevorderlijke gedachten, die reeds in een vroeg, heel verfijnd stadium
van hun ontwikkeling bewust ervaren worden. Dit resulteert in de cultivatie van
maatschappelijk en ecologisch verantwoord gedrag. 

Op soortgelijke wijze heeft een sociaal holon (elke collectiviteit van mensen) een
collectief bewustzijn van hoge kwaliteit wanneer dit bewustzijn coherent is én
verlevendigd wordt door transcendent bewustzijn (doordat de leden transcendent
bewustzijn ervaren). Sociale holons met een coherent collectief bewustzijn dat niet
verlevendigd wordt door transcendent bewustzijn kunnen bedreigend zijn en verto-
nen geen maatschappelijk verantwoord gedrag. In zo’n holon is vriendelijk gedrag
beperkt tot de eigen groep. 

Koestler (1989:243) noemt dit een kuddementaliteit (crowd mentality). Het is geen
progressie maar regressie. Hij spreekt van identificatie en integratie. Volgens
Koestler is identificatie met een stam, kaste, natie, kerk of partij regressie naar een
infantiele vorm van zelftranscendentie. Het verwijst naar de mentaliteit van een
meute of kudde: 

“Het houdt niet alleen de bereidheid om te doden in, maar ook de bereidheid om in naam van

de groep te sterven. ... Het zelfassertieve gedrag van de groep is gebaseerd op het zelftranscen-

derende gedrag van z’n leden... Het egoïsme van de groep wordt gevoed door het altruïsme van

z’n leden” (ib.:251). 

Oorlog is niet het resultaat van agressief zelfassertief gedrag, maar van zelf-
transcenderende identificatie (ib.:253). Holocausts komen voort uit primitieve iden-
tificatie in plaats van volwassen sociale integratie. In een ideale maatschappij zouden
de zelfassertieve en zelftranscenderende tendensen “harmonisch gecombineerd zijn
in de burgers – zij zouden heilig en efficiënt zijn, yogi’s en commissarissen tege-
lijkertijd” (ib.:241). 
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Het summum van zelftranscenderende identificatie is een zelfmoord-terrorist. In
deze argumentatie van Koestler wordt ook duidelijk waarom bewustzijnsontwikke-
ling, die gebaseerd is op het transcenderen van het zelf, zo gemakkelijk in verband
kan worden gebracht met autoritaire politieke stromingen zoals het fascisme. Juist
daarom is het noodzakelijk een duidelijk onderscheid te maken tussen regressie en
progressie, tussen primitieve identificatie en volwassen integratie, tussen infantiele
zelftranscendentie en zelftranscendentie die tot verlichting leidt. 

Een coherent collectief bewustzijn van lage kwaliteit resulteert niet in een
omvattende maatschappelijke rationaliteit. Maatschappelijke rationaliteit dient een
convergentie van individuele en publieke belangen in te houden. Alleen wanneer
zelfassertieve en zelftranscenderende tendensen gelijktijdig verwezenlijkt worden,
kan maatschappelijk en ecologisch verantwoord gedrag tot stand komen. De con-
flicterende belangen van individuen en groepen kunnen gemakkelijker verzoend
worden met een coherent collectief bewustzijn van hoge kwaliteit. 

Zo’n bewustzijn ‘faciliteert’ de cultivatie van maatschappelijk en ecologisch
verantwoord gedrag. Ik gebruik het woord ‘faciliteren’ om aan te geven dat technie-
ken voor bewustzijnsontwikkeling slechts één component zijn in het geheel van
maatregelen dat nodig is om zulk gedrag te bewerkstelligen. Maar het is wel een
belangrijke en tot nu toe verwaarloosde component. 

Met betrekking tot de milieuvervuiling bijvoorbeeld kunnen mensen op een
gegeven moment besluiten dat collectieve actie niet langer achterwege kan blijven
daar anders hun fysieke voortbestaan op het spel komt te staan. In dat geval is
samenwerking het gevolg van het kiezen van de minste van twee kwaden. Dat is een
a posteriori of re-actieve bereidheid om te handelen. Het is extern gemotiveerd gedrag. 

Rationele, extern gemotiveerde moraliteit is gebaseerd op – door onderhande-
lingen tot stand gekomen – overeenstemming tussen talrijke actoren: het
Nederlandse poldermodel. Dit poldermodel zou aangevuld moeten worden met een
intern gemotiveerde moraliteit, een moraliteit die in een a priori- of pro-actieve
bereidheid om te handelen uitmondt. Technieken voor bewustzijnsontwikkeling
bevorderen zo’n intern gemotiveerde moraliteit. Aldus wordt de toepassing van
kennis en vaardigheden, die ook nodig zijn om tot duurzame ontwikkeling te
komen, in een maatschappelijk en ecologisch verantwoorde richting geleid. 

De kloof tussen onze cerebraal-intellectuele en emotioneel-moreel-spirituele
ontwikkeling resulteert in technologie die ons boven het hoofd dreigt te groeien
(Ransijn & Schulte 1982:343). Met betrekking tot militaire technologie merkt Ransijn
(1985a:55) op: 

“Onze passies, instincten en angsten trekken, als ongecontroleerde paarden, een zware kar vol

met technologische producten, maar de koetsier heeft de teugels uit z’n handen laten glippen

en is verzonken in ‘de droom der rede’”. 

Het probleem ligt niet in de technologie maar veeleer in onszelf. Er is geen teveel
aan technologie maar een gebrek aan bewustzijn: “deze sturende factor laat veel te
wensen over” (ib.:49). De oorzaak van het probleem is menselijk onvermogen.
Hermann Hesse (1974:77) schreef in 1919: 
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“Indien we [opnieuw] geesten en mensen willen hebben die in staat zijn om onze toekomst

veilig te stellen, dan moeten we niet aan het staarteinde beginnen, met politieke methoden en

regeringsvormen, maar aan het begin, met de ontwikkeling van de persoonlijkheid”. 

Met andere woorden: als je de wereld wilt veranderen, begin bij jezelf. 
Beets (1990:295) zegt dat de sociaal-culturele dimensies van ontwikkeling vaak

belangrijker zijn dan de technische, maar projectinterventies die deze sociaal-cultu-
rele condities moeten veranderen worden niet geformuleerd in de ontwikkelings-
samenwerking. Ofschoon zulke interventies de kern van projecten zouden moeten
uitmaken, worden ze slechts als een soort after-thoughts aan projecten toegevoegd. 

Beets noemt het veranderen van sociaal-culturele condities social engineering
(ib.:338). Dit is een beladen term maar desalniettemin is persoonlijkheidsontwikke-
ling een conditio sine qua non voor duurzame ontwikkeling. 

Wanneer we beslissingen nemen en handelingen verrichten doen we vaak
gewoon datgene wat het beste voelt. Als we ons bewustzijnsniveau verhogen zal ons
gevoel spontaan veranderen. We zien dan af van onjuiste actie, gewoon omdat het
fout voelt (Russell 1990:121). 

“We kunnen dit beschouwen als een groei van de intuïtie – en uiteindelijk is het de intuïtie die

ten grondslag ligt aan al onze morele wetten, hoe ze vervolgens ook gerationaliseerd en

gecodificeerd mogen worden” (ib.). 

Onze intuïtieve reacties moeten echter nog wel in vol daglicht geanalyseerd worden
en daar wordt de synthese van intuïtie en rede belangrijk. 

Hermann Hesse (1979:99) sprak over eigenzinnigheid (self-will) als de belangrijk-
ste menselijke deugd. Het eigenzinnig zijn verwijst naar het gehoorzamen aan de
wet in jezelf, het volgen van de zin van het eigene. Eigenzinnige mensen gehoor-
zamen de stille wet diep in hun bewustzijn, ze luisteren naar ‘de stille getuige’ in
henzelf. Ze geven gehoor aan hun interne waarden of grondhoudingen en gaan
zonder (onbewuste) mimese door het leven. Ze zijn niet de speelbal van externe
omstandigheden maar volgen hun eigen pad naar het veld van transcendent bewust-
zijn en bewandelen daardoor hun eigen ontwikkelingspad. 

16.6 Afstemming op een coherent 

collectief bewustzijn van hoge kwaliteit 
Er wordt vaak

gezegd dat ‘alles met alles verbonden is’, dat de wereld één grote set van met elkaar
verbonden actoren en structuren is. Maar deze constatering op zich is niet erg
verhelderend, misschien is ze zelfs versluierend. Op grond van mijn holistisch kader
voor multi-dimensionele ontwikkeling (Diagram 3) meen ik dat deze constatering
ons niet verder helpt zolang we het hoe van de verbindingen niet begrijpen. 

Door het begrip collectief bewustzijn, dat als een veld functioneert en de talrijke
actoren en structuren met elkaar verbindt, wordt het mechanisme van de interfaces
en interacties duidelijker. En wat nog belangrijker is, een praktische methode om
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deze interacties te beïnvloeden komt beschikbaar in de vorm van technieken voor
bewustzijnsontwikkeling. 

Verschillende actoren creëren verschillende ‘ruimten om te manoeuvreren’:
dezelfde externe structuren worden als beperkend dan wel faciliterend ervaren
(paragraaf 4.11). De beschikbare manoeuvreerruimte hangt af van het vermogen van
actoren om af te stemmen op het collectieve bewustzijn. Toen bijvoorbeeld Hitler
afstemde op het collectieve bewustzijn van de Duitsers, dat op dat moment met
frustratie vervuld was, verkreeg hij brede steun (Fromm 1972a). Hitler als een enkel
individu had nooit zo’n machtsbasis kunnen opbouwen als de meerderheid van de
bevolking hem niet toegestaan had om dat te doen. 

Alle verantwoordelijkheid voor de opkomst van het Nazisme op de schouders
van één individu leggen, is onzinnig. Hitler was erg bekwaam in het afstemmen op
het collectieve bewustzijn en kon aldus een grote manoeuvreerruimte verkrijgen.
Het Duitse collectieve bewustzijn was op dat moment wel coherent maar niet ver-
levendigd door transcendent bewustzijn. Dit resulteerde in een coherent collectief
bewustzijn van lage kwaliteit en in destructief, opofferingsgezind gedrag. 

Een ander voorbeeld van succesvolle afstemming op een collectief bewustzijn
van lage kwaliteit is het een beroep doen op de laagste gemene deler in veel heden-
daagse televisieprogramma’s. Als je goed bent in dit soort afstemming, kun je veel
mensen bereiken. 

In een artikel getiteld ‘Red de democratie van de democraten’ zegt Chris van der
Heijden het volgende: 

“In de jaren dertig van de negentiende eeuw trok de Franse aristocraat Alexis de Tocqueville

door de Verenigde Staten, op zoek naar een balans tussen het oligarchische systeem waarin hij

was opgevoed en het democratische systeem dat hij zag ontstaan. Dat dubbele oog verklaart

dat hij van beide systemen de goede en de slechte kanten zag. Een van de grootste problemen

van de democratie lag volgens de Tocqueville in het spanningsveld tussen kwaliteit en kwan-

titeit. Hoe was het mogelijk, zo vroeg hij zich met name in het tweede deel van De la démocratie

en Amérique (1835-1840) af, kwaliteit te handhaven als kwantiteit de dienst uitmaakt? 

Een man als Aldous Huxley ging een eeuw later in Brave New World [1932], eveneens gesitu-

eerd in de Verenigde Staten, nog een stap verder en beweerde dat het verschil tussen kwaliteit

en kwantiteit in een democratie betekenisloos werd. De stem van de meerderheid is daar

immers norm en dus is kwantiteit het enige criterium voor kwaliteit. ... 

[Verwijzend naar Fareed Zakaria’s concept illiberal democracy vervolgt Van der Heijden:] De zo

geroemde democratie is in verreweg de meeste landen een wassen neus. Inspraak en kwaliteit

zijn zelden aan elkaar gerelateerd. De bevolking mag eens in de zoveel tijd naar de stembus, de

rest is bij het oude gebleven. Corruptie tiert welig. Van onafhankelijke instanties – parlement,

rechtspraak, media – is geen sprake. En rechten worden voortdurend geschonden. Anders

gezegd: democratie is buiten de westerse wereld slechts een woord. Het verhult wat het

pretendeert te verheerlijken. ... 

[Zakaria vraagt:] ‘Hoe zou het zijn als vrijheid niet voortkomt uit chaos maar uit een zekere

mate van ordening, niet uit onbeperkte, directe democratie maar uit gereglementeerde, repre-

sentatieve democratie? Hoe zou het zijn als we op allerlei gebieden, politiek, economie,

cultuur, richtlijnen en remmen nodig hebben? Hoe zou het zijn als de vrijheid alleen maar

verzekerd is als deze richtlijnen en remmen niet zwak, maar juist krachtig zijn?’. 
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Het zijn cruciale vragen die uit angst uitgemaakt te worden voor anti-democraat helaas zelden

gesteld worden. Te zelden wordt gesproken over de beperkingen van de democratie. Daarentegen

wordt uit zogenaamd democratische overtuiging steeds weer, steeds meer tegemoetgekomen

aan wat je het ‘kwantitatief misverstand’ zou kunnen noemen: de gedachte dat meer inspraak,

meer verkiezingen, meer opiniepeilingen, meer referenda en rechtstreeks gekozen bestuur-

ders een betere democratie opleveren. Dat is een vergissing, net zoals het een vergissing is te

denken dat zich democratisch noemende landen ook werkelijk democratisch zijn. 

De belangrijkste reden van een en ander is dat zowel grondslag als doel, begin als eind van

de democratie met getal – inspraak, stem – nauwelijks iets te maken hebben. Het getal is

middel, controle-instrument, niet meer. Het gaat om de kwaliteit ... De ten onrechte aanvaarde

uitverkiezing van Hitler is het klassieke bewijs van deze stelling: dat het in de democratie om

kwaliteit en niet om kwantiteit gaat”217. 

Niet kwantiteit (meer van hetzelfde) maar kwaliteit (persoonlijkheidsontwikkeling)
moet centraal staan, zowel bij de kiezers als gekozenen. 

Macht is het gevolg van collectieve actie, niet de oorzaak (paragraaf 13.5). De oor-
zaak van collectieve actie is het collectieve bewustzijn. Dit bewustzijn is ‘hetgeen dat
ons bijeenhoudt’ of ‘de onzichtbare hand die de maatschappij bestuurt’ (paragraaf
16.3). Het gevolg of ‘hetgeen dat bij elkaar wordt gehouden’ is de maatschappij met
z’n vele substructuren. 

‘Harde’ structuren zijn manifestaties van een vibrerend collectief bewustzijn.
Het zijn als het ware vormen van ‘uitgekristalliseerd’ collectief bewustzijn. Maar
deze structuren zijn tot op zekere hoogte ook nog flexibel of ‘vloeibaar’. Toch leert
de geschiedenis dat structuren in het algemeen niet gemakkelijk te veranderen zijn.
De reden is dat effectieve methoden om het collectieve bewustzijn te beïnvloeden
niet beschikbaar waren. 

Mijn eigen vakgebied, farming systems research and development, is een vorm van
systeemdenken: het hele landbouwbedrijfssysteem – niet slechts één gewas of één
soort landbouwhuisdier – is het referentiekader waarbinnen landbouwkundig
onderzoek moet plaatsvinden. Maar dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Mijn
proefschrift laat zien dat zo’n holistische benadering niet eenvoudig in praktijk is
te brengen (Van Eijk 1998). 

Binnen het systeemdenken kan men drie typen onderscheiden: het denken over
‘harde’ systemen (voornamelijk het bouwen van modellen), het denken over ‘zachte’
systemen (gericht op het creëren van collectieve handelingsbekwaamheid) en het
‘kritische’ systeemdenken (gericht op het analyseren van machtsverhoudingen). 

Al deze vormen van systeemdenken vinden echter op het niveau van het discur-
sieve bewustzijn plaats. Een waarlijk holistische benadering op grond van alleen
intellectueel denken, zo laat de praktijk zien, is niet realiseerbaar. Idealiter zou het
ontwikkelingsproces aangedreven moeten worden door zowel actoren als structu-
ren. Holons op lagere niveaus (individuele actoren) en holons op hogere niveaus
(collectieve structuren) functioneren optimaal wanneer hun raakvlakken ingebed
zijn in een coherent collectief bewustzijn van hoge kwaliteit. 

Deze onzichtbare hand die de maatschappij bestuurt is gefundeerd in een onder-
liggend veld van transcendent bewustzijn met een oneindig orkestrerend vermogen.
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Alleen een verlevendiging van dit orkestrerend vermogen in het collectieve bewust-
zijn kan een waarlijk holistische benadering genereren. 

Chambers (1997:220) onderscheidt drie aan elkaar gerelateerde dimensies in
veranderingsprocessen: institutionele verandering verwijzend naar partnerships
tussen instituties en deling van informatie en ervaringen, professionele verandering
van werkwijzen en persoonlijke verandering van gedrag en attituden. Naar zijn
mening heeft persoonlijke verandering het primaat. Gedrag en attituden zijn de
sleutel tot veranderingsprocessen (ib.:210,215). Chambers zegt:

“…Gedrag en attituden, wat voor soort mensen we zijn, hoe we ons tot elkaar verhouden, zijn

zo universeel significant dat hun verwaarlozing [in de literatuur over ontwikkeling] bizar is

(ib.:208). ... De persoonlijke dimensie is een bizarre blinde vlek in het ontwikkelingsproces

(ib.:231). ... Dit primaat van het persoonlijke gegeven zijnde, is het opvallend dat er geen

psychologische studies over ‘uppers’ [hooggeplaatste change agents] verschenen zijn in de

ontwikkelingsliteratuur. ... 

Het meest verwaarloosde aspect van ontwikkeling is misschien de persoonlijke psychologie

van wat machtige professionals geloven en doen. ... Persoonlijke verandering is een mijnenveld,

het is het onderwerp van veel evangelisatie, mythologie, populaire boeken, en psychologische

en management ‘wijsheid’. Het is met waarden doordrenkt” (ib.:232). 

Chambers (ib.:188,209) beweert dat vooral uppers moeten veranderen, de professio-
nals dienen macht af te staan aan lowers (achtergestelde groeperingen). Uppers need to
disempower themselves and empower lowers. Het is niet alleen een zaak van to put the last
first, achtergestelde groeperingen op de voorgrond plaatsen door middel van parti-
cipatieve methoden – wat uiteindelijk slechts altruïsme is – maar ook een zaak van
to put the first last wat disempowerment van professionals inhoudt. 

Wanneer macht niet langer als handelswaar wordt gezien, kan zelfzuchtig
gedrag – gebaseerd op een nul-som oriëntatie waarin de winst van de een het verlies
van de ander is – transformeren in altruïstisch of genereus gedrag, gebaseerd op een
positieve-som oriëntatie waarin allen er beter van worden (ib.:234). Disempowerment
is vaak een positieve som maar helaas is dat niet wat de meeste professionals
denken. Velen van hen zitten gevangen binnen de solide structuren van hun eigen
werkelijkheden en kunnen zelfs niet zonder die werkelijkheden (ib.:235). 

Ik zou zeggen dat de meeste professionals gevangen zitten binnen de continue
identificatie met het rationeel-empirische bewustzijn en zich zelfs niet bewust zijn
van andere zijnswijzen. In plaats van (dis)empowerment van bepaalde groeperingen
verdient het collectieve bewustzijn meer aandacht. Wanneer alleen uppers verande-
ren, is er geen garantie dat ook lowers veranderen. Dit heeft onder andere te maken
met het feit dat het aantal professionals of change agents in het ontwikkelingsproces
altijd veel kleiner is dan het aantal lowers. 

Chambers’ sympathieke en gepassioneerde betoog is gebaseerd op de veronder-
stelling dat een kleine groep machtige professionals het ontwikkelingsproces kan
frustreren. Ik geloof niet dat deze kleine groep zo’n grote (positieve noch negatieve)
impact heeft. Bovendien is het dilemma van empowerment – de paradox van partici-
patieve, niet-voorschrijvende strategieën – dat er altijd een dunne lijn is tussen
emancipatie en manipulatie (Long & Villareal 1994). 
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Mijn analyse benadrukt dat de coherentie en kwaliteit van het collectieve bewustzijn
van de vele actoren in Sub-Sahara Afrika niet hoog genoeg zijn om significante ont-
wikkeling te bewerkstelligen. Elke actor kan echter in principe een steentje bijdragen
aan de verhoging van de coherentie en kwaliteit van dit collectieve bewustzijn door
enige tijd in bewustzijnsontwikkeling te investeren. De resulterende afstemming
van de talrijke actoren op het orkestrerend vermogen van het veld van creatieve
intelligentie zal duurzame ontwikkeling faciliteren. 
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17 
Het veldeffect van bewustzijn 

Het belang van het collectieve bewustzijn als een integrerende holistische factor is
moeilijk te overdrijven als de theorie over de velden van transcendent en collectief
bewustzijn juist is. In dit hoofdstuk worden onderzoeksresultaten besproken die deze
theorie ondersteunen. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat bewustzijnsontwik-
keling positieve effecten heeft op het individuele en collectieve gedrag van mensen218. 

17.1 Wetenschappelijk onderzoek 

naar het veldeffect van bewustzijn 
Sinds 1972 beoefen ik

de TM-techniek. Dit hoofdstuk handelt over de effecten van deze specifieke medita-
tietechniek – en niet over andere methoden van bewustzijnsontwikkeling – omdat
ik zelf TM beoefen en omdat het een meditatietechniek is die aan langdurig en gron-
dig wetenschappelijk onderzoek is blootgesteld. Ik claim niet dat ervaring van
transcendent bewustzijn alleen door meditatietechnieken verkregen kan worden,
noch dat TM de enige geschikte meditatietechniek daartoe is. Ik richt me slechts op
een meditatietechniek waarmee ik zelf ervaring heb en die veel ruimte biedt voor
wetenschappelijk debat219. 

Volgens Maharishi Mahesh Yogi (1969:78) is het basisidee dat aan TM ten grond-
slag ligt eenvoudig: 

“Problemen worden niet opgelost op het niveau van de problemen. Een probleem analyseren

om de oplossing ervan te vinden is als de poging de frisheid van een blad te herstellen door het

blad zelf te behandelen, terwijl de oplossing is de wortel water te geven. [Swanson and Oates

(1989:102) zeggen het zo:] Als je de wortel van een boom water geeft, worden alle takken,

vruchten en bladeren gevoed. Als je de menselijke neurofysiologie verbetert, worden alle gevoe-

lens, gedachten en handelingen gezonder, sterker en effectiever”. 

Als het neurofysiologische systeem de basis vormt van menselijk gedrag en de TM-
techniek op een diep niveau van de menselijke fysiologie inwerkt, dan zou waarlijk
holistisch functioneren mogelijk worden. Volgens Swanson & Oates (ib.:90) genereert
het zenuwstelsel automatisch een bewustzijn van hogere kwaliteit wanneer z’n
innerlijke functioneren ordelijker en gebalanceerder wordt. 

Een ordelijker neurofysiologisch systeem, een coherent zenuwstelsel, zou zicht-
baar moeten worden in coherente hersengolven. Hersengolfonderzoek, gebaseerd op
EEG patronen, laat in mediterenden een diametrale combinatie van rust én
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wakkerheid zien (ib.:66). Dit zijn de kenmerken van transcendent bewustzijn (para-
graaf 15.1). 

Het is de toestand van transcendent bewustzijn die, naar wordt aangenomen,
een unieke EEG ‘handtekening’ genereert welke niet wordt waargenomen in waak,
droom en slaapbewustzijn. Onderzoek bij mediterenden laat een coherentie van de
hersengolven in de twee hersenhelften zien: de linker en rechter hersenhelft werken
nauw samen. De eerste is gespecialiseerd in gedetailleerd werk en lineaire verwer-
king van informatie en de tweede in synthese, het zien van het grote plaatje en
simultane verwerking van informatie. 

Zo’n geïntegreerd brein kan lineair-analytisch en synthetisch-synchroon denken
combineren (ib.:51). Dit is de basis voor veelzijdige groei, voor diametrale ontwikke-
ling die in zowel intelligentie als creativiteit resulteert, in stabiliteit én flexibiliteit,
in zelfvertrouwen én teamwerk. De basis voor een holistische ontwikkeling van de
persoonlijkheid ligt daarom in onze neurofysiologie. 

Swanson & Oates (1989:5) zeggen het volgende:

“De meeste managementtheorieën en -programma’s lijken op computer software. Ze geven

slechts instructies aan de menselijke computer. Ze vertellen de stafleden wat te doen. Maar het

verkrijgen van dramatische verbeteringen in menselijke output is als het verkrijgen van

dramatische verbeteringen in computer output: men moet [ook] de hardware op een hoger

niveau brengen. De kostbaarste hulpbron van een bedrijf is de breinfysiologie van de staf, de

neurale hardware van de menselijke computers”. 

Honderden wetenschappelijke studies tonen aan dat het menselijk zenuwstelsel
door beoefening van de TM-techniek beter gaat functioneren. Ondanks het positi-
vistisch-georiënteerde taalgebruik van Swanson & Oates – building high-performance
people klinkt echt als social engineering – is hun boodschap dat het mogelijk is om de
kwaliteit van menselijke hulpbronnen te verbeteren, te belangrijk om links te laten
liggen. Human capital (de menselijke factor) staat nu eenmaal centraal in het ont-
wikkelingsproces (paragraaf 16.2). 

Van Heijst (1996) zegt dat wetenschap gericht is op controle of beheersing van de
wereld door middel van het denken. Magie of magische praktijken zijn gericht op
deze beheersing door middel van handelen, maar spiritualiteit is gericht op ‘afstem-
men’ en ‘ontvankelijkheid’. 

“Spiritualiteit onderscheidt zich van wetenschap en magie doordat het geen beheersings-

streven is, maar een ontvankelijke levenshouding. Het is een manier om je te verhouden tot

krachten die de menselijke te boven gaan ... [tot] iets groter, omvattenders, waarin [mensen]

participeren” (ib.). 

Spiritualiteit kan niet zonder loslaten, het vraagt ontvankelijke overgave, een (para-
doxale) actieve passiviteit. Op ervaring gebaseerde spiritualiteit is zeker geen ‘spiri-
tueel verpakte beheersingsfantasie’ zoals sommige vormen van New Age-denken zijn
(ib.). In ervaringsspiritualiteit ont-dekt of ont-bergt een ontvankelijk individu het
eeuwige en universele veld van transcendent bewustzijn. 
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Ik ben het eens met Van Heijst dat in veel populaire boeken over spiritualiteit het
element van ontvankelijkheid te weinig aandacht krijgt. Succes op het pad van
spirituele ontwikkeling schijnt daar gegarandeerd te zijn door een soort activistisch
streven naar hogere bewustzijnstoestanden. Dit is de nagalm van de identificatie
met het rationeel-empirische bewustzijn waarin beheersing door middel van denken
en handelen centraal staat. 

Ofschoon men juist zegt te willen breken met dit beheersingsdenken, kan deze
identificatie niet zomaar overboord gezet worden. In mijn definitie van spiritua-
liteit zeg ik dan ook dat juist deze ontvankelijkheid (om regelmatige toegang tot
transcendent bewustzijn te verkrijgen) systematisch getraind moet worden (para-
graaf 15.2). 

Enerzijds komen hierin de positivistisch-georiënteerde woorden regelmatig en
systematisch voor om te benadrukken dat we effectieve en efficiënte technieken
voor bewustzijnsontwikkeling nodig hebben. De beoefening van deze technieken
moet bij voorkeur slechts een kleine tijdsinvestering vragen, voor niets gaat echter
alleen de zon op. Anderzijds onderstreept het woord ontvankelijkheid dat contact
met het veld van transcendent bewustzijn niet afgedwongen kan worden, ‘ontvan-
gen’ staat centraal220. 

Met betrekking tot het activistische karakter van veel hedendaagse literatuur
over spiritualiteit merkt Van Heijst ook op dat dit ‘loon naar werken’ idee een calvi-
nistische en kapitalistische inslag verraadt. Het duidt niet op een ontvankelijke
levenshouding. Hier kunnen we een verband leggen met het moderne Noordwest-
Europese arbeidsethos. In deze visie kan alleen door hard te werken aan bewustzijns-
ontwikkeling en een activistische opstelling spirituele ontwikkeling gerealiseerd
worden. Het element van ontvankelijke overgave, het loslaten van het streven naar een
totaalgreep, is vaak afwezig. 

Net zomin als de maakbare samenleving is de maakbare mens echter een
realistische voorstelling van zaken. Van Heijst’s verwijzing naar een ‘actieve passi-
viteit’ als kenmerk van spiritualiteit is paradoxaal en moeilijk intellectueel te vatten. 

Volgens Swanson & Oates (1989:160) is menselijke moraliteit stevig verankerd in
het fysiologische functioneren van het zenuwstelsel: “als het zenuwstelsel meer
coherent werkt, verbeteren karaktereigenschappen”. Standaard psychologische
testen hebben herhaaldelijk laten zien dat beoefening van TM agressie, vijandigheid
en irritatie vermindert. Wanneer het stress niveau door TM afneemt, beginnen men-
sen zich beter te voelen. Ze ervaren minder negatieve emoties die tot anti-sociaal
gedrag kunnen leiden. “Hun morele gedrag zou moeten verbeteren, en psycholo-
gische testen laten zien dat dit [inderdaad] het geval is” (ib.:161). 

Na twee tot drie jaar TM-beoefening gingen zelfs zware criminelen in gevange-
nissen significant vooruit blijkens testen voor persoonlijke volwassenheid en karak-
terontwikkeling (Alexander 1982). Een verruimd bewustzijn produceert gedachten
en gedragingen die niet alleen nuttig zijn voor de persoon in kwestie, maar ook voor
anderen. 

Het vele onderzoek naar de effecten van de TM-techniek toont aan dat technie-
ken voor bewustzijnsontwikkeling wetenschappelijk geëvalueerd kunnen worden.
Grondig wetenschappelijk onderzoek kan deze effecten onderzoeken, zelfs als we
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niet precies begrijpen hoe de effecten tot stand komen en zelfs wanneer causaliteit
en richting van oorzakelijkheid niet eenvoudig te duiden zijn. 

Het onderzoek naar TM maakt een veldeffect van bewustzijn aannemelijk. De
TM-beweging claimt dat de TM-techniek niet alleen de beoefenaars zelf beïnvloedt
maar ook de personen in hun (onmiddellijke en verafgelegen) omgeving. Vooral
wanneer groepen van mediterenden gezamenlijk gevorderde TM-technieken (het
zogenaamde TM-Sidhi programma) beoefenen, wordt een effect van harmonie,
coherentie en ordelijkheid ‘uitgestraald’. Naast individuele directe fysiologische en
psychologische effecten kan ook dit indirecte veldeffect van bewustzijn weten-
schappelijk onderzocht worden. 

De verhoging van de kwaliteit van het individuele bewustzijn doordringt de hele
maatschappij via het veldeffect van het collectieve bewustzijn. De kwaliteit van het
maatschappelijke leven wordt bepaald door de kwaliteit van het collectieve bewust-
zijn. Aangezien het collectieve en individuele bewustzijn elkaar wederzijds
beïnvloeden kan stress in het collectieve bewustzijn door individuele actoren ‘opge-
lost’ worden. 

We kunnen de analogie van een magneet gebruiken om het veldkarakter van het
collectieve bewustzijn te verduidelijken: het abstracte, immateriële collectieve
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Box 3: Wetenschappelijk onderzoek naar TM

Ik wil hier allereerst opmerken dat onderzoek naar de effecten van TM niet alleen gedaan is door aan
de TM-beweging gelieerde organisaties en instituten. De hierboven vermelde Alexander (1982) pre-
senteerde zijn onderzoeksresultaten in een proefschrift aan Harvard University, Cambridge (MA). Het
eerste onderzoek naar de fysiologische effecten van TM werd door Wallace (1970) gepubliceerd in
een proefschrift aan de Universiteit van Californië. 

In Nederland presenteerde Gelderloos (1987) zijn onderzoek naar de psychologische gezondheid
van mediterenden in een proefschrift aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Een andere
Nederlander, Ransijn (1984) sloot zijn sociologische studie naar het collectieve bewustzijn en vrede
af met een proefschrift aan de Universiteit van Rajasthan, Jaipur, India. Schulte (1984c) presenteer-
de zijn onderzoek naar de ervaringsbasis van Schelling’s filosofie van het bewustzijn in een proef-
schrift aan de Universiteit van Amsterdam. 

Andere voorbeelden van proefschriften over de effecten van TM zijn: Shapiro 1974, Nidich 1975,
Bosmajian 1977, Bauhofer 1978, Ferguson 1981, Davies 1988 en Hatchard 2000. Dit zijn echter
slechts enkele van de vele wetenschappelijke publicaties over TM. 

In het jaar 2000 waren er meer dan 600 wetenschappelijke studies naar de fysiologische, psycho-
logische en sociologische effecten van het TM-programma uitgevoerd aan 215 onderzoeksinstituten
en universiteiten in 30 verschillende landen (Hatchard 2000). Deze onderzoeksartikelen zijn verza-
meld in zes bundels: Scientific Research on the Transcendental Meditation and TM-Sidhi Program:
Collected Papers Volumes 1-6, Maharishi Vedic University Press, Vlodrop, The Netherlands. 

Veel van deze artikelen zijn ook gepubliceerd in wetenschappelijke peer-reviewed-tijdschriften.
Men kan dus met recht zeggen dat TM een grondig onderzochte techniek voor bewustzijnsontwikke-
ling is. In mijn eigen proefschrift over Farming Systems Research and Spirituality (Wageningen
Universiteit) heb ik weliswaar geen onderzoek naar de effecten van TM gedaan, maar speelt het
onderliggende theoretische kader wel een belangrijke rol (Van Eijk 1998). Wereldwijd hebben onge-
veer 5 miljoen mensen de TM-techniek geleerd.
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bewustzijn werkt als een magnetisch veld. Een magneet die bedekt wordt met een
vel papier is onzichtbaar en z’n magnetische veld kan niet gezien worden totdat
kleine ijzerdeeltjes op het papier gestrooid worden, die dan automatisch in cohe-
rente patronen gerangschikt worden. Op een soortgelijke manier wordt het veld-
effect van een coherent collectief bewustzijn zichtbaar in het coherente gedrag van
talrijke individuele actoren. 

Radio, televisie en radar werken via de uitzending van golven door een onbe-
grensd, oneindig, onmanifest en alles-doordringend elektromagnetisch veld.
Ofschoon deze golven niet zichtbaar zijn, hebben ze wel effecten. 

Het onderzoek naar het veldeffect werd vooral mogelijk doordat de TM-techniek
op een diep niveau van het bewustzijn werkt en daardoor relatief effectief is. Kleine
aantallen mensen kunnen daardoor wijdverbreide veldeffecten genereren.
Wetenschappelijk onderzoek maakt een effect-op-afstand van mediteren op z’n
minst aannemelijk. 
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Box 4: Het veldeffect van bewustzijn 

Een veldeffect is een effect-op-afstand, een indirect effect dat ‘bemiddeld’ wordt door bewustzijn.
Dossey (2000) zegt dat we voorzichtig moeten zijn met het bestempelen van zulke effecten als mira-
culeus of mystiek, omdat de loop van de geschiedenis aantoont dat zulke woorden slechts onze eigen
onwetendheid weerspiegelen. Toen bijvoorbeeld Newton in de 17e eeuw het begrip van een univer-
sele zwaartekracht introduceerde om zijn waarnemingen te kunnen verklaren, werd ook hij door zijn
tijdgenoten beschuldigd van een overgave aan mystiek. 

Nu zijn wij even verbouwereerd over de effecten-op-afstand van mediteren als Newtons critici waren
over de effecten-op-afstand van zwaartekracht. Maar net zoals het twistgesprek over de zwaartekracht
geleidelijk afnam, zal ook het debat omtrent ‘bemiddelend’ bewustzijn in de loop van de tijdafnemen,
ofschoon onze onwetendheid omtrent het precieze relevante mechanisme kan voortduren. 

Ook het verschijnsel van de psychokinese heeft met het veldeffect van bewustzijn te maken. Radin
en Nelson (1989) rapporteerden in het toonaangevende Foundations of Physics over een meta-ana-
lyse van 832 studies van 68 onderzoekers over de invloed-op-afstand van het menselijk bewustzijn
op micro-elektronische systemen. Ze oordeelden dat de resultaten ‘robuust en herhaalbaar’ waren.
Naar hun mening kan niet aan de conclusie ontkomen worden dat deze effecten inderdaad mogelijk
zijn “tenzij de critici een complete samenzwering onder meer dan zestig onderzoekers willen claimen
of een methodologisch artefact willen suggereren dat...honderden experimenten, uitgevoerd in de
loop van bijna drie decennia, gemeen hebben” (ib.). Menselijke intenties kunnen blijkbaar de fysieke
wereld op afstand beïnvloeden. 

Scepticisme is van onschatbare waarde voor wetenschappelijke vooruitgang maar kan ontaarden
in een soort dogmatisch materialisme waardoor een onderwerp als het effect-op-afstand van
bewustzijn bij voorbaat uitgesloten wordt. Zowel true believers als committed disbelievers in zulke
effecten lopen het gevaar zelfvoldane dogmatici te worden die de vigerende wijzen van kennen een
absolute status toekennen. Dat is de dood in de pot voor fundamentele vernieuwing (Dossey 2000). 

Uiteindelijk geschiedt de bemiddeling van veldeffecten door het universele veld van transcendent
bewustzijn of het alomvattende veld van creatieve intelligentie dat de hele schepping doordringt. Het
immanente aspect van de geest is de bemiddelende factor die effecten-op-afstand creëert. In een van
zijn eerdere publicaties verwijst Dossey (1989:256-63) expliciet naar het Maharishi effect, zoals het
veldeffect van bewustzijn in TM-kringen wordt genoemd. 
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Het concept veld is niet slechts een guiding image maar ook een onmanifeste werke-
lijkheid. 

“Het basismechanisme van de natuur wordt gevormd door onzichtbare, immateriële golven

die door onzichtbare, immateriële velden bewegen. ... ...Het bewustzijn is ook een oneindig,

onzichtbaar veld, met golven die de gehele maatschappij doordringen” (Oates 1990:24,25). 

Ook muziek, louter luchttrillingen, kan mensen diepgaand beïnvloeden. Ritme kan
tot veranderingen in bewustzijnstoestanden leiden (Huizer 1996). Muziek kan door
een veldeffect tot massahysterie leiden (de vroege jaren van de Beatles en Stones)
maar ook tot een helende vorm van verbondenheid (zoals soms ervaren kan worden
tijdens live-optredens). 

De TM-beweging claimt dat een veldeffect van bewustzijn zich voordoet wanneer
één procent van de bevolking de TM-techniek beoefent, of wanneer de vierkants-
wortel uit één procent van de bevolking deelneemt aan de groepspraktijk van het
TM-Sidhiprogramma. Bij dit percentage beoefenaars bereikt het collectieve bewust-
zijn een soort omslagpunt waarna duidelijke positieve effecten voor de bevolking als
geheel zichtbaar worden. Een verhoogde kwaliteit van het maatschappelijk leven is
het resultaat, zoals tot uitdrukking komend in minder criminaliteit, geweld, onge-
lukken en ziekte en in verbeteringen van economische en sociologische indicatoren. 
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Box 5: Wetenschappelijk onderzoek naar het veldeffect van bewustzijn

Vijf studies, uitgevoerd in verschillende delen van de wereld, werden in één onderzoeksartikel gecom-
bineerd en gepubliceerd in het Journal of Mind and Behavior (Dillbeck e.a. 1987). Deze studies onder-
zochten het effect van groepen deelnemers aan het TM-Sidhiprogramma op de levenskwaliteit. In
drie van deze studies werd het effect van grote groepen mediterenden op misdaadcijfers onderzocht:
de misdaad nam aanzienlijk af in de gebieden waar de mediterenden zich hadden verzameld en wel
met statistisch significante cijfers (in het Union Territory of New Delhi, in het nationale territorium
van Puerto Rico, en in Metro Manila). Additionele studies in de Philippijnen en in Rhode Island in de
VS veralgemeniseerden deze bevindingen tot meer omvattende indicatoren voor de levenskwaliteit. 

Russ, editor van het bovengenoemde tijdschrift en professor in de psychologie aan de University of
Maine, zegt: “Aan de ene kant was het artikel gebaseerd op een buitengewoon ongebruikelijk idee. Aan
de andere kant werd dit idee ondersteund door een rigoureuze statistische analyse, op een niveau van
mathematische grondigheid dat zelden in psychologische of sociologische studies wordt aangetroffen”
(in: Oates 1990:53). Nadat het artikel was geaccepteerd door de referees (experts in de psychologie
en een deskundige op het gebied van statistische analyse) besloot Russ om het te publiceren. 

Russ zegt het volgende: “Het statistische bewijs was overtuigend. ... Ik ben bang dat nieuwe ideeën
vaak niet op hun verdiensten beoordeeld worden. Ze worden geweigerd omdat de gevestigde perso-
nen op dat vakgebied hun macht niet willen laten eroderen door nieuwe ideeën die hun expertise en
autoriteit ondermijnen. ... Ik zag niet hoe ik de publicatie van dat artikel kon weigeren” (ib.). 

Een andere studie, gepubliceerd in hetzelfde tijdschrift, rapporteerde over veranderingen in
misdaadcijfers in Amerikaanse steden in de jaren zeventig van de vorige eeuw. Ook deze studie liet
een oorzakelijke invloed van deelname aan het TM-programma op dalende misdaadcijfers zien
(Dillbeck e.a. 1988). 
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In een andere studie werd het effect van een groep mediterenden in Jeruzalem op misdaadcijfers,
verkeersongelukken en branden in Jeruzalem, de Israëlische aandelenbeurs en openlijke oorlogvoering
in het naburige Libanon onderzocht (Orme-Johnson e.a. 1988). De strijd om de resultaten gepubli-
ceerd te krijgen in het Journal of Conflict Resolution, uitgegeven door Yale University, duurde meer
dan drie jaar. 

Russett, editor van dit tijdschrift en professor in de politieke wetenschappen aan Yale, stuurde deze
ongebruikelijke studie naar vier verschillende referees, twee meer dan gebruikelijk was. Nadat ook de
meest kritische referee erin toestemde dat de toepassing van de statistische methoden voor het
testen van de hypothese overeenkwam met zijn standaarden voor wetenschappelijk onderzoek,
besloot Russett het artikel te publiceren (Oates 1990:65). 

In een ongebruikelijk Editor’s Comment dat aan het onderzoeksartikel werd toegevoegd, zei
Russett: “Het volgende artikel presenteert en test een hypothese die de meeste lezers (inclusief
mijzelf) als, op zijn minst, onorthodox zal voorkomen... Toch lijkt de hypothese op een logische manier
te zijn afgeleid uit de oorspronkelijke vooronderstellingen en de empirische toetsing schijnt vak-
bekwaam te zijn uitgevoerd. Dit zijn de standaarden waaraan manuscripten, aangeboden voor publi-
catie in dit tijdschrift, normaliter worden blootgesteld” (Journal of Conflict Resolution, vol. 32, no. 4,
December 1988; en in: Oates 1990:65). 

In deze studie was de correlatie tussen het aantal participanten in het TM-programma en de
statistische veranderingen in de maatschappij zo sterk dat “er slechts een kans was van één op de
tienduizend dat de resultaten toeval konden zijn geweest” (Oates 1990:62). Correlatie houdt nog geen
causaliteit in en “...zelfs sterke correlaties kunnen geen bewijs vormen voor een oorzakelijke invloed van
de één op de ander. Desalniettemin komen wetenschappers routinematig tot informatieve deducties
op grond van hun statistische gegevens” (ib.:65). 

In dit geval werd een causale interpretatie sterk ondersteund door het beschikbare bewijs. De toe-
passing van een rigoureuze statistische toets om de richting van de causaliteit te bepalen (d.m.v.
transfer functions) wees van veranderingen in het aantal mediterenden naar afnamen in het aantal
oorlogsdoden, verkeersongelukken en misdaden, en niet omgekeerd. Terwijl alternatieve verklaringen
(bijvoorbeeld het weer en vakantieperioden) statistisch werden uitgesloten, bleef de onderzoekers
slechts één conclusie: hogere aantallen mediterenden resulteerden in positieve veranderingen in de
maatschappij. 

Een belangrijk aspect van deze studie was dat nauwkeurige voorspellingen van de resultaten vooraf
gedaan werden: het was eerder een prospectieve dan retrospectieve studie. “De glasheldere voor-
spellingen, die maanden voordat de studie plaatsvond gedaan werden, maakten duidelijk dat de
statistische data en methoden niet achteraf gekozen werden, [ze werden niet eenvoudigweg
gekozen] omdat ze van toepassing bleken te zijn” (ib.:55). 

Davies (1988) liet in zijn proefschrift zien dat zelfs onder de extreme condities van langdurig
politiek geweld in Libanon grote bijeenkomsten van coherentie-creërende groepen in de Verenigde
Staten, Israël, Libanon, Joegoslavië en Nederland een zeer significante positieve invloed hadden op
het Libanese conflict. De afhankelijke variabelen, waaronder bijvoorbeeld het aantal doden en
gewonden ten gevolge van oorlogshandelingen, hadden alle p-waarden <.0001. 

Orme-Johnson, Alexander and Davies publiceerden in 1990 in het Journal of Conflict Resolution een
antwoord op de methodologische kritiek die ze op hun eerdere artikel van 1988 hadden gekregen. Een
punt van kritiek was dat zij vanwege hun theoretische vooronderstellingen resultaten gezien konden
hebben waar deze niet evident waren en dat het gebruik van complexe statistische technieken dit
probleem nog verergerd kon hebben. De auteurs merken echter op dat de resultaten zo duidelijk
waren dat ze in grafieken van de ruwe data gezien konden worden zonder enige statistische analyse.
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TM-beoefening resulteert dus in holistische en meetbare vooruitgang. Weten-
schappelijk onderzoek dat deze claim ondersteunt is gepubliceerd in vooraanstaan-
de peer-reviewed wetenschappelijke tijdschriften zoals het Journal of Mind and Behavior
en het Journal of Conf lict Resolution. Teneinde de onderzoeksresultaten in deze
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Als de onafhankelijke variabele (groepsgrootte van mediterenden) afgezet werd tegen de algemene
levenskwaliteit-index was de covariatie opvallend en duidelijk (Orme-Johnson e.a. 1990). 

Het is duidelijk dat deze onderzoeksresultaten het paradigma van de huidige sociale wetenschap-
pen ondermijnen maar een nieuwe theorie moet niet verworpen worden eenvoudigweg omdat ze
nieuw is of “te goed klinkt om waar te kunnen zijn” (Orme-Johnson e.a. 1988). Wat vandaag
beschouwd wordt als onaannemelijk of ‘paranormaal’, kan morgen de norm zijn. 

Orme-Johnson en zijn collega’s betoogden dat de voornaamste toets in de sociale wetenschappen
de herhaalbaarheid van resultaten is en benadrukten dat ook in veertig andere studies het veldeffect
van bewustzijn op stedelijk, provinciaal, nationaal en internationaal niveau aangetoond was (bijvoor-
beeld Cavanaugh 1987; Dillbeck e.a. 1987,1988; Dillbeck 1990; Gelderloos e.a. 1990; Orme-Johnson
e.a. 1989). 

Zij eindigden hun artikel van 1990 in het Journal of Conflict Resolution als volgt: “Tot slot, we
hebben laten zien dat onze oorspronkelijke studie niet alleen de standaarden voor veldonderzoek naar
internationale conflicten overtrof, maar dat her-analyses onze oorspronkelijke bevindingen zelfs
versterkten. Zelfs zonder de veertig eerdere herhalingen zouden de opvallende resultaten van alleen
deze studie serieuze aandacht verdienen. 

Het is duidelijk dat de sociale wetenschappen desperaat behoefte hebben aan conceptuele voor-
uitgang en toegepaste technologieën om maatschappelijke problemen op te lossen. Een consistente
bevestiging van het [veldeffect van bewustzijn] zou een empirische basis verschaffen voor de
ontwikkeling van een nieuw veld-theoretisch model voor internationale betrekkingen. Een model dat
consistent is met de belangrijkste ontwikkelingen in de natuurwetenschappen gedurende de laatste
vijftig jaar. Het zou ook een niet-agressieve, zeer kost-effectieve technologie voor het oplossen van
conflicten beschikbaar maken die tevens de levenskwaliteit op internationale schaal verbetert”
(Orme-Johnson e.a. 1990). 

Een studie gepubliceerd in het Social Science Perspectives Journal (Orme-Johnson e.a. 1988) laat
zien dat een groter aantal mediterenden in de VS en een grote nationale coherentie-creërende groep
in Iowa samenhangen met een significant verbeterde levenskwaliteit in de VS zoals uitgedrukt in een
levenskwaliteits-index die samengesteld is uit 12 sociale indicatoren: cijfers voor misdaad,
ziekenhuisopnames, infectieziekten, kindersterfte, zelfmoorden, echtscheiding, verkeersdoden en
patentaanvragen; en sigaret en alcohol consumptie, BNP en aantal onderwijskundige titels per hoofd
van de bevolking. 

In een andere fijnmazige longitudinale studie (gebaseerd op wekelijkse data) vond men een sterke
inverse correlatie tussen het aantal participanten in een permanente groep van mediterenden in Iowa
en de statistieken met betrekking tot geweld in de VS (moorden, zelfmoorden en verkeersdoden). Deze
studie werd gepubliceerd in Social Indicators Research (Dillbeck 1990) – “een tijdschrift dat een
imponerende statistische reputatie heeft” (Oates 1990:83). 

In een longitudinale studie gebaseerd op maandelijkse data werd een sterke, statistisch significan-
te, inverse correlatie gevonden tussen veranderingen in de grootte van de groep mediterenden in
Iowa en veranderingen in de Amerikaanse economie zoals uitgedrukt in een misère index, een com-
binatie van inflatie en werkeloosheidcijfers. Deze studie werd gepubliceerd in de verslagen van de
American Statistical Association van 1989 (Cavanaugh e.a. 1989).
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tijdschriften gepubliceerd te krijgen werden rigoureuze statistische methoden
gebruikt. Zo werd bijvoorbeeld tijdreeksanalyse toegepast waarin gecontroleerd
werd voor langetermijntendensen, cyclische ontwikkelingen en seizoensinvloeden
in de gebruikte sociale indicatoren. 

Er valt genoeg af te dingen op het hedendaagse adagium ‘meten is weten’.
Statistische technieken kunnen vakkundig gebruikt – maar ook misbruikt – worden.
Toch is het voor een ‘vaag’ onderwerp als het veldeffect van bewustzijn nuttig om zo
veel mogelijk harde gegevens te verzamelen. Het veldeffect is vaag in positivistische
zin maar volkomen duidelijk vanuit de theorie van het veld van transcendent
bewustzijn221. 

De respons van beleidsmakers, wetenschappers en geïnteresseerde leken op het
bovenvermelde onderzoek is gering geweest. Dit bevestigt dat het moeilijk is om
gevestigde wetenschappelijke paradigma’s te verlaten. Waarschijnlijk is de kwaliteit
van het collectieve bewustzijn zodanig dat deze nieuwe theoretische inzichten en
praktische methoden (nog) geen ingang kunnen vinden. 

Het onderzoek naar het veldeffect van bewustzijn in Box 5 laat zien hoe moeilijk
het is om onconventionele onderzoeksresultaten gepubliceerd te krijgen, zelfs indien
men de meest rigoureuze statistische methoden gebruikt. De geschiedenis van de
wetenschap is “een geschiedenis van herhaalde botsingen tussen oude kennis en
nieuw bewijs” (Oates 1990:60). “In plaats van het oude paradigma te verwerpen hebben
[wetenschappers] er vaak de voorkeur aan gegeven het nieuwe bewijs te verwerpen”
(Russell 1990:181). Kuhn (1970) heeft betoogd dat paradigmaverschuivingen gewoon-
lijk pas dertig jaar nadat het experimentele bewijs geleverd is plaatsvinden. 

De onderzoeksresultaten in Box 5 bevestigen het bestaan van een veldeffect van
bewustzijn. Dit effect is holistisch van aard aangezien talrijke indicatoren van
levenskwaliteit tegelijkertijd veranderen. Zoals een elektromagnetisch veld een
medium voor actie-op-een-afstand is, zo is het veld van het collectieve bewustzijn
een medium voor intermenselijke effecten-op-een-afstand. Het veld van het collec-
tieve bewustzijn ‘bemiddelt’ als het ware deze intermenselijke effecten. 

Uiteindelijk echter worden alle niet-lokale effecten bemiddeld door het orkestre-
rend vermogen van het veld van transcendent bewustzijn (Orme-Johnson e.a. 1988:
Journal of Conf lict Resolution). Dit veld heeft een oneindig grote agency. De bemiddeling
van gedragsveranderingen door middel van verbale en non-verbale communicatie in
directe sociale interactie – zoals gepraktiseerd door sociale wetenschappers, voor-
lichters, ouders en anderen – dient aangevuld te worden met een bemiddeling van
gedragsveranderingen op afstand door middel van bewustzijn. 

Men kan betogen dat het elektromagnetische veld een fysisch meetbare werke-
lijkheid is omdat het energie bevat (Vanheste 1996). De velden van het collectieve en
transcendente bewustzijn bevatten geen meetbare energie en kunnen derhalve niet
met wetenschappelijke instrumenten aangetoond worden. Het veld van transcen-
dent bewustzijn kan begrepen worden als een veld van potentiële energie, energie
die manifest kan worden in trillingen, golven, kleine en grote deeltjes, en gedachten
en handelingen. 

De alledaagse objectieve wereld is een manifeste uitdrukking van creatieve intel-
ligentie: het is een kaart die op een objectieve manier onderzocht kan worden.
Wetenschappers als kaartmakers kunnen de veldeffecten van bewustzijn onderzoe-
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ken, zij kunnen deze effecten in de objectieve wereld registreren maar ze kunnen
het bestaan van de bewustzijnsvelden zelf niet ‘bewijzen’ (paragraaf 15.4). 

Wetenschappers als mediterenden kunnen het bestaan van het veld van creatieve
intelligentie echter in hun eigen bewustzijn verifiëren. Ofschoon wetenschappelijk
onderzoek naar het veldeffect van bewustzijn slechts indirect bewijs voor het bestaan
van de bewustzijnsvelden levert, zijn de herhaalbaarheid en voorspelbaarheid van dit
effect zo overtuigend dat het zeker meer aandacht van wetenschappers verdient. 

17.2 Good vibrations
Het theoretische kader dat ten grondslag ligt

aan de bewustzijnsfactoren is op drie verschillende manieren verifieerbaar: 1) de
directe effecten van toegang tot het veld van transcendent bewustzijn (op bijvoorbeeld
de fysiologische gezondheid) kunnen geverifieerd worden door middel van de objec-
tieve methoden van de natuurwetenschappen; 2) het indirecte veldeffect van collectief
bewustzijn op een veelheid aan levenskwaliteit-indicatoren kan geverifieerd worden
door middel van de inter-subjectieve methoden van de sociale wetenschappen (zie
Box 5 en 3) het veld van transcendent bewustzijn zelf kan geverifieerd worden in een
gemeenschap van peers, personen dus die technieken voor bewustzijnsontwikkeling
praktiseren. 

De theorie over het veldeffect van bewustzijn levert aanknopingspunten voor ver-
dere toetsing. De TM-techniek is slechts één van de experimentele methodologieën
die gebruikt kunnen worden in de verdere toetsing van deze theorie. Een weten-
schappelijke theorie moet zijn nek uitsteken, moet met de feiten kunnen botsen
(Koningsveld 1995). De hier gepresenteerde theorie resulteert in voorspellingen die
getoetst kunnen worden en is derhalve wetenschappelijk. Op basis van deze theorie
kunnen hypothesen opgesteld worden die weliswaar voorlopig – maar ook toetsbaar
– zijn. In een proces van trial and error kunnen aldus de beste (maar in principe feil-
bare) theorieën geselecteerd en voorlopig geaccepteerd worden. 

Het veldeffect van bewustzijn kan fenomenen verklaren die binnen het positi-
vistische paradigma niet begrepen kunnen worden. Zo kan het bewustzijnsveld
toevalsgebeurtenissen beïnvloeden, zoals is aangetoond in experimenten met
machines die toevalsgetallen genereren (Tangelder 1994). Mensen kunnen de
werking van zulke machines met hun aandacht beïnvloeden. 

De resultaten van zulke experimenten met volledig geautomatiseerde test-
opstellingen zijn statistisch significant. Twee onderzoekers van Princeton, Jahn en
Dunne (1987) rapporteerden afwijkingen van het toeval van ongeveer 18 procent
(Chopra 1991:212). In een meta-analyse van 285 van zulke experimenten was de
eindconclusie dat er 585.000 experimenten zonder resultaat nodig waren om het
significante effect te neutraliseren (Gerding 1996). 

Het in Box 5 beschreven onderzoek naar het veldeffect van bewustzijn is door
sommige critici als ‘paranormaal’ bestempeld (bijvoorbeeld door Schrodt: in Journal
of Conf lict Resolution, Vol. 34, No. 4, December 1990). De negatieve associaties die de
term paranormaal onderzoek bij velen oproept kan erin resulteren dat het onder-
zoek naar het veldeffect van bewustzijn niet op zijn eigen merites beoordeeld wordt
(Orme-Johnson et al. 1990). De kwaliteit van dit onderzoek dient echter beoordeeld
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te worden aan de hand van criteria die gebruikelijk zijn in de normale wetenschap.
Indien men de uitkomsten van het onderzoek naar het veldeffect van bewustzijn
wantrouwt, moet men de uitkomsten van elk sociaal-wetenschappelijk onderzoek
– dat gepubliceerd wordt in peer-reviewed wetenschappelijke tijdschriften – wantrou-
wen. 

Gerding (1996) merkt op dat het ‘objectieve’ aspect van de werkelijkheid in de
positivistische wetenschap verwijst naar het objectieve karakter van een intersubjec-
tieve wereld, een wereld die we objectief noemen omdat we deze wereld delen. Deze
gedeelde wereld wordt gecreëerd (geconstrueerd) door een gedeelde geest: het
collectieve bewustzijn. Wanneer dit collectieve bewustzijn verandert, verandert ook
onze gedeelde wereld en zou ‘paranormaal’ onderzoek normaal onderzoek kunnen
worden. 

Het onderzoek naar het veldeffect van bewustzijn suggereert sterk dat een cohe-
rent collectief bewustzijn van hoge kwaliteit in een harmonische sfeer resulteert, die
op zijn beurt de ontwikkeling van een collectieve handelingsbekwaamheid (agency)
faciliteert, wat vervolgens het ontstaan van synergetische samenwerking vergemak-
kelijkt. 

Een harmonische sfeer klinkt wellicht esoterisch maar is het niet. Veel mensen
kennen het fenomeen dat we de sfeer in een kamer of huis kunnen ‘voelen’, dat we
ons gewaar zijn van een bepaalde ‘stemming’ in een ruimte. We stralen altijd (onbe-
wust) trillingen uit die een impact hebben op andere mensen en we ontvangen
voortdurend zulke trillingen. De good vibrations van de Beach Boys hebben uiteraard
een tegenhanger in bad vibrations. Dit vermogen tot uitstraling is gerelateerd aan het
veldeffect van bewustzijn. Dit veldeffect ligt aan de basis van gezegden zoals ‘actie
is reactie’ en ‘gelijk men zaait, zo zal men oogsten’. 

Samenvattend kan men betogen dat de TM-techniek (en wellicht ook andere
technieken voor bewustzijnsontwikkeling) twee effecten hebben: 1) het functioneren
van de mediterenden zelf verbetert en 2) de mediterenden dragen bij aan een cohe-
rent collectief bewustzijn van hoge kwaliteit, wat het ontstaan van maatschappelijk
verantwoord gedrag bij anderen vergemakkelijkt door middel van het veldeffect van
bewustzijn. Individuele bewustzijnsontwikkeling en collectieve verandering gaan
samen. 

De theorie van het veldeffect van bewustzijn blijft echter zonder praktische
waarde als de continue identificatie met het rationeel-empirische bewustzijn niet
getranscendeerd wordt. Vaak wordt transcenderen geïnterpreteerd als ‘overstijgen’
of going beyond. Volgens Chopra (1997:94) is dit ‘voorbijgaan aan’ geen nauwkeurige
beschrijving van het proces van transcenderen omdat: 

“er geen afstand te overbruggen is, de geest verlaat ons nooit, ze wordt alleen niet gezien of

opgemerkt. ... ...Een betere manier om transcenderen te beschrijven is seeing beyond. Wat kun je

zien achter de schijnbaar solide façade van het leven, de constante beweging van de tijd, de

beperkingen van de ruimte, en de wetten van oorzaak en gevolg? Als het antwoord ‘erg weinig’

is, dan komt dat omdat je waarneming niet getraind is op zo’n visie”. 

Chopra verwijst hier naar het immanente aspect van transcendent bewustzijn,
terwijl het proces van transcenderen het transcendente aspect benadrukt. 

288

O
n

tw
ik

k
elin

g
 en

 a
r

b
eid

seth
o

s in
 S

u
b

-S
a

h
a

r
a

 A
fr

ik
a

VEijk-def2  17-02-2007  11:39  Pagina 288



Een optimaal gebruik van het veldeffect van bewustzijn resulteert in duurzame
ontwikkeling. De vele facetten van duurzame ontwikkeling omvatten ecologische
verantwoordelijkheid, technische uitvoerbaarheid, economische levensvatbaarheid,
ethische verdedigbaarheid, sociale wenselijkheid en esthetische aanvaardbaarheid
(paragraaf 14.3) (Bawden 1995). Aan deze lange lijst voeg ik ‘beheer-bemiddeld-door-
bewustzijn’ (consciousness-mediated manageability) toe. 

Het onderliggende veld van creatieve intelligentie (de Natuurwet) reguleert en
coördineert de vele aspecten van duurzame ontwikkeling. Alleen het orkestrerende
vermogen van dit veld kan deze talrijke aspecten in goede banen leiden. Synergie in
de mix van factoren in Diagram 3 vereist meer dan het menselijk intellect vermag.
De twee binnenste categorieën in dit diagram verwijzen naar de noodzaak het
orkestrerend vermogen van de Natuurwet te verlevendigen door middel van bewust-
zijnsontwikkeling. 

Een holistische benadering besteedt niet alleen aandacht aan alle aspecten van
het ontwikkelingsproces maar onderschrijft ook dat het geheel meer is dan de som
van de delen. Dit laatste is zo vanwege het synergetische effect van de interacties
tussen actoren, structuren en factoren. Deze interacties hebben een emergent karak-
ter, de effecten zijn vaak onvoorspelbaar. Duurzaamheid is de emergent property van al
deze interacties en is dus niet maakbaar. Het is de uitkomst van de collectieve actie
van de vele belanghebbenden in het ontwikkelingsproces en van de interacties tus-
sen deze actoren en het ecosysteem, maar het blijft een ongrijpbaar element hebben. 

Het orkestrerend vermogen van de Natuurwet kan door de mens verlevendigd
worden maar de mens kan het niet beheersen. Hoe de praktische uitwerking van
duurzaamheid in detail tot stand komt, blijft een verrassing. Desalniettemin is het
zaak om zo rationeel mogelijk met het ecosysteem om te gaan, maar dan wel met
een omvattende rationaliteit en niet louter met de positivistisch-enge rationaliteit. 

De ontwikkeling van Sub-Sahara Afrika in de afgelopen decennia heeft laten
zien dat er geen positivistisch-georiënteerde technologische quick fix-oplossingen
zijn, noch constructivistisch-georiënteerde quick fix-oplossingen die gebaseerd zijn
op fashionable sleutelwoorden zoals participatie, communicatie en democratie. Op
soortgelijke wijze is er ook geen transcendentalistisch-georiënteerde quick fix-oplos-
sing bemiddeld door bewustzijn. Bewustzijnsontwikkeling vraagt tijd en is geen
kant en klare oplossing. 

Bewustzijnsontwikkeling leidt echter wel het ontwikkelingsproces in een ecolo-
gisch en maatschappelijk verantwoorde richting en relevante praktische methodolo-
gieën en werkwijzen worden erdoor gefaciliteerd. De good vibrations van een coherent
collectief bewustzijn van hoge kwaliteit beïnvloeden zowel het doel van ontwikkeling
als de middelen om dat doel te bereiken. 

17.3 Synergetische samenwerking 
Covey (1990:270) onder-

scheidt drie niveaus van communicatie die aan verschillende niveaus van vertrouwen
en samenwerking tussen mensen gerelateerd zijn (Diagram 4). Situaties met een laag
niveau van vertrouwen worden gekarakteriseerd door een defensief, afschermend en
vaak wettelijk-formeel taalgebruik: de communicatie resulteert in win/verlies of
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verlies/verlies situaties. In de midden positie is respectvolle communicatie de domi-
nante wijze van verbale interactie. Covey (ib.:271) zegt hierover:

“Dit is het niveau waarop redelijk volwassen [volgroeide] mensen met elkaar omgaan. Ze

hebben respect voor elkaar, maar ze willen de mogelijkheid van onplezierige confrontaties uit

de weg gaan, dus communiceren ze beleefd maar niet empathisch. Ze kunnen elkaar

misschien intellectueel begrijpen, maar ze kijken niet echt grondig naar de paradigma’s en

vooronderstellingen die aan hun eigen posities ten grondslag liggen en staan niet open voor

nieuwe mogelijkheden. ... 

In situaties van onderlinge afhankelijkheid kiest men gewoonlijk voor het compromis. Een

compromis betekent dat 1+1=1,5. Beide partijen geven en nemen. De communicatie...is eerlijk

en waarachtig en respectvol. Maar ze is niet creatief of synergetisch. [Deze communicatie]

resulteert in een lage vorm van de win/win situatie”. 

Situaties met een hoog niveau van vertrouwen worden gekarakteriseerd door een
synergetische communicatie die in win/win posities resulteert: synergie betekent
dat 1+1= >2. Er ontstaat een soort ‘minicultuur’ waarin nieuwe mogelijkheden zich
aandienen (het geheel is meer dan de som van de delen). 

Mijn ervaring in Sub-Sahara Afrika is dat de omstandigheden waaronder synergie zich
kan manifesteren niet gemakkelijk te creëren zijn. Een laag niveau van vertrouwen en
defensief wettelijk-formeel taalgebruik zijn kenmerkend voor de relatie tussen staat
en burgers in Sub-Sahara Afrika. Covey’s beschrijving van de situatie waarin een
respectvolle communicatie en het strategische compromis domineren is de regel in
Nederland: het poldermodel. De condities waaronder synergetische win/win situa-
ties ontstaan dienen nader gespecificeerd te worden. 
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NIVEAUS VAN COMMUNICATIE

Diagram 4: Drie niveaus van communicatie in relatie tot verschillende niveaus van ver-
trouwen en samenwerking (Covey 1990:270)
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Een coherent collectief bewustzijn van hoge kwaliteit is daarvoor de eerste vereiste.
Zo’n bewustzijn resulteert in een hoog niveau van vertrouwen en effectieve en effi-
ciënte samenwerking tussen vele actoren. Volledige controle over het ontwikke-
lingsproces is niet mogelijk, we kunnen het slechts faciliteren door de juiste
voorwaarden te scheppen. Als het ontwikkelingsproces zijn eigen dynamiek heeft en
veel dingen ‘gewoon gebeuren’, dan zou het voor de hand liggen om meer aandacht
te besteden aan de zelfregulerende vermogens van de betrokken sociale holons
(Engel 1995:45). 

Volgens Engel (ib.:37) is synergie iets wat zich kan openbaren wanneer bepaalde
condities aanwezig zijn, wanneer de relevante actoren besluiten om samen te
werken alsof ze één systeem waren. Synergie ontstaat wanneer de actoren ‘een
groepsbewustzijn, een sfeer van hartelijkheid, een enthousiasme, een momentum’
willen en kunnen creëren (ib.:237). 

Om boven de talrijke verschillen tussen actoren uit te stijgen, deze te transcen-
deren, dient het gemeenschappelijke van alle actoren benadrukt (en direct ervaren)
te worden. De wortel van de problemen dient aangepakt te worden teneinde loutere
symptoombestrijding te vermijden. Synergetische samenwerking is geen transactie
– geen compromis – maar een transformatie. 

De sleutel tot inter-persoonlijke synergie is intra-persoonlijke synergie (Covey
1990:274). Een geïntegreerde persoonlijke ontwikkeling – een synergie binnen ons-
zelf – is noodzakelijk. De lichaam-intellect-geest coördinatie dient optimaal te zijn. 

In synergierijke systemen worden zelfassertieve en zelftranscenderende tenden-
sen tegelijkertijd gerealiseerd, eerst dan ontstaat de ‘magie’ van holistisch of syner-
getisch functioneren. Paren van zulke tegenpolen zijn binnen de normale logica
onverenigbaar: ze laten zien dat “het leven groter is dan de logica” (Schumacher
1977:123). Een derde factor van een hoger niveau moet worden toegevoegd om het
probleem te transcenderen. 

Deze mobilisatie van hogere vermogens omvat niets minder dan “betere mensen
te worden” (ib.:124). Divergerende problemen zijn onoplosbaar op ons normale
zijnsniveau. Ze moeten geleefd worden op een hoger niveau van gewaarzijn
(ib.1989:102). 

De tegenpolen in paren van tegengestelden (dualiteiten, polariteiten, dichoto-
mieën) kunnen onderscheiden maar niet gescheiden worden. Het zijn paradoxen
(schijnbare tegenstellingen) die uiteindelijk de twee kanten van één munt vormen,
een eenheid-in-diversiteit, een werkelijkheid met een Janusgezicht. Met betrekking
tot de man-vrouw polariteit merkt Howard-Borjas op dat mannen en vrouwen de
twee kanten van één munt zijn en dat één-zijdige munten gewoonweg niet
bestaan222. Men kan betogen dat de tegenpolen ‘gebalanceerd’ moeten worden of dat
ze ‘complementair’ zijn, maar zulke beweringen zijn intellectuele interpretaties
terwijl spirituele ervaring de perfecte niet-dualiteit van paren van tegenpolen open-
baart. 

Hegel spreekt over een dialectische integratie van tegenpolen (these, antithese
en synthese). Volgens hem genereert de interactie tussen de tegenpolen een derde
stadium waarin de tegenpolen geïntegreerd worden in een rijkere en hogere
synthese, een fase waarin de tegenpolen tegelijkertijd overwonnen en vervuld,
getranscendeerd en bewaard worden. Het cruciale woord in Hegels dialectische inte-
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gratie is aufheben, wat zowel ‘opheffen, tenietdoen’ als ‘optillen’ betekent (Tarnas
1993:379, 489). 

Een cruciaal onderwerp in elke vorm van duurzame ontwikkeling is de balans
tussen ecologie en economie. In de huidige westerse maatschappij, gekenmerkt door
een vertrouwen op de werking van de vrije markt, dreigt de ecologie het onderspit te
delven. De ecologie wordt vaak gecompromitteerd, een synthese van ecologie en
economie wordt zelden bereikt. Een omvattende rationaliteit is nog niet gerealiseerd. 

Ook in de ontwikkelingssamenwerking domineren het strategisch compromis
en de strategische rationaliteit. Deze door Darwin geïnspireerde rationaliteit (de
strijd om het bestaan) moet vervangen worden door een meer omvattende rationa-
liteit223. We moeten de illusie van het intellectuele holisme achter ons laten, we
moeten ontwaken uit ‘de droom der rede’ (Dessaur 1984:336). Dit vereist meer
aandacht voor bewustzijnsontwikkeling. 

De vele paradoxen die het leven kenmerken hebben hun oorsprong in één enkele
oorzaak en derhalve komt één enkele oplossing boven drijven. Volgens Chopra
(1991:214) is het terugbrengen van veel problemen tot één enkele oorzaak een
doorbraak op zichzelf. In de Indiase Vedische traditie wordt deze enkele oorzaak
aangeduid als ‘de vergissing van het intellect’. De onweerstaanbare behoefte van het
intellect om de buitenwereld te verkennen leidt ons zo diep in de verscheidenheid
van de schepping dat de bron van de schepping, het veld van transcendent bewust-
zijn, uit het oog verloren wordt (ib.). 

Met betrekking tot de fundamentele dualiteit tussen object en subject neigt het
intellect er toe de onderliggende eenheid te vergeten. Een holistische benadering
moet gebaseerd zijn op de erkenning dat we in een tweezijdige werkelijkheid leven:
de relatieve wereld van de tijd-ruimte (vandaag en morgen, hier en daar, binnen en
buiten: de wereld van dualiteiten) en de universele wereld van de ongedeelde
eenheid (Schilder 1996). Het begrip tegenpolen kan alleen maar gekend worden
tegen de achtergrond van eenheid of heelheid. 

Aangezien het discursieve intellect tot de dualistische wereld behoort, kan het
niet daaraan ‘voorbij kijken’. De voortdurende identificatie met het rationeel-empi-
rische bewustzijn dient getranscendeerd te worden. Om divergerende problemen te
kunnen ‘leven’ is het noodzakelijk het intellect naar de juiste plaats in het spectrum
van bewustzijn te verwijzen. 

De mens kan beide helften van het leven ‘leven’: de universele staat van het Zelf
(het veld van transcendent bewustzijn) en de relatieve staat van het zelf (het ego)
(Chopra 1991:215). Aangezien wijzelf de werkelijkheid opdelen in ontelbare paren van
tegenpolen, kunnen wij deze vergissing van het intellect ook weer ongedaan maken. 

Uiteindelijk is er natuurlijk niets nieuws onder de zon en ont-dekken, ont-bergen
of her-inneren wij ons slechts oude waarheden. Het woord her-inneren verwijst naar
het telkens opnieuw internaliseren of verinnerlijken van transcendent bewustzijn in
een proces van ‘terugtrekking in jezelf’ (Weeda 1996). We moeten telkens opnieuw
de vergissing van het intellect ongedaan maken. De één enkele oplossing die hier
gepresenteerd wordt is een sleutelfactor die ten grondslag ligt aan talrijke andere
probleemoplossende technieken en methodologieën. Deze sleutelfactor faciliteert
de andere technieken en methodologieën welke echter onmisbaar blijven224. 
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Bewustzijnsontwikkeling vergroot het probleemoplossend vermogen van de mens
aanzienlijk, juist omdat de bewustzijnsfactor focust op de onderliggende oorzaak van
problemen. In vergelijking met de conventionele landbouw is de ecologische
landbouw minder op symptoombestrijding en meer op het voorkomen van problemen
gericht. Een belangrijk principe in de ecologische landbouw is dat men ‘de natuur
voor zich laat werken’ (Fukuoka 1978). 

‘Steun van de Natuur’ is een van de favoriete uitdrukkingen van Maharishi
Mahesh Yogi, net zoals ‘doe minder en bereik meer’. Regelmatige meditatieve stilte
– het zich afstemmen op het veld van transcendent bewustzijn – resulteert in dyna-
mische en effectieve activiteit gedurende de rest van de dag. Een activiteit die dan
ondersteund wordt door het orkestrerend vermogen van de Natuurwet. Het zich
bewust worden van de meest subtiele, spontaan levensbevorderlijke gedachten aan
het grensvlak van transcendent bewustzijn resulteert in ecologisch en sociaal
verantwoord gedrag225. 

Dit softest thinking vergemakkelijkt ook de cultivatie van een levensbevorderlijk
arbeidsethos. Het overdreven Noordwest-Europese arbeidsethos, vaak resulterend in
lichamelijke en psychische klachten, wordt hierdoor mensvriendelijker. En het
huidige arbeidsethos in Sub-Sahara Afrika kan zich ontwikkelen tot een variant die
tegelijk mensvriendelijk én welvaart-ondersteunend is. Een levensbevorderlijk
arbeidsethos dient zowel welzijn als welvaart te ondersteunen. 

De weinig rooskleurige situatie in Sub-Sahara Afrika betekent vanuit de theorie
van het veldeffect van bewustzijn dat het regionale collectieve bewustzijn momen-
teel van lage kwaliteit is, resulterend in een gebrek aan synergetische samenwerking
en een lage levenskwaliteit. Het goede nieuws is echter dat in principe de Afrikanen
zelf hun situatie kunnen verbeteren door verantwoordelijkheid te nemen voor het
verhogen van de coherentie en kwaliteit van het regionale collectieve bewustzijn. 

Een vermogen om wijze, vooruitziende (far-sighted) beslissingen te nemen lijkt
onmisbaar in het in wezen onvoorspelbare en oncontroleerbare ontwikkelings-
proces waarin zo vele actoren, structuren en factoren een rol spelen226. Informatie en
kennis zijn iets anders dan wijsheid. In eerdere hoofdstukken zijn verscheidene
concepten ter sprake gekomen die gerelateerd zijn aan het begrip wijsheid: maat-
schappelijke rationaliteit, omvattende rationaliteit, maatschappelijk inzicht,
holistische waarneming, integrale ontwikkeling van de persoonlijkheid, zelfver-
werkelijking en het leven van tegenpolen. Wijsheid verwijst naar iets dat voorbij het
discursieve denken ligt. Schumacher (1977:55) zegt dat “we nu veel te slim zijn om
zonder wijsheid te kunnen overleven”. 

Boelens (1986) wijst erop dat de filosofie of wijsbegeerte gericht dient te zijn op
de ‘begeerte naar wijsheid’ omdat het niet in de eerste plaats om een academische
accumulatie van kennis gaat, maar veeleer om een bewustwording van de noodzaak
inzicht te verwerven in de verbinding tussen divergerende (schijnbaar contrasteren-
de) fenomenen. Indien de filosofie inzicht moet verschaffen in hoe we divergerende
problemen kunnen oplossen, dan dient ze ons te informeren over hoe we toegang
kunnen krijgen tot transcendent bewustzijn. 

Wijsheid kan gedefinieerd worden als “het vermogen om oordelen te geven, die
achteraf gezien als wijs gekarakteriseerd kunnen worden” (Salk:in Chopra 1993:249).
Wijsheid kan echter niet onderwezen worden, men kan er alleen in groeien. Een
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Indiaas gezegde luidt: “Dit is niet het soort kennis dat men verkrijgt maar het soort
dat men moet worden” (Chopra 1993:249). Wijsheid is een attribuut van het veld van
creatieve intelligentie (Maharishi Mahesh Yogi 1969:355). 

Men kan de wetten die de moderne wetenschap aan het licht heeft gebracht,
beschouwen als ‘gelokaliseerde uitdrukkingen’ van het veld van creatieve intelli-
gentie. Volgens Fagan (1995:134) wordt het gebruik van deze specifieke wetten in een
maatschappelijk en ecologisch verantwoorde richting geleid wanneer wetenschap-
pers toegang hebben tot dit veld. In een holistisch beheer van natuurlijke en sociale
holons dienen de delen altijd beheerd te worden vanuit het perspectief van het
geheel. 

Het in paragraaf 16.2 ter sprake gekomen Janusgezicht kijkt niet alleen naar
beneden en boven (naar lager- en hoger-gesitueerde holons in een systeemper-
spectief) maar ook naar binnen en buiten (subjectieve en objectieve benaderingen in
een enkel holistisch pad naar kennis verenigend). Als een symbool van niet-dualiteit
drukt het uit dat bewustzijnsontwikkeling en wetenschap gelijktijdig gebruikt
kunnen worden om wijsheid te creëren. Deze wijsheid resulteert dan in synergeti-
sche samenwerking en duurzaamheid. 
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18 
Actoren en structuren 

The functional level of individuals may…affect social structures, which again affect the indivi-

dual. It seems necessary, therefore, to understand with great specificity, the significant deter-

minants and consequences of this continuing circularity of cause and effect. 

National Institute of Child Health and Human Development (1968:v). 

Het ontstaan van synergetische samenwerking en de ontwikkeling van maatschap-
pelijke en ecologische duurzaamheid hangen af van het gedrag van vele actoren. In
paragraaf 4.11 is het actor-structuurdebat ter sprake gekomen: een debat dat focust
op de dynamische interactie tussen actoren en structuren. Er is een interactie tus-
sen individuele actoren en collectieve structuren, tussen individueel menselijk
gedrag op micro-niveau en het functioneren van maatschappelijke structuren op
macro-niveau. Vaak is er een spanning tussen individueel vrijwillig gedrag (altijd
gekoppeld aan een zekere space for manoeuvre) en een min of meer volledige deter-
minatie van individueel gedrag door structuren. 

Achterhuis’ opmerking dat het onderscheid tussen uiterlijke materiële verande-
ringen (in structuren) en innerlijke mentale veranderingen (in actoren) kunstmatig
is, lijkt mij correct (paragraaf 4.11). Beide aspecten van het veranderingsproces zijn
onlosmakelijk met elkaar verbonden en beïnvloeden elkaar wederzijds. Zijn stelling
dat een discussie over het primaat van één van beide aspecten bij voorbaat zinloos
is, gaat mij echter te ver.  

De dynamische interactie tussen beide aspecten maakt dat actoren en structuren
wel onderscheiden kunnen worden voor analytische doeleinden, maar niet gescheiden in
hun werkingen. Desalniettemin vind ik dat het primaat eerder bij actoren dan struc-
turen ligt. In dit hoofdstuk zal ik deze mening verder onderbouwen227. 

Het arbeidsethos is niet alleen een kwestie van individuele mentaliteit maar ook
van een maatschappelijke materiële werkelijkheid (paragraaf 4.11). Actoren én struc-
turen spelen een rol. De totstandkoming van een ontwikkelingsgericht arbeidsethos
in Sub-Sahara Afrika impliceert dan niet alleen individuele gedragsverandering maar
ook structurele verandering. In dit hoofdstuk wordt eerst een sociaal-psychologisch
attitude-gedragmodel besproken waarna het actor-structuurdebat volgt. 

18.1 Een sociaal-psychologisch 

attitude-gedragmodel 
Volgens Pretty en Chambers (1994) gaat

persoonlijke verandering aan institutionele verandering vooraf. Röling (1988:66)
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onderscheidde in paragraaf 16.3 twee groepen van variabelen die invloed kunnen
uitoefenen op de adoptie van nieuwe technologie: structurele en sociaal-psychologi-
sche variabelen. Zo kan het niet-adopteren van nieuwe landbouwtechnologie toege-
schreven worden aan inadequate structurele variabelen (bijvoorbeeld een slecht
functionerende kunstmestvoorziening) of aan individuele karakteristieken van boe-
ren (bijvoorbeeld conservatieve of onwetende boeren) of aan beide. Men kan deze twee
uitersten als system blaming en victim blaming aanduiden. Vaak zal de waarheid ergens
in het midden liggen maar uiteindelijk zijn wel individuen de bouwstenen van alle
structuren. 

In paragraaf 13.3 hebben we gesproken over het opbouwen van tegenmacht door
bepaalde doelgroepen (bijvoorbeeld kleine boeren of plattelandsvrouwen) om tegen-
wicht te kunnen bieden aan de interventies van veranderingsagenten. Dit is een
noodzakelijk maar sterk verwaarloosd aspect van ontwikkeling. Het opbouwen van
tegenmacht om ‘bureaucratische gemakzucht, egoïstisch gedrag, gebrek aan klant-
vriendelijkheid en andere kwalen van éénzijdige interventie-structuren’ te bestrij-
den, is geen gemakkelijke opgave (Röling 1988:150). Het conventionele idee is dat
ontwikkeling plaatsvindt binnen een dynamische balans van macht en tegenmacht.

De stedelijke elites in Sub-Sahara Afrika zitten echter niet te wachten op tegen-
macht van achtergestelde rurale groeperingen. Noch zitten mannen te wachten op
tegenmacht van vrouwen. Deze politiek gevoelige kwesties ontvangen daarom
weinig lokale belangstelling en de meeste donoren bewijzen slechts lippendienst
aan zulke zaken. 

Een belangrijke vraag is hoe een dynamische balans van de interventiemacht
van veranderingsagenten (bijvoorbeeld kredietverschaffers) en de tegenmacht van
kleine boeren opgebouwd en gehandhaafd kan worden? Boerenorganisaties bestaan
nog nauwelijks. Ook moeten niet alleen de structuren van veranderingsagenten
(bijvoorbeeld organisaties voor landbouwkundig onderzoek en voorlichting) veran-
deringen ondergaan, maar ook de actoren daarin. 

Tot op heden zijn het alleen veranderingen in structuren die aandacht krijgen,
overigens zonder resultaat voor welvaart en welzijn van de bevolking. Zo is het
ministerie van landbouw in Tanzania sinds de onafhankelijkheid al tig malen van
naam en structuur veranderd zonder enig effect op de landbouwproductiviteit. 

In hoofdstuk 13 hebben we bovendien gezien dat het opbouwen van tegenmacht
eigenlijk een hopeloze onderneming is. Het ontwikkelen van een houding van
onmacht werd belangrijker geacht, maar ook dat bleek niet eenvoudig te zijn. 

In zijn proefschrift over de ecologische modernisering van de industriële maat-
schappij pleit Spaargaren (1997:1) voor een modernisering op zowel het institutionele
niveau als het niveau van strategisch menselijk gedrag. In zijn visie is ecologische
modernisering geen kwestie van aansturen door actoren óf opleggen door het
systeem, maar van beide tegelijkertijd – zowel actor-driven als system-imposed (ib.:29).
Hij benadrukt de interactie tussen actoren en structuren. 

In onze door natuurwetenschappers gedomineerde wetenschappelijke gemeen-
schap wordt aan sociale wetenschappers slechts een plaats aan de periferie toege-
wezen. Daar worden ze – als social engineers – geacht manieren te bedenken om het
gedrag van de bevolking te veranderen teneinde milieuproblemen op te lossen (ib.:i).
Dat is een welhaast onmogelijke opgave voor sociale wetenschappers. 
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Het actor-structuurdebat kan niet begrepen worden zonder de attitude-gedrag-
modellen zoals die in de sociale psychologie zijn ontwikkeld. In de literatuur over
attitude-gedragmodellen vindt men een welhaast onuitputtelijke verscheidenheid
aan conceptuele schema’s die alle bewerkingen of verfijningen van het Fishbein-
Ajzen gedragmodel zijn (ib.:127). In Diagram 5 heb ik een conceptueel schema
weergegeven dat een combinatie is van het oorspronkelijke Fishbein-Ajzen model
(1975) en het ‘actiemodel’ van Spaargaren (1997:144). 

Teneinde Diagram 5 te kunnen construeren heb ik beide bovengenoemde model-
len een beetje aangepast, maar zonder essentiële kenmerken weg te laten. De ver-
schillen tussen deze twee modellen en mijn Diagram 5 zullen hieronder ter sprake
komen. Om inzichtelijk te maken hoe ik de twee modellen in Diagram 5 gecombi-
neerd heb, zijn in de Diagrammen 6 en 7 het oorspronkelijke Fishbein-Ajzen model
en actiemodel van Spaargaren weergegeven. 

Fishbein en Ajzen (1975) maken een onderscheid tussen overtuigingen (beliefs),
attituden (houdingen), intenties en gedragingen. Helaas wordt het begrip attitude
gekenmerkt door een verontrustende mate van tweespalt en verwarring. Slechts
weinig onderzoekers zijn het eens over een expliciete definitie van attitude (ib.). 

Een werkbare omschrijving van het begrip attitude wordt gegeven door Petty en
Cacioppo (1986:4) die zeggen dat attituden algemene evaluaties zijn die mensen
gemaakt hebben ten opzichte van henzelf, andere mensen, objecten en andere
zaken. Attitude is dus evaluatief of affectief van aard. De attitude tegenover het uit-
voeren van een bepaald gedrag is gerelateerd aan de overtuigingen dat de uitvoering
van dat gedrag tot bepaalde gevolgen zal leiden. De evaluatie van die gevolgen is dus
belangrijk. 

In het oorspronkelijke Fishbein-Ajzen attitude-gedragmodel en zijn afgeleiden
bestaat attitude uit twee componenten: een motiverende component die gebaseerd
is op de evaluatie van de gevolgen van verschillende gedragsopties (het bovenste
traject in Diagram 6) en een normatieve, sociale norm-gerelateerde component die
gebaseerd is op de inschatting van de wensen en eisen van de sociale omgeving (het
onderste traject in Diagram 6) (Spaargaren 1997:127). 

Een voorbeeld van de gevolgen van gedrag in de eerste component is geldelijke
beloning en straf (de motiverende component van attitude). Een voorbeeld van de
gevolgen van gedrag in de tweede component is sociale goedkeuring of afkeuring, de
sociale druk dus om een bepaald gedrag uit te voeren of ervan af te zien (de norma-
tieve component van attitude). 

Om het verschil tussen overtuigingen en attituden duidelijk te maken verwijs ik
naar Allport (1958:13) die een onderscheid maakt tussen aspecten van vooroordelen
die te maken hebben met attituden en andere aspecten welke gerelateerd zijn aan
overtuigingen. Een vooroordeel bevat een houdingsfactor van goedgunstigheid of
afgunstigheid (our likes and dislikes) en een over-gegeneraliseerde (en daardoor
onjuiste) overtuigingsfactor. Zo drukt de opmerking ‘ik wil niet samenwerken met
allochtonen’ de houdingsfactor uit, terwijl de opmerking ‘allochtonen zijn lui’ de
overtuigingsfactor weerspiegelt. 

Het onderscheid tussen attitude en overtuiging is nuttig omdat attituden veel
moeilijker te veranderen zijn dan overtuigingen. In een proces van rationalisatie
– van aanpassing van overtuigingen aan attituden – “heeft het systeem van over-
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tuigingen de neiging te fluctueren om de meer permanente attitude te rechtvaar-
digen” (ib.:14). 

Het overkomen van hardnekkige stereotypen vraagt meer dan oppervlakkige
veranderingen in gedrag. Een attitude is niet hetzelfde als gedrag. Gedrag kan ver-
anderen zonder dat attituden diepgaand zijn veranderd, bijvoorbeeld door het
gebruik van externe druk. Gedrag en attitude zijn de buiten- en binnenkant van
iemands persoonlijkheid: attituden zijn als het ware geïnternaliseerd gedrag. 
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Diagram 5: Een conceptueel kader dat actoren en structuren (het actor-structuurdebat) en
attituden en gedrag (attitude-gedragmodellen) met elkaar verbindt

Structuren
(samenstel van
regels en hulp-

bronnen

Overtuigingen
over de gevolgen

van gedrag X

Intentie
om 

gedrag X
uit te 

voeren

Houding tegenover
gedrag X gebaseerd

op evaluatie van
externe actoren

en/of ideeën.
Gehoorzaamheid en

identificatie

Het collectieve
bewustzijn

Actoren

Discursief bewustzijn
Praktisch bewustzijn

----------------------------------
Transcendent bewustzijn

Evolutionaire
waarden of grond-

houdingen

Houding
tegenover
gedrag X

gebaseerd op
zelf-evaluatie

Gedrag X

1

2

5

3

4

(onderste traject)

(bovenste traject)

Bron: Fishbein & Ajzen 1975 en Spaargaren 1997 (aangepast door auteur)

- Pijl nummer 1 belichaamt een proces waarin de evaluatie van bepaalde overtuigingen over de gevolgen van

gedrag X plaatsvindt op het niveau van het discursief bewustzijn. Het is een proces van bewuste evaluatie,

waarin overtuigingen (nog) niet diep geïnternaliseerd zijn. 

- Pijl nummer 2 staat voor een proces waarin de evaluatie plaatsvindt op het niveau van het praktisch bewust-

zijn. Het is een minder bewust, meer automatisch proces. In dit op routine gebaseerde proces worden over-

tuigingen dieper geïnternaliseerd. 

- Pijl nummer 3 stelt een proces voor waarin evolutionaire, levensbevorderlijke waarden of grondhoudingen

spontaan ontstaan op het grensvlak van het praktisch en transcendent bewustzijn, resulterend in sociaal en

ecologisch verantwoord gedrag. 

- De pijlen nummer 4 en 5 stellen feedbackprocessen voor. Het feedbackproces 4 verloopt via de pijlen 1 en

2. Feedbackproces 5 geeft aan dat diep geïnternaliseerde, positieve overtuigingen in evolutionaire grond-

houdingen kunnen veranderen. 

- Het bovenstaande diagram is een poging een ideaal-typisch model te ontwerpen voor louter analytische

doeleinden. In de praktijk zijn het bovenste en onderste traject gelijktijdig van toepassing. 
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Zo kan een donor druk uitoefenen op landbouwkundige onderzoekers in Sub-Sahara
Afrika (door de toewijzing van fondsen en studiebeurzen) om hun gedrag te veran-
deren, bijvoorbeeld onderzoek doen dat relevant is voor kleine boeren. Zogauw de
donor zich terugtrekt, vervallen de onderzoekers echter weer in hun oude gedrag
(type van onderzoek) omdat hun attituden niet diepgaand zijn veranderd. 

In dit voorbeeld kunnen de overtuigingen over de gevolgen van hun gedrag
tijdelijk veranderd zijn, evenals hun attitude tegenover dat gedrag, gebaseerd op
hun evaluatie van een externe actor, de betalende donor dus. De donor heeft een
tijdelijke verandering in attitude ‘afgedwongen’. Zolang de externe druk bestaat
zullen de onderzoekers zich aan deze ‘macht’ aanpassen. Het bovenste traject in
Diagram 5 wordt gevolgd. 

Schwartz (1977) heeft een theorie over altruïsme ontwikkeld waarin persoon-
lijke waarden in gevoelens van morele verplichtingen resulteren die in altruïstisch
gedrag uitmonden. Altruïstisch gedrag is een uitdrukking van interne waarden
zonder de tussenkomst van een netwerk van sociale en materiële stimulansen. In
deze theorie zijn de verwachte morele kosten en baten van gedrag in relatie tot
iemands zelfevaluatie belangrijk. 

Deze zelfevaluatie is geen evaluatie van externe actoren of ideeën (van extern
opgelegde normen) maar van interne waarden228. Het is een evaluatie die mensen
maken ten opzichte van henzelf (Petty en Cacioppo 1986). De attitude tegenover
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Diagram 6: Schematische weergave van een conceptueel kader dat overtuigingen, houdin-
gen, intenties en gedrag met elkaar verbindt (Fishbein & Ajzen 1975)

Overtuigingen
over de gevolgen

van gedrag X

Houding
tegenover 
gedrag X

Normatieve
overtuigingen
over gedrag X

Subjectieve norm
betreffende
gedrag X

Intentie om
gedrag X uit

te voeren
Gedrag X

Invloed
Feedback

Diagram 7: Schets van een ‘actiemodel’ afgeleid van Giddens’ structuratie theorie
(Spaargaren 1997:144)

Actoren

Discursief bewustzijn
Praktisch bewustzijn

------------------------------
Onbewust

Structuren

Regels en
hulpbronnen

Stelsels van 
sociale praktijken
of gedragingen
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gedrag die gebaseerd is op deze zelfevaluatie is weergegeven in het onderste traject
van Diagram 5229. 

In dit opzicht verschilt Diagram 5 van het oorspronkelijke Fishbein-Ajzen model
dat immers een normatieve, sociale norm-gerelateerde component van attitude bevat
maar geen individuele, interne waarde-gerelateerde component. De motiverende en
normatieve componenten van attitude in het Fishbein-Ajzen model (de bovenste en
onderste trajecten in Diagram 6) zijn in Diagram 5 gecombineerd in het bovenste
traject. Ik doe dit omdat beide componenten gebaseerd zijn op een evaluatie van
externe actoren en/of ideeën. Het betreft hier evaluaties die mensen maken ten
opzichte van andere mensen en ten opzichte van externe ideeën230. 

Voorbeelden van externe actoren en ideeën zijn de eerder vermelde geldelijke
beloningen, straffen (sancties gebaseerd op de wet) en sociale controle. Andere voor-
beelden zijn macht en tegenmacht en moraliteit die van buitenaf wordt opgelegd
(bijvoorbeeld door kerken). 

Wanneer in het eerder gegeven voorbeeld de kleine boeren voldoende tegen-
macht zouden hebben opgebouwd om relevant onderzoek af te kunnen dwingen,
dan zou het bovenste traject in Diagram 5 van toepassing zijn. De onderzoekers
zouden dan gehoor moeten geven aan de wensen en behoeften van deze boeren. De
mechanismen van het bovenste traject falen echter wanneer tegenmacht van boeren
vrijwel afwezig is, de geldelijke beloningen van onderzoekers miniem zijn, het inter-
ventie-vermogen van onderzoeks- en voorlichtingsorganisaties gering is en de exter-
ne druk van donoren slechts tijdelijk. 

Kleine boeren blijven dan afhankelijk van het altruïsme van onderzoekers, van
de vrijwillige bereidheid van wetenschappers om onderzoek te doen dat relevant
voor hen is. Klantgericht onderzoek blijft dan exceptioneel. Wat kunnen we zeggen
over het onderste traject, het altruïstische traject? 

Van Woerkum (1990) maakt een onderscheid tussen vrijwillig en niet-vrijwillig
(of verplicht) gedrag en tussen extern en intern gemotiveerd vrijwillig gedrag. Een
voorbeeld van verplicht gedrag is gedrag dat afgedwongen wordt door wetten en
regels, mensen worden tot gehoorzaamheid gedwongen. Een voorbeeld van extern
gemotiveerd vrijwillig gedrag is gedrag dat afgedwongen wordt door groepsdruk. En
een voorbeeld van intern gemotiveerd vrijwillig gedrag is gedrag dat tot stand komt
door beïnvloeding van beredeneerde opinies door middel van voorlichting. 

Röling (1988:44) daarentegen maakt slechts een onderscheid tussen niet-vrijwillig
en vrijwillig gedrag. De twee determinanten van niet-vrijwillig gedrag zijn gehoor-
zaamheid en identificatie: gehoorzaamheid aan regels en regelingen die afgedwongen
worden door een systeem van surveillance en beloningen, en identificatie met ande-
ren door het mechanisme van sociale controle. Veranderingen in vrijwillig gedrag
kunnen alleen geïnduceerd worden door communicatieve interventies zoals recla-
me, public relations, politieke propaganda, publiciteit en voorlichting, maar niet
door gehoorzaamheid en identificatie (ib.). 

Volgens Röling (ib.:43) is voorlichting geen erg krachtig instrument. Maar het is
het enige instrument dat beschikbaar is om vrijwillig gedrag te beïnvloeden, gedrag
dus dat tot stand komt in de afwezigheid van surveillance en beloningsstructuren. 

Leeuwis (1993:64) is van mening dat de sociaal-psychologische benadering in de
voorlichtingskunde – waarin overtuigingen, subjectieve normen en attituden gezien
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worden als de determinanten van gedrag – van een nogal reactieve en passieve visie
op menselijk gedrag uitgaat. Menselijk handelen wordt voorgesteld als een passief
(zoniet extern bepaald), mechanisch, rationeel en individueel proces (ib.:65).
Leeuwis spreekt liever van de sociaal-geconstrueerde aard van overtuigingen, (socia-
le) normen en attituden. 

“Zo gauw men begint te kijken naar actoren alsof die agency hebben (dat betekent met het

vermogen om een verschil te maken, of met handelingsbekwaamheid), dan wordt Van

Woerkums en Rölings onderscheid tussen vrijwillig en niet-vrijwillig gedrag nogal vaag en

gradueel. Zowel macht als beperkingen spelen een rol in alle menselijke (inter)actie, maar zijn

tegelijkertijd faciliterend, en laten een zekere ruimte om te manoeuvreren” (ib.:64). 

Ik ben het eens met Leeuwis dat het onderscheid tussen vrijwillig en niet-vrijwillig
gedrag vaag en gradueel is. Veel landbouwkundige onderzoekers in Sub-Sahara
Afrika bijvoorbeeld doen irrelevant onderzoek. Dit is grotendeels te wijten aan het
gebrek aan boeren-tegenmacht en interventievermogen van onderzoeksorganisaties
en aan de lage salarissen. Tegelijkertijd treft men echter altijd een paar individuen
aan die uitstekend werk verrichten. 

Terwijl lage salarissen begrijpelijk in geringe motivatie resulteren en het gebrek
aan interventievermogen en tegenmacht in gebrekkige klantgerichtheid (het boven-
ste traject in Diagram 5), zijn sommige individuen blijkbaar intern gemotiveerd om
goed te presteren ondanks de belabberde externe condities. Zij maken blijkbaar ook
gebruik van het onderste traject. De observatie dat er altijd een zekere ruimte om te
manoeuvreren is – waar in ieder geval sommige mensen gebruik van maken – is niet
alleen in overeenstemming met mijn ervaring maar ook met vele historische gebeur-
tenissen231. 

In Diagram 5 bepalen de bovenste en onderste trajecten tezamen het gedrag. Ik
maak een onderscheid tussen de twee trajecten voor puur analytische doeleinden,
maar in de praktijk van het dagelijks leven kunnen ze niet gescheiden worden.
Mensen zijn zich niet (continu) bewust van leerprocessen en gedragsveranderingen,
zij weten niet tot op welke hoogte een bepaald gedrag de uitkomst is van het boven-
ste en/of onderste traject. Vaak doen we gewoon dingen. Toch is het nuttig om een
model zoals Diagram 5 te ontwikkelen voor louter analytische doeleinden. 

Diagram 5 is derhalve een ideaal-typisch model. De socioloog Weber ontwikkelde
het ‘ideale type’ als zijn methodologisch antwoord op het probleem van de vergelij-
king van complexe fenomenen (bijvoorbeeld sociale organisaties). Ideale typen zijn
echter noch typisch in de zin dat ze een norm vertegenwoordigen, noch ideaal in de
zin dat ze de beste vorm vertegenwoordigen (Grint 1998:327). 

Het zijn eerder de artificiële constructies en overdrijvingen van een onderzoeker,
die juist díe kenmerken van een fenomeen wil isoleren welke hij het belangrijkst
vindt. Dit template wordt dan gebruikt om empirische case studies te vergelijken (ib.). 

Conventionele attitude-gedragmodellen benadrukken gedrag als een zaak van
constante en bewuste keuzen (Spaargaren 1997:28). Gedrag wordt gezien als het resul-
taat van een bewust rationeel proces van besluitvorming of selectie. Het attitude-
gedragmodel focust op het discursief bewustzijn, dat gedeelte van het bewustzijn dus
dat zich bezighoudt met kennis welke onder woorden kan worden gebracht. 
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Actoren gebruiken bij het tot stand komen van gedrag echter ook kennis die niet
(onmiddellijk) onder woorden kan worden gebracht. Deze kennis van praktische aard
is onderdeel van het ‘praktisch bewustzijn’ (ib.:148) (Diagram 7). Het gedrag van men-
sen heeft vaak een ‘natuurlijk verloop’, het gebeurt gewoon. Mensen volgen alledaag-
se routines en zijn zich vaak niet bewust van de keuzen die ze maken. Gewoontes,
routines of tradities sturen het gedrag van mensen vaak onbewust (ib.:130). 

Het begrip praktisch bewustzijn houdt in dat we ons gedrag op een vaardige
manier kunnen sturen zonder dat we ons ervan bewust zijn op het discursieve
niveau. We doen het gewoon – op de automatische piloot (ib.:28). Dit praktisch
bewustzijn speelt een belangrijke rol in het routinematige verloop van het alledaag-
se leven (ib.:132)232. De grenzen tussen het discursief en praktisch bewustzijn zijn
vloeiend en de dichotomie tussen ‘bewuste selectie’ en ‘routinematige actie’ is zin-
loos (ib.:148). In Diagram 5 zijn het discursief en praktisch bewustzijn weergegeven
in de box die de actoren voorstelt. 

Spaargaren (ib.:151) merkt op dat actoren de redenen voor hun gedrag alleen dan
onder woorden beginnen te brengen wanneer er naar gevraagd wordt, door henzelf
of door anderen. Het daaropvolgende retrospectieve onder woorden brengen kan
een rationalisatie zijn, een aanpassing van overtuigingen aan attituden (Allport
1958). 

Zo hebben we eerder gezien dat een groep Jehova’s getuigen in Zambia hun
geloofsovertuigingen aanpasten aan hun gedrag toen ze vanwege veranderde exter-
ne omstandigheden minder tijd aan hun boerderijen gingen besteden (paragraaf
6.5). Hun veranderde gedrag werd gerationaliseerd door middel van nieuwe geloofs-
overtuigingen (dit proces verloopt via feedback-pijl nummer 4 in Diagram 5). Het
lijkt het erop dat de Jehova’s het bovenste traject in Diagram 5 volgden: hun gedrag
was gebaseerd op de mechanismen gehoorzaamheid en identificatie. Gehoorzaam-
heid aan – en identificatie met – externe ideeën die verkregen werden door grondi-
ge bijbelstudie. 

18.2 Het actor-structuurdebat 
De sociaal-psychologische atti-

tude-gedragmodellen veronachtzamen de invloed van structuren op gedrag: zij
geven geen adequate beschrijving van de relatie tussen het gedrag van actoren en
structuren. De verbinding tussen processen op micro- en macroniveau is niet duide-
lijk (Spaargaren 1997:126). Om die kloof te kunnen dichten moet het actor-structuur-
debat zelf in het centrum van de analyse geplaatst worden (ib.:133). Oftewel het
actor-structuurdualisme zelf moet geproblematiseerd worden (Leeuwis 1993:101). 

Leeuwis verwijst hiervoor naar de structuratietheorie van Giddens (1984) waarin
getracht wordt de controverse tussen passief en actief menselijk gedrag, tussen
volledige determinatie door structuren en ruimte voor individueel gedrag, te over-
komen. Ook Spaargaren (1997:28) is van mening dat deze structuratietheorie de
kloof tussen actie en structuren kan overbruggen, tenminste op het conceptuele
niveau, voegt hij eraan toe. 

Giddens benadrukt de dualistische aard van structuren. Structuren zijn zowel
instrument als uitkomst van menselijk handelen. Actoren worden ‘gedwongen’
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gebruik te maken van bestaande structuren en tegelijkertijd zijn deze structuren de
uitkomst van menselijk handelen. Gedrag wordt benaderd vanaf de linker- én rech-
terzijde in Diagram 7, via het onderste én bovenste traject in Diagram 5. Op die
manier krijgt men een idee van de interactie tussen actie en structuur. 

Volgens Giddens zijn structuren altijd zowel faciliterend (enabling) als beperkend
(constraining) en de feitelijke manoeuvreerruimte op een bepaald moment op een
bepaalde plek moet door historisch-empirisch onderzoek vastgesteld worden
(Spaargaren 1997:29). 

Giddens’ theoretische oplossing van het actor-structuurdilemma is mijns
inziens echter ontoereikend. De introductie van het begrip ‘dualiteit van structuren’
en ‘het tijdelijk tussen haakjes zetten van structuren of actoren’ – om analyses van
gedrag of structuren mogelijk te maken – lossen het probleem niet echt op. 

Hoewel men zegt dat de nadruk op de interactie of interplay tussen actoren en
structuren ligt, blijft onduidelijk hoe deze interactie precies plaatsvindt. Als men óf
de structuren óf de actoren tijdelijk tussen haakjes zet – ze als gegeven beschouwt –
dan kan de interactie tussen beide zeker niet bestudeerd worden, in ieder geval niet
in de echte wereld. 

In Diagram 5 heb ik het begrip collectief bewustzijn in het grensvlak tussen
actoren en structuren geplaatst. Diagram 8 is een vereenvoudigde versie van
Diagram 5 en gebaseerd op Spaargarens model (Diagram 7) maar met inbegrip van
het concept collectief bewustzijn. Het collectieve bewustzijn en de sociale structuur
van een maatschappij zijn de binnen- en buitenkant van dezelfde sociaal-culturele
werkelijkheid (paragraaf 16.3). Alle substructuren van een maatschappij (technolo-
gische, economische, politieke, sociale, culturele, educatieve en religieuze
substructuren) zijn verbonden door dit collectieve bewustzijn. In Diagram 5 kan de
box die structuren voorstelt elk van deze substructuren zijn. 
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Diagram 8: Vereenvoudigd conceptueel kader dat actoren, structuren, bewustzijn en gedra-
gingen met elkaar verbindt. Normen en waarden zijn respectievelijk met het
bovenste en onderste traject verbonden

Structuren

Actoren

het veld van
transcendent

bewustzijn

Gedragingen
het veld van het

collectieve
bewustzijn

normen

waarden
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Het begrip collectief bewustzijn is de ontbrekende schakel in het actor-structuur-
debat. Het verklaart hoe interacties tussen actoren en structuren plaatsvinden. Dit
begrip integreert sociaal-psychologische en structurele, individuele en collectieve
benaderingen. 

In Diagram 5 vormt het collectieve bewustzijn het raakvlak (interface) tussen
structuren en actoren. Structuren en actoren zijn aan elkaar gekoppeld, beïnvloeden
elkaar wederzijds, door middel van het collectieve bewustzijn. De substructuren van
een maatschappij zijn de uiterlijke weerspiegelingen van het collectieve bewustzijn
en dit collectieve bewustzijn is op zijn beurt een directe afspiegeling van de bewust-
zijnsniveaus van actoren. De interactie tussen actoren en structuren vindt dus plaats
via deze interface. Het collectieve bewustzijn is het ‘medium’ waar de interactie zich
afspeelt. 

Ook de eco-filosoof Zweers (1995a:18) benadrukt dat de interactie tussen struc-
turen en actoren fundamenteel is. De vraag of het primaat bij structuren of actoren
ligt is volgens hem een kip-en-eiprobleem. Desalniettemin benadrukt hij dat veran-
deringen op het niveau van grondhoudingen, op het niveau van fundamentele
waarden en normen, nodig zijn. Maar waarden en normen functioneren niet in een
sociaal vacuüm: maatschappelijke instituten zijn nodig om ze op grote schaal effec-
tief te doen zijn (ib.). 

Zweers zegt dat institutionele veranderingen onmogelijk zijn zonder veranderin-
gen in individuele actoren: institutionele veranderingen moeten geïnspireerd en
ondersteund worden door veranderingen in grondhoudingen. Publieke ondersteuning
of een sociale basis is vereist. Positieve en negatieve sancties zijn niet voldoende om
mensen te veranderen, zegt Zweers: een overtuiging is nodig, een diepe overtuiging
die in een grondhouding is vastgelegd. 

Overtuigingen kunnen a posteriori of a priori zijn (ib.:20). A posteriori verwijst naar
een overtuiging die door de ontwikkelingen wordt afgedwongen, het is een bereidheid
om te handelen wanneer men ziet dat de zaken fout gaan, wanneer men vindt dat de
negatieve sancties te groot worden. Een voorbeeld is wanneer menselijk handelen in
zulke ernstige milieuvervuiling resulteert dat het menselijk voortbestaan gevaar
loopt. 

Een a priori-bereidheid daarentegen wordt niet afgedwongen door externe
ontwikkelingen maar is gebaseerd op geïnternaliseerde overtuigingen, op grond-
houdingen of fundamentele waarden (ib.). Een a posteriori-bereidheid om te handelen
verwijst naar het bovenste traject in Diagram 5 (ze is gebaseerd op een evaluatie van
externe ontwikkelingen) terwijl een a priori-bereidheid verwijst naar het onderste
traject. Hier is het onderscheid tussen re-actief en pro-actief handelen relevant. 

Ik wil hier voorlopig opmerken dat ik een onderscheid maak tussen extern opge-
legde normen (bijvoorbeeld moraliteit gegrondvest in de autoriteit van een kerk) en
intern ‘opgelegde’ waarden (gegrondvest in ervaringsspiritualiteit). Bovendien lijkt
adequate belangstelling voor beide vormen van moraliteit de veiligste weg naar een
duurzame toekomst. 

In het ontwikkelingsproces van de moderne industriële maatschappij worden de
ketens van onderlinge afhankelijkheid tussen mensen steeds langer en meer en
meer vertakt. Mensen moeten hun gedrag in toenemende mate afstemmen op dat
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van anderen (Spaargaren 1997:137). Deze afstemming van gedrag kan pas goed
begrepen worden met het begrip collectief bewustzijn. 

Spaargaren (ib.:138) zegt dat de regels van goed milieugedrag – die overeen-
gekomen en gedefinieerd worden in een sociaal proces – tot een ‘tweede natuur’
moeten worden. Hij spreekt van een ‘automatische piloot’ die op het niveau van het
praktisch bewustzijn – via een soort ‘ecologische zelfdwang’ – tot ecologisch verant-
woord gedrag moet leiden. Al deze begrippen van Spaargaren verwijzen naar een
proces van internalisatie. 

Giddens’ structuratietheorie is een formele theorie die het ontbreekt aan een
normatief Leitbild voor gedragsverandering in de richting van een duurzamere maat-
schappij (ib.:142). De concrete inhouden van duurzame levensstijlen moeten in een
sociaal proces gedefinieerd worden, waarna de overeengekomen criteria voor ecolo-
gisch verantwoord gedrag geïnternaliseerd moeten worden. Dit internalisatieproces
(het onderwerp van de volgende paragraaf) vindt plaats in het bovenste traject van
Diagram 5, via de pijlen nummer 1 en 2. 

18.3 Internalisatie- en 

transformatieprocessen 
Voorlichtingsdiensten kunnen informatie

verschaffen over bijvoorbeeld de regels van goed milieugedrag, maar deze voorlich-
ting richt zich slechts op het discursieve bewustzijn. De evaluatie van extern aan-
geleverde informatie vindt plaats op het niveau van dit discursieve bewustzijn, wat
eventueel resulteert in veranderingen in de overtuigingen over de gevolgen van
bepaald gedrag. Het is een proces van bewuste selectie waarin informatie (nog) niet
diep is geïnternaliseerd (weergegeven door pijl nummer 1 in Diagram 5). 

De informatie moet echter niet alleen aan het discursieve bewustzijn appelleren
maar moet ook deel worden van het praktisch bewustzijn, van de automatische
piloot. Pijl nummer 2 in Diagram 5 geeft het proces weer waarin de evaluatie plaats-
vindt op het niveau van het praktisch bewustzijn. Het is een minder bewust, meer
routinematig proces waarin informatie dieper wordt geïnternaliseerd. Het kan zijn
dat informatie die verscheidene malen door het discursieve bewustzijn is geëvalu-
eerd naar het praktisch bewustzijn wordt verplaatst en dan het proces van pijl
nummer 2 volgt. 

Internalisatie is een black-box-proces, er gaat informatie in en er komt een ver-
anderde attitude uit – als alles goed gaat. Maar wat er precies gebeurt in de black box
weten we niet. Desalniettemin verdienen pogingen om het internalisatieproces te
versnellen (en/of gedeeltelijk te omzeilen) onze aandacht. Diagram 5 is een ideaal-
typisch model voor analytische doeleinden: het vergroot ons inzicht en kan tot
nieuwe benaderingen van gedragsverandering leiden. 

Van buiten aangedragen informatie wordt niet onmiddellijk gebruikt: deze
informatie moet eerst verwerkt en geïnternaliseerd worden tot kennis en vervolgens
getransformeerd tot veranderingen in houdingen en gedrag. Er is een time-lag: exter-
ne informatie volgt een soort ‘omleiding of omweg’ van internalisatie voor het wordt
getransformeerd tot daadwerkelijk gedrag. Dit proces verloopt via de pijlen 1 en 2. 
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Verscheidene auteurs maken een onderscheid tussen informatie en kennis, maar
volgens Leeuwis (1993:56) is dit onderscheid grotendeels achterhaald omdat “infor-
matie geen betekenis heeft als het niet geïnternaliseerd kan worden, en doordat het
wordt geïnternaliseerd, wordt het deel van een voorraad van kennis”. Als kennis
geïnternaliseerde informatie is, dan is kennis niet direct overdraagbaar omdat ieder
individu het persoonlijke proces van internalisatie moet doormaken. Externe data
daarentegen zijn wel overdraagbaar, maar hebben als zodanig geen betekenis tot ze
gerangschikt zijn tot informatie en geïnternaliseerd tot kennis. 

Het is dan logischer om te spreken van een geheel van internalisatie én transfor-
matie processen, omdat externe informatie tot persoonlijke kennis geïnternaliseerd
wordt maar deze kennis niet geïnternaliseerd kan worden (ze is immers al intern),
maar getransformeerd moet worden tot daadwerkelijk gedrag. De transformatie van
kennis (of overtuigingen) tot attituden en gedrag is buiten het bereik van het
discursieve intellect. Zowel internalisatie als transformatie zijn black box-processen. 

Kennis is de uitkomst van “het levenslange proces van verwerken, opslaan en
terughalen van informatie, dat in het neurofysiologische systeem plaatsvindt” (Röling
1988:186). De vorming van kennis is dan afhankelijk van de conditie of alertheid van
dit systeem. We weten allemaal dat de helderheid van ons intellect en de mate van
‘gespannen zijn’ de informatieverwerking beïnvloeden: wanneer we slaperig, suf of
vermoeid zijn functioneert het verwerken van informatie tot kennis niet optimaal. 

Wetenschappelijk onderzoek suggereert dat de alertheid van het neurofysiolo-
gische systeem een functie is van de mate van toegang tot transcendent bewustzijn
(hoofdstuk 17). Het zou bijvoorbeeld interessant zijn om te weten waarom sommige
mensen anti-rookinformatie internaliseren tot kennis en deze kennis transformeren
tot een andere attitude tegenover roken en vervolgens besluiten om daadwerkelijk
te stoppen met roken, terwijl anderen – ondanks talrijke voorlichtingscampagnes –
doorgaan met roken. 

Naast de mechanismen van het bovenste traject in Diagram 5 – identificatie (het
zich aanpassen aan een bepaalde sociale groep) en gehoorzaamheid (het opvolgen
van geboden en verboden van bepaalde autoriteiten zoals doktoren, onderwijzers en
ouders) – kunnen andere factoren een rol spelen. Nico van Eijk (1986:105) zegt dat
door de verlevendiging van transcendent bewustzijn in discursief en praktisch
bewustzijn gezondheidsondersteunend gedrag zich als het ware ‘spontaan’ ontwik-
kelt. Gezondheidsondersteunend gedrag ontwikkelt zich gebaseerd op de eigen
intelligentie van het geest-lichaamcomplex. Probleemoplossend vermogen ontwik-
kelt zich ‘van binnen uit’ (zie ook wat Fagan zegt in paragraaf 14.3). 

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat mensen die met de TM-techniek
beginnen spontaan minder gaan roken (Benson & Wallace 1972, Ottens 1975). Het
leren van de TM-techniek houdt geen aanwijzingen voor een bepaalde levensstijl in.
Mensen gaan spontaan minder sigaretten, alcohol, marihuana, enzovoorts gebrui-
ken. Dit heeft betrekking op pijl nummer 3, zoals we hieronder zullen zien. 

“[Cernea (1991) beweert dat de fundamentele taak van de sociale wetenschappen] niet alleen

analyseren en verklaren is, maar ook bij te dragen aan het transformeren van de maatschappij

en het verbeteren van het leven van de mensen”. 

306

O
n

tw
ik

k
elin

g
 en

 a
r

b
eid

seth
o

s in
 S

u
b

-S
a

h
a

r
a

 A
fr

ik
a

VEijk-def2  17-02-2007  11:39  Pagina 306



Bewustzijnsontwikkeling faciliteert individuele en collectieve handelingsbekwaam-
heid (paragraaf 17.3). In de toepassing van de sociale wetenschappen speelt altijd het
potentiële gevaar van ‘we-know-best-for-you social engineering’. Bij het gebruik van tech-
nieken voor bewustzijnsontwikkeling is dit niet zo omdat spiritualiteit niet afge-
dwongen kan worden. Wilber (1985a:291) zegt: “Er zijn alleen participanten in eman-
cipatie. Men kan alleen slavernij afdwingen; men kan een persoon niet dwingen om
vrij te zijn”. 

Een toegepaste sociale wetenschap zoals de voorlichtingskunde heeft niet alleen
ondersteuning nodig van andere activiteiten die in het bovenste traject van
Diagram 5 plaatsvinden (bijvoorbeeld een prijsbeleid dat ecologisch verantwoord
gedrag stimuleert) maar zou ook ondersteund moeten worden via het onderste
traject. Dit onderste traject vindt zijn beginpunt in individuele actoren. 

In Diagram 5 vindt men onder het discursief en praktisch bewustzijn van de
actoren het niveau van transcendent bewustzijn. In Spaargarens model in Diagram
7 vindt men onder het discursief en praktisch bewustzijn een niveau van ‘onbewust’
dat niet verder gespecificeerd wordt. 

Het verschil tussen ‘onbewust’ en transcendent bewustzijn is essentieel. De
toestand of kwaliteit van onbewust-zijn verwijst naar ‘zich niet bewust zijn van’
(unawareness). Transcendent bewustzijn daarentegen is bewustzijn-als-zodanig,
zonder enige inhoud maar desalniettemin een alerte vorm van bewustzijn (pure
awareness). Het is zeker geen toestand van onbewust-zijn. Regelmatige ervaring van
transcendent bewustzijn maakt dat levensbevorderlijke informatie gemakkelijker en
sneller geïnternaliseerd wordt (de processen weergegeven door de pijlen 1 en 2
worden gefaciliteerd). 

Pijl nummer 3 die van het grensvlak tussen het praktisch en transcendent
bewustzijn naar de box met evolutionaire waarden of grondhoudingen wijst, geeft
weer dat de eerder vermelde zelfevaluatie aan dit grensvlak plaatsvindt. Hier ont-
springen levensbevorderlijke grondhoudingen spontaan, dat wil zeggen zonder de
tussenkomst van het discursief bewustzijn en zonder internalisatie- en transforma-
tieprocessen. Deze onderste route is het altruïstische traject (paragraaf 18.1). 

Levensbevorderlijke grondhoudingen leiden het gedrag in een ecologisch en
sociaal verantwoorde richting in combinatie met de evaluatie van externe actoren
en/of ideeën in het bovenste traject. De beide trajecten zijn tegelijkertijd van
toepassing, gezamenlijk resulteren ze in een bepaald gedrag. 

Regelmatige ervaring van transcendent bewustzijn leidt weliswaar tot levens-
bevorderlijke grondhoudingen maar dit resulteert niet automatisch in effectieve
actie in het domein van het menselijk bestaan. Relevante kennis en praktische
vaardigheden – die altijd in een sociaal proces geleerd en geconstrueerd worden via
de pijlen 1 en 2 – zijn ook nodig (paragraaf 16.5). 

Deze grondhoudingen leiden de toepassing van kennis en vaardigheden wel in
een ecologisch en sociaal verantwoorde richting. De precieze inhoud van ecologisch
en sociaal verantwoord gedrag wordt ook in een sociaal proces gedefinieerd, maar
bewustzijnsontwikkeling versnelt dit proces en wel in een evolutionaire richting. 

Ik denk dat er universele waarden of grondhoudingen bestaan die door ervaring
van transcendent bewustzijn verlevendigd of geactiveerd worden en dan ons gedrag
in een maatschappelijk en ecologisch verantwoorde richting leiden. De kerngeboden
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en verboden van de grote religies zijn externe normen gebaseerd op deze universele
interne waarden, maar helaas zijn de religies niet altijd effectief gebleken in het
activeren van deze waarden. 

We hebben hierboven gezien dat extern aangeleverde informatie (bijvoorbeeld
door voorlichters) overtuigingen over de gevolgen van een bepaald gedrag kan
veranderen. Ook het uitvoeren van een bepaald gedrag kan de overtuigingen over de
gevolgen van dat gedrag veranderen en aldus resulteren in nieuwe attituden tegen-
over gedrag. Dit verwijst naar het feedbackproces in Diagram 5 weergegeven door
pijl nummer 4 (en naar de feedbackprocessen in Diagram 6). 

Pijl nummer 4 loopt van de box met gedrag X naar de pijlen 1 en 2 omdat de
veranderde overtuigingen via het discursief en praktisch bewustzijn meer of minder
diep geïnternaliseerd worden. Wanneer kinderen het (positieve en negatieve) gedrag
van hun ouders langdurig observeren en imiteren via de mechanismen gehoorzaam-
heid en identificatie in het bovenste traject, dan kan dat in relatief oppervlakkige
(pijl 1) of diep geïnternaliseerde (pijl 2) overtuigingen resulteren. 

Het is mogelijk dat langdurige blootstelling van kinderen aan positief gedrag
van ouders in diep geïnternaliseerde positieve overtuigingen uitmondt (via de pijlen
4 en 2). Deze overtuigingen kunnen op den duur tot levensbevorderlijke waarden of
grondhoudingen leiden. Dit proces van voortgaande internalisatie van (initieel
extern aangeleverde) positieve overtuigingen tot (interne) evolutionaire waarden
wordt in Diagram 5 weergegeven door pijl nummer 5. 

Deze pijl geeft een feedbackproces weer waarin het navolgen van het positieve
gedrag van anderen uiteindelijk in levensbevorderlijke grondhoudingen resulteert.
Gezien het (grote) gebrek aan evolutionair gedrag op wereldschaal kan men beargu-
menteren dat de feedbackprocessen 4 en 5 geen erg efficiënte en effectieve mecha-
nismen zijn233. Om positieve gedragsverandering op grote schaal te bewerkstelligen
is ook pijl nummer 3 in het onderste traject nodig. 

Voor het aanleren van alledaagse zaken zoals persoonlijke hygiëne, conventio-
nele omgangsvormen en een bepaalde houding tegenover arbeid, alle zaken die heel
erg frequent opgelegd en voorgedaan worden, is het feedbackproces via de pijlen 4
en 2 mijns inziens wel behoorlijk effectief. Op het niveau van het praktische bewust-
zijn worden dit op den duur automatische, routinematige gewoonten. Maar het
nadeel is dat ook niet-levensbevorderlijk gedrag via deze route wordt geïmiteerd en
geïnternaliseerd. Bovendien is het geen erg efficiënt proces omdat er sprake is van
de ‘omweg’ van internalisatie. 

Externe normen betreffende hygiëne, omgangsvormen, arbeid, etc. worden op
den duur dus wel geïnternaliseerd, maar het feit blijft dat levensbevorderlijke
normen wel eerst door iemand in praktijk moeten worden gebracht om als voorbeeld
of rolmodel te kunnen dienen. Als bijvoorbeeld kinderen het positieve gedrag van
hun ouders imiteren en internaliseren, dan ligt het startpunt bij dit positieve gedrag
van de ouders. Maar hoe ontstaat dit positieve gedrag van ouders (of andere rol-
modellen)? Het is een soort vicieuze cirkel waarin op een gegeven moment iemand
eerst positief gedrag moet ten toon spreiden voordat het proces van imitatie en
internalisatie op gang kan komen. Er is sprake van een soort ‘opstartprobleem’. 

De terugkoppeling via het feedbackproces van pijl 4 is dus op positief én nega-
tief gedrag van toepassing. Zowel goed als slecht voorbeeld doet volgen. Bovendien
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is het feedbackproces via pijl 5 geen efficiënt mechanisme in vergelijking met het
proces weergegeven door pijl 3, aangezien het een nogal indirect mechanisme is om
positieve grondhoudingen te creëren (namelijk via de pijlen 4 en 2). 

Het proces weergegeven door pijl 3 is een directer mechanisme dat niet afhan-
kelijk is van externe actoren en/of ideeën. Dit proces is slechts afhankelijk van de
mate van toegang tot transcendent bewustzijn en niet afhankelijk van het navolgen
van gedrag van anderen. 

In bewuste mimese kunnen ouders, leraren, popsterren en anderen als rolmodel
fungeren (paragraaf 11.8). Deze mimese vindt via het bovenste traject plaats, via
identificatie met externe actoren. Terwijl bewuste mimese via de pijlen 4 en 1 plaats-
vindt, functioneert onbewuste mimese via de pijlen 4 en 2. Onbewuste mimese gaat
via de automatische piloot, via het praktisch bewustzijn, terwijl bewuste mimese op
het niveau van het discursieve bewustzijn plaatsvindt. 

Heel jonge kinderen volgen het pad van onbewuste mimese, terwijl naarmate
kinderen ouder worden meer bewuste mimese plaatsvindt. Waarschijnlijk vindt
echter ook op latere leeftijd nog veel onbewuste mimese plaats, van zowel positief
als negatief gedrag. 

Pijl nummer 5 is alleen van toepassing als reeds diep geïnternaliseerde positieve
overtuigingen in positieve grondhoudingen veranderen. Dit hangt af van de frequen-
tie van positief gedrag tentoongesteld door ouders (en anderen) en van de neiging
van individuen om zulk gedrag te imiteren. De neiging of bekwaamheid om positief
gedrag te imiteren en geleidelijk te internaliseren is afhankelijk van het bewust-
zijnsniveau (in de zin van mate van zuiverheid van het zenuwstelsel). 

Het ontwikkelingsproces van kinderen houdt een combinatie van nature and
nurture in (genetische aanleg en opvoeding plus omgeving). Het nurture-gedeelte
moet bij voorkeur het imiteren en internaliseren van positief gedrag van ouders en
anderen inhouden (via de pijlen 4, 1 en 2 en eventueel 5) én het aanleren van effec-
tieve technieken voor bewustzijnsontwikkeling (waardoor het proces van pijl 3 gaat
functioneren). Ouders en kinderen dienen dan enige tijd in technieken voor bewust-
zijnsontwikkeling te investeren. 

De verlevendiging van transcendent bewustzijn in het praktisch en discursief
bewustzijn faciliteert de indirecte ‘omweg’ processen van internalisatie en trans-
formatie (de pijlen 1, 2, 4 en 5), deze processen worden versneld maar ook gedeeltelijk
omzeild. Effectieve bewustzijnsontwikkeling ondersteunt het bovenste traject (de pij-
len 1, 2 en 4) én vult het aan (via de pijlen 5 en 3). De internalisatie- en transforma-
tieprocessen worden versneld (de pijlen 1, 2, 4 en 5) én gedeeltelijk omzeild (pijl 3). 

Uiteindelijk verschilt Diagram 5 slechts op twee manieren van het oorspronke-
lijke Fishbein-Ajzen model en Spaargarens actiemodel: mijn diagram bevat een
interne waarde-gerelateerde component van attitude (een levensbevorderlijke
waarde of grondhouding) en het bevat de concepten transcendent en collectief
bewustzijn. 

Christien Brinkgreve en Egbert te Velde zeggen: 

“In de afgelopen 20-30 jaar is er veel veranderd in de ‘natuur versus cultuur’ opvattingen... Dit

heeft te maken met de spectaculaire ontwikkeling van de moleculaire biologie en genetica en

in het kielzog daarvan de gedrags- en evolutiebiologie. We weten nu dat in complexe wissel-
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werking met de omgeving erfelijke aanleg een belangrijke rol speelt in de ontwikkeling van

dieren en mensen; cultuur en natuur zijn beide belangrijk. Dit geldt niet alleen voor lichame-

lijke kenmerken, maar ook voor gedrag en karakter”234. 

In Diagram 5 komt alleen de factor ‘cultuur’ voor. Externe normen en interne
waarden zijn culturele kenmerken. ‘Natuur’ of erfelijke aanleg is niet in dit diagram
weergegeven. Maar erfelijke aanleg kan wel gedrag beïnvloeden, bijvoorbeeld het
gedrag ‘hard werken’. Dit gedrag wordt gedeeltelijk bepaald door aangeboren licha-
melijke kenmerken, bijvoorbeeld door het fysiologische energieniveau. Ook het
– gedeeltelijk erfelijk bepaalde – karakter van iemand kan meer of minder op hard
werken gericht zijn. 

Tevens wordt ieder mens met een bepaald zenuwstelsel geboren en de zuiver-
heid van dit zenuwstelsel bepaalt iemands persoonlijke bewustzijnsniveau. Dus ook
het bewustzijnsniveau is gedeeltelijk erfelijk bepaald, maar technieken voor bewust-
zijnsontwikkeling kunnen dit niveau beïnvloeden. Interactie tussen natuur en
cultuur is de norm. 

In een door Piet Borst beschreven discussie over karaktervorming verdedigde
Dick Swaab, hoogleraar neurobiologie, de stelling dat er weinig meer verandert in
het brein na je vierde verjaardag. Opponent Roel Verheul, hoogleraar persoonlijk-
heidsstoornissen, verdedigde het uitgangspunt dat naast erfelijke aanleg vooral de
omgeving bepaalt wie wij zijn. 

“Swaab beklemtoont de plasticiteit van onze hersenen in de vroege ontwikkeling. Onze hersen-

cellen maken verbindingen, zo’n 1016 (10 miljoen miljard), en die verbindingen worden

beïnvloed door de buitenwacht. Japanse kindertjes leren vloeiend Japans, maar probeer als

Nederlander op latere leeftijd nog maar eens Japans te leren. De hersenen zijn dan inmiddels

voor Nederlands geprogrammeerd en de nieuwe zenuwcelverbindingen, die nodig zijn om

Japans vast te leggen, komen maar moeizaam tot stand. 

De invloed van externe factoren op ons brein begint al in de baarmoeder... Ondervoeding van

het ongeboren kind (waar ma weinig aan doen kan) vergroot de kans op [onder andere] asoci-

aal gedrag. ... 

[Dorret Boomsma, hoogleraar biologische psychologie, vond d.m.v. tweeling-onderzoek] bij

karaktertrekken een substantiële genetische component. ... Bij 18-jarigen is probleem-

gedrag...voor zo’n 60% genetisch bepaald. Het tweeling-onderzoek laat ondubbelzinnig zien

hoe belangrijk genetische factoren zijn bij karaktervorming. ... Het tweeling-onderzoek laat

weliswaar zien dat ruim de helft van onze karaktereigenschappen genetisch bepaald is, maar

dat betekent ook dat de andere helft gekneed kan worden door externe factoren: ons karakter

is niet van beton. ... Er zijn natuurlijk aanlegfactoren, maar die werken niet los van de om-

geving. Een verlegen ventje (aanleg), dat op school wordt gepest (omgeving), wordt gesterkt in

angstig gedrag. Een jongen die neigt tot impulsief gedrag (aanleg) raakt pas in de criminaliteit

door criminele vrienden (omgeving). ... [Verheul zegt:] De moeder van één kind gelooft in de

opvoeding; de moeder van twee kinderen in de genen”235. 

Het belang van bestrijding van ondervoeding bij nog ongeboren en jonge kinderen
kan niet genoeg benadrukt worden (zie ook paragraaf 13.6). De vernietiging van
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potentieel menselijk kapitaal vindt al op jonge leeftijd plaats. Preventie is effectie-
ver en goedkoper dan genezing of herstel. 

18.4 Extern en intern 

gemotiveerd gedrag 
Het actor-structuurdebat speelt een rol in elk

ontwikkelingsproces. Planning van ontwikkeling is niet succesvol gebleken in Sub-
Sahara Afrika. Long & Van der Ploeg (1989) spreken van de noodzaak tot ‘deconstruc-
tie van geplande interventie’ omdat het niet gaat om de eenvoudige uitvoering van
een tevoren gespecificeerd actieplan met bepaalde verwachte uitkomsten, maar
eerder om een ‘voortgaand, sociaal-geconstrueerd proces waarin onderhandelingen
een belangrijke rol spelen’. Ontwikkelingsprojecten zijn strijdperken (arenas of
struggle) met verscheidene groepen actoren met verschillende belangen (Leeuwis
1993:79). 

Individuele actoren, (tijdelijke en wisselende) groepen van actoren en maat-
schappelijke structuren bevechten hun plaats in dit strijdperk. Externe structuren
bestaan echter voornamelijk in de geest van mensen. Externe structuren zijn be-
perkend of faciliterend, afhankelijk van hoe ze geïnternaliseerd worden. Waarom
creëren verschillende actoren verschillende spaces for manoeuvre? Waarom evalueert,
interpreteert of internaliseert de ene actor een externe factor als een beperking,
terwijl een andere actor dezelfde externe factor als een kans interpreteert? 

De evaluatie van externe factoren of structuren vindt plaats in het bovenste
traject van Diagram 5. Wanneer de evaluatie van de mogelijke gevolgen van een
bepaald gedrag (bijvoorbeeld ecologisch boeren) positief is, dan is een positieve atti-
tude tegenover dat gedrag het gevolg. De evaluatie kan echter ook inhouden dat er
geen realistische alternatieven voor het huidige gedrag beschikbaar zijn, of dat het
te moeilijk is om bestaande gewoonten te veranderen. In dat geval is een negatieve
attitude tegenover ecologisch boeren het gevolg. 

Het kleine aantal ecologische boeren in Nederland die hun bedrijf vele jaren
geleden begonnen, waren actoren die ruimte voor zichzelf creëerden tegenover een
vijandige externe omgeving (paragraaf 12.1). Deze pioniers van het duurzame boe-
ren moesten tegen de stroom op roeien. De technologische, economische, politieke
en sociale substructuren van de maatschappij waren zeker niet faciliterend. 

Zij besloten vrijwillig om een soort uitgestotenen te worden, ook voor veel van
hun conventioneel boerende collega’s. Waarom zou je zoiets doen? Het antwoord
ligt waarschijnlijk besloten in interne waarden of grondhoudingen. 

De meeste Nederlandse boeren adopteerden echter het eerder besproken kop-
lopermodel (paragraaf 12.1) dat functioneert via het bovenste traject. Het is voor-
namelijk gebaseerd op een evaluatie van het gedrag van andere boeren en op een
(meer of minder bewuste) evaluatie van externe ideeën (van landbouwkundige
onderzoekers, voorlichters, beleidsmakers en anderen). 

Maatschappelijke veranderingen zijn gegrondvest in het (collectieve) gedrag van
individuen omdat maatschappelijke structuren altijd door individuele actoren
gevormd worden. De interactie tussen actoren en structuren vindt plaats via het
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medium van het collectieve bewustzijn. De opwaartse pijlen in Diagram 5 van de
actoren via het collectieve bewustzijn naar de structuren zijn evident. De bewust-
zijnsniveaus van individuele actoren constitueren het collectieve bewustzijn, wat
vervolgens de maatschappelijke substructuren beïnvloedt. Dit geldt in positieve én
negatieve zin. 

Zo vormen individuele actoren met een hoog bewustzijnsniveau een collectief
bewustzijn van hoge kwaliteit, wat tot effectieve en levensbevorderlijke structuren
leidt. Actoren met een laag bewustzijnsniveau vormen een collectief bewustzijn van
lage kwaliteit, wat tot ineffectieve en levensbelemmerende structuren leidt. Het
orkestrerend vermogen van het collectieve bewustzijn bepaalt de kwaliteit van maat-
schappelijke substructuren, willens of onwillens wat actoren denken, zeggen en
doen. 

De neerwaartse pijlen van structuren via het collectieve bewustzijn naar actoren
zijn minder evident. Maatschappelijke substructuren trachten vooral via de publieke
opinie (een component van het collectieve bewustzijn) het gedrag van individuele
actoren te beïnvloeden. Een politiekorps dwingt wettelijk vastgelegde regels af door
middel van het mechanisme gehoorzaamheid. Maar een effectief opererend politie-
korps resulteert ook in een collectieve gewaarwording bij burgers dat wetsover-
tredingen bestraft worden, wat invloed heeft op het discursief en (op den duur ook)
praktisch bewustzijn van actoren. 

De tendens in het westen om steeds minder te gehoorzamen aan op louter gezag
gebaseerde autoriteiten, maakt dit mechanisme echter steeds minder effectief. De
traditionele autoriteit van maatschappelijke gezagsdragers wordt in toenemende
mate uitgehold en vervangende mechanismen zijn nog niet voorhanden. 

De pogingen van de overheid om via voorlichtingscampagnes (onder andere tv-
spotjes) het gedrag van burgers te beïnvloeden hebben weinig zoden aan de dijk
gezet. Hoewel de economische subsector er aardig in slaagt om via ongebreidelde
reclame het koopgedrag van burgers te beïnvloeden, blijkt het stimuleren van eco-
logisch en sociaal verantwoord gedrag minder eenvoudig te zijn. 

Maatschappelijke substructuren (bijvoorbeeld kerken) kunnen trachten het
gedrag te beïnvloeden van actoren die deel uitmaken van deze substructuren (via
hun discursieve en praktische bewustzijn) maar het is nog maar de vraag of ze acto-
ren buiten deze substructuren kunnen bereiken. Daar het traject van de opwaartse
pijlen evidenter is dan dat van de neerwaartse pijlen, ligt het primaat met betrek-
king tot maatschappelijke veranderingen eerder bij actoren dan structuren. 

De publieke opinie opereert via het bovenste traject waarin evaluatie van exter-
ne actoren en/of ideeën centraal staat, het gaat over bewustzijnsinhouden. Actoren
hebben via de publieke opinie impact op structuren. Zo kunnen een groot aantal
mondige burgers die bijvoorbeeld een veilige leefomgeving wensen, de publieke
opinie beïnvloeden zodat het politiekorps tot reorganisatie wordt gedwongen en
meer manschappen en fondsen inzet. 

Het collectieve bewustzijn daarentegen functioneert ook via het onderste
traject. Wanneer er sprake is van een collectief bewustzijn van hoge kwaliteit zullen
individuele actoren zich eerder met bewustzijnsontwikkeling gaan bezighouden.
Hierdoor zullen levensbevorderlijke grondhoudingen zich spontaan, sneller en
vaker ontwikkelen (via pijl 3). 
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Zoals de onderste en bovenste trajecten in Diagram 5 niet te scheiden zijn, kunnen
ook de publieke opinie en het collectieve bewustzijn niet gescheiden worden, maar
ze kunnen wel onderscheiden worden in de zin dat het collectieve bewustzijn diep-
gaander en omvattender is. Het collectieve bewustzijn kan verlevendigd worden
door transcendent bewustzijn en het omvat alle maatschappelijke substructuren. 

Het transcendent bewustzijn heeft impact via het directe traject van pijl num-
mer 3 maar ook via het meer indirecte traject van het collectieve bewustzijn.
Wanneer het transcendent bewustzijn namelijk verlevendigd wordt in het praktisch
en discursief bewustzijn van talrijke actoren, neemt de kwaliteit van het collectieve
bewustzijn toe. Hierdoor worden maatschappelijke structuren positief beïnvloed. 

Er zijn twee belangrijke verschillen tussen de pijlen 2 en 3. Pijl 2 heeft betrekking
op een proces waarin extern gemotiveerd gedrag tot stand komt, het is gebaseerd op
een evaluatie van externe actoren en/of ideeën (hoewel op een minder bewust niveau
dan in pijl 1) en de mechanismen zijn gehoorzaamheid en identificatie. Pijl 3 daar-
entegen heeft betrekking op een proces waarin intern gemotiveerd gedrag tot stand
komt, het is gebaseerd op zelfevaluatie, op een spontane ervaring van interne
waarden. Het is gehoorzaamheid aan en identificatie met de eigen interne waarden. 

Een ander verschil is dat gedrag welk tot stand is gekomen via het traject van pijl
2 niet-evolutionair kan zijn. Zowel positief als negatief gedrag kan de uitkomst zijn.
De mechanismen gehoorzaamheid en identificatie werken bij positief én negatief
gedrag. Pijl nummer 3 daarentegen resulteert altijd in evolutionair gedrag omdat
het veld van transcendent bewustzijn inherent levensbevorderlijk is. 

Maslow (1974:213) betoogt dat mensen die zelfverwerkelijking hebben bereikt
spontaan doen wat goed voor hen (en anderen) is. Hiervoor moet transcendent
bewustzijn in voldoende mate in het discursieve en praktische bewustzijn verleven-
digd zijn. Juist omdat de mechanismen gehoorzaamheid en identificatie ook nega-
tief gedrag tot uitkomst kunnen hebben, is aanvulling met bewustzijnsontwikkeling
via het onderste traject nodig. 

Synergetische samenwerking tussen actoren is geen compromis maar een trans-
formatie. De sleutel tot interpersoonlijke synergie is intrapersoonlijke synergie
(paragraaf 17.3). Deze laatste synergie (lichaam-intellect-geest coördinatie) vraagt om
bewustzijnsontwikkeling. 

Voorbeelden van externe krachten die interpersoonlijke synergie kunnen
afdwingen zijn: overheidsbeleid, marktkrachten, subsidies, milieudegradatie, tegen-
macht van bepaalde groeperingen, interventies door voorlichtingsinstanties, druk van
peer groups, etc. Het label extern is een beetje ongelukkig gekozen aangezien zulke
krachten eerst geïnternaliseerd moeten worden voordat ze effect kunnen hebben
(Leeuwis 1993:398). Al deze externe krachten werken via het bovenste traject. 

De huidige staat van de wereld laat zien dat het afdwingen van synergetische
samenwerking door externe krachten een moeizaam proces is. Synergetisch functi-
oneren houdt vaak een synthese van ogenschijnlijke tegenstellingen in (zoals zelf-
assertieve en zelftranscenderende neigingen). Bewustzijnsontwikkeling faciliteert
via het onderste traject deze synthese op een natuurlijke wijze. 

Naast de externe krachten is ook het feedbackproces van pijl nummer 4 niet
altijd even succesvol. Ik denk dat dit komt omdat dit feedbackproces eigenlijk neer-
komt op het paard achter de wagen spannen. In het perspectief van Diagram 5
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liggen attituden ten grondslag aan gedrag en ofschoon interactie in omgekeerde
richting mogelijk is via het feedbackproces, ligt het primaat mijns inziens toch bij
attituden (zoals we eerder hebben gezien kunnen overtuigingen in een proces van
retrospectieve rationalisatie aangepast worden aan de meer permanente en dieper
gelegen attituden). 

Met betrekking tot de bi-directional attitude-behavior relationship zeggen Holland,
Verplanken en Van Knippenberg (2002): 

“The question concerning the directions of the attitude-behavior relationship has intrigued

social psychologists for a long time. Without any doubt, there is ample evidence for both causal

directions of attitude-behavior relations. … We argue that the strength of an attitude is crucial

in answering this question. In an attempt to clarify the bi-directional nature of attitude-behav-

ior relations, we aim to show that the attitude � behavior sequence holds for strong attitudes,

whereas a behavior � attitude sequence is applicable to weak attitudes. 

The question with regard to the nature of attitude-behavior relations leads to the more

general question whether attitudes should be conceptualized as mentally represented

summary evaluations that can be retrieved from memory (file-drawer model), or, such as

recently proposed, as temporary constructions. According to the attitudes-as-temporary-

constructions approach, attitudes are construed ‘on the spot’ on the basis of temporarily acces-

sible pieces of knowledge… Researchers favoring a construal view on attitudes are skeptical

with regard to the impact of attitudes on behavior and argue that attitudes are mainly context-

dependent and therefore not stable over time… People may use previous or current behavior

in the process of attitude construal. 

The concept of attitude strength may reconcile these two seemingly contrary perspectives

on attitudes: strong attitudes may be retrieved, whereas weak attitudes may be construed on

the spot… Strong attitudes are persistent over time, resistant to change, and influence infor-

mation processing and action. … 

Why would attitude strength matter? First, if an attitude is strong and easily retrieved from

memory, it may affect behavior… On the other hand, if an attitude is weak and inaccessible, it

will less likely guide action. … Second, attitude strength should also matter with regard to

behavior � attitude relations. If an attitude is easily retrieved from memory, there is no need to

construct an attitude on the spot, for instance, by inferring that attitude from overt behavior…

Bem (1972) speculated that people would only infer their attitudes from their overt behavior

when ‘internal cues are weak, ambiguous, or uninterpretable’. … Previous studies have shown

that the influence of overt behavior on attitudes is much stronger than the influence of in-

formation. … 

The discussion about what comes first, the attitude or the behavior, sometimes looks like a

‘chicken-and-egg’ debate. However, considering the recent models of attitude construction the

question is still highly pertinent. Our present argument suggests an answer to this intriguing

question: strong attitudes are more likely to affect behavior while weak are more likely to be

shaped by behavior. To conclude then, with regard to the nature of attitude-behavior relations,

it seems that strong attitudes are the guides, while weak attitudes are the followers”.

De attitude � gedrag-sequentie, die voor sterke attituden geldt, is mijns inziens het
proces van pijl nummer 2 in Diagram 5 dat op het niveau van het praktische bewust-
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zijn plaatsvindt. Hier zijn overtuigingen al dieper geïnternaliseerd. De sterke,
persistente attituden worden direct uit het geheugen opgehaald. 

De gedrag � attitude-sequentie, die voor zwakke attituden geldt, is het feed-
backproces van de pijlen 4 en 1. Dit vindt plaats op het niveau van het discursieve
bewustzijn en hier zijn overtuigingen nog niet diep geïnternaliseerd. De relatief
zwakke attituden worden ter plekke geconstrueerd, afgeleid van het uitgevoerde
gedrag, omdat er nog geen sterke internal cues aanwezig zijn. Dit constructieproces
heb ik eerder het internalisatie- en transformatieproces genoemd. Wanneer een
bepaald gedrag vaak herhaald wordt, kunnen mijns inziens zwakke attituden op
den duur sterk worden en dan pijl nummer 2 volgen. Sterke attituden kunnen ech-
ter ook negatief gericht of niet-levensbevorderlijk zijn. 

Vaak wordt onderschat hoe moeilijk het is om onderliggende attituden van acto-
ren te veranderen. De benodigde transformatie van individuen komt niet gemakkelijk
tot stand door middel van conventionele benaderingen. Voor de oplossing van
complexe maatschappelijke problemen – zoals duurzame ontwikkeling met een
ecologisch en sociaal verantwoord beheer van natuurlijke hulpbronnen – moeten we
gelijktijdige interactions op talrijke interfaces begrijpen en faciliteren (Engel 1995:271).
Het menselijk intellect kan dat niet behappen. 

Bewustzijnsontwikkeling voorziet echter in een steunpunt (het veld van transcen-
dent bewustzijn) en een hefboom met brede impact (het veld van collectief bewust-
zijn). Bovenal geeft het aan actoren de gelegenheid om zelf hun individuele en col-
lectieve ontwikkelingspaden te beïnvloeden. 

18.5 Het huidige 

normen-en-waardendebat 

in Nederland
De politieke filosofen Hans Kribbe en Luuk van Middelaar

betogen dat waarden te algemeen zijn om er één norm uit af te leiden. 

“Het zinnetje ‘Dat doe je gewoon niet’ is in Nederland onbegrijpelijk geworden. ‘Hoezo niet?’,

roept men onmiddellijk. Soms komt deze vraag voort uit filosofische of theologische fun-

deringsdrift, soms uit een poging elk gezag te ondermijnen. Een simpel ‘daarom niet’ volstaat

hier te lande niet. Immers: ‘Daarom is geen reden’. ... [Kribbe en Van Middelaar onderscheiden

normen van waarden en vinden dat het publieke debat vooral over normen en hun vervaging

gaat]. Waarden bieden geen houvast voor de publieke orde. 

Filosoof Menno Lievers...vindt dit standpunt evident ‘absurd’. Hij stelt: ‘De rechtvaardiging

van normen bestaat uit waardeoordelen; normen en waarden zijn onlosmakelijk met elkaar

verbonden’. In Lievers’ voorbeeld mogen rechters geen hoofddoekje dragen (norm), omdat het

goed is dat iedereen voor de wet gelijk is (waarde). Hij vergeet echter dat gelijkheid voor de wet

even goed kan resulteren in de regel dat elke rechter een hoofddeksel naar keuze mag draaien.

... Het probleem is dat waarden vaak te algemeen zijn om er één norm uit af te leiden. ... Alleen

een norm kan worden overtreden. Daar zit de houvast voor het recht. ... [Uit waarden volgen

geen eenduidige gedragsregels]. ... 
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Juist de funderingsdenkers maken zich kwetsbaar voor relativisme. Wie het sociaal heil van de

gemeenschappelijke waarden verwacht, staat machteloos tegenover: ‘Ik heb mijn eigen

waarden’. Het gaat om de norm en de handhaving daarvan. Niemand kan zeggen: ‘Ik heb mijn

privé-norm’. ... Het is daarom een ernstig misverstand te denken dat normen zonder fundering

in waarden geen gelding kunnen hebben... Liever dan door elastische en vervangbare waarden

worden wij beschermd door de duidelijke grens van de norm. ... 

[Kribbe en Van Middelaar vinden dat fatsoen niet alleen voortkomt uit de verinnerlijking van

waarden maar dat] ook normen verinnerlijkt kunnen worden. ... Wie zijn kinderen fatsoen wil

bijbrengen, begint met grenzen stellen en regels opleggen: ‘Niet smakken’, ‘Met twee woorden

spreken’ en ‘Eerst plassen, dan handen wassen’. De waarden beleefdheid en hygiëne maken op

vijfjarigen weinig indruk. Die komen later wel. [Andreas Kinneging vindt ook dat normen

‘logisch gesproken’ op waarden berusten, maar zegt:] ‘Pedagogisch gezien is het vaak anders-

om en gaat de norm vooraf aan de waarde’. ... 

Daarin ligt nu precies de essentie van het probleem. In het normen-en-waardendebat moet

de pedagogiek prioriteit krijgen over de filosofie. Bodemloze funderingsdebatten waarin filo-

sofen en andere dominees uitblinken, werken averechts. Opvoeders weten het beter: daarom is

een reden”236. 

Met betrekking tot de opvoeding van kinderen merkt W.J. de Sitter terecht op dat het
goede voorbeeld geven het meest doet. “Non-verbale overdracht is belangrijker [dan
verbaal regels opleggen] en dat begint direct na de geboorte en niet pas na het vijf-
de jaar”237. 

In een commentaar op het rapport Waarden, normen en de last van het gedrag van
de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR: december 2003) verwijst
Lukas van Spengler naar de aanbeveling aan de overheid om zich terughoudend op
te stellen bij de bevordering van religieuze en morele overtuigingen “tenzij sprake is
van rechtshandhaving”. 

“De gewenste verandering [in het toenemende normoverschrijdende gedrag] zou vooral uit de

samenleving zelf dienen voort te komen. Daarbij kan de overheid helpen door het ontwikkelen

van nieuwe vormen van conflictbeheersing en van participatie, het bevorderen van aandacht

voor normen en waarden in het onderwijs, en door zelf voorbeeldig gedrag te tonen. Het zijn

voor de hand liggende aanbevelingen. Maar misschien zijn toch verderstrekkende voorstellen

nodig nu de urgentie zo duidelijk is vastgesteld. Dit vergt inzicht in hoe waarden ontstaan. 

De gebruikelijke nadruk die ook de raad legt op een gewenste ‘overdracht’ van normen en

waarden, lijkt minder realistisch. Want ‘kennis’ kan men overdragen. Maar ‘waarden’ zitten

dieper, dan gaat het erom wat men gelooft en voelt dat ‘goed’ is. Dat het in werkelijkheid om

méér gaat dan ‘overdracht’ wordt bevestigd door de constatering dat de meeste mensen best

weten wat waarden zijn, maar dit niet in de praktijk brengen. 

De term ‘overdracht’ als aanduiding voor de manier waarop waarden ontstaan, stamt uit de

tijd dat het bevoegde gezag van overheid en kerken aangaf welke waarden en gedragingen goed

zijn – met sociale controle en zonodig sociale dwang om de naleving te verzekeren. Maar in de

moderne tijd bepaalt men dit zelf, in een proces waarin men soms na schade en schande leert

en ontdekt wat ‘goed’ is. 

Essentieel is dan ook de vraag wat mensen zo ver brengt dat zij overtuigd raken van waarden

en normen. Hoe komt men tot het gevoel en het geloof dat iets goed en gewenst is? Hoe komt
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men aansluitend tot de bereidheid om zich in te spannen en te doen wat men zegt te willen

doen? De raad ziet het verschil tussen woord en daad als een kernprobleem. Maar wat bevor-

dert een overstap? 

De overstap van woord naar daad hangt af van de betrokkenheid die nodig is om waarden

en normen in de praktijk te brengen. ... De aanbevelingen van de raad om frustraties weg te

nemen, conflicten te beheersen, en participatie te bevorderen kunnen helpen, als instrumen-

ten, in gevallen waar betrokkenheid dreigt te verminderen. Maar de kloof tussen woord en

daad blijkt vrij algemeen te zijn, en niet alleen de vormen van ‘onprettig gedrag’ te betreffen

die de raad signaleert. Des te belangrijker is inzicht in het ontstaan van betrokkenheid. 

Herkenning van verbondenheid wordt gezien als een drijvende kracht om het vereiste geloof

en gevoel op te roepen. ... [Mensen kunnen] ervaren deel te zijn van een groter geheel, en dat

kan hun gedrag beïnvloeden. Dit vermogen berust op een van binnenuit betrokken raken,

zoals ook in de joods-christelijke traditie is beschreven...”238. 

Bart Jan Spruyt, directeur van de Edmund Burke Stichting, zegt: 

“In de samenleving die Kribbe en Van Middelaar voor ogen staat, zullen we iemand die in de

trein zijn voeten op de bank legt, met een vermanende vinger confronteren. In de samenleving

die conservatieven voor ogen staat, zullen mensen uit innerlijk fatsoen die voeten niet op de

bank leggen. ... Bolkestein heeft halverwege de jaren negentig het belang benadrukt van een

‘bezielend verband’ voor de samenleving. [Hij constateerde] dat er een tekort was aan spiritu-

eel kapitaal. Toekomstige generaties moesten daarom een klassiek deugdenbesef aanleren. ...

En wat zijn deugden anders dan verinnerlijkte waarden?”239. 

Kribbe en Van Middelaar hebben gelijk als ze zeggen dat uit waarden geen eenduidige
gedragsregels of normen volgen. De vertaling van diepgevoelde waarden in explicie-
te normen is immers altijd een constructivistisch proces: iedereen construeert zijn
eigen normen. Democratisch overeengekomen normen kunnen echter in wetten
worden vastgelegd en de overheid ziet dan toe op naleving van deze wetten. Maar
zelfs democratisch overeengekomen normen kunnen met universele waarden botsen
(bijvoorbeeld de ondergeschikte positie van vrouwen in sommige islamitische staten). 

Ook hebben zij gelijk als ze zeggen dat in de praktijk van de opvoeding de norm
vaak aan de waarde vooraf gaat. Maar de verinnerlijking van normen of gedrags-
regels via het feedbackproces van de pijlen 4 en 2, en de uiteindelijke transformatie
van extern aangeleverde normen in interne waarden via het feedbackproces van pijl
nummer 5, verlopen niet altijd even effectief en zijn bovendien inefficiënt. 

De Sitter benadrukt terecht dat non-verbale overdracht (het goede voorbeeld
geven) erg belangrijk is en meteen na de geboorte begint. Dit vereist echter wel posi-
tief, levensbevorderlijk gedrag van de ouders en andere rolmodellen (het opstart-
probleem). De opmerking van de WRR dat gedragsveranderingen vooral uit de
samenleving zelf moeten voortkomen en dat de overheid hier relatief weinig aan
kan bijdragen, is vanuit het perspectief van de theorie van het collectieve bewustzijn
volkomen correct. De overheid weerspiegelt immers slechts het collectieve bewust-
zijn van haar bevolking. 

Van Spengler merkt terecht op dat een ‘overdracht’ van normen en waarden niet
mogelijk is. Waarden kunnen niet overgedragen worden, maar moeten individueel
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geïnternaliseerd, getransformeerd en/of spontaan ontwikkeld worden. Informatie
over normen (gedragsregels) kan wel overgedragen worden, maar betekent niets tot
ze geïnternaliseerd wordt tot persoonlijke kennis, die dan vervolgens nog getransfor-
meerd moet worden tot daadwerkelijke veranderingen in gedrag. Het door de WRR
gesignaleerde verschil tussen woord en daad is inderdaad een kernprobleem. 

Volgens Van Spengler hebben diep gelegen waarden betrekking op wat men
‘voelt’ dat ‘goed’ is. Dit ‘voelen’ verwijst mijns inziens naar een proces dat buiten het
discursieve en praktische bewustzijn plaatsvindt. Het is het proces van pijl nummer
3 waarin levensbevorderlijke waarden of grondhoudingen spontaan ontstaan. Sinds
sociale controle en sociale dwang (het bovenste traject) in de moderne tijd aan belang
hebben ingeboet, is meer aandacht voor het onderste traject des te belangrijker. 

Van Spengler zegt ook dat de overstap van woord naar daad afhangt van een
herkenning van verbondenheid (de ervaring deel te zijn van een groter geheel), kort-
om: deel te zijn van een collectief bewustzijn. De daaruit voortvloeiende betrokken-
heid, ‘een van binnenuit betrokken raken’ in Van Spenglers woorden, verwijst tevens
naar het onderste traject. Ook het ‘innerlijk fatsoen’ van Spruyt verwijst hiernaar. 

Het door Bolkestein gesignaleerde achterblijvende ‘bezielend verband’ veroor-
zaakt door een gebrek aan spiritueel kapitaal kan geherformuleerd worden als: een
incoherent collectief bewustzijn van lage kwaliteit veroorzaakt door achterblijvende
individuele bewustzijnsniveaus. Een vergroting van spiritueel kapitaal is inderdaad
essentieel. Maar het op conventionele manier aanleren van ‘een klassiek deugden-
besef’ zal niet in meer spiritueel kapitaal resulteren. Daarvoor zijn ook efficiënte en
effectieve technieken voor bewustzijnsontwikkeling nodig. 

Samenvattend kan men zeggen dat in een maatschappij zonder aandacht voor
bewustzijnsontwikkeling de handhaving van (liefst democratisch overeengekomen)
normen de beste optie is. In een ideale maatschappij waarin bewustzijnsontwikke-
ling centraal staat zullen levensbevorderlijke waarden spontaan ontstaan. In een
maatschappij met een gematigde bewustzijnsontwikkeling lijkt een combinatie van
handhaving van normen en spontane ontwikkeling van waarden voorlopig de
verstandigste weg. 

18.6 Onvrij en vrij arbeidsethos 

en zelfevaluatie 
De meest bestudeerde eigenschap binnen de sociale

psychologie is waarschijnlijk zelfvertrouwen of zelfrespect. Dit is zo omdat mensen
met een gezonde hoeveelheid zelfvertrouwen gelukkiger zijn, op het werk en erbui-
ten. De arbeids- en organisatiepsycholoog Timothy Judge van de Universiteit van
Florida (Gainesville) heeft echter een concept van een zelfbeeld ontwikkeld dat meer
omvat dan zelfvertrouwen. Hij onderscheidt vier kenmerken die samen een ‘kern-
zelfbeeld’ (core self-evaluation) vormen. 

“Die vier kenmerken samen (zelfrespect, een gevoel van zelfredzaamheid, emotionele stabi-

liteit en interne controle) hebben een gemeenschappelijke kern, stelde Judge statistisch vast,

en als die kern bij iemand positief is, blijkt dat beter te voorspellen hoe gelukkig diegene is dan
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zelfrespect alleen. Het verband met geluk is het sterkste. Daarna volgen tevredenheid met het

werk, afwezigheid van stress, en arbeidsproductiviteit. ... 

Mensen met zo’n positief kernzelfbeeld presteren onder meer beter omdat ze intrinsiek

gemotiveerd zijn, hun werk leuk en/of belangrijk vinden; dat ze ervoor betaald worden of dat

anderen van hen verwachten dat ze het doen, vinden ze veel minder interessant”240. 

Judge is echter sceptisch over de mogelijkheid om iemands kernzelfbeeld positiever
te maken of intrinsieke motivatie aan te leren. Maar effectieve technieken voor
bewustzijnsontwikkeling resulteren in een persoonlijkheidsontwikkeling die zelf-
respect, zelfredzaamheid, emotionele stabiliteit en interne controle bevordert. De
eerder vermelde ‘zelfevaluatie’ in het onderste traject van Diagram 5 resulteert via
pijl nummer 3 in intrinsieke motivatie. 

Roos Vonk, hoogleraar sociale psychologie aan de Radboud Universiteit te
Nijmegen, vindt het gebruikelijke onderscheid tussen intrinsiek en extrinsiek gemo-
tiveerd gedrag problematisch. 

“Het idee is dat veel gedrag in eerste instantie van buitenaf aangestuurd wordt. Als kind doe je

bepaalde dingen omdat het moet, en vervolgens wordt het intrinsiek. Je leert bijvoorbeeld dat

poep vies ruikt en dat je niet mag stinken. Als kind vind je dat zelf niet erg, het is een norm

die van buitenaf wordt opgelegd. Als volwassene heb je die norm geïnternaliseerd. ... 

Belangrijker [dan het onderscheid tussen intrinsiek en extrinsiek] vind ik dat intrinsiek

gemotiveerd gedrag, dat mensen vertonen omdat ze het prettig vinden, niet per definitie goed

is. Gedrag dat alleen maar lekker is, kan ook heel dwangmatig zijn, bijvoorbeeld roken. Niet

alles wat intrinsiek is, is heilig. Zulk dwangmatig gedrag is, net als extrinsiek gemotiveerd

gedrag, niet ‘vrij’. Dat vind ik een veel interessanter onderscheid dan intrinsiek en extrinsiek:

vrij en onvrij gedrag, ‘ik wil’ tegenover ‘ik moet’. 

In mijn praktijk als coach zie ik dat mensen die, bijvoorbeeld in hun werk, vanuit onvrijheid

handelen – ik moet meer geld verdienen, mezelf bewijzen, alles goed doen, door iedereen

aardig gevonden worden, etc. – eerder een burn-out krijgen. Niet omdat ze zo hard werken,

maar omdat ze niet vanuit hun hart dingen doen en omdat ze daar weerstand tegen opbou-

wen. Ik probeer die mensen van ‘moeten’ naar ‘willen’ te begeleiden, van onvrij naar vrij

gedrag. Dat is een onderscheid waar ik wél wat aan heb. Niet alles wat mensen van binnenuit

willen is vrij en autonoom, en sommige dingen die ze ten behoeve van een ander doen zijn dat

juist weer wel”241. 

Het startpunt van intrinsiek gemotiveerd, dwangmatig gedrag, zoals roken en teveel
alcohol drinken, is mijns inziens echter wel extern. De meeste jonge mensen begin-
nen met roken en drinken door peer pressure, men wil bij de groep horen, en slechts
weinigen zullen de eerste paar sigaretten of biertjes lekker vinden. Het mechanisme
‘identificatie’ in het bovenste traject van Diagram 5 is het startpunt, waarna het een
automatische gewoonte wordt via het feedbackproces van de pijlen 4 en 2 (met op
den duur als gevolg mentale en lichamelijke verslavingsverschijnselen). Roken en
teveel drinken zijn ‘onvrije’ gedragingen die gebaseerd zijn op ‘moeten’. 

Op een soortgelijke manier is dwangmatig ‘onvrij’ werken als gevolg van een
geïnternaliseerd doorgeschoten arbeidsethos niet autonoom. Het is gebaseerd op
‘moeten’ werken, het is afgedwongen door een langdurige disciplinering tot arbeid,
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het is niet gebaseerd op een autonoom ‘willen’ werken. Het ‘onvrije’ arbeidsethos
ontstaat via de mechanismen gehoorzaamheid en identificatie in het bovenste
traject, en wordt op den duur via het feedbackproces van de pijlen 4 en 2 diep geïn-
ternaliseerd. Desalniettemin is het geen ‘vrije’ handeling, al zullen veel mensen zich
dat niet eens realiseren omdat het een automatisme is geworden. Een daadwerkelijk
‘vrij’ arbeidsethos, gebaseerd op een autonoom ‘willen’ werken, komt tot stand via
pijl nummer 3. Het is dan een roeping en niet slechts een beroep. 

Vrij gedrag – dingen vanuit je hart doen, dingen doen omdat je het zelf graag wilt
– is gedrag dat tot stand komt in het onderste traject. De hierboven genoemde eigen-
schappen zelfrespect, zelfredzaamheid en interne controle zijn aan dit ‘zelf willen’
gerelateerd. De ‘zelfevaluatie’ van het onderste traject is van toepassing. 

Met betrekking tot de promotie van een seculier arbeidsethos zegt Beder (2001)
het volgende: 

“The compulsion to work has clearly become pathological in modern industrial societies.

Millions of people are working long hours, devoting their lives to making or doing things that

will not enrich their lives or make them happier but will add to the garbage and pollution that

the earth is finding difficult to accommodate. … Unless the work/consume treadmill is over-

come there is little hope for the planet. The work ethic, and the corresponding respect accorded

to those who accumulate wealth, are socially constructed but rapidly becoming dysfunctional

for social and environmental welfare. 

Much has been written about the role of Protestant preachers in the rise of the work ethic

but the continued reinforcement of a secular work ethic owes much to literature, particularly

self-help books and children’s literature of the nineteenth century, which promoted work as a

route to success and a sign of good character. In the centuries following the Protestant refor-

mation the emphasis on work as a religious calling was gradually superseded by a materialistic

quest for social mobility and material success. This success-oriented work ethic encouraged

ambition, hard work, self-reliance, and self-discipline and held out the promise that such effort

would be materially rewarded. 

Through example and reiteration, the myth that any man, no matter what his origins, could

become rich if he tried hard enough became firmly established. The self-made man owed his

advancement to habits of industry, sobriety, moderation, self-discipline, and avoidance of debt.

In early America the middle classes controlled ‘the major institutions of social influence’ (the

schools, churches, factories, political offices and publishing companies) and used them to

propagate work values. Their children learned the value of hard work from their parents and

this was reinforced by school teachers, classroom readers and popular books. … 

There were enough oft-repeated stories of individuals moving from poverty to wealth to keep

alive, at least in the minds of the well-to-do, the idea that hard work could lead from rags-to-

riches, despite this not being the case for the vast majority of people who were born in poverty

and died in poverty after a life time of hard work. In this way the affluent were able to feel com-

fortable about poverty in their midst, blaming it on individual weakness rather than societal

failings. In Britain, as in America, the myth of the self-made man persisted in children’s liter-

ature into the twentieth century. …

Although not everyone subscribes to the work ethic today, the myth of the self-made man

remains a myth in most English speaking countries, even though the disparities between rich

and poor are widening and it is becoming more and more difficult for the poor to become rich
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through talent, effort and opportunities. Despite the dysfunctionality of the work ethic it con-

tinues to be promoted and praised, accepted and acquiesced to. It is one of the least challenged

aspects of industrial culture. Yet it is based on myths and fallacies which provide legitimacy for

gross social inequalities. If we are to protect the planet and our social health we need to find

new ways of judging and valuing each other which are not work and income dependent”. 

Ook Béteille (2002) benadrukt het belang van socialisatie in het verkrijgen van een
arbeidsethos: 

“In the traditional economy of agriculture, crafts and services, children were socialized into

work practices by adults in the home and in the local community. For the child, learning to

work was part of the larger process of learning to lead an adult life as a householder and a

member of the local community. The rules of work were not separated from the rules of life

and they were enforced by largely the same set of people. … Girls and boys were initiated into

productive work fairly early, girls usually earlier than boys. Even where women’s work was

rated inferior to men’s, as it generally was, it was considered essential and indispensable. The

convention of treating only what was done in the factory or office as work and what was done

at home as something else was yet to be born”. 

Willen we in Sub-Sahara Afrika een ander arbeidsethos en een andere gender-
verhouding genereren, dan zal dit proces dus op vroege leeftijd dienen aan te
vangen. 
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Een effectief, efficiënt 
en levensbevorderlijk

arbeidsethos

VEijk-def2  17-02-2007  11:39  Pagina 323



VEijk-def2  17-02-2007  11:39  Pagina 324



19 
Terug naar het arbeidsethos: 
een waarde en norm

Een duurzame maatschappij wordt onder andere gekenmerkt door een effectief,
efficiënt en levensbevorderlijk arbeidsethos. Dit geldt voor zowel de geïndustriali-
seerde wereld als ontwikkelingslanden. In de westerse wereld woedt momenteel een
debat over (westerse en niet-westerse) waarden en normen. Dit debat werd mede op
gang gebracht door het islamitisch fundamentalisme. De clash between civilizations en
de fricties tussen autochtone en allochtone bevolkingsgroepen binnen landen
kunnen ook gedeeltelijk te wijten zijn aan (niet-geëxpliciteerde) verschillen in
arbeidsethos. Het arbeidsethos kan als een waarde en als een norm gezien worden.
Daarover handelt dit hoofdstuk. Bovendien zullen we zien dat zowel geografische
generaliseringen als culturele nuanceringen nodig zijn. 

19.1 Externe normen en 

interne waarden
Indien het multi-dimensionele ontwikkelingsproces

in Sub Sahara Afrika niet volledig te sturen is en het arbeidsethos een belangrijk
aspect uitmaakt van dit proces, dan is het raadzaam om na te gaan in hoeverre het
arbeidsethos dan wel beïnvloed kan worden. In paragraaf 18.4 over extern en intern
gemotiveerd gedrag hebben we gezien dat deze twee vormen van gedrag wel onder-
scheiden kunnen worden voor analytische doeleinden, maar niet gescheiden in hun
uitwerkingen. De vraag is nu in hoeverre het arbeidsethos een extern gemotiveerde
norm en/of intern gemotiveerde waarde is. Hoewel waarden en normen bijna altijd
in één adem genoemd worden, alsof er geen verschil bestaat, lijkt het mij nuttig een
onderscheid te maken tussen externe normen en interne waarden. 

In navolging van Schwartz in paragraaf 18.1 spreek ik van interne waarden die
onderworpen worden aan een soort zelfevaluatie (pijl nummer 3 in het onderste tra-
ject van Diagram 5) en externe normen (van buitenaf opgelegde moraliteit, normen
op gezag of verplichte gedragsregels). De externe normen worden afgedwongen door
gehoorzaamheid en identificatie (via de pijlen 1 en 2 in het bovenste traject).
Externe normen hebben te maken met re-actieve verandering, men gehoorzaamt
aan en/of identificeert zich met externe actoren en/of ideeën, men reageert op iets
dat van buiten komt. 

Interne waarden daarentegen hebben te maken met pro-actieve verandering,
men doet of laat bepaalde zaken vanuit zichzelf, zonder inmenging van buitenaf.
Interne waarden zijn verbonden met een a priori-bereidheid om te handelen (para-
graaf 18.2). 
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Pijl nummer 5 representeert een proces waarin diep geïnternaliseerde (oorspronke-
lijk externe) normen uiteindelijk interne waarden kunnen worden, maar dit proces
vindt niet op grote schaal plaats. In een ideale wereld zouden externe normen over-
bodig zijn en zou alleen het volgen van het onderste traject in sociaal en ecologisch
verantwoord gedrag resulteren. Moraliteit op gezag zou idealiter een noodmaatregel
moeten zijn wanneer geen directe verbondenheid met andere mensen en de natuur
ervaren kan worden. Voorlopig is echter een combinatie van externe normen en
interne waarden (de beide trajecten) de veiligste weg naar een duurzame samen-
leving. 

De maatschappelijke structuren die externe normen opleggen (kerken, scholen,
gezinnen, sociale verenigingen, politieke partijen, milieu organisaties, werkgevers,
etc.) zouden zich meer op het onderste traject kunnen richten teneinde ook interne
levensbevorderlijke waarden te creëren. De relatie tussen structuren-actoren en
normen-waarden wordt in Diagram 8 gepresenteerd. 

Met betrekking tot het arbeidsethos is het evident dat de houding van actoren
tegenover arbeid voornamelijk gebaseerd is op de mechanismen gehoorzaamheid en
identificatie. Het afdwingen van gehoorzaamheid aan externe maatschappelijke
structuren en het afdwingen van identificatie met bepaalde ideeën over arbeid, kort-
om de disciplinering tot arbeid, heeft in Noordwest-Europa vele eeuwen geduurd. 

Het Noordwest-Europese arbeidsethos is dus vooral als een extern gemotiveerde
norm ontstaan die pas na vele eeuwen diep geïnternaliseerd werd (via het feedback-
proces van de pijlen 4 en 2). Dit arbeidsethos is voor de meeste mensen geen intern
gemotiveerde waarde (zoals die door het proces van pijl nummer 3 tot stand zou
kunnen komen). Dat het feedbackproces voorgesteld door pijl nummer 5 nauwelijks
van de grond is gekomen, blijkt uit het gegeven dat het Noordwest-Europese arbeids-
ethos is doorgeslagen en in vele opzichten niet levensbevorderlijk is. 

Het complexe proces waarin dit specifieke arbeidsethos tot stand kwam (zoals uit-
eengezet in de hoofdstukken 3 t/m 11) heeft zich voornamelijk afgespeeld in het
bovenste traject. Het onderste traject kan echter ook een rol spelen in de ontwikkeling
van een effectief (ontwikkelingsgericht), efficiënt en levensbevorderlijk arbeidsethos.
Een levensbevorderlijk arbeidsethos dient welzijn én welvaart te ondersteunen. 

Een combinatie van extern gemotiveerde arbeidsnormen en intern gemotiveerde
waarden is nodig. De laatste resulteren in een pro-actieve bereidheid om te werken.
In het laatste geval is er in de terminologie van Vonk sprake van een daadwerkelijk
‘vrij’ arbeidsethos, dat gebaseerd is op een autonoom ‘willen’ werken (paragraaf
18.6). De daarvoor benodigde bewustzijnsontwikkeling is besproken in de hoofd-
stukken 15 t/m 17. 

19.2 Lage salarissen en 

het primaat van het individu
Een belangrijke externe motiva-

tie voor het uitvoeren van arbeid is betaling/salariëring. Het gebrekkige arbeidsethos
in Sub-Sahara Afrika zou te wijten kunnen zijn aan de lage salarissen. Het aantal
gesalarieerde banen in Sub-Sahara Afrika is echter relatief klein. De meeste mensen
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zijn zelfstandige kleine boeren die over het algemeen slechts kleine hoeveelheden
landbouwproducten verkopen. De effectiviteit van het overheidsapparaat en de
private sector zou wel gedeeltelijk af kunnen hangen van de hoogte van de sala-
riëring. 

De lage salarissen worden echter vaak als een soort rationalisering achteraf
gebruikt om het gebrekkige arbeidsethos te camoufleren. Het vigerende arbeids-
ethos wordt dan als het ware gesanctioneerd door het rationele bewustzijn. We
hebben eerder gezien dat hogere salarissen niet automatisch in een ander arbeids-
ethos resulteren. Hogere lonen alleen kunnen geen andere houding ten opzichte
van arbeid bewerkstelligen. Daar is heel wat meer voor nodig zoals uit de ontstaans-
geschiedenis van het Noordwest-Europese arbeidsethos blijkt. 

De systematische disciplinering tot arbeid in Noordwest-Europa werd afgedwon-
gen door een combinatie van onderling samenhangende processen. Het arbeidsethos
in Sub-Sahara Afrika is ook door een complex van (deels onderling samenhangende)
factoren bepaald. 

Deze factoren omvatten: geografisch-klimatologische gesteldheid; lengte en
intensiteit van blootstelling aan kolonisatie en zending; mate van penetratie van
geldeconomie en loonarbeid; mate van voortbestaan van economy of affection en
traditionele gemeenheid; niveau van de mimetische begeerte; afwezigheid van een
industriële revolutie; mate van internalisatie van een modern arbeidsethos in de
postkoloniale periode door dwang van religieuze, onderwijskundige en staatsinstel-
lingen; ontwikkelingssamenwerking; corruptie; genderfactoren en etnisch-culturele
factoren. 

Behalve de mimetische begeerte en de etnisch-culturele factoren zijn dit alle
externe factoren. Zelfs de etnisch-culturele kenmerken van bepaalde bevolkings-
groepen en de mimetische begeerte zouden als extern gezien kunnen worden in de
zin dat ze door sociale enculturatie en sociale controle ‘van buitenaf opgelegd’
worden. Maar naast al deze extern gemotiveerde factoren kan het arbeidsethos ook
als een intern gemotiveerde waarde benaderd worden. 

De moraal of het geheel van normen (de gedragscode) wordt van een waarde-
systeem afgeleid. Dessaur (1987:149/150) onderscheidt drie fasen in de menselijke
ontwikkeling: de premorele fase (men kijkt alleen naar het effect van het gedrag), de
morele fase (het gedrag wordt getoetst aan fundamentele ethische waardeoordelen
en daarvan afgeleide morele regels) en de ultra-morele fase (de verlichte mens
handelt spontaan in overeenstemming met de Tao, is voorbij goed en kwaad). 

De moraal existeert nog niet op het kinderlijk-primitieve niveau en is niet meer
aanwezig – noch behoeft aanwezig te zijn – op het niveau van de waarlijk verlichte
mens (ib.:146). Volwassen mensen hebben veelal terecht groot bezwaar tegen een van
buitenaf of hogerhand opgelegde moraal. Een kind is nog op een onschuldige wijze
premoreel. Maar de kinderfase wordt doorgaans gekenmerkt door enorme kortzich-
tigheid en grenzeloos narcisme. Geleidelijk worden de gedragsvoorbeelden van
ouders (die effectiever zijn dan alle prietpraat) en hun geboden en verboden door
kinderen geïnternaliseerd (ib.:150/151). 

De huidige maatschappelijke structuren in Sub-Sahara Afrika (bijvoorbeeld de
economy of affection en genderverhoudingen) maken een verandering van het vigeren-
de arbeidsethos moeilijk. Dessaur (1984:275) zegt echter het volgende: 
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“Uiteindelijk bestaan er geen sociaal-economische of culturele structuren, maar alleen maar

individuen die met elkaar sociale en culturele realiteiten scheppen. … Dat ‘de structuren’ vaak

verpletterend en overweldigend en alles bepalend lijken te zijn voor hun zwakke individua-

liteit, heeft in laatste instantie met hun eigen ontwikkelingsstadium te maken en niet met de

structuren als zodanig, hoe machtig die in uiterlijke zin ook kunnen zijn”. 

Dessaur legt dus het primaat bij het individu. Zij verwijst naar het boeddhistisch
mens- en wereldbeeld dat “de mens in haar waarde laat als verantwoordelijk wezen,
dat alle stappen...zelf moet doen. Niets en niemand anders dan jijzelf is uiteindelijk
verantwoordelijk voor wie je bent en voor wat je overkomt” (ib. 1987:27)242. 

Dessaur merkt ook op dat het in sommige kringen populaire ethisch neutra-
lisme niet tot ethische norm verheven moet worden. Op cruciale momenten is het
belangrijk de dingen bij hun naam te noemen, to call a spade a spade (ib.:57).
Bovendien hoeft ethische beoordeling geen veroordeling in te houden. Het is moge-
lijk begrip, mededogen en empathie op te brengen voor mensen wier gedrag je ten
strengste moet veroordelen (ib.). 

Zo kan ook het vigerende arbeidsethos in Sub-Sahara Afrika beoordeeld en
geanalyseerd worden, met het oogmerk aanwijzingen te genereren die een verande-
ringsproces op gang kunnen brengen. Het simpelweg negeren van de cruciale rol
van het arbeidsethos in het ontwikkelingsproces zet in ieder geval geen zoden aan
de dijk. 

19.3 De onaantastbare status 

van cultuur 
Het gezegde ‘verbeter de wereld, begin bij jezelf’ is van toe-

passing op Afrikaanse leiders en burgers én op de westerse wereld. Zowel de collec-
tieve politieke wil als de individuele motivatie om veranderingen te bewerkstelligen
komen uiteindelijk uit individuen voort. Externe factoren kunnen niet dominant
zijn geweest in het falende ontwikkelingsproces, hoe belangrijk de internationale
context ook voor Afrika was, is en zal zijn. De laatste zin in het boekje
‘Ontwikkelingshulp aan Afrika. Hoe komen we ervan af?’ van de Malinese historicus
Tidiane Diakite luidt: “Afrika, sta op en red jezelf”243. 

Van der Veen zegt (2002:418):

“Een veel gemaakte vergelijking is die tussen Ghana en Thailand. Bij de onafhankelijkheid van

Ghana, in 1957, was dat land even rijk als Thailand (dat overigens nooit een kolonie was). Aan

het begin van de 21e eeuw waren deze landen in alle opzichten een wereld van elkaar verwij-

derd: Thailand was gemoderniseerd, Ghana niet. De gevolgen voor welvaart en armoede waren

enorm. 

Of vergelijk een ander willekeurig koppel: Zambia en Zuid-Korea. De Zambianen waren bij

de onafhankelijkheid, in 1964, gemiddeld bijna twee keer zo rijk als de Zuid-Koreanen. Rond

de eeuwwisseling waren de Zuid-Koreanen echter gemiddeld maar liefst 27 maal zo rijk als de

Zambianen! Het is onzin dit enorme verschil te verklaren met een beroep op de internationa-

le economische omgeving, die immers voor al deze landen in grote lijnen dezelfde was”. 
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Met betrekking tot ontwikkelingshulp merkt Van der Veen (ib.) op dat extra geld voor
Afrika geen wezenlijk verschil had gemaakt, gezien de interne omstandigheden waar-
in de aanwending van het geld het probleem was244. Het rendement op investeringen
was klein. Nigeria bijvoorbeeld beschikt al enkele decennia jaarlijks over enkele
miljarden dollars uit de oliewinning, maar “ten tijde van de onafhankelijkheid...in
1960 leefde ongeveer 25 procent van de bevolking onder de armoedegrens, in 2000
was dat circa 70 procent” (ib.). 

Van der Veen (ib.) merkt ook op dat de door de koloniale machthebbers getrokken
grenzen en het tropische klimaat vaak als redenen worden genoemd voor de achter-
blijvende Afrikaanse ontwikkeling. Deze ‘neutrale’ oorzaken of oorzaken waar Afrika
‘niets aan kan doen’ verliezen echter aan kracht wanneer ontwikkelingen in andere
delen van de wereld in ogenschouw worden genomen. 

Zo laat bijvoorbeeld de absurde grens tussen Nederland en België zien dat natie-
vorming en ontwikkeling wel degelijk mogelijk zijn wanneer grenzen bepaald zijn
door de grilligheid van de geschiedenis. En zo behoren de Scandinavische landen
met een zeer mensonvriendelijke natuur tot de rijkste landen ter wereld. 

Van der Veen (ib.:419) verwijst naar de ontwikkelingen in China en merkt op: 

“Het voorbeeld van China laat zien hoezeer de binnenlandse omstandigheden, met name de

wisselwerking tussen politiek en cultuur, bepalend zijn voor de kans op modernisering. Reeds

lange tijd heerste in het Westen de mening dat China in staat moest zijn welvarend te worden,

gezien enkele opvallende culturele eigenschappen van Chinezen, zoals grote werklust, leer-

gierigheid, goede organisatie en krachtige motivatie. Chinezen buiten China lieten zien waar

dat toe kon leiden. 

In China zelf konden de Chinezen deze kwaliteiten echter niet ontplooien, omdat het

Chinese politiek-maatschappelijke stelsel nog premodern was, gericht op de status-quo. ... Pas

rond 1990 [begon] de staat de economie los te laten en [werd] marktwerking geïntroduceerd.

Deze hervormingen vielen in vruchtbare bodem. ... De welvaart in China neemt in onvoorstel-

baar tempo toe. Dat de internationale economische omgeving of de Chinese geografie of

natuur daarbij gunstig of ongunstig zouden zijn, is irrelevante bijzaak. Het zijn vooral de inter-

ne factoren van politiek en cultuur die bepalend zijn”. 

Politieke en culturele factoren zijn door donoren echter nauwelijks of niet te beïn-
vloeden: geld kan hier weinig uitrichten (ib.:359). 

Van der Veen refereert aan het werk van Gunnar Myrdal (1968) die reeds in de
jaren zestig over de zwakke staat in veel ontwikkelingslanden sprak. 

“[Myrdal] zag als het centrale kenmerk van een zwakke staat dat deze geen greep op de mensen

had. De burgers konden zich gemakkelijk aan wetten en regels onttrekken. Ieder ging zijn

gang, met gezamenlijk een minimaal ontwikkelingseffect. Sterke staten moesten de burgers

‘vangen’ of disciplineren. Kortom: hun gedrag beïnvloeden. Hier legde Myrdal een verband

tussen staat en politiek enerzijds en cultuur anderzijds. Een dergelijk verband is sindsdien vrij-

wel nooit meer aangebracht. ‘Cultuur’ kreeg een soort religieuze status; er mocht niet aan

getornd worden. 

Onder het mom dat vele wegen naar Rome (welvaart) konden leiden, werd niet of nauwelijks

gesignaleerd dat bepaalde culturele kenmerken in ontwikkelingslanden vooruitgang in de weg
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stonden. Ook na 2000 leek ‘cultuur’ haar onaantastbare positie te behouden. Staten moesten de

orde handhaven, diensten verlenen, faciliteren of wat dan ook, maar nooit hoorde je dat staten

invloed moesten uitoefenen op het gedrag van hun burgers, dus op de cultuur van de bevolking.

De enige uitzondering hierop was wellicht de bestrijding van corruptie. Zelfs ten behoeve van

de bestrijding van aids bleef gedragsbeïnvloeding feitelijk taboe” (Van der Veen 2002:379). 

Het is duidelijk dat een sterke staat alleen niet voldoende is om ontwikkeling tot
stand te brengen. De voormalige communistische staten in Oost-Europa waren
‘sterk’, hadden een stevig bestuur, maar door fout beleid kwam welvaart niet van de
grond. De disciplinering van burgers (gedragsbeïnvloeding) door een effectieve staat
is desalniettemin een belangrijke factor in het ontwikkelingsproces, maar wel in
combinatie met goed beleid en bewustzijnsontwikkeling. 

We hebben eerder gezien dat de nog sterke economy of affection en de zwakke
formele staat in Sub-Sahara Afrika niet bevorderlijk zijn voor het bereiken van een
hoog niveau van welvaart en welzijn. Uit het gegeven dat het culturele kenmerk
arbeidsethos slechts tweemaal (min of meer terloops) wordt vermeld in Van der
Veens overigens uitstekende boek, kunnen we opmaken dat dit specifieke aspect van
de cultuur voor hem geen cruciaal onderdeel is van het ontwikkelingsdebat (zoals
trouwens in zowat alle ontwikkelingsliteratuur)245. De zwakke formele staat in
Afrika is niet in staat gebleken om een modern arbeidsethos af te dwingen
(hoofdstuk 10). 

Vooral het onvermogen culturele kenmerken te beïnvloeden heeft tot de wel-
haast religieuze status van cultuur geleid. Het was simpelweg niet mogelijk om
culturele kenmerken snel te veranderen, dat was veeleer een proces van eeuwen (zie
ook hoofdstuk 22). Maatschappijen en culturen zijn niet statisch en veranderen
altijd, maar effectieve en efficiënte methoden om culturele veranderingen te
bewerkstelligen waren niet beschikbaar. Dit is waarschijnlijk ook één van de rede-
nen waarom het arbeidsethos in het ontwikkelingsdebat doodgezwegen wordt. 

In Diagram 3 in hoofdstuk 16 (een holistisch kader voor multi-dimensionele ont-
wikkeling) is de categorie van culturele en persoonlijkheidsfactoren de meest naar
binnen gelegen categorie die in de ontwikkelingsliteratuur ter sprake komt, hoewel
zelden (wel in Van der Veens boek trouwens). De bewustzijnsfactoren liggen nog
meer ‘naar binnen’ en omvatten alle overige factoren. Een focus op deze meer onaf-
hankelijke factoren is dan het meest praktische wat men kan ondernemen.
Bewustzijnsontwikkeling is een praktische aangelegenheid, juist omdat de bewust-
zijnsfactoren in een steunpunt en hefboom met brede impact voorzien. 

19.4 Geografische generaliseringen 

en culturele nuanceringen
De kern van de huidige ontwikke-

lingssamenwerking is het nogal abstracte werken aan de verbetering van structuren.
“Structuren functioneren echter alleen naar wens als ze op een goede wijze ver-
bonden zijn met mensen” (Van der Veen 2002:381). Oftewel, de Afrikaanse burgers
moeten mede-eigenaar van de staat worden. De wisselwerking tussen staten en
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burgers vindt via het collectieve bewustzijn plaats, de kwaliteit waarvan door indi-
viduen bepaald wordt. Dus weer: verbeter de wereld, begin bij jezelf. 

Mbeki’s oproep tot een Afrikaanse renaissance moet in deze context gezien
worden. Dit renaissancebegrip roept vragen van inhoudelijke aard op, zoals Van der
Veen (ib.:140-41) aangeeft: 

“De Afrikaanse renaissance verwijst naar een verleden van geheel Afrikaanse snit, maar schetst

een toekomst die naadloos aansluit bij de vooruitgangsidealen van de Europese Verlichting.

Kunnen deze idealen, zoals democratie, sociale rechtvaardigheid en welvaart, verwezenlijkt

worden op basis van Afrikaanse tradities en waarden? Welke waarden en tradities zijn dat dan?

Wat moet behouden blijven en wat moet veranderen? Mbeki zegt daar vrijwel niets over. 

Zijn programma voor de toekomst is vrijwel geheel westers van inhoud, waarbij het

Afrikaanse aspect, zo lijkt het, vooral betrekking heeft op de motivatie om die route met succes

te doorlopen. Afrikanen moeten trots zijn op zichzelf opdat zij de kracht zouden vinden de

sprong vooruit te maken. ... [De huidige houding van hulpafhankelijkheid] verschafte het

stereotiepe koloniale beeld van de Afrikaan als futloos en ongedisciplineerd wezen een nieuwe

hardnekkigheid. Om uit de situatie van afhankelijkheid te ontsnappen was een andere

houding nodig, een houding van trots, onder meer op de eigen historie. 

Hierop trachtte Mbeki met zijn denkbeelden over een Afrikaanse renaissance invloed uit te

oefenen. De Afrikaanse houding moest veranderen, er moest een energiebron van zelfvertrou-

wen worden aangeboord waaruit Afrikaans initiatief, creativiteit, individualiteit en onder-

nemerszin zouden opwellen”. 

Het belang van dit renaissancebegrip lijkt dus vooral te liggen in de inspiratie die
ervan moet uitgaan. Volgens Van der Veen (ib.:425) is een Afrikaanse renaissance op
dit moment voor de meeste Afrikanen echter nog een fata morgana. Veranderingen
van houdingen en gedragingen zijn niet gemakkelijk tot stand te brengen, zoals bij-
voorbeeld de langdurige historie van de disciplinering tot arbeid in Europa aantoont
en meer recent ook de aids-bestrijding in Afrika. 

De uiteindelijke energiebron van zelfvertrouwen en andere eigenschappen is het
veld van zuiver bewustzijn. En dit niveau van transcendent bewustzijn kan niet aan-
geboord worden door louter retoriek gericht op inspiratie en motivatie. Als door
praten de wereld veranderd kon worden, dan zou ook Afrika er nu aanzienlijk beter
voor staan. Tijdsinvestering in bewustzijnsontwikkeling is nodig om inspiratie en
motivatie ‘van binnenuit’ te genereren. 

Met betrekking tot de onvoorspelbaarheid van de toekomst zegt Landes (2002):

“Een veelgemaakte fout in wat men graag wetenschappelijke geschiedschrijving noemt, is dat

men ervan uitgaat dat de deugden van vandaag automatisch ook die van morgen zullen zijn,

en dat een factor die één keer positief resultaat gehad heeft, altijd goede vruchten zal afwerpen.

Zo gaat het niet in de geschiedenis. ... Andere omstandigheden vereisen andere strategieën

(ib.:410,411). ... 

...Nuanceringen en generaliseringen [sluiten] elkaar helemaal niet uit. Het spreekt vanzelf

dat alles complexer is dan het zich laat aanzien. Alles is in eerste instantie uniek. Dit neemt

echter niet weg dat we moeten proberen te vereenvoudigen, patronen moeten zoeken, anders

blijven we zitten met een zak vol losse feiten” (ib.:438). 
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Mijn nadruk op bewustzijnsontwikkeling is een soort ‘geografische generalisering’
omdat deze benadering universeel toepasbaar is. De tijd- en plaatsgebonden normen
die door (onder andere) bewustzijnsontwikkeling tot stand komen, zijn echter altijd
culturele nuanceringen. De details van de Afrikaanse renaissance zijn onvoorspel-
baar maar bewustzijnsontwikkeling faciliteert deze wedergeboorte246. 

Landes’ opmerking over de noodzaak van generaliserende patronen herinnert
aan Diamonds poging om via primaire geografische factoren tot een omvattende
analyse van de grote verschillen in continentale ontwikkeling te komen (hoofdstuk
8). Diamonds Diagram 1 over primaire en secundaire factoren is een verdienstelijke
generaliserende simplificatie die het mogelijk maakt een hoop anderszins losse
feiten te ordenen. Hoe verhoudt Diamonds diagram zich tot mijn Diagram 3 (een
holistisch kader voor multi-dimensionele ontwikkeling: paragraaf 16.1)? 

Diagram 1 benadrukt vooral geografische (continentale assen) en ecologische
factoren (het aantal domesticeerbare wilde plant- en diersoorten). In Diagram 3
bevat de meest naar buiten gelegen categorie (wetenschappelijke factoren) de weten-
schappen geografie en ecologie. In Diagram 3 staan alle categorieën van factoren in
wisselwerking met elkaar, maar de binnenste categorieën leggen meer gewicht in de
schaal. Culturele factoren zijn derhalve doorslaggevender dan ecologische factoren,
wat in tegenspraak lijkt met Diamonds visie. 

Deze schijnbare tegenstelling wordt veroorzaakt door de verschillende tijds-
dimensies van de twee diagrammen. Diamonds diagram is een geografische genera-
lisering die het brede patroon van de geschiedenis weergeeft van ongeveer
11.000 v.Chr. tot 1.500 n.Chr. Diagram 3 heeft daarentegen betrekking op de moder-
ne tijd, op de tijd sinds de opkomst van de westerse wetenschap rond 1.500 n.Chr.
Terwijl Diamonds brede generaliserende analyse wellicht juist is, legt mijn diagram
de nadruk op een gedetailleerde culturele nuancering die noodzakelijk is om het
verdere verloop van de geschiedenis te kunnen begrijpen. In zekere zin vullen de
twee diagrammen elkaar aan. 

In Diagram 3 omvat de meer naar binnen gelegen factor cultuur (categorie 3) de
factor geografie (categorie 8). Geografie omvat niet de factor cultuur. Hoewel in
Diagram 3 een wisselwerking tussen geografie en cultuur wordt verondersteld, is de
factor cultuur doorslaggevender (op de middellange en korte termijn). 

In Diamonds diagram bestaan geografische systemen (continentale assen en
natuurlijke barrières) onafhankelijk van culturele systemen, zoals het geval was in
het verre verleden voordat de mens over moderne technologie beschikte. Maar in de
huidige tijd worden geografische systemen gedeeltelijk door culturele systemen
overvleugeld (bijvoorbeeld door het gebruik van moderne transportmiddelen). 

In Diamonds visie (gericht op de heel lange termijn) worden culturele systemen
door geografische systemen gevormd: in zijn diagram komt de enige culturele
(ondergeschikte) factor (politieke organisatie, religie en schrift) tot stand onder
invloed van primaire geografische factoren. Er is echter geen wisselwerking tussen
cultuur en geografie: ondergeschikte factoren kunnen de primaire factoren niet
beïnvloeden. In mijn diagram ligt de nadruk meer op culturele factoren (waaronder
het arbeidsethos) en de onderliggende bewustzijnsfactoren. 

Naast een verschil in natuurlijke hulpbronnen – wat een kwestie van puur geluk
of pech is – zijn cultuur en instituties belangrijk. Een combinatie van geografische
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en culturele factoren is de meest voor de hand liggende verklaring van verschillen
in ontwikkeling. Geografische generaliseringen (op de lange termijn en over grote
arealen) en culturele nuanceringen (voor de altijd bestaande variatie op kortere ter-
mijn en over kleinere arealen) zijn beide noodzakelijk. Het is echter waarschijnlijk
dat culturele en persoonlijkheidsfactoren in de toekomst meer gewicht in de schaal
zullen leggen dan geografische en ecologische factoren. 

19.5 Herwaardering van 

fysieke arbeid 
In het preïndustriële Sub-Sahara Afrika (een door kleine

boeren gedomineerde samenleving) zal arbeid gebaseerd op menselijke spierkracht
nog lange tijd een belangrijke rol spelen. Het vaak zware lichamelijke werk in de
landbouw trekt vooral de jongere generaties niet erg aan. Dit levert op het platte-
land problematische toestanden op, nog verergert door de aids epidemie. 

Het is moeilijk te voorzien in welke industriële sectoren Sub-Sahara Afrika winst-
gevend zou kunnen concurreren met het rijke westen en met opkomende industrie-
staten elders. De huidige achterstand op velerlei terreinen is erg groot en quick-fix
solutions gebaseerd op technologische, economische, politieke of sociaal-culturele
maatregelen zijn niet voorhanden. 

Als Sub-Sahara Afrika winstgevend wil concurreren op de wereldmarkt met wat
voor producten of diensten dan ook, dan zal het een meer westers georiënteerd
arbeidsethos dienen te ontwikkelen. Een andere optie is dat Sub-Sahara Afrika zich
voorlopig afschermt van de wereldmarkt, zoals eerder bepleit door Ferdinand van
Dam. 

Of Sub-Sahara Afrika de industriële fase kan overslaan en rechtstreeks van een
pre- naar een postindustrieel stadium kan gaan, is nog maar de vraag. In theorie is
dat misschien mogelijk maar in de praktijk ontbreken in Sub-Sahara Afrika de
kennis, vaardigheden en infrastructuur die een postindustriële diensten- of kennis-
samenleving nodig heeft. Bovendien vereist een sterke concurrerende kennisecono-
mie ook een ander arbeidsethos. 

In Sub-Sahara Afrika wordt werk vaak hoger gewaardeerd naarmate het verder
afstaat van de feitelijke productie van goederen en diensten (de white collar mentality
van vooral geschoolde mensen). Het overgrote deel van de bevolking is echter nog
boer en de ontwikkeling van de landbouwsector kan niet plaatsvinden zonder vuile
handen en voeten te krijgen. 

Een (her)waardering van fysieke arbeid is dringend noodzakelijk omdat 1) de
landbouwsector onvermijdelijk als motor van de economie zal moeten functione-
ren; 2) een onevenredig grote bijdrage aan de totale arbeidsinput van plattelands-
vrouwen afkomstig is; en 3) de toenemende afkeer van – en gebrek aan respect voor
– fysieke arbeid van stedelingen en jongere generaties omgebogen moet worden.
Vooral het relatief zwakke arbeidsethos van mannen – waarvan velen liever lui dan
moe zijn, vooral mogelijk gemaakt door ongelijke genderverhoudingen – dient aan-
gepakt te worden. 
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19.6 De standaardisering 

van de tijd 
Naast het arbeidsethos is ook de omgang met tijd belangrijk.

Achterhuis (2004) maakt met twee historische voorbeelden duidelijk hoezeer de
westerse dagelijkse omgang met de tijd “die wij tegenwoordig vaak als natuurlijk en
vanzelfsprekend beschouwen, gestempeld is door historische ontwikkelingen van
economie en technologie”. Het ontstaan van het moderne arbeidsethos is het eerste
voorbeeld. 

Achterhuis erkent dat het calvinisme een belangrijke rol heeft gespeeld in de
aanvankelijke verbreiding van het arbeidsethos (Webers these). Maar daarnaast
onderstreept hij dat “de druk vanuit de economie gekoppeld aan de technologische
ontwikkelingen in de beginnende industrie zeker in een vervolgfase steeds zwaarder
gingen wegen”. Hij geeft een citaat van Erich Fromm (1972a:49,50): 

“De economische ontwikkeling naar het kapitalisme werd door belangrijke wijzigingen in de

psychologische atmosfeer begeleid. Een geest van rusteloosheid begon tegen het einde der

Middeleeuwen het leven te doordringen. Het moderne begrip van tijd ging zich ontwikkelen.

Minuten kregen waarde. ... Men ging nu het bestaan van te veel vrije dagen als een ramp

beschouwen. ... Een nieuwe houding tegenover de arbeid ontplooide zich met [grote] kracht”. 

Achterhuis benadrukt echter dat de volksmassa’s hun traditionele visie op arbeid en
tijd (arbeid als noodzaak) niet zomaar hebben opgegeven. De strijd over de vrije tijd
duurde voort tot in de negentiende eeuw. “Het protestantisme [een protestreligie]
was daarom alleen al zo belangrijk voor de arbeidsmoraal, omdat het erin slaagde
[het grote aantal kerkelijke] feestdagen grotendeels af te schaffen” (Achterhuis 2004). 

Het tweede voorbeeld van de manier waarop economie en technologie de wester-
se tijdsbeleving gaandeweg hebben beïnvloed, is de invoering van de standaardtijd.
Ook deze is moeizaam tot stand gekomen. Pas in 1884 werd de Greenwich Mean Time
ingesteld en de wereld in 24 tijdzones verdeeld. Vooral de druk uit de toentertijd
economisch belangrijke spoorwegsector en de technologische ontwikkeling van de
telegraaf leidden tot de standaardisering van de tijd. 

De afschaffing van vele lokale tijden (gebaseerd op de zonnetijd) en de invoering
van één vaste wereldtijd maakte niet alleen de ontwikkeling van de natiestaat moge-
lijk, maar ook het globaliseringproces. “De invoering van de standaardtijd werd door
velen beleefd als de ultieme disciplinering en rationalisering van het leven” (ib.). 

Er was breed protest tegen de normalisering van de menselijke levenstijd. Zo
omschreef de filosoof Bergson in het begin van de negentiende eeuw tijd “als duur,
als een stroom die niet netjes in deeltjes te hakken of af te bakenen is” (ib.). Maar
ondanks Bergson verdwijnt de duur steeds meer uit het westerse leven en maakt
plaats voor de ervaring van losse momenten, voor gefragmenteerde aandacht. 

De mobiele telefoon en de e-mail leiden tot online compulsive disorder (OCD): “de
moderne mens die permanent online moet zijn laat zich door de techniek dwingen
elke eigen tijdsorde op te geven” (ib.). ‘De tirannie van het moment’ resulteert in een
gefragmenteerde tijdsbeleving (Eriksen 2003). 
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De postmoderne tendens in het omgaan met de tijd – de westerse tijdsbeleving – is
dus gedurende eeuwen voorbereid en sterk vanuit de economie gestructureerd.
Zowel Achterhuis (2004) als De Beer (2001) verwijzen naar Sennett (1998). Die betoogt
dat de eisen die op de moderne flexibele arbeidsmarkt aan werkenden worden
gesteld op gespannen voet staan “met de deugden die buiten de sfeer van het werk
het meest worden gewaardeerd, zoals trouw, loyaliteit en naastenliefde...” (De Beer
2001:331). Dit leidt tot een ‘corrosie van het karakter’. 

De geest van rusteloosheid en de tirannie van het moment in de postindustriële
wereld resulteren in allerlei lichamelijke en mentale klachten. Hoewel een discipli-
nering en rationalisering van het leven in Sub-Sahara Afrika onvermijdelijk lijken
– althans indien men in de mondiale economie wil participeren – zouden de nega-
tieve neveneffecten vermeden moeten worden. 

In de informele economy of affection spelen deugden zoals trouw en loyaliteit nog
een belangrijke rol. Tegelijkertijd belemmert deze economy of affection echter de ont-
wikkeling van een formele moderne economie. De transformatie van de economy of
affection in een moderne economie zou moeten plaatsvinden met behoud van het
goede. 

Sub-Sahara Afrika heeft vooral baat bij een langetermijnhorizon omdat de
achterstand op velerlei terrein gigantisch is en shortcuts to progress niet voorhanden
zijn. De culturen van Sub-Sahara Afrika worden echter gekenmerkt door een korte-
termijnoriëntatie (zie paragraaf 20.7). 

Ook de kortetermijnhorizon van het huidige westerse aandeelhouderskapita-
lisme is in tegenspraak met een langetermijnvisie. Ze wordt gekarakteriseerd door
een voortdurende tijd- en geldhonger. Ondanks de langetermijninterdependenties
tussen het Noorden en Zuiden is de westerse aandeelhouderseconomie niet in het
Afrikaanse ‘Verweggistan’ geïnteresseerd. 

19.7 Sociaal, cultureel en 

spiritueel kapitaal 
Aangaande de illusie dat men de waarden en

normen die op werk betrekking hebben gemakkelijk zou kunnen veranderen, zegt
Béteille (2002):

“By any standard, the conditions of work in less-developed and transitional economies are

often appalling. There is bonded labour, exploitation of women and abuse of children. Such

conditions are a challenge to the conscience of right-minded people the world over. But they

are different not only from the conditions that now prevail in the advanced industrial

societies, but also from those that generally prevailed in stable agrarian communities before

the advent of industrial capitalism. The social organization of work, whether in relatively table

agrarian communities or in rapidly changing industrial societies, is governed by a variety of

factors: technology, size and density of population, social morphology, economic policy, legal

rules, and religious and cultural traditions. … 

The various elements act upon one another, and no single one among them, whether tech-

nology or religion, may be said to have a decisive or determining influence on all the others.
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New technology does bring about changes in the conditions of work, but so do new laws; and

it would be futile to try to make a radical change in those conditions by altering any one

element without considering all the others. 

The value assigned to work and the norms for the regulation of work are not the same every-

where or at all times. ‘Value’ here refers to culturally prescribed ends, and ‘norms’ refer to

regulatory rules. There is no society without its own culturally prescribed ends and none with-

out its own regulatory rules, although values and norms as defined above are neither invari-

ant nor immutable. … Norms and values change over time, but they do not change at the will

and pleasure of well-intentioned individuals or even of benevolent organizations. Major social

changes are in large part the unintended consequence of the actions of innumerable individ-

uals and other social agents”. 

Voor werk in een organisatieverband zijn vertrouwen (sociaal kapitaal) en inspiratie
(cultureel kapitaal) onontbeerlijk. Ze resulteren in cohesie en motivatie (Kombrink
en Klamer 2004). De dominante economische denkwijze wordt echter gekenmerkt
door een houding van ‘meten-is-weten-is-managen’ resulterend in een ‘economise-
ring’247. Sociale en culturele aspecten komen nagenoeg niet aan bod. 

“Dat vertrouwen een essentiële rol speelt in het functioneren van een economie, is onder meer

naar voren gebracht door de sociale wetenschapper Francis Fukuyama (1995) in zijn gelijk-

namige boek Trust. Vertrouwen reduceert de transactiekosten. Regio’s en landen waar sprake is

van een sterke mate van vertrouwen – wat hij de high-trust societies noemt – zijn om die reden

economisch succesvoller dan landen waar het fundamenteel ontbreekt aan onderling

vertrouwen – de low-trust societies. Daarmee maakt hij een economische vertaalslag van wat soci-

ologen hebben getypeerd als het sociaal kapitaal, ofwel het vermogen van mensen om op

vrijwillige basis een groep of organisatie te vormen en samen te werken voor een gemeen-

schappelijk doel. ... 

Het sociaal kapitaal is gerelateerd aan de civil society, het maatschappelijke middenveld met al

zijn intermediaire organisaties tussen de overheid en de markt in... ... Zonder dit sociale weefsel

van organisaties kan een samenleving niet naar behoren functioneren. ... [Het sociaal kapitaal,

het gedeelde vertrouwen en de wederzijdse verbondenheid] is de basisvoorwaarde voor een

effectieve samenwerking en voor het sluiten van zakelijke overeenkomsten. ... Zonder enig

sociaal kapitaal is samenwerking in of tussen organisaties – en daarmee het verrichten van

productief werk – niet mogelijk. ... 

Mensen die informeel met elkaar praten, bouwen sociaal kapitaal op, niet zozeer in verga-

deringen, maar in vrijblijvende en ongestructureerde gesprekken. ... Bovendien wordt sociaal

vermogen gedeeld door alle betrokkenen van de organisatie en is het niet in het bezit van aan-

deelhouders. ... Het kost de nodige tijd om sociaal kapitaal op te bouwen en naar economische

maatstaven zijn die processen vaak buitengewoon inefficiënt en improductief. Vertrouwen

komt te voet en gaat te paard. Maar organisaties zijn meestal zo snel en effectief als de sociale

mechanismen het toelaten” (Kombrink en Klamer 2004). 

Sociaal kapitaal kortom doet organisaties ‘werken’. Men is dan zowel letterlijk als
figuurlijk in good company (Cohen and Prusak 2001). Een gebrek aan sociaal en
cultureel kapitaal uit zich op termijn onherroepelijk ook in de harde cijfers
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(Kombrink en Klamer 2004). Sociaal en cultureel kapitaal vormen de goodwill van
organisaties (Korver e.a. 2004). 

Als Fukuyama’s constatering dat high-trust societies economisch succesvoller zijn
dan low-trust societies correct is, dan zou de belabberde economische situatie in Sub-
Sahara Afrika het gevolg moeten zijn – althans gedeeltelijk – van een laag niveau
van onderling vertrouwen tussen burgers. Dat komt weliswaar overeen met veel van
mijn werk- en leefervaringen in deze regio, maar het algemene (m.i. foutieve) beeld
dat veel westerlingen van Sub-Sahara Afrika hebben is juist omgekeerd. Afrikaanse
samenlevingen zouden door een hoog niveau van onderling vertrouwen en samen-
werking gekarakteriseerd worden. 

Het arbeidsethos is een onderdeel van het cultureel kapitaal maar omdat het
arbeidsethos ook maatschappelijk gevormd wordt, is het tevens een aspect van
sociaal kapitaal (het arbeidsethos is meer dan een mentaliteit). Een productief
arbeidsethos resulteert in economisch kapitaal. Uiteindelijk komen het economisch,
sociaal, cultureel en politiek kapitaal in ‘menselijk kapitaal’ samen. Dit menselijk
kapitaal is de motor van niet alleen bedrijven maar van elke organisatievorm en dus
de gehele samenleving. Zowel het bedrijfsleven en de overheid als de intermediaire
civil society draaien op en om individuele mensen. 

De kwaliteit van deze individuele actoren en hun onderlinge samenwerking
staan centraal. De waarde van het menselijk kapitaal wordt bepaald door opleiding,
on-the-job training, werkervaring, kennis, vaardigheden, betrokkenheid en arbeids-
ethos, maar vooral ook door het niveau van het onderliggende individuele bewust-
zijn. Deze laatste factor zou men het spiritueel kapitaal kunnen noemen. 

De ontwikkelingssamenwerking is vooral op het genereren van economisch
kapitaal gericht, hoewel tegenwoordig sociaal en politiek kapitaal ook wat meer
aandacht krijgen. Omdat het niet zo duidelijk is hoe politiek, sociaal en cultureel
kapitaal snel opgebouwd (en gemeten) kunnen worden, zal de fixatie op economisch
kapitaal nog wel even voortduren. Diagram 3 maakt echter inzichtelijk dat de
binnenste categorie van spiritueel kapitaal het meeste gewicht in de schaal legt en
daarom niet verwaarloosd mag worden. 
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20 
Culturele dimensies en 
arbeidsethos 

“If Africa’s challenges appear daunting, let us remember: for every ‘Afro-pessimist’ today, there

was an ‘Oriental fatalist’ just 40 years ago”. 

Paul Wolfowitz, President of the Worldbank, on the recent economic rise of South Korea. ‘Neo-optimism’. The

World in 2006, The Economist, 2005. 

In dit hoofdstuk wordt het culturele karakter van het arbeidsethos nader bekeken.
Dit wordt gedaan aan de hand van Hofstede’s (1994) boek: Cultures and Organizations.
Software of the Mind. Intercultural Cooperation and its Importance for Survival. Hoewel
Hofstede’s boek niet specifiek over ontwikkelingssamenwerking gaat, komen inter-
culturele ontmoetingen in de context van ontwikkelingssamenwerking wel kort ter
sprake. Zijn boek biedt interessant materiaal voor een beter begrip van het culture-
le aspect van het arbeidsethos248. 

20.1 Cultuur als collectieve 

mentale software
Hofstede (1994:14) onderscheidt vijf dimensies van

nationale culturen: machtafstand (van klein tot groot), collectivisme versus indivi-
dualisme, femininiteit versus masculiniteit, onzekerheidvermijding (van zwak tot
sterk) en langetermijn- versus kortetermijnoriëntatie. Deze dimensies of ‘verschillen
tussen culturen op nationaal niveau’ zijn empirisch gevonden in onderzoek in meer
dan 50 landen. 

Cultuur is mentale software. Onder cultuur verstaat Hofstede de collectieve pro-
grammering van de geest (mind) die de leden van de ene groep of categorie van
mensen onderscheidt van de andere (ib.:5). Cultuur wordt geleerd, niet geërfd. Het
komt voort uit een specifieke sociale omgeving, niet uit iemands genen. 

Men dient een onderscheid te maken tussen cultuur en persoonlijkheid. Terwijl
een cultuur specifiek is voor een bepaalde groep mensen en geleerd wordt, is de
persoonlijkheid specifiek voor een individu en gedeeltelijk aangeleerd, gedeeltelijk
geërfd. Overerving vindt plaats door middel van iemands unieke set van genen,
terwijl leren wordt beïnvloed door zowel de collectieve programmering (cultuur) als
unieke persoonlijke ervaringen. 

In het holistische kader voor het multi-dimensionele ontwikkelingsproces
(Diagram 3) vormen culturele en persoonlijkheidsfactoren één categorie. Waar de
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grens tussen cultuur en persoonlijkheid precies ligt, blijft een discussiepunt onder
sociale wetenschappers (ib.). 

Hofstede onderscheidt vier manifestaties van cultuur: symbolen, helden, rituelen
en waarden (ib.:7). Wanneer deze manifestaties worden weergegeven als de lagen van
een ui, dan zijn symbolen de meest oppervlakkige manifestatie van cultuur en
waarden de diepste, met helden en rituelen er tussenin (ook Diagram 3 is zo’n ui-
diagram). De symbolen, helden en rituelen kunnen worden samengevat als ‘praktij-
ken’. Ze zijn zichtbaar voor buitenstaanders maar hun culturele betekenis is
onzichtbaar en ligt juist in de interpretatie die insiders aan deze praktijken geven. 

De kern van cultuur wordt gevormd door waarden. Waarden zijn brede tenden-
sen om bepaalde zaken boven andere te verkiezen (ib.:8). Waarden hebben een plus
en minus kant, bijvoorbeeld slecht versus goed, lelijk versus mooi, abnormaal versus
normaal, irrationeel versus rationeel en paradoxaal versus logisch. Waarden zijn één
van de eerste dingen die kinderen leren, niet bewust maar impliciet. 

Ontwikkelingspsychologen geloven dat de meeste kinderen rond hun 10e levens-
jaar hun systeem van grondwaarden al stevig verankerd hebben, en dat na die leeftijd
veranderingen moeilijk zijn door te voeren. Omdat ze zo vroeg in het leven verkregen
worden, blijven vele waarden onbewust. Daarom kunnen ze niet bediscussieerd
worden, noch kunnen ze direct door buitenstaanders worden waargenomen. Ze
kunnen slechts afgeleid worden uit de manier waarop mensen onder verschillende
omstandigheden handelen. 

Volgens Hofstede (ib.:9) zijn normen standaarden voor waarden249. Het arbeids-
ethos kan als interne waarde en externe norm gezien worden (hoofdstuk 19). Als de
waarde ‘hard werken’ is, dan is de norm bijvoorbeeld ‘8 uur per dag’. De norm is een
soort statistische grootheid die de daadwerkelijke keuze van mensen weergeeft. In
Diagram 3 wordt de norm voor werken bepaald door de buitenste categorieën 3 t/m
8 (achtereenvolgens culturele en persoonlijkheid factoren, sociaal-structurele, poli-
tieke, economische, technologische en wetenschappelijke factoren). 

Hierboven werd betoogd dat de meeste kinderen rond hun 10e jaar hun waarden
reeds stevig verankerd of geïnternaliseerd hebben. In Diagram 5 wordt het arbeids-
ethos voornamelijk via de mechanismen gehoorzaamheid en identificatie ontwikkeld.
Kinderen gehoorzamen aan – en identificeren zich met – hun (al dan niet hard-
werkende) ouders, schoolleraren en religieuze leiders (via de pijlen 1, 2 en 4). Indien
het waar is dat na het 10e levensjaar veranderingen in waardepatronen moeilijk
gerealiseerd kunnen worden, dan kan het belang van een vroege internalisering van
levensbevorderlijke waarden niet genoeg benadrukt worden. 

Volgens Hofstede (ib.:16) is religieuze affiliatie op zich minder cultureel relevant
dan vaak wordt aangenomen. De adoptie van een bepaalde religie schijnt evenzeer
resultaat van eerder bestaande culturele waardepatronen te zijn, als oorzaak van
nationale culturele verschillen. Alle grote religies van de wereld hebben met diepe
schisma’s te maken gehad. Culturele verschillen tussen groepen gelovigen hebben
altijd een belangrijke rol in zulke schisma’s gespeeld. 

De Reformatie in de Rooms Katholieke Kerk in de 16e eeuw bijvoorbeeld betrof
oorspronkelijk geheel Europa. In landen die meer dan duizend jaar eerder tot het
Romeinse Keizerrijk hadden behoord, herstelde een Contra-Reformatie echter het
gezag van de Rooms Katholieke Kerk. Uiteindelijk was de Reformatie alleen succes-
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vol in landen zonder een Romeinse traditie. Ofschoon nu de grootste gedeelten van
Noord- en Zuid-Europa respectievelijk protestant en rooms katholiek zijn, is het niet
deze religieuze splitsing die ten grondslag ligt aan de culturele verschillen tussen
Noord en Zuid maar veeleer de erfenis van het Romeinse Keizerrijk. Dit sluit niet uit
dat wanneer een religie zich eenmaal gevestigd heeft, ze de waardepatronen
versterkt op grond waarvan ze geadopteerd werd door deze tot kernelementen van
haar leer te maken (ib.). 

Hofstede (ib.:17) merkt ook op dat er duidelijke generatieverschillen in symbolen,
helden, rituelen en waarden bestaan. Deze worden echter vaak overdreven. Klachten
over jongeren die de waarden van ouderen niet langer respecteren zijn op
Egyptische papyrus rollen van 2.000 v.Chr. gevonden. Veel verschillen in praktijken
en waarden tussen generaties zijn normale attributen van leeftijd die zich met elk
volgend paar van generaties herhalen. Als bijvoorbeeld jonge Turken Coca-Cola
drinken heeft dat niet noodzakelijkerwijs invloed op hun houding tegenover auto-
riteit. Generatieverschillen hebben vaak betrekking op de relatief oppervlakkige
sferen van symbolen en helden, op mode en consumptie bijvoorbeeld. In de sfeer van
waarden, de fundamentele houdingen tegenover het leven en andere mensen,
verschillen jonge Turken evenveel van jonge Amerikanen als oude Turken van oude
Amerikanen. Er is geen bewijs dat de nationale culturen van hedendaagse generaties
convergeren (ib.). Culturen als de gedeelde mentale software van mensen in ver-
schillende landen zijn redelijk duurzaam. 

20.2 Machtafstand
De eerste culturele dimensie machtafstand wordt

door Hofstede (ib.:28) gedefinieerd als ‘de mate waarin de minder machtige leden
van instituties en organisaties in een land verwachten en accepteren dat macht
ongelijk verdeeld is’. Instituties zijn de basiselementen van een maatschappij zoals
familie, school en gemeenschap, terwijl organisaties de plaatsen zijn waar mensen
werken. In dit hoofdstuk zal ik me vooral op de culturele dimensies richten in zover
ze relevant zijn voor de werksituatie. De basis van culturele dimensies wordt echter
reeds in de familie- en eerste schooljaren gelegd. Kinderen modelleren zich naar de
voorbeelden van ouderen (ib.:32). 

De onderzoeksgegevens waar Hofstede zich op baseert omvatten 50 landen en
3 regio’s (waaronder Oost-Afrika). In Tabel 6 worden de relatieve scores voor de 5 cul-
turele dimensies in Oost-Afrika en Nederland gegeven. De regio Oost-Afrika is geko-
zen omdat dit boek over Sub-Sahara Afrika handelt en Nederland omdat ik het best
bekend ben met de culturele dimensies van mijn geboorteland250. 

Met betrekking tot de dimensie machtafstand laat Tabel 6 zien dat Oost-Afrika
en Nederland respectievelijk op een 21/23ste en 40ste plaats staan in het geheel van
50 landen en 3 regio’s251. De Oost-Afrikaanse landen hebben een relatief grote macht-
afstand en Nederland een relatief kleine. 

Hofstede (ib.:28) merkt op dat de populaire managementliteratuur over leider-
schap vaak vergeet dat leiderschap alleen kan bestaan als complement van onderge-
schiktheid (subordinateship). Autoriteit overleeft alleen daar waar het door gehoor-
zaamheid wordt begeleid (macht als een gevolg van participatie: paragraaf 13.5). 
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Maatschappijen met een grote machtafstand worden gekenmerkt door jongeren die
afhankelijk zijn van ouderen, een patroon van afhankelijkheid dat alle menselijke
contacten doordringt. Maar de mentale software van mensen in zulke
maatschappijen bevat ook een sterke behoefte aan afhankelijkheid (ib.:32). In maat-
schappijen met een kleine machtafstand daarentegen is een behoefte aan onafhan-
kelijkheid, die van jongs af aan wordt gestimuleerd. 

In Tabel 7 zijn een aantal belangrijke verschillen tussen maatschappijen met
betrekking tot de 5 culturele dimensies weergegeven. Deze tabel is toegespitst op het
arbeidsethos en de werksituatie252. De verschillen in Tabel 7 zijn opzettelijk gepola-
riseerd. De werkelijkheid zal meestal ergens tussen de twee tegengestelde polen van
de culturele dimensies in liggen. Zo scoren alle landen ergens op het continuüm in
machtafstand. De twee polen vormen de uiteinden van de continue lijn waarlangs
oplossingen voor het dilemma van menselijke ongelijkheid variëren (ib.:33). 

Families binnen landen ontwikkelen echter hun eigen familieculturen die van
de normen van hun maatschappij kunnen afwijken. Bovendien zijn de persoonlijk-
heden van sommige individuen sterk genoeg om met atypisch gedrag weg te komen. 

In de loop van het leven wordt weliswaar de relatie ouder-kind vervangen door
de relaties leraar-student, baas-ondergeschikte en autoriteit-burger, maar familie-
grondwaarden en gedragingen worden van de ene sfeer naar de andere meegeno-
men. Houdingen tegenover ouders (vooral vaders) en leraren, die een deel van onze
mentale programmering vormen, worden naar bazen overgedragen (ib.:35). 

Zo wordt in maatschappijen met een grote machtafstand de ideale baas als een
goede vader gezien. In Tanzania bijvoorbeeld worden superieuren vaak met baba
aangesproken door hun ondergeschikten (baba is vader in het Ki-Swahili). De
Tanzaniaanse bevolking refereert ook vaak aan de overheid als ‘de vader die voor
hen moet zorgen’. Zulk taalgebruik moet echter met een flinke korrel zout worden
genomen omdat de uncaptured peasantry in de economy of affection vooralsnog tamelijk
onafhankelijk van de overheid functioneert. 

341

E
en

 effec
tief, effic

iën
t en

 leven
sbevo

r
d

er
lijk

 a
r

beid
seth

o
s

Tabel 6: Relatieve scores voor 5 culturele dimensies in Oost-Afrika en Nederland 

Culturele Dimensie/ Oost-Afrika* Nederland Score verklaring

Land of Regio

Machtafstand 21/23 40 1-53 (groot-klein)

Individualisme 33/35 4/5 1-53 (individualistisch-

collectivistisch) 

Masculiniteit 39 51 1-53 (masculien-feminien) 

Onzekerheidvermijding 36 35 1-53 (sterk-zwak)

Langetermijnoriëntatie ?** 10 1-23 (lange termijn – 

korte termijn) 

(Gebaseerd op Hofstede 1994)

* De regio Oost-Afrika omvatte in Hofstede’s onderzoek de landen Ethiopië, Kenia, Tanzania en Zambia. 

** Met betrekking tot langetermijnoriëntatie kwamen in het onderzoek alleen de Afrikaanse landen Zimbabwe

en Nigeria voor, met scores 19 en 22 respectievelijk 
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Tabel 7: Belangrijke verschillen tussen maatschappijen met betrekking tot 5 culturele
dimensies, toegespitst op het arbeidsethos en de werksituatie

Grote machtafstand Kleine machtafstand 

Ongelijkheden tussen mensen worden verwacht en  Ongelijkheden tussen mensen moeten geminimali-

zijn gewenst seerd worden 

Hiërarchie in organisaties weerspiegelt de existentiële Hiërarchie in organisaties houdt een ongelijkheid 

ongelijkheid tussen hoger- en lagergeplaatsten van rollen in, die slechts voor het gemak is ingesteld 

Centralisatie is populair Decentralisatie is populair 

Wijde variatie in salaris tussen top en onderkant van Geringe variatie in salaris tussen top en onderkant 

de organisatie van de organisatie 

Ondergeschikten verwachten dat ze verteld wordt wat Ondergeschikten verwachten geraadpleegd te 

te doen worden 

De ideale baas is een welwillende autocraat of goede De ideale baas is een vindingrijke democraat 

vader 

Privileges en statussymbolen voor managers worden Privileges en statussymbolen worden met wantrou-

verwacht en zijn populair wen bekeken 

Autocratische of oligarchische regeringen gebaseerd Pluralistische regeringen gebaseerd op de uitkomst 

op coöptatie van verkiezingen van meerderheden 

Collectivistisch Individualistisch 

Extended families of andere ingroups die mensen Iedereen groeit op om voor zichzelf en voor alleen 

levenslang beschermen in ruil voor loyaliteit de directe (nucleaire) familie te zorgen 

Transgressie leidt tot schaamte en gezichtsverlies voor Transgressie leidt tot schuldgevoel en verlies van 

het individu en de groep zelf-respect 

Diploma’s geven toegang tot hogere status groepen Diploma’s verhogen economische waarde en/of zelf-

respect 

Relatie tussen werkgever en werknemer wordt in Relatie werkgever/werknemer is een contract dat 

morele termen gezien (als een familierelatie) gebaseerd dient te zijn op wederzijds voordeel 

In beslissingen m.b.t. aanname en promotie wordt de Beslissingen m.b.t. aanname en promotie dienen 

werknemers ingroup in ogenschouw genomen alleen op vaardigheden en regels gebaseerd te zijn 

Management is management van groepen Management is management van individuen 

Relatie is belangrijker dan taak Taak is belangrijker dan relatie 

Laag BNP per hoofd Hoog BNP per hoofd 

Dominante rol van de staat in de economie Beperkte rol van de staat in de economie 

Masculien Feminien

Dominante waarden in de maatschappij zijn materieel Dominante waarden in de maatschappij zijn zorg 

succes en vooruitgang voor anderen en behoudzucht 

Geld en dingen zijn belangrijk Mensen en warme relaties zijn belangrijk 

Mannen geacht assertief, ambitieus en flink te zijn Iedereen wordt geacht bescheiden te zijn 

Sympathie voor de sterken Sympathie voor de zwakken 

Leven om te werken Werken om te leven 

Managers geacht besluitvaardig en assertief te zijn Managers zijn intuïtief en streven naar consensus 

Nadruk op onpartijdigheid (equity), op competitie Nadruk op gelijkheid (equality), solidariteit en kwali-

tussen collega’s en prestatie teit van het arbeidsleven 

Oplossing van conflicten door ze uit te vechten Oplossing door compromis en onderhandeling 

Ideaal van de prestatiemaatschappij Ideaal van de verzorgingsstaat 
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De sterken moeten gesteund worden De behoeftigen moeten geholpen worden 

Correctieve maatschappij Permissieve maatschappij 

Groot en snel zijn mooi Klein en langzaam zijn mooi 

Handhaving van economische groei moet hoogste Bescherming van het milieu moet hoogste prioriteit 

prioriteit hebben hebben 

Vrouwenemancipatie: vrouwen toelaten tot posities Vrouwenemancipatie: mannen en vrouwen verdelen 

die tot nu toe alleen door mannen worden bezet taken gelijkelijk, zowel thuis als op het werk 

Sterke onzekerheidvermijding Zwakke onzekerheidvermijding 

Onzekerheid wordt als een continue bedreiging ervaren, Onzekerheid is een inherent kenmerk van het leven: 

die bevochten moet worden het leven wordt genomen zoals het komt 

Hoge stress; subjectief gevoel van angst Lage stress; subjectief gevoel van welbevinden 

Wat anders is, is gevaarlijk Wat anders is, maakt nieuwsgierig 

Emotionele behoefte aan regels, zelfs als ze niet werken Niet meer regels dan strikt noodzakelijk is 

Tijd is geld Tijd is een kader voor oriëntatie 

Emotionele behoefte om druk te zijn; innerlijke Comfortabel gevoel als men lui is; alleen hard 

aansporing om hard te werken werken als het nodig is 

Precisie en punctualiteit komen als vanzelfsprekend Precisie en punctualiteit moeten geleerd worden 

Geloof in experts en specialisatie Geloof in generalisten en het gezond verstand 

Veel dokters, weinig verpleegsters Veel verpleegsters, weinig dokters 

In filosofie en wetenschap tendens tot ‘grote verhalen’ In filosofie en wetenschap tendens tot relativisme en 

(grand theories) empirisme 

Kortetermijnoriëntatie Langetermijnoriëntatie 

Respect voor tradities Aanpassing van tradities aan de moderne context 

Respect voor sociale en statusverplichtingen zonder Respect voor sociale en statusverplichtingen binnen 

kosten in ogenschouw te nemen zekere limieten 

Sociale druk om ‘de stand op te houden’, zelfs als dat Spaarzin, zuinig met bestaansmiddelen zijn 

onoverkomelijke uitgaven impliceert 

Kleine spaarquote, weinig geld voor investeringen Grote spaarquote, veel geld voor investeringen 

Snelle resultaten verwacht Vasthoudendheid: langzaam tot resultaten komen 

Preoccupatie met aanzien Bereidheid om zichzelf aan een doel ondergeschikt 

te maken 

Preoccupatie met het bezit van de Waarheid Focus op het tegemoetkomen aan Deugd 

(Gebaseerd op Hofstede 1994)

In maatschappijen met een grote machtafstand is de legitimiteit van macht irrele-
vant. Might prevails over right. De onuitgesproken consensus is dat er een orde van
ongelijkheid moet zijn in deze wereld waarin ieder zijn of haar plaats heeft. 

De behoefte aan afhankelijkheid wordt weerspiegeld in het gedrag van de
machtigen én in dat van de gewone mensen (ib.:38). In zulke maatschappijen wordt
van de machthebbers verwacht dat ze hun macht gebruiken om rijkdom te vergaren.
Na een revolutie of (meer of minder) democratische verkiezingen herhalen de nieu-
we machthebbers na enige tijd het gedrag van hun voorgangers, een tendens die
ondersteund wordt door de heersende waarden met betrekking tot ongelijkheid (ib.).
Onder zulke omstandigheden is wijdverbreide corruptie welhaast onvermijdelijk en
moeilijk te bestrijden. 
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Aangezien politieke ideeën zich gemakkelijk verspreiden worden instituties van
landen met een kleine machtafstand soms gekopieerd in landen met een grote
machtafstand. Sommige westerse landen proberen enthousiast – in het kader van de
ontwikkelingssamenwerking – hun institutionele arrangementen te exporteren. De
mechanische organisatie van verkiezingen verandert echter niet zonder meer de
politieke mores van een land, juist omdat die diep in de mentale software van een
groot gedeelte van de bevolking geworteld is (ib.:39). Vooral ondervoedde massa’s
zonder onderwijs zijn gebrekkige democraten (ib.). 

Volgens Hofstede wordt de promotie van democratie en mensenrechten vooral
geïnspireerd door de mentale programmering van buitenlandse helpers. Het bespe-
len van de meningen van het eigen electoraat is gewoonlijk succesvoller dan het
oplossen van de problemen in de arme landen (ib.:40). Sommige Afrikaanse leiders
betogen dat de westerse parlementaire democratie simpelweg niet geschikt is voor
hun maatschappijen, of dat die daar nog niet aan toe zijn. Bezien vanuit de cultu-
rele dimensie machtafstand zou dat juist kunnen zijn. 

Hofstede (ib.) betoogt dat ouders, leraren, managers en leiders allemaal kind van
een bepaalde cultuur zijn; eigenlijk zijn zij de volgelingen van hun volgelingen en
kan hun gedrag alleen begrepen worden als men ook de mentale software van hun
kinderen, leerlingen, ondergeschikten en onderdanen begrijpt. Dit geldt voor zowel
de doeners als denkers in deze wereld: beiden zijn kind van een bepaalde cultuur.
Ook managementtheorieën en politieke ideologieën zijn dus cultureel bepaald. 

Het gegeven dat leiders volgelingen zijn van hun onderdanen, eerder dan
andersom, is eerder ter sprake gekomen bij het concept van macht als een gevolg van
participatie en bij de theorie van het collectieve bewustzijn. Leiders zijn – willens of
onwillens – een spiegel van het collectieve bewustzijn van hun onderdanen. 

Het intellectueel begrijpen van de mentale software van volgelingen is belang-
rijk, maar impliceert niet noodzakelijkerwijs dat men daarmee het gedrag van
mensen kan veranderen. Het begrip collectief bewustzijn reikt dieper dan mentale
software of culturele dimensies en legt daardoor meer gewicht in de schaal (zie
Diagram 3). 

Met betrekking tot de oorsprong van verschillen in machtafstand zegt Hofstede
(ib.:42) het volgende. Landen waarin een Romaanse taal wordt gesproken (Spaans,
Portugees, Italiaans en Frans) hebben een gemiddelde tot grote machtafstand,
terwijl landen met een Germaanse taal (Duits, Engels, Nederlands, Deens, Noors en
Zweeds) een kleine machtafstand hebben. Er schijnt derhalve een relatie te zijn
tussen taalgebied en huidige mentale software met betrekking tot machtafstand. 

Het gegeven dat een land tot een bepaald taalgebied behoort is in de geschiede-
nis geworteld: alle Romaanse talen zijn gebaseerd op het Latijn en werden geadop-
teerd in landen die eens deel waren van het Romeinse rijk of, in het geval van Latijns
Amerika, in landen die gekoloniseerd werden door Spanje en Portugal die zelf
vroegere kolonies van Rome waren. Germaanse talen daarentegen worden óf in
landen gesproken die ‘barbaars’ bleven in de Romeinse tijd óf in gebieden die eens
onder Romeins gezag vielen maar later heroverd werden door barbaren (zoals
Engeland). Sommige oorsprongen van machtafstand gaan dus tenminste terug tot de
Romeinse tijd, zo’n 2000 jaar geleden. 
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Aangezien niemand van ons aanwezig was toen cultuurpatronen tussen volkeren
begonnen te divergeren, is de attributie van oorzaken voor deze verschillen een zaak
van geïnformeerde speculatie op grond van historische en prehistorische bronnen
(ib.:43). Het Romeinse rijk (en ook het Chinese) werd bestuurd vanuit één enkel
machtscentrum, wat een bevolking vooronderstelt die bereid was orders van het
centrum te gehoorzamen. 

Het Germaanse gedeelte van Europa was daarentegen verdeeld in kleine tribale
groepen onder het gezag van lokale heersers en deze accepteerden geen orders van
wie dan ook. Een redelijke veronderstelling is dat vroege ervaringen met staatsvor-
ming bijdroegen aan de gezamenlijke mentale programma’s die nodig waren voor
het overleven van politieke en sociale systemen. 

De vraag blijft dan natuurlijk waarom deze vroege ervaringen met staatsvor-
ming divergeerden (ib.:44). De volgende drie factoren blijken het meest bij te dragen
aan de verklaring van nationale verschillen in de culturele dimensie machtafstand:
1) geografische breedtegraad (hogere breedtegraden geassocieerd met kleinere
machtafstanden); 2) bevolkingsgrootte (grotere bevolkingen geassocieerd met grotere
machtafstanden); en 3) rijkdom (rijkere landen geassocieerd met kleinere macht-
afstanden)253. 

Vooral de geografische breedtegraad is een interessante grootheid die met
machtafstand is gecorreleerd. De breedtegraad is een grove indicatie van het
klimaat in een land: landen met lage breedtegraden zijn tropisch, landen met
gemiddelde breedtegraden subtropisch tot gematigd en landen met hoge breedte-
graden koud. Filosofie en volkswijsheid hebben gedurende eeuwen aan klimaat-
verschillen verschillen in bevolkingskarakter toegeschreven. 

Warme klimaten bijvoorbeeld zouden mensen lui maken; koude klimaten
zouden ze nijver maken. Zulke beweringen zijn onbewijsbaar en het is niet moeilijk
om voorbeelden te vinden die niet in het patroon passen, zoals de nijvere inwoners
van Singapore die bijna op de evenaar wonen. 

Het verband tussen breedtegraad en machtafstand is echter solide en statistisch
zeer significant. De correlatie betekent niet dat geografische breedtegraad macht-
afstand bepaalt, maar wel dat een hogere breedtegraad bijdraagt aan kleinere
machtafstanden, naast andere factoren (ib.). 

Zoals we eerder hebben gezien geven statistische verbanden geen richting van
oorzakelijkheid aan: ze vertellen niet wat oorzaak en gevolg is. Ook kunnen de gere-
lateerde factoren beide het gevolg zijn van een gemeenschappelijke derde oorzaak.
Maar in dit unieke geval is het moeilijk om de geografische positie van een land als
iets anders dan oorzaak te zien, tenzij we veronderstellen dat in prehistorische
tijden volken naar klimaten migreerden die overeenkwamen met hun concept van
machtafstand, wat tamelijk vergezocht lijkt (ib.:45). 

De logica van het verband zou als volgt kunnen zijn: op lagere breedtegraden
(tropische klimaten) treffen sedentaire landbouwers in het algemeen een overvloe-
dige natuur aan. Overleving en bevolkingsaanwas vragen hier een relatief geringe
interventie in de natuur: alles groeit vanzelf. De belangrijkste dreiging in deze situ-
atie is de competitie van andere groepen om hetzelfde territorium en dezelfde
bestaansmiddelen. De maatschappijen met de beste overlevingskansen hebben zich-
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zelf hiërarchisch georganiseerd en zijn afhankelijk van één centrale autoriteit die
orde en balans kan handhaven (ib.). 

Op hogere breedtegraden (gematigde en koude klimaten) is de natuur minder
overvloedig. Om een bestaan op te bouwen is meer interventie in de natuur nodig.
Naast landbouw wordt een industrie opgebouwd. De natuur is de belangrijkste
vijand die weerstaan moet worden, niet andere mensen. Maatschappijen waarin
mensen geleerd hebben om voor zichzelf op te komen, zonder afhankelijk te zijn van
machtigere anderen, hebben onder deze omstandigheden een grotere overlevings-
kans dan maatschappijen die hun kinderen tot afhankelijkheid opvoeden (ib.). 

De bevolkingsgrootte (de tweede voorspeller van machtafstand) bevordert afhan-
kelijkheid van een autoriteit omdat mensen in een bevolkingsrijk land een politieke
macht zullen moeten accepteren die op grotere afstand verkeert en minder toeganke-
lijk is dan in een kleine natie. De oorzakelijkheid kan hier echter ook de andere kant
opwijzen omdat mensen met een minder afhankelijke geest harder zullen vechten
om niet in een grotere natie te worden opgenomen (ib.).

Nationale rijkdom (de derde voorspeller) staat zelf voor vele andere factoren die
ieder voor zich zowel gevolg als oorzaak van kleinere machtafstanden kunnen zijn. In
feite hebben we te maken met fenomenen van bijna altijd circulaire oorzakelijkheid
(kip-en-ei oorzakelijkheid). Een aantal factoren, die geassocieerd zijn met meer natio-
nale rijkdom en minder afhankelijkheid van machtige anderen, zijn bijvoorbeeld:
meer stedelijke gebieden, betere onderwijssystemen en grotere middenklassen (ib.). 

De data van Hofstede laten de vaststelling van een eenduidig oorzakelijk
verband tussen de drie factoren armoede, kolonisatie en grote machtafstand echter
niet toe. Veronderstellingen over oorzakelijkheid hangen in dit geval af van wat men
wenst te bewijzen (ib.:46). 

Hofstede (ib.:47) denkt dat de huidige variatie in nationale machtafstand met
zijn erg oude historische wortels nog lange tijd zal standhouden, minstens nog een
paar eeuwen. Een wereldwijde homogenisatie van mentale programma’s m.b.t.
macht en afhankelijkheid – onder invloed van een proces dat zou leiden tot een
culturele smeltkroes – is nog ver weg, als het überhaupt ooit zal plaatsvinden. 

De vraag is of hetzelfde geldt voor het culturele aspect van het arbeidsethos?
Zoals te zien is in Tabel 7 is de culturele dimensie machtafstand gerelateerd aan het
arbeidsethos en is machtafstand relevant in werksituaties. Zal het arbeidsethos
wereldwijd convergeren naar bijvoorbeeld het Noordwest-Europese arbeidsethos of
zullen er belangrijke verschillen blijven bestaan? Zal het arbeidsethos in Sub-Sahara
Afrika blijven zoals het is? 

Deze vragen zijn moeilijk te beantwoorden maar het is zeker dat het arbeids-
ethos – in welk land dan ook – een belangrijke factor in de economische ontwikke-
ling is én dat het arbeidsethos niet één-twee-drie te veranderen is. 

20.3 Collectivisme versus 

individualisme
Een belangrijk concept in de collectivistisch georiën-

teerde maatschappijen van Sub-Sahara Afrika is schaamte. Collectivistische maat-
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schappijen zijn schaamteculturen terwijl individualistische maatschappijen schuld-
culturen zijn (Hofstede 1994:60). Personen die de regels van een individualistische
maatschappij overschrijden zullen zich vaak schuldig voelen. Ze worden beheerst
door een individueel ontwikkeld geweten dat als een persoonlijke innerlijke piloot
functioneert. 

In een collectivistische maatschappij zullen personen die tot een bepaalde groep
behoren zich schamen wanneer een lid van de groep de regels van de maatschappij
overtreedt. Dit is gebaseerd op een gevoel van collectieve verplichtingen. Schaamte
is sociaal van karakter terwijl schuld individueel gericht is. Schaamte wordt pas
gevoeld als anderen op de hoogte raken van de overtreding van de regels. Het bekend
worden van de misstap is een bron van schaamte, veeleer dan de misstap zelf. Dit is
niet het geval bij schuld die gevoeld wordt onafhankelijk van het gegeven of de mis-
stap bij anderen bekend is (ib.:61). 

Het Noordwest-Europese arbeidsethos behoort bij individualistische maatschap-
pijen waarin een persoonlijke innerlijke piloot samengaat met een diep geïnternali-
seerd arbeidsethos. De meeste individuen in zulke maatschappijen voelen zich
schuldig wanneer ze niet hard werken, ook bij afwezigheid van supervisors (para-
graaf 4.10). In de schaamteculturen van Sub-Sahara Afrika wordt daarentegen vaak
pas hard gewerkt wanneer externe supervisors dit afdwingen. 

De meeste management- en trainingsmethoden voor het bedrijfsleven zijn in
individualistisch georiënteerde landen ontwikkeld. Ze zijn derhalve op culturele
vooronderstellingen gebaseerd die in collectivistische culturen niet van toepassing
hoeven te zijn (ib.:66). Zo wordt de in de Verenigde Staten ontwikkelde sensitivity-trai-
ning in een collectivistische cultuur veeleer als een training in in-sensitivity
beschouwd (ib.). 

Ook verschillen in politieke systemen met betrekking tot de culturele dimensie
collectivisme-individualisme zijn in de mentale software van burgers geworteld. De
mogelijkheden om deze systemen te beïnvloeden door middel van propaganda, geld
of wapens zijn beperkt. Beïnvloeding in het kader van de ontwikkelingssamenwer-
king is waarschijnlijk verspilde moeite als de geesten niet ontvankelijk zijn voor de
boodschap (ib.:69). 

Von der Dunk (2003) zegt over de westerse ontwikkelingshulp: 

“Men kan in het Westen op papier van alles bedenken, maar als de realisatie daarvan een

attitude verlangt die ter plekke ontbreekt omdat zij strijdig met de eigen gangbare omgangs-

vormen is, dan komt er weinig van in. ... Gelijk krijgen in de praktijk is hier wat anders dan

gelijk hebben op papier”. 

Economie als een discipline werd in de achttiende eeuw in Engeland ontwikkeld.
Adam Smith veronderstelde dat het individuele najagen van eigenbelang via het
mechanisme van de onzichtbare hand tot maximale rijkdom van naties zou leiden.
Dit is een hoogst individualistisch idee uit een land dat ook vandaag nog tot de top
van individualistische landen behoort (Hofstede 1994: 71). Economie is altijd een
individualistische wetenschap gebleven en de meeste belangrijke economen komen
uit sterk individualistische landen zoals Engeland en de Verenigde Staten. 
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Vanwege hun individualistische vooronderstellingen zijn westerse economische
theorieën waarschijnlijk niet van toepassing op maatschappijen waarin niet indivi-
duele maar groepsbelangen de toon aangeven. De geïmporteerde economische
theorieën zijn dan grotendeels irrelevant omdat ze niet met collectieve en parti-
cularistische belangen kunnen omgaan (ib.:73). Helaas zijn er nog maar weinig alter-
natieve economische theorieën voor meer collectivistische culturen ontwikkeld. 

Het onkritisch gebruik van westerse economische theorieën door machtige
multi- en bilaterale ontwikkelingsorganisaties kan in Sub-Sahara Afrika bijdragen
aan een ondermijning van lokale collectivistische culturen. Het kan tot meer
nadruk op individueel eigenbelang leiden. 

De data in Hofstede’s studie ondersteunen een oorzakelijk verband dat van
nationale rijkdom naar individualisme wijst (ib.:76). Als een land rijker wordt
hebben de burgers meer toegang tot allerlei bestaansmiddelen. Er is meer mogelijk-
heid voor burgers to do their own thing. Het collectieve leven wordt geleidelijk
vervangen door een meer individueel leven. 

Naast nationale rijkdom is ook de geografische breedtegraad statistisch gerelateerd
aan individualisme. Dit was te verwachten omdat de breedtegraad de belangrijkste
voorspeller van machtafstand is en machtafstand en individualisme gecorreleerd
zijn. Landen met gematigde en koude klimaten neigen naar meer individualistische
culturen: in deze landen hangt overleven van persoonlijke initiatieven af, wat tot
individualistische culturen leidt (ib.). 

De migranten die vanuit Afrika naar westerse landen trekken en hun vertrouw-
de omgeving achter zich laten, zijn waarschijnlijk de meest individualistische
personen uit deze collectivistische culturen. Bovendien zijn het meestal jonge en
relatief goed opgeleide mannen die deze stap zetten. Hoewel met betrekking tot de
culturele dimensie individualisme-collectivisme een zekere convergentie tussen
nationale culturen in de richting van meer individualisme zal plaatsvinden,
verwacht Hofstede (ib.:77) dat bestaande verschillen nog lang zullen voortbestaan. 

20.4 Masculien versus feminien
Hofstede (ib.:82) definieert

masculiene maatschappijen als samenlevingen waarin de sociale geslachtsrollen dui-
delijk onderscheiden kunnen worden: mannen worden geacht assertief en flink te zijn
en gericht op materieel succes. Vrouwen daarentegen worden geacht meer beschei-
den en teder te zijn en begaan met de kwaliteit van het leven. In feminiene samenle-
vingen overlappen de sociale geslachtsrollen elkaar: zowel mannen als vrouwen wor-
den geacht bescheiden en teder te zijn en begaan met de kwaliteit van het leven. 

De vier meest feminiene landen ter wereld zijn Zweden, Noorwegen, Nederland
en Denemarken terwijl Japan, Oostenrijk, Venezuela en Italië/Zwitserland de vier
meest masculiene landen zijn. Sub-Sahara Afrika scoort tamelijk feminien (zie
Tabel 6). Duitsland, Engeland en de Verenigde Staten scoren gematigd masculien
(ib.:85). 

Geslacht is een onvrijwillig kenmerk dat je overkomt, net zoals nationaliteit.
Hierdoor is het effect van nationaliteit en geslacht op onze mentale programmering
grotendeels onbewust. Ofschoon beide culturele kenmerken aangeleerd worden,
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niet aangeboren, leerden we hun beginselen op zo’n vroege leeftijd dat we nooit iets
anders gekend hebben. We zijn ons derhalve gewoonlijk niet bewust van andere
mogelijkheden (ib.). 

Politici vertalen de dominante waarden van hun landen in politieke prioriteiten,
welke het duidelijkst zichtbaar zijn in de samenstelling van nationale begrotingen. De
masculiniteit-femininiteitdimensie beïnvloedt prioriteiten op de volgende gebieden:
1) beloning voor de sterken versus solidariteit met de zwakken; 2) economische groei
versus milieubescherming; en 3) bewapeningsuitgaven versus hulp aan arme landen.

Landen met een masculiene cultuur streven naar een prestatiemaatschappij ter-
wijl feminiene landen een verzorgingsstaat ten doel hebben (ib.:97). In de Verenigde
Staten en Engeland geloven veel mensen dat het miserabele lot van de armen hun
eigen schuld is, dat als ze harder zouden werken ze niet arm zouden zijn en dat de
rijken hen niet hoeven te ondersteunen (ib.:98). 

Het percentage van het BNP dat aan ontwikkelingssamenwerking wordt besteed
varieert enorm tussen rijke landen. Deze variatie is niet gerelateerd aan hun rijkdom,
vroegere koloniale banden of hedendaagse handelsstromen. De enige verklaring voor
(relatief) veel ontwikkelingshulp is een feminien nationaal waardesysteem: de
statistische correlatie tussen hulp als percentage van het BNP en de score van een
land op masculiniteit is sterk negatief (hoge score op masculiniteit, lage hulpquote)
(ib.:100). 

Ook met betrekking tot ontwikkelingshulp vinden veel mensen in masculiene
landen dat het lot van de armen in hun eigen handen ligt: dat als ze harder werkten
ze niet arm zouden zijn. Het gegeven dat feminiene landen een relatief groot
percentage van het BNP aan ontwikkelingssamenwerking besteden, is in overeen-
stemming met het feit dat alleen de Scandinavische landen, Nederland en
Luxemburg de internationaal overeengekomen norm van 0.7 procent van het BNP
sinds vele jaren halen. Bewapeningsuitgaven als percentage van het BNP en mascu-
liniteit zijn positief gecorreleerd. 

20.5 Onzekerheidvermijding 
Onzekerheidvermijding wordt

door Hofstede (ib.:113) gedefinieerd als de mate waarin de leden van een cultuur
zich bedreigd voelen door onzekere of onbekende situaties. Dit gevoel komt onder
andere tot uitdrukking in nervositeit en een behoefte aan voorspelbaarheid: in een
diepe psychologische behoefte aan geschreven en ongeschreven regels. 

Sub-Sahara Afrika en Nederland scoren zowat gelijk op de onzekerheidver-
mijding-index: een gemiddelde waarde (zie Tabel 6). Portugal, België, Frankrijk,
Italië en Japan scoren hoog terwijl Duitsland gemiddeld hoog eindigt. De Verenigde
Staten scoren gemiddeld terwijl Engeland, Zweden en Denemarken laag scoren.
Landen met een sterke onzekerheidvermijding hebben een grote behoefte aan law
and order (ib.:128)254. 

De zogenaamde As-machten van de Tweede Wereldoorlog (Duitsland, Italië en
Japan) worden alle drie gekenmerkt door een sterke onzekerheidvermijding en
masculiniteit. Onder de omstandigheden van vóór de oorlog konden in deze landen
etnocentrische, xenofobische en agressieve tendensen de bovenhand krijgen, gemak-

349

E
en

 effec
tief, effic

iën
t en

 leven
sbevo

r
d

er
lijk

 a
r

beid
seth

o
s

VEijk-def2  17-02-2007  11:39  Pagina 349



kelijker dan in landen met andere cultuurpatronen. Fascisme en racisme vinden een
vruchtbare bodem in culturen met een sterke onzekerheidvermijding en uitgespro-
ken masculiene waarden (ib.). 

De paradox is dat ditzelfde waardecomplex in de naoorlogse periode heeft
bijgedragen aan het economische wonder dat tot het snelle herstel van deze voor-
malige As-machten leidde. De zwakheden van een cultuur kunnen – onder andere
omstandigheden – juist haar sterke aspecten worden. 

Ernst Schumacher (1989) zegt het volgende: 

“Could it be that the relative failure of aid, or at least our disappointment with the effective-

ness of aid, has something to do with our materialist philosophy which makes us liable to over-

look the most important preconditions of success, which are generally invisible? Or if we do

not entirely overlook them, we tend to treat them just as we treat material things – things that

can be planned and scheduled and purchased with money according to some all-comprehen-

sive development plan. In other words, we tend to think of development, not in terms of

evolution, but in terms of creation (ib.:176). ... 

Among the causes of poverty, I am sure, the material factors are entirely secondary – such

things as a lack of natural wealth, or a lack of capital, or an insufficiency of infrastructure. The

primary causes of extreme poverty are immaterial, they lie in certain deficiencies in educa-

tion, organisation, and discipline. Development does not start with goods; it starts with people

and their education, organisation, and discipline. Without these three, all resources remain

latent, untapped, potential. 

There are prosperous societies with but the scantiest basis of natural wealth, and we have

had plenty of opportunities to observe the primacy of the invisible factors after the war. Every

country, no matter how devastated, which had a high level of education, organisation, and

discipline, produced an ‘economic miracle’. In fact, these were miracles only for people whose

attention is focused on the tip of the iceberg. The tip had been smashed to pieces, but the base,

which is education, organisation, and discipline, was still there. 

Here, then, lies the central problem of development. If the primary causes of poverty are

deficiencies in these three respects, then the alleviation of poverty depends primarily on the

removal of these deficiencies. Here lies the reason why development cannot be an act of

creation, why it cannot be ordered, bought, comprehensively planned: why it requires a

process of evolution (ib.:178/9). ... 

All three [invisible factors] must evolve step by step, and the foremost task of development

policy must be to speed this evolution. All three must become the property not merely of a tiny

minority, but of the whole society (ib.:179). ... It follows from this that development is not

primarily a problem for economists, least of all for economists whose expertise is founded on

a crudely material philosophy. ... Why care for people? Because people are the primary and

ultimate source of any wealth whatsoever” (ib.:180). 

20.6 Impliciete organisatiemodellen 
Aan de hand van de

culturele dimensies onzekerheidvermijding en machtafstand onderscheidt Hofstede
(ib.:141) vier impliciete organisatiemodellen die in het hoofd van mensen huizen (zie
Tabel 8). 
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Het impliciete organisatiemodel van veel Franse bedrijven is een piramide van men-
sen oftewel een volwaardige bureaucratie met een algemeen manager aan de top
van de piramide. Omdat de Franse cultuur door een grote machtafstand én sterke
onzekerheidvermijding wordt gekenmerkt, is autoriteit zowel in personen als regels
gevestigd. De topmanager heeft persoonlijke macht én er zijn formele regels die als
coördinatiemechanismen functioneren. 

Het controleprincipe is hiërarchische autoriteit: er is een systeem van regels
maar de persoonlijke autoriteit van een superieur prevaleert boven de regels
(ib.:150). Er is een fundamentele behoefte aan een baas in de zin van een formeel
benoemde superieur. Een ander karakteristiek voorbeeld van het piramide model is
Japan. 

Duitsers zien een ideale organisatie als een goed geoliede machine waarin inter-
venties van het management tot uitzonderlijke gevallen beperkt blijven omdat
formele regels alle dagelijkse problemen kunnen oplossen. Duitsers, komende uit
een land met een sterke onzekerheidvermijding maar kleine machtafstand, structu-
reren hun activiteiten zonder autoriteit te concentreren (ib.:143). 

Hun favoriete organisatiemodel is de professionele bureaucratie welke als een
onpersoonlijke autoriteit gezien wordt (zoals beschreven door de Duitse socioloog
Max Weber). Autoriteit is in regels gevestigd en de macht van beambten wordt nauw-
gezet beperkt door deze regels (ib.:147). Iedereen kan vertrouwen op een systeem van
formele regels. 

Terwijl een sterke onzekerheidvermijding op een sterke psychologische behoefte
aan regels duidt, verwijst een kleine machtafstand naar een gewenste psychologi-
sche onafhankelijkheid van ‘een baas van vlees-en-bloed’ die regels moet afdwingen.
Het superego (zoals gedefinieerd door de Oostenrijker Freud) kan als een geïnter-
naliseerde baas/vader geïnterpreteerd worden, die het individu controleert door
zelfopgelegde schuldgevoelens (ib.:154). Regels zijn in Duitsland en Oostenrijk moti-
verende factoren, opgelegd als ze zijn door het superego of plichtsgevoel. Het diep
geïnternaliseerde Noordwest-Europese arbeidsethos is een voorbeeld van zo’n
plichtsgevoel. 

Het impliciete organisatiemodel in Engeland is een dorpsmarkt waarin noch
hiërarchie noch regels bepalen wat er gebeurt, maar de specifieke vereisten van een
situatie bepalen wat gedaan moet worden (ib.:142). In de Britse cultuur, gekenmerkt
door een kleine machtafstand en zwakke onzekerheidvermijding, wordt autoriteit
niet geconcentreerd noch activiteit gestructureerd. In Engelse organisaties gelooft
men meer in het ad hoc-oplossen van problemen. Autoriteit is hier noch in personen
noch in regels gevestigd maar in de specifieke situatie. De marktomstandigheden
bepalen wat er gebeurt. 
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Tabel 8: Vier impliciete organisatiemodellen aan de hand van de culturele dimensies
onzekerheidvermijding en machtafstand (met voorbeelden van typische landen)

Machtafstand
Onzekerheidvermijding

Klein Groot 

Zwak Dorpsmarkt (Engeland) Familie (China)

Sterk Goed geoliede machine (Duitsland) Piramide van mensen (Frankrijk) 

VEijk-def2  17-02-2007  11:39  Pagina 351



Het ideale controleprincipe in zulke organisaties is competitie tussen individuen. In
zo’n adhocracy is wederzijdse aanpassing het geprefereerde coördinatiemechanisme,
resulterend in een ad-hocbeleid (ib.:152). Enkele andere landen in deze categorie zijn
de Verenigde Staten en de overige Engelssprekende landen, Nederland en de
Scandinavische landen (behalve Finland). 

Het vierde impliciete organisatiemodel is de (extended) familie wat vooral in
Aziatische (maar niet in Japan) en Afrikaanse landen voorkomt. In zulke organisaties
is de eigenaar-manager de omnipotente (groot)vader (ib.:143). In culturen met een
grote machtafstand maar zwakke onzekerheidvermijding worden conflicten opge-
lost door een permanente doorverwijzing naar de baas: concentratie van autoriteit
zonder structuratie van activiteit. Dit komt vaak neer op ja zeggen tegen alles wat
de baas zegt of doet. 

Coördinatie geschiedt door directe supervisie en persoonlijke interventie van de
eigenaar en zijn verwanten. Ook op nationaal niveau is de heerser de vader van het
land en zijn structuren gebaseerd op persoonlijke relaties. De manager is echter
eerder een meester (master) dan een baas omdat zijn macht meer op traditie en
charisma is gebaseerd dan op formele positie (ib.:154). 

De impliciete organisatiemodellen variëren ook binnen landen. In alle landen
functioneren banken als piramiden, postkantoren als machines, reclamebureaus als
markten en orkesten als (autocratisch geleide) families (ib.:143). We verwachten
zulke verschillen maar als we nationale grenzen passeren krijgen we te maken met
verschillen in organisatiemodellen die we niet verwachten. Ontwikkelingsprojecten
uitgevoerd door westerse ingenieurs in de Derde Wereld falen voor een aanzienlijk
gedeelte door niet-herkende verschillen in organisatiemodellen (ib.:144). 

Hofstede geeft het voorbeeld van een door een Duits ingenieursbureau in Afrika
geïnstalleerd irrigatiesysteem wat na een eerste technisch probleem nooit werd
gerepareerd, ondanks de achtergelaten documentatie in het Engels en Swahili. De
lokale autoriteit had geen gelegenheid gehad het project als zijn familie-eigendom
te adopteren; het had geen lokale meester (ib.)255. 

Een ander voorbeeld is dat Aziatische en Afrikaanse studenten, migranten en
vluchtelingen vaak grote praktische en emotionele problemen hebben met de onper-
soonlijke, machineachtige bureaucratieën in westerse landen. 

Verborgen verschillen in organisatiemodellen zijn ook een belangrijke oorzaak
van het mislukken van (inter)nationale fusies (ib.). Naast organisaties zijn ook de
theorieën over organisaties cultuurgebonden. De wetenschappers of organisatiedes-
kundigen die zulke theorieën bedenken, zijn altijd kind van een bepaalde cultuur.
Intellectuelen zijn even menselijk en cultuurgebonden als andere stervelingen (dus
ook de hierboven genoemde Freud en Weber) (ib.:146). 

Bepaalde waarden met betrekking tot de wenselijkheid van centralisatie en for-
malisering (gerelateerd aan machtafstand en onzekerheidvermijding) beïnvloeden
impliciete organisatiemodellen (ib.:151). Donoren die in Afrika decentralisatie van
het overheidsapparaat en informeler en effectievere relaties tussen ambtenaren en
burgers bepleiten, dienen met zulke onderliggende waarden rekening te houden. 

Ook boekhoudsystemen zijn culturele manifestaties en weerspiegelen funda-
mentele culturele vooronderstellingen. Vanuit cultureel gezichtspunt kunnen boek-
houdsystemen het best begrepen worden als onzekerheidverminderende rituelen.
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Ze vervullen in een verwarrende wereld een culturele behoefte aan zekerheid,
eenvoud en waarheid, onafhankelijk van het gegeven of deze waarheid op enige
objectieve grondslag berust (ib.:155). 

Veel boekhoudkunde is het achteraf rechtvaardigen van besluiten die eerder op
niet-logische gronden zijn genomen. De belangrijkste functie van boekhoudkundige
informatie is het handhaven van het moreel in het aanzicht van onzekerheid. Budget
control moet vooral als een spel of ritueel gezien worden, het wordt voornamelijk
omwille van zichzelf uitgevoerd (ib.:156). 

De culturele dimensies onzekerheidvermijding en machtafstand beïnvloeden het
arbeidsproces (zie Tabel 7) en dus zijn ook de vier organisatiemodellen gerelateerd
aan een bepaalde manier van werken. Hard werken is in elk van deze modellen moge-
lijk, de variatie zit ‘m in hoe dit harde werken tot stand komt of wordt gebracht.
Gebeurt dit door een formele baas, een informele meester, een geïnternaliseerd
plichtsbesef of door onderlinge competitie en aanpassing? 

Het impliciete organisatiemodel in bedrijven en overheden in Sub-Sahara Afrika
is de extended family. In combinatie met de wijdverbreide economy of affection is het de
vraag of dit model tot snelle economische groei kan leiden. In de volgende paragraaf
zullen we echter zien dat het familiemodel als zodanig geen belemmering hoeft te
vormen voor snelle economische ontwikkeling (zoals een aantal Oost-Aziatische lan-
den heeft laten zien). 

20.7 Langetermijn- versus 

kortetermijnoriëntatie 
De drie culturele dimensies machtafstand,

individualisme-collectivisme en masculiniteit-femininiteit handelen over waarlijk
universele menselijke kwesties. Ze verwijzen naar drie typen van sociaal gedrag die
in elke samenleving voorkomen. Alle samenlevingen kennen deze kwesties maar
verschillende samenlevingen hebben verschillende antwoorden ‘gekozen’ (eerder
historisch bepaald dan bewust gekozen echter) (ib.:164). 

Deze drie dimensies werden gevonden onafhankelijk van het gegeven of de
vragen in de gebruikte questionnaires werden geformuleerd door westerse of ooster-
se personen (ook het ontwerp van vragen is cultuurbepaald). 

De aard van de vierde dimensie is echter afhankelijk van de cultuur van de ont-
werpers van de questionnaire. Met een door westerlingen ontworpen questionnaire
werd de dimensie onzekerheidvermijding gevonden, terwijl een door oosterlingen
ontworpen questionnaire in een dimensie ‘Confuciaans dynamisme’ resulteerde
(ib.:171). 

Onzekerheidvermijding heeft uiteindelijk te maken met de zoektocht naar
Waarheid. Culturen met een sterke onzekerheidvermijding koesteren een geloof in
een absolute Waarheid, terwijl culturen met een zwakke onzekerheidvermijding een
meer relativistisch standpunt innemen (zie ook Tabel 7). ‘Confuciaans dynamisme’
of de dimensie ‘langetermijn- versus kortetermijnoriëntatie’ zoals Hofstede het
noemt in zijn boek, kan geïnterpreteerd worden als een zoektocht naar Deugd.
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Confucius onderwees praktische ethiek zonder enige religieuze inhoud. Hij hield
zich bezig met Deugd en liet de vraag naar Waarheid open (ib.). 

De oosterse religies (Hindoeïsme, Boeddhisme, Shintoïsme en Taoïsme) zijn door
een diepe filosofische breuklijn van de westerse religies (Judaïsme, Christendom en
Islam) gescheiden. De drie westerse religies hebben gemeenschappelijke wortels, alle
drie zijn gebaseerd op het bestaan van een Waarheid die voor ware gelovigen toe-
gankelijk is. Alle drie hebben ze een Boek. 

In het Oosten is noch het Confucianisme noch enige belangrijke religie geba-
seerd op de veronderstelling dat er een Waarheid bestaat die men kan omarmen. Ze
bieden wel verscheidene manieren aan waarop mensen zichzelf kunnen verbeteren.
Deze houden echter geen geloven in, maar rituelen, meditatie of leefwijzen.
Sommige van deze wegen kunnen tot een hogere staat van spiritualiteit leiden en
uiteindelijk tot een vereniging met God of Goden. 

De vraag wat men gelooft is irrelevant in het Oosten. Wat men doet is belangrijk.
Daarom leidde een door westerlingen ontwikkelde questionnaire tot de identificatie
van een vierde dimensie over Waarheid, terwijl een door oosterlingen ontwikkelde
questionnaire een vierde dimensie over Deugd vond (ib.). 

In de oosterse filosofie staat ook de complementariteit van tegenovergestelde
principes centraal (het yin-yang-principe). Het daadwerkelijk leven van de coëxistentie
van schijnbare tegenpolen (paradoxen) resulteert in wijsheid, heelheid en holistische
prestaties (zie ook Van Eijk 1998:220). In deze filosofische benadering is menselijke
waarheid altijd partieel (Hofstede 1994:171). In Oost- en Zuidoost-Aziatische landen
kunnen mensen heel gemakkelijk elementen uit verschillende religies adopteren.
Een praktisch (niet-religieus) ethisch systeem als het Confucianisme kon hier een
hoeksteen van de samenleving worden. In het Westen daarentegen worden ethische
regels gewoonlijk van religie afgeleid: Deugd van Waarheid (ib.:172). 

Gedurende de Industriële Revolutie die 200 jaar geleden in het Westen begon,
was de westerse aandacht voor Waarheid in eerste instantie een voordeel. Het leidde
tot de ontdekking van de natuurwetten die vervolgens voor menselijke vooruitgang
benut konden worden. Het is verrassend dat Chinese geleerden, ondanks hun hoge
niveau van beschaving, nooit de wetten van Newton ontdekten: ze waren
eenvoudigweg niet op zoek naar wetten (ib.). 

Het Chinese schrift geeft ook blijk van dit gebrek aan interesse in generalisatie:
het heeft 5.000 verschillende karakters nodig (één voor elke lettergreep) terwijl
westerse talen slechts ongeveer 30 tekens nodig hebben door lettergrepen in afzon-
derlijke letters te splitsen. Het westerse denken is analytisch, het oosterse synthe-
tisch (ib.). 

Tegen het midden van de twintigste eeuw werd de westerse aandacht voor
Waarheid geleidelijk een handicap. Wetenschap profiteert van analytisch denken
maar management van bedrijven is vooral gebaat bij synthese. Toen westerse tech-
nologieën (ontwikkeld door analytisch denken) vrij beschikbaar kwamen, brachten
oosterse culturen deze technologieën in de praktijk door middel van hun eigen
superieure synthetische bekwaamheden. Wat waar is, of wie gelijk heeft, is minder
belangrijk dan wat werkt. 

Hoe de inspanningen van individuen met verschillende denkpatronen afge-
stemd kunnen worden op een gemeenschappelijk doel, is belangrijk. Het Japanse
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management is beroemd om deze pragmatische synthese (vooral met Japanse werk-
nemers). Culturen die Deugd kunnen beoefenen zonder bekommernis om Waarheid
hebben in deze zin een strategisch voordeel (ib.). 

Ook de moslimculturen, net als de christenen, bekommeren zich om Waarheid
en hebben dus een competitief nadeel ten opzichte van Oost-Aziatische landen
(ib.:173). De olievoorraden van sommige moslimlanden zijn eerder een handicap dan
voordeel gebleken. Geen van de vijf landen die het hoogst scoren op langetermijn-
oriëntatie (China, Hong Kong, Taiwan, Japan en Zuid-Korea) heeft natuurlijke
rijkdommen die de moeite waard zijn, behalve de mentale software van hun bevol-
kingen (ib.:172). 

De vijfde culturele dimensie langetermijn- versus kortetermijnoriëntatie wordt
geëxpliciteerd in de Tabellen 6 en 7. De twee Afrikaanse landen die in het onderzoek
voorkwamen hebben een kortetermijnoriëntatie, terwijl Nederland gemiddeld scoort
maar wel meer op de lange termijn gericht is dan andere Europese landen (ib.:166).
Nederlanders worden vaak de Chinezen van Europa genoemd vanwege hun zuinig-
heid (ib.:168). De waarden in Tabel 7 die gerelateerd zijn aan een langetermijnoriën-
tatie zijn Confuciaans én ondersteunen ondernemersactiviteiten. 

Cultuur in de vorm van bepaalde dominante waarden is een noodzakelijke maar
geen voldoende voorwaarde voor economische groei (ib.:169). Twee andere
voorwaarden voor economische groei zijn de beschikbaarheid van een markt en een
politieke context die ontwikkeling faciliteert. De noodzaak van een markt verklaart
waarom de groei van de Oost-Aziatische landen pas na 1955 begon, toen voor de eer-
ste keer in de geschiedenis een wereldmarkt ontstond. 

Aan de noodzaak van een faciliterende politieke context werd in deze landen op
heel verschillende manieren vormgegeven. De rol van de overheid varieerde van
actieve ondersteuning tot laissez-faire. De grote vraag met betrekking tot China is of
de leiders verstandig zullen omgaan met de binnenlandse politieke gevolgen van de
economische openstelling naar de rest van de wereld (ib.:170). 

De culturen van Sub-Sahara Afrika worden gekenmerkt door waarden die een
kortetermijnoriëntatie ondersteunen (zie Tabel 7). De toegankelijkheid van de
wereldmarkt is voor Oost-Aziatische en Afrikaanse landen op gelijke wijze een faci-
literende of beperkende factor. De politieke context is in Sub-Sahara Afrika door het
ontbreken van sterke formele staten echter fundamenteel anders dan in de meeste
Oost-Aziatische landen (hoofdstuk 10). 

De zwakke formele staten in Sub-Sahara Afrika komen niet alleen uit het kolo-
nialisme voort maar ook uit oudere prekoloniale culturele factoren (paragraaf 10.2).
Deze prekoloniale culturele factoren met betrekking tot de zwakke formele staat en
andere prekoloniale culturele factoren gerelateerd aan een kortetermijnoriëntatie
en een specifiek arbeidsethos zullen de economische ontwikkeling in Sub-Sahara
Afrika nog lange tijd negatief beïnvloeden. 

Von der Dunk (2003) zegt dat veel westerse ontwikkelingsgoodwill op niets uit-
loopt omdat te weinig met mentale en culturele factoren rekening wordt gehouden. 

“Laat ons er niet omheen draaien: de westerse welvaart is niet allereerst gebaseerd op de

beschikking over bepaalde grondstoffen of zo. In dat geval zou het immers met IJsland zeer

droef gesteld moeten zijn, want dat beschikt van nature niet over veel meer dan geisers,
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vulkanen en vis. De westerse welvaart is vergaand het product van een westerse samenlevings-

vorm met een bepaald, kennelijk vruchtbaar gebleken evenwicht tussen individualisme en

collectivisme, tussen familie, staat en maatschappij” (ib.). 

Ook iemand als Che Guevara kampte met de mentale en culturele verschillen tussen
volken. Zijn poging Afrika te ‘bevrijden’ van het ‘imperialisme’, te beginnen in het
oosten van Congo in 1965, moest hij reeds na zeven maanden opgeven. Wat ging er
fout in The African Dream? 

“Bijna alles. De leiders van het Congolese verzet, inclusief de [vorige] president van Congo,

Laurent-Desiré Kabila, vertoonden zich bijna nooit aan het front en hadden veel meer belang-

stelling voor alcohol en hoeren dan voor de bevrijdingsstrijd. Dat losbandige gedrag deed de

Spartaanse en puriteinse revolutionair huiveren. De Congolese strijders waren ongediscipli-

neerd en lui. ‘Als ze iets zwaars moeten dragen, zeggen ze: bekijk het maar, we zijn geen

Cubanen’, stelt Che...mismoedig vast. ... Ze geloofden dat een bepaald medicijn, dawa, hen

onkwetsbaar maakte voor vijandelijke kogels. Van enige organisatie bij het verzet was geen

sprake. ... Ze terroriseerden de boeren, terwijl die volgens hem juist een hoofdrol spelen bij het

welslagen van een revolutie. Hij zag alles met leedwezen aan. Het Congolese verzet was door

en door incompetent. Op het laatst was hij zo cynisch en gefrustreerd dat hij de moed opgaf”256. 

Veertig jaar later is de situatie in het oosten van Congo een nog grotere puinhoop
dan in de jaren zestig van de vorige eeuw. 

20.8 Culturele waarden 

in een internationale context 
Als mensen beweren dat de

nationale culturen in de moderne wereld steeds meer op elkaar gaan lijken, verwijst
men gewoonlijk naar de eerder genoemde ‘praktijken’: mensen kleden zich hetzelf-
de, kopen dezelfde producten, gebruiken dezelfde modewoorden (symbolen), zien
dezelfde televisieprogramma’s en films (helden) en beoefenen dezelfde sporten en
vrijetijdsactiviteiten (rituelen) (Hofstede 1994:181). Deze tamelijk oppervlakkige mani-
festaties van cultuur worden soms verward met het gehele domein van de cultuur. 

Het diepere ondergelegen niveau van waarden – die betekenis geven aan deze
praktijken – wordt over het hoofd gezien. Studies naar waarden blijven echter
indrukwekkende verschillen tussen naties tonen (ib.). De vijf besproken culturele
dimensies van nationale culturen zijn dimensies van waarden. 

Ontwikkelingshulp is vaak conditioneel, er zijn beperkende bepalingen aan ver-
bonden: het geld moet uitgegeven worden op een manier die tegemoetkomt aan de
waarden van de burgers en politici van het donorland, ongeacht of deze waarden
worden gedeeld door de burgers en politici van het ontvangende land (ib.:220). Zo
willen rijke (individualistisch-georiënteerde) donorlanden met een kleine macht-
afstand democratische processen en gelijkheid promoten in (meer collectivistische)
ontvangende landen met een grote machtafstand. Donoren willen niet dat de steun
terechtkomt bij specifieke ingroups die aan lokale machthebbers gelieerd zijn. 
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En als bijvoorbeeld prestige een belangrijke culturele waarde in het ontvangende
land is, kan dat resulteren in geldverslindende prestigeprojecten. Volgens Hofstede
(ib.:221) heeft verbetering van de kwaliteit van interculturele interactie in de ont-
wikkelingssamenwerking nog een lange weg te gaan. 

In de wereldhandel ziet men een tendens tot afkalvende tariefvoordelen en afne-
mende technologische voordelen. Dit doet de internationale concurrentie automa-
tisch naar het terrein van culturele voor- of nadelen verschuiven (ib.:239). Het belang
van culturele factoren in het competitieve succes van Japan en andere Oost-
Aziatische landen wordt door velen erkend. 

In bijvoorbeeld Japan resulteren culturele dimensies in de volgende competitieve
voordelen: grote machtafstand resulteert in discipline; collectivisme in grote toewij-
ding van werknemers; masculiniteit in massaproductie, efficiëntie, zware industrie
en bulk-chemische industrie; en sterke onzekerheidvermijding in precisie (ib.:240).
De feminiene Nederlandse maatschappij is beter in persoonlijke dienstverlening,
maatwerkproducten, landbouw en biochemische industrie. 

Volgens Hofstede hoeft wereldwijde interculturele samenwerking geen wereld-
wijde democratie in te houden (ib.:242). In het grootste gedeelte van de wereld
zullen autoritaire regeringen nog minstens een paar eeuwen blijven bestaan, denkt
hij. Autoritair is echter niet hetzelfde als totalitair. Totalitaire regeringen zijn geba-
seerd op politiek fundamentalisme (sterke onzekerheidvermijding) en proberen alle
aspecten van het leven te beheersen. Autoritaire regeringen zijn gebaseerd op een
grote machtafstand en worden gekenmerkt door een concentratie van macht in
enkele handen. 

Op westerse leest geschoeide democratische regeringen veronderstellen niet
alleen een niet al te grote machtafstand, maar ook – wat belangrijker is – een
behoorlijk sterk individualisme dat vrijheid van meningsuiting en vorming van poli-
tieke partijen garandeert. 

Zoals we eerder hebben gezien zijn individualisme en een kleine machtafstand
gecorreleerd aan de rijkdom van een land257. Een op westerse leest geschoeide demo-
cratische regering is een luxe die alleen rijke landen zich kunnen veroorloven:
analfabete en ondervoede bevolkingen brengen zwakke democraten voort (ib.:243)
(zie ook wat Zakaria zegt in paragraaf 10.4). Aan de andere kant worden rijke landen
niet alle democratisch zoals Singapore, Hong Kong en de olie-sjeikdommen laten
zien. 

Rijkdom is een noodzakelijke maar geen voldoende voorwaarde voor democratie.
Het ondersteunen van economische ontwikkeling kan de vorming van democratieën
bevorderen, maar economische ontwikkeling kan niet geïmporteerd worden; alleen
de eigen burgers kunnen een land ontwikkelen (ib.). 

Conventionele economische analyse gaat uit van het rationele gedrag van
burgers maar wat rationeel en ethisch is hangt af van culturele waarden. Zo worden
sommige economische activiteiten gesanctioneerd en andere niet. Wat meer
bescheidenheid met betrekking tot ethisch politiek handelen zou volgens Hofstede
(ib.:245) op zijn plaats zijn. 

Zo komt de huidige westerse oorlog tegen de internationale drugshandel in een
ander daglicht te staan wanneer men bedenkt dat Engeland van 1839-1842 in een
Opium Oorlog met het Keizerlijke China was verwikkeld. De Chinese keizer nam

357

E
en

 effec
tief, effic

iën
t en

 leven
sbevo

r
d

er
lijk

 a
r

beid
seth

o
s

VEijk-def2  17-02-2007  11:39  Pagina 357



toen de positie in die de westerse landen nu entameren: hij probeerde de drugs uit
zijn land te houden. De Engelsen hadden echter grote economische belangen in een
Chinese markt voor hun opium uit India. Door een actieve verkooppromotie slaag-
den ze erin grote aantallen Chinezen verslaafd te maken (ib.). 

Ook is het vanuit een waardeperspectief moeilijk vol te houden dat wapen-
handel minder onethisch is dan drugshandel. Eén verschil is dat in de drugshandel
veelal arme landen de verkopers zijn, terwijl in de wapenhandel rijke landen
verkopen. De rijke landen verdienen meer geld aan wapenverkoop aan Derde Wereld
landen dan ze spenderen aan ontwikkelingshulp. 

Natuurlijk zijn kopers en verkopers beiden verantwoordelijk maar de rijke
landen verkeren in een betere positie om de vicieuze cirkel te doorbreken (ib.). Het
relatief grote belang van culturele factoren (ten opzichte van politieke en economi-
sche factoren) komt tot uitdrukking in Diagram 3. 

Minder wapenhandel zou de kansen op een wereldwijde respectering van de
rechten van de mens doen toenemen: wapens worden vaak gebruikt om deze rech-
ten te onderdrukken. Het is onrealistisch om te verwachten dat alle landen naar
westerse maatstaven gemodelleerde democratieën worden. Een haalbaarder doel is
om meer respect voor de rechten van de mens na te streven, zelfs in autocratisch
geleide landen (ib.). 

De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (geadopteerd in 1948) is
gebaseerd op universalistische, individualistische westerse waarden die heel duide-
lijk niet door alle politieke leiders of bevolkingen van andere regio’s gedeeld worden
(ib.). 

Van de andere kant is de Verklaring een feit en is geen enkele regering machtig
genoeg om bijvoorbeeld Amnesty International het zwijgen op te leggen. Het feit dat
de wereld één interdependent geheel is geworden leidt tot meer informatie over
menselijk lijden dan ooit eerder het geval was, maar het biedt ook meer mogelijk-
heden om tegen dit lijden te protesteren. Het verhogen van het respect voor de rech-
ten van de mens is een waardevol doel in een multiculturele wereld (ib.:246). 

Hofstede (ib.:244) ziet religieus fundamentalisme als een manifestatie van on-
zekerheidvermijding en als een fluctuerend fenomeen, zoals de wereldgeschiedenis
laat zien. Het is een fundamentele uitdrukking van menselijke angst en als zodanig
zal het nooit verdwijnen, noch zal het ooit voor lange tijd of op grote schaal zege-
vieren. De variatie in waarden in de wereld zal altijd blijven bestaan. De absolute
claims van het religieus fundamentalisme dragen het zaad van interne schisma’s, en
een uiteindelijk bankroet, in zich (ib.). Afrikaanse landen vertonen een gemiddelde
onzekerheidvermijding. Daarom zal het moslimfundamentalisme in Afrika geen
grote vlucht nemen. De moslimcultuur in bijvoorbeeld Tanzania is heel anders dan
in het Midden-Oosten. 

De nieuwe morele orde – gebaseerd op de waarden individualiteit, gelijkheid en
universaliteit – die na de Industriële Revolutie in het Westen ontstond, kwam slechts
geleidelijk tot stand. Deze waarden beïnvloedden ook de opkomende nieuwe
arbeidsnormen. Béteille (2002) betoogt dat in ontwikkelingslanden de moderne (uit
het westen geïmporteerde) arbeidsnormen in conflict kunnen komen met eeuwen-
oude waarden. 
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“Taking a long-term view of the emergence of modern societies, the Industrial Revolution may

be seen as a process of creative destruction. It left in disarray many of the institutions of the

old social order and the moral foundations on which they rested. But it also sowed the seeds

of a new institutional order with its own organizational form and its own moral basis.

Individuality, equality and universality emerged as the fundamental principles of the new nor-

mative order. These values were not unknown to past societies, but they acquired a distinctive

significance in the new social order, singly and in combination with each other. The core

labour standards and recent ideas of decent work cannot be understood without taking their

significance into account. … 

From the egalitarian point of view, the paradox of modern societies is that they value both

equality and individual achievement. The stress on individual achievement and the demands

of a dynamic economy put limits on the attainment of equality overall. In a competitive socie-

ty that values equality of opportunity, there can be equality only before the competition but

not after it. Untempered competition and obsessive concern for individual achievement tend

to make the rewards of success extravagant and the penalties of failure harsh and severe.

Hence modern societies strive to temper the meritarian principle with the principle of redress

so that benefits and burdens are socially allocated with some concern for the needs of the dis-

advantaged. 

The principle of universality is at the core of the modern idea of citizenship and the insti-

tutions associated with it. It requires that certain basic rights and facilities be made available

to all, irrespective not only of race, caste and gender, but also of ability and performance, or

merit and worth. No society can make everything that is valued by its individual members

equally available to all, but certain things can and should be made available to each and every

one. Universal elementary education, universal primary health care and universal adult fran-

chise are goals within the reach of all modern societies. … 

The new normative order based on individuality, equality and universality took time to

become established, and the world of industrial work in mid-nineteenth century Europe was

marked by a considerable degree of anomie. In the twentieth century, elements of it became

diffused throughout the world, slowly and very unevenly, along with the adoption of new

work practices and new forms of work organization. The sphere of work in the countries of

Asia, Africa and Latin America shows a pervasive conflict of norms and values today. New

regulatory rules, broadly similar to those established in the advanced industrial societies,

come into conflict with age-old values, attitudes and habits of mind that differ from one coun-

try to another” (ibid.). 
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Toekomstperspectieven 
voor Afrika 
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21 
De mythe van duurzame groei

In paragraaf 16.5 werd gezegd dat persoonlijkheidsontwikkeling een conditio sine qua
non is voor duurzame ontwikkeling in arme én rijke landen. Richard Douthwaite
(1999) spreekt in zijn boek The Growth Illusion over de mythe van duurzame groei. De
veelzeggende ondertitel van zijn boek luidt: ‘Hoe economische groei enkelen heeft
verrijkt, velen verarmd en de aarde in gevaar gebracht’. Volgens hem bestaat er niet
zoiets als duurzame groei. De enige duurzame maatschappij is een stabiele maat-
schappij. Volgens Douthwaite (ib.:vii) verloor de moraliteit bijna alle controle over de
richting van economische verandering nadat Adam Smiths concept van de onzicht-
bare hand algemene ingang had gevonden. Voor een rechtvaardige en duurzame
toekomst zal de moraliteit onze handelingen weer moeten gaan sturen (ib.). 

21.1 Het Europese ontwikkelingsproces 

in schemavorm 
Wanneer een land eenmaal een redelijk welvaartspeil

heeft bereikt, levert economische groei niet of nauwelijks meer geluk of welzijn op.
Dit komt omdat in rijke postindustriële samenlevingen het merendeel van de
goederen en diensten een positioneel karakter heeft. Positionele goederen en diensten
zijn in absolute zin schaars (bijvoorbeeld: merkkleding, woningen, vervoer, topposities
en vrije tijd). De welvaart die men eraan ontleent is afhankelijk van de relatieve hoe-
veelheid die men bezit, de hoeveelheid in vergelijking met anderen (De Beer 2004). 

“Extra productie is niet in staat deze schaarste te verminderen, laat staan op te heffen. ... Er is

sprake van een nulsomspel: wat de een wint, gaat ten koste van de ander. Individuele personen

kunnen weliswaar vooruitgang boeken, maar voor de samenleving als geheel is de vooruitgang

nihil” (ib.). 

Het verzwakken van de sterke gerichtheid op positionele goederen vraagt uiteinde-
lijk om een mentaliteitsverandering (ib.). Deze mentaliteitsverandering in het
Westen en bij de Afrikaanse elites is echter moeilijk te bewerkstelligen met conven-
tionele middelen. ‘Werk maken’ van mentaliteitsverandering impliceert mijns
inziens ‘arbeiden’ aan bewustzijnsontwikkeling. 

Hieronder wordt een schematische voorstelling van het Europese ontwikkelings-
proces na de Middeleeuwen gegeven. Het is een soort samenvatting van wat in de
voorgaande hoofdstukken hierover is gezegd. De pijlen in het schema geven meestal
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oorzaak-en-gevolg reeksen aan maar kunnen soms de betekenis van ‘hangt samen
met’ hebben258. 

Dit schematische verhaal van het Europese ontwikkelingsproces geldt uiteraard
niet voor Sub-Sahara Afrika. Daar is de verwevenheid van economische, politieke en
sociaal-culturele systemen nog sterk (de formele staat en de informele economy of affec-
tion zijn nog met elkaar verweven). Sub-Sahara Afrika zit dus in een geheel andere
fase van het ontwikkelingsproces dan Europa. Maar toch worden daar vaak Europese
oplossingen voor Europese problemen geïntroduceerd. Als bijvoorbeeld Europese
landen overheidsdiensten gaan privatiseren, wordt dat opeens ook gepromoot in
Sub-Sahara Afrika. 

In het volgende schema wordt aangegeven hoe het gebrek aan wijsheid in Europa
aangepakt zou kunnen worden. 

Ook in Sub-Sahara Afrika is het evidente gebrek aan welvaart en welzijn een gevolg van
ontoereikende maatschappelijke rationaliteit. Juist omdat het orkestrerende ver-
mogen van het veld van transcendent bewustzijn universeel en holistisch is, zal
afstemming op dit veld ook in Sub-Sahara Afrika in maatschappelijk en ecologisch
verantwoord gedrag resulteren. Maar de concrete invulling van de ontwikkelings-
praktijk zal toegesneden moeten zijn op de specifieke omstandigheden in Sub-
Sahara Afrika. 
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Schematische voorstelling van het Europese ontwikkelingsproces

Afnemende verwevenheid van economische, politieke en sociaal-culturele systemen na de Middel-
eeuwen � scheiding van religie en wetenschap � het (paradoxale) feit-waardedualisme � indivi-
duele mimetische begeerte niet langer begrensd � de wetenschappelijke imperatief � zogenaamd
‘autonome’ ontwikkeling van technologie � technologie als motor van de economie � continue eco-
nomische groei � verzelfstandigde economie � Smiths onzichtbare hand � BNP en werkgelegen-
heid worden heilige koeien � maatschappelijke constructie van welzijn (geluk) als consumptie en
productie � leven om te werken (doorgeschoten arbeidsethos) en consumeren � positionele goede-
ren en diensten � zero-sum-game � divergerende belangen tussen individuen en maatschappij als
geheel � de rat race � voortdurende modernisering en schaalvergroting � meer van hetzelfde �
de onzichtbare voet � de moderne schaarste � ongewenste externalities � de technologische bluf
� de illusie van het intellectuele holisme � de kloof tussen weten en geweten � enge instrumen-
tele rationaliteit � verwaarlozing van dimensie van doeleinden � maatschappij niet gericht op
levensbevorderlijke waarden � gebrek aan omvattende maatschappelijke rationaliteit (wijsheid)

Schematische voorstelling van oplossingsrichting

Gebrek aan omvattende maatschappelijke rationaliteit (wijsheid) � individuele en collectieve
mentaliteitsverandering nodig � combinatie van wetenschap en spiritualiteit � continue identifi-
catie met het rationeel-empirische bewustzijn transcenderen � technieken voor bewustzijnsontwik-
keling � afstemming op orkestrerend vermogen van het veld van transcendent bewustzijn �

transcendent bewustzijn als prime mover � maatschappelijk en ecologisch verantwoord gedrag �
dynamische balans tussen ecologie en economie � duurzaamheid en effectief, efficiënt en levens-
bevorderlijk arbeidsethos � welvaart en welzijn 
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21.2 De obsessie met 

economische groei en BNP
Douthwaite kritiseert het veelvuldige

gebruik van het begrip ‘duurzame groei’. Zijn boek The Growth Illusion is gebaseerd op
het eenvoudige ‘gezond verstand’ gegeven dat onbeperkte groei in een beperkte wereld
onmogelijk is (Douthwaite 1999:176). Hij draagt veel materiaal aan om dit feit te
onderbouwen. Onbegrensde groei loopt vroeger of later tegen de grenzen van de
begrensde wereld op. De grenzen van de carrying capacity van de eindige aarde zijn
al regelmatig overschreden. 

In de ‘catechismus van de economische orthodoxie’ wordt economische groei
essentieel geacht om armoede uit te roeien en aller levenskwaliteit te verbeteren
(aldus David Korten in het voorwoord van Douthwaite’s boek: p.xi). Maar juist deze
obsessie met groei verhindert dat we deze twee belangrijke doelstellingen kunnen
bereiken (ib.). 

Volgens Korten lijkt ongelimiteerde economische groei op de ongecontroleerde
groei van kanker. Zulke kwaadaardige (malignant) economische groei zal zichzelf en
de gastheer vernietigen (ib.:xii). Groei maakt weliswaar een wezenlijk deel van
gezond leven uit, maar onbeperkte groei is een teken van pathologie. Kanker
ontstaat als een cel vergeet dat ze een deel is van een groter geheel en zijn eigen
ongelimiteerde groei nastreeft zonder acht te slaan op de gevolgen. De gezondheid
van een levend systeem vereist groei maar is ook afhankelijk van regulatie en kana-
lisatie van deze groei, zodat de integriteit en competentie van het geheel worden
verhoogd in plaats van in gevaar gebracht (ib.:xiii). 

We zijn verleid door de gevaarlijke illusie dat onze technologieën de beperkingen
van de natuurlijke limieten van het leven kunnen opheffen. En we zijn vergeten dat
het enige zinvolle doel van economische activiteit mensen aan een bestaansmiddel
helpen is. De creatie van bestaansmiddelen is bijkomstig geworden aan geld verdie-
nen. De eigenlijke rol van geld als een katalysator (facilitator) van de ontwikkeling
van bestaansmiddelen dient hersteld te worden. Dit houdt in dat maatschappijen
die nu gedreven worden door liefde voor geld getransformeerd moeten worden in
maatschappijen die toegewijd zijn aan liefde voor het leven (ib.). 

Als economische groei de oorzaak van onze milieuproblemen is, dan kan voort-
zetting van deze groei geen deel van de oplossing zijn – zelfs niet als we stappen
ondernemen om de milieuvervuiling te beperken (Douthwaite 1999:4). We dienen te
accepteren dat er limieten zijn aan economische groei, net zoals we accepteren dat
er limieten zijn in het dierenrijk. Te veel vee veroorzaakt overbegrazing en erosie, en
uiteindelijk verhongert een gedeelte van de dieren. Ook mensen zijn onderworpen
aan de wetten van de natuur en de limieten die deze wetten opleggen (ib.:6). 

Hans Lyklema, voormalig hoogleraar in de grensvlak- en kolloïdchemie te
Wageningen, betoogt dat economische groei onverbiddelijk tot milieuvervuiling en
uitputting van grondstoffen leidt. 

“Daaraan liggen de wetten van de thermodynamica ten grondslag. Maar mensen willen deze

natuurwetenschappelijke wetten niet kennen, want dan moeten ze hun prettige levensstijl

opgeven. ... De milieuproblematiek [kan] uit de thermodynamica [worden verklaard]. De eerste
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hoofdwet van de thermodynamica zegt dat energie niet uit het niets kan worden gemaakt.

Wanneer energie sneller wordt verbruikt dan via zonnestraling, wind- of waterenergie wordt

vastgelegd, dan geldt ‘op is op’. 

De tweede hoofdwet leert dat elk systeem zonder energietoevoeging van buitenaf streeft

naar meer entropie of ‘wanorde’. Uit deze wet is zowel het milieuprobleem als het grondstof-

fenprobleem te verklaren. Koolstof en waterstof zitten bijvoorbeeld in steenkool en olie nog

ordelijk gebonden. Bij verbranding komen ze vrij in de vorm van kleine, verstrooide molecu-

len als kooldioxide en watergas. En zo zitten mineralen in gesteenten nog stevig op hun plaats.

Als je ze in de vorm van mest wanordelijk over het land verspreidt, vormen ze een probleem”259. 

In een ander artikel zegt Lyklema dat het begrip ‘duurzaam’ te pas en te onpas wordt
gebruikt. Als voorbeeld noemt hij onder andere ‘duurzame economische groei’. 

“Het belangrijkste ecologische begrip is daardoor gedegenereerd tot een troetelmode van de

reclame. ... Laten we tenminste beginnen met een zinvolle definitie en alleen datgene duur-

zaam noemen wat voor ons nageslacht kwalitatief en kwantitatief voldoende ecologische

goederen (fossiele brandstof, ruimte, schoon water en schone lucht, mineralen, enzovoorts)

overlaat. ... 

Het spreekt vanzelf dat zo’n heldere definitie een aanslag op ons luxe leventje kan beteke-

nen en dat er dus een natuurlijke neiging ontstaat het probleem te ontkennen (struisvogel-

politiek, ook een ‘duurzaam’ fenomeen) of om alternatieve acties te bedenken om de aandacht

af te leiden (zoenoffers). Voorbeelden? ... Discussies over hoeveel economische groei mogelijk is

in plaats van hoeveel die eigenlijk naar beneden moet. ... Of je eigen verantwoordelijkheid uit

de weg gaan door de kooldioxide-emissie af te kopen via ontwikkelingslanden. Nog erger is het

om te stellen dat een groeiende economie nodig is om geld te verdienen om aan milieuzorg te

doen. ... [Wat te doen?] In de eerste plaats alsjeblieft een beetje bewustwording. Je zou je schuldig

moeten voelen als je milieu-onvriendelijke dingen doet of eet. ... Collectief zullen we af moeten

van de gedachte dat de bevolking en de consumptie per hoofd alsmaar moeten toenemen. ... Op

den duur [is] invoering van quoteringen noodzakelijk, vroeger met het onprettiger woord

‘distributie’ aangeduid. Als ruimte, schoon water, fossiele brandstof, enzovoorts schaarser gaan

worden, moet een systeem ontwikkeld worden waarin ieder zijn deel krijgt, onafhankelijk van

hoe rijk je bent”260. 

Volgens Douthwaite is zelfs de hoop op verdere economische groei schadelijk omdat
die ons ertoe verleidt veranderingen te accepteren, zoals bijvoorbeeld de ongewen-
ste voortgaande groei van de wereldbevolking. Ook is het vooruitzicht op groei een
excuus gebleken om niets te doen aan het lot van de armen; we kunnen ze immers
vertellen dat hun leven beter zal worden als ze maar volhouden (het trickle-down-
effect zal op den duur gaan werken). De belofte van ‘morgen jam voor allen’ heeft
ons geweten gerustgesteld met betrekking tot de huidige ongelijke verdeling van het
brood (Douthwaite 1999:6). 

Elders verwijst Douthwaite naar het artikel Growth is Good for the Poor geschreven
door de Wereldbank-experts David Dollar en Aart Kaay, die concluderen dat econo-
mische groei goed is voor de armen omdat hun inkomen evenveel stijgt als dat van
anderen. Statistisch bewijsmateriaal van de UNDP toont echter dat de kloof tussen
rijk en arm in en tussen landen alleen maar groter wordt. 
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“De meest voor de hand liggende verklaring voor de tegenstrijdigheid tussen de statistische cij-

fers van het UNDP en Dollar en Kaay is...het ontbreken van gegevens. ‘Voor de meeste landen

waren slechts een handvol observaties beschikbaar’, zo geven zij in het artikel toe. Maar zelfs

als we de uitkomst van het artikel onderschrijven, namelijk dat het inkomen van de armen per-

centagegewijs even snel groeit als dat van de rijken, wil dat zeggen dat het absolute bezit van

de rijken veel sneller stijgt dan dat van de armen.

... Als we de bevindingen omdraaien, blijkt uit hun artikel dat de armen worden gebruikt als

excuus voor de voortzetting van een economisch groeiproces, waarin de armen er relatief niet

beter op worden. Als het inkomen van de armen gelijke tred houdt met de algemene groei,

halen de armen immers hun achterstand nooit in”261. 

Pas wanneer genoeg mensen de ware aard van ongecontroleerde economische groei
doorzien, kan duurzame ontwikkeling plaatsvinden. We kunnen niet op Smiths
onzichtbare hand blijven vertrouwen voor de garantie dat eigenbelang ook alge-
meen belang dient. Veel dingen kunnen alleen door collectieve actie bewerkstelligd
worden. De markt kan wellicht de kleine details uitwerken, maar niet de algemene
richting van maatschappij en economie (Douthwaite 1999:7). 

Politici beloven vaak dat ze de levensstandaard zullen verhogen. Wat ze er echter
niet bij zeggen is dat dit onontkoombaar de kwaliteit van het leven zal verminderen.
Het gaat om het verschil tussen kwaliteit en kwantiteit. De termen levensstandaard
en levenskwaliteit worden vaak door elkaar gebruikt maar betekenen niet hetzelfde
(ib.:9). De levensstandaard is een technisch begrip dat verwijst naar de consumptie
van gekochte goederen en diensten per hoofd van de bevolking. De levenskwaliteit
bestaat volgens Douthwaite uit tenminste 12 factoren waarvan alleen de hoeveel-
heid geproduceerde en geconsumeerde goederen en diensten in geld kan worden
uitgedrukt (ib.:12). 

De 11 andere factoren, bijvoorbeeld mate van gezondheid en hoeveelheid vrije
tijd, kunnen niet in geldwaarde worden uitgedrukt. Om verwarring tussen levens-
standaard en levenskwaliteit te voorkomen zou het beter zijn om in plaats van een
hogere levensstandaard te spreken van ‘een hoger niveau van productie en
consumptie’ (ib.:11). 

In de economie werden de woorden ‘geluk’ en ‘voldoening’ rond 1920 vervangen
door het meer neutraal klinkende ‘welvaart’, voornamelijk om de economische
wetenschap een meer wetenschappelijk aanzien te geven (ib.:10). Economische
welvaart is echter slechts een deel van het algehele welzijn. Economen – in hun
pogingen om van hun vak een wetenschappelijke discipline te maken – wilden
echter geen waardeoordelen vellen en veronachtzaamden aldus alle niet-monetaire
aspecten van menselijk welzijn (ib.:12). 

Harro Maas, historicus en methodoloog aan de economische faculteit van de
Universiteit van Amsterdam, betoogt dat de rationeel calculerende, zelfredzame,
verantwoordelijke burger die het Nederlandse kabinet als uitgangspunt neemt, niet
bestaat. 

“De [Nederlandse] overheid ruimt steeds meer plaats in voor zelfredzaamheid en vrije markt.

Eigen verantwoordelijkheid en keuzevrijheid voor een burger die zelf wel weet wat hij wil en
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die rationeel zal berekenen waar hij dat het beste kan krijgen. Dat is [echter] grote onzin. Die

rationele burger is een verzinsel, een twintigste-eeuwse vergissing... 

Het woord rationaliteit komt in de hele 19e eeuw niet voor in de economische literatuur. Dat

begon pas in de jaren dertig toen economen keuzegedrag als rationeel definieerden om maar

van psychologische en andere moeilijk meetbare factoren af te zijn. Maar dat idee is enorm

doorgeschoten, vooral sinds de Tweede Wereldoorlog. Dat mensen logisch en rationeel hande-

len geldt nu als feit dat niet eens meer onderzocht hoeft te worden. Terwijl het vaak eenvou-

digweg niet klopt”262. 

Arno Riedl van CREED, het centrum voor experimentele economie en politieke
besliskunde van de Universiteit van Amsterdam, zegt: 

“Je hoeft bepaald geen wetenschapper te zijn om te weten dat je niet altijd rationeel kiest. Kijk

naar je eigen gedrag. Misschien ga je altijd naar de dure supermarkt, omdat je daar de mensen

kent. En de meeste mensen betalen belasting. Ook niet rationeel, want de pakkans is voor

ontduiken vrij laag. ... 

[In een groot online-gedragsexperiment bleek dat de duizend] deelnemers altruïstischer

waren en beter samenwerkten dan de rationele homo economicus zou doen... ...Een diepgewor-

telde [waarschijnlijk evolutionair bepaalde en genetisch ingebakken] behoefte ziet erop toe dat

basale omgangsvormen worden nageleefd. En dat is precies waar het mensbeeld van de calcu-

lerende burger in zuivere vorm de mist ingaat. Naast financiële tellen allerlei andersoortige

kosten mee. In het [online-gedragsspel waren] dat bijvoorbeeld het vervelende gevoel dat je

krijgt als je de kluit belazert of de vrees dat anderen je een verrader zullen vinden. ... 

Het brein onderscheidt sterke van zwakke signalen. Maar het onderscheidt nauwelijks naar

afkomst. Het pakt alle rationele en irrationele factoren bij elkaar, vertaalt ze in elektrische en

chemische codes en trekt er één conclusie uit. Soms in de vorm van een bewuste gedachte,

vaker als een vaag gevoel (‘het voelde gewoon beter’). ... 

De experimentele economie die kijkt naar het werkelijke gedrag van mensen is nu nog een

minderheid, maar het dringt meer en meer tot de rest van het economisch onderzoek door dat

de mens niet altijd rationeel kiest”263. 

Onderzoek naar de effecten van economische groei op de niet-monetaire aspecten
van welzijn is schaars. Een econoom van de Wereldbank onderzocht de vraag of ‘het
leven beter wordt wanneer een arme Togolees een rijkere Togolees wordt’ (Easterly
1997). Hij ging na hoe 95 indicatoren van welzijn in een wijde reeks van landen beïn-
vloed werden door stijgingen in het nationale inkomen in de afgelopen 30 tot
40 jaar. 

Hij vond, zeer tot zijn verbazing, dat slechts van vijf indicatoren kon worden
aangetoond dat ze door economische groei waren verbeterd. Deze verbeteringen
waren een hogere eiwit en calorie inname, meer telefoons, meer bedrijfsauto’s en
minder contractbreuken door overheden. De uiteindelijke conclusie van Easterly
was: “Het bewijs dat het leven beter wordt gedurende [economische] groei is verba-
zingwekkend ongelijkmatig” (geciteerd in Douthwaite 1999:13). 

Economische groei meet alleen veranderingen in het BNP. Het BNP is de totale
verkoopwaarde van alle verhandelde goederen en diensten die in een land in een
jaar geproduceerd zijn (ib.:14). Aangezien het BNP alleen de waarde van gekochte en
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verkochte dingen omvat, worden de vele activiteiten buiten het gemonetariseerde
deel van de economie volledig genegeerd (zie voor voorbeelden paragraaf 4.5 waar
het BNP eerder ter sprake is gekomen). 

Hoe meer zelfvoorzienend mensen zijn, hoe lager hun BNP is bij een gegeven
niveau van consumptie (ib.). Aangezien mensen op het platteland altijd meer zelf-
voorzienend zijn dan stadsmensen, resulteert een lage urbanisatiegraad in een te
lage schatting van de omvang van de totale economie. Het BNP zegt alleen iets over
de grootte van de legale gemonetariseerde sector, niet over de ware grootte van een
economie (ib.:15). Vooral in ontwikkelingslanden is het BNP daarom een gebrekkige
indicator van de grootte van een totale economie. Het is erg riskant om het BNP als
een benadering van het niveau-van-consumptie te gebruiken, laat staan van de
levenskwaliteit. 

Zowel gezond verstand als economische theorie voorspellen dat, als een gevolg
van afnemende meeropbrengsten, de kosten van voortdurende economische groei
op zeker moment de baten zullen overschrijden (ib.:22). Voor veel landen is dit punt
al bereikt. De ‘tunnelvisie’ die focust op voortdurende economische groei en een
maximaal BNP leidt onvermijdelijk tot verwaarlozing van alle niet-monetaire
componenten van menselijk welzijn. 

Zoals we gezien hebben in paragraaf 12.1 over het koplopermodel in de land-
bouw kan het kapitalistische productiesysteem echter niet zonder groei. Bedrijven
worden gedwongen om uit te breiden teneinde ondergang te vermijden. Het is een
kwestie van expand or die (ib.:30). 

In hoofdstuk drie (Ill Fares the Land) van zijn boek laat Douthwaite zien dat
economische groei het leven van de gewone man/vrouw niet noodzakelijkerwijs ver-
betert. De economische groei tijdens de Landbouwkundige en Industriële Revoluties
in Engeland verslechterde het leven van de gewone man gestaag (er moest bijvoor-
beeld langer en harder gewerkt worden). Dit duurde tot ongeveer 1850. Daarna
begonnen de levensomstandigheden van de gewone man te verbeteren, maar als
gevolg van een depressie, niet groei (ib.:v). Tussen 1850 en 1914 steeg het nationale
inkomen per hoofd van de bevolking (het BNP) namelijk niet (ib.:50). 

Rond 1914 waren de levensomstandigheden misschien weer gelijk aan die van
tweehonderd jaar eerder (ib.:v). Er was dus in Engeland in de 18e en 19e eeuw een
inverse relatie tussen sociale vooruitgang en economische groei. De gewone man
profiteerde het meest wanneer groei afwezig of langzaam was. Dit patroon blijft
volgens Douthwaite tot op de dag van vandaag zichtbaar (ib.:56)264. Zoals we in para-
graaf 10.8 gezien hebben, verbeterde ook in Tanzania de economische groei van de
laatste jaren het leven van de gewone man niet. 

21.3 Nogmaals Smiths 

onzichtbare hand 
Adam Smiths theorie van de onzichtbare hand zou

correct kunnen zijn als markten perfect zouden werken, wat niet zo is, en als onder-
nemers verplicht zouden zijn om de volledige kosten van de natuurlijke rijkdom-
men (die ze gebruiken of vervuilen) te betalen, wat ook niet zo is. Zo wordt de prijs
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van fossiele brandstoffen bepaald door de kosten om ze uit de grond te krijgen. Dit
is ongeveer even zinnig als de waarde van geld dat van de bank wordt gehaald laten
bepalen door de kosten van het buskaartje om bij de bank te komen (ib.:42). Het feit
dat de voorraden beperkt zijn en met toekomstige generaties gedeeld moeten
worden, wordt genegeerd evenals het gegeven dat de brandstoffen vervuiling veroor-
zaken waarvan de kosten op allen worden afgewenteld. 

De meeste economen denken dat de beschikbaarheid van energie een kwestie
van prijs is en dat wanneer men bereid is genoeg te betalen, elke hoeveelheid
beschikbaar zal zijn. Niet dus. De factor die bepaalt hoeveel energie kan worden
aangeboden is energie: als de hoeveelheid energie die nodig is om olie te winnen en
raffineren groter is dan de hoeveelheid energie die deze olie oplevert, zal de olie-
bron nooit economisch zijn, hoe hoog de prijs ook is (ib.:221). 

Douthwaite (ib.:219) verwijst naar de definitie van een markteconomie gegeven
door Ted Trainer in het boek Developed to Death (1989): ‘een markteconomie is een
ingenieus middel om veilig te stellen dat wanneer dingen schaars worden alleen de
rijken ze kunnen krijgen’. Zo genereert economische groei banen op precies dezelf-
de manier als een kettingbrief geld produceert. Het kettingbriefprincipe kan niet
iedereen rijk maken. Alleen degenen aan de top van de lijst krijgen banen of maken
winst, ten koste van de anderen lager op de lijst (ib.:87). 

Toekomstige economische groei zou vooral moeten bestaan uit dingen die de
armen nodig hebben, zoals voedsel, kleding en behuizing. Zelfs als de geïndustriali-
seerde wereld ongelimiteerd zou kunnen doorgroeien, door een efficiëntere aanwen-
ding van energie en grondstoffen, dan zou ze dat toch niet moeten doen. In plaats
daarvan zou de productie op het huidige niveau moeten worden gehandhaafd en waar
mogelijk verminderd, zodat de grondstoffen die uitgespaard worden in de armere
delen van de wereld in basisgoederen kunnen worden omgezet (ib.:229). 

In het rapport van het Worldwatch Institute State of the World 2004 worden de
jaarlijkse wereldwijde uitgaven aan een aantal luxeartikelen vergeleken met de
extra uitgaven die nodig zouden zijn om een aantal basisdoelstellingen te halen (zie
Tabel 9)265. 

Tabel 9: Luxeartikelen versus basisbehoeften

Jaarlijkse uitgaven wereldwijd Benodigde jaarlijkse extra uitgaven wereldwijd om onderstaande 

(in miljarden dollars) doelen te bereiken (in miljarden dollars)

Make-up 18 Medische zorg voor vrouwen rond zwangerschap 12

Huisdiervoer (Europa en VS) 17 Bestrijding honger en ondervoeding 19

Parfums 15 Bestrijding analfabetisme 5

Oceaancruises 14 Schoon drinkwater 10

IJsjes in Europa 11 Inenting van ieder kind 1,3

(Bron: State of the World 2004, Worldwatch Institute)

Gebaseerd op dit soort cijfers concludeert het rapport dat het voortschrijdende
consumentisme in de consumptiemaatschappij onethisch is (de consumptiemaat-
schappij omvat wereldwijd nu 1,7 miljard mensen, waarvan de helft in niet-westerse
landen woont). Bovendien draagt dit consumentisme niet zichtbaar bij aan het
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levensgeluk. De voorzitter van het Worldwatch Institute Christopher Flavin conclu-
deert dat op de lange termijn wij gedwongen zullen worden “om de consumptie te
beheersen, in plaats van ons door de consumptie te laten beheersen”. Het rapport
vermeldt ook dat aan reclame, het middel bij uitstek van de consumptiemaatschap-
pij, in 2001 wereldwijd 446 miljard dollar werd besteed. 

In Tabel 10 worden het rijke westen en Sub-Sahara Afrika vergeleken met betrek-
king tot aandeel in wereldbevolking en in wereldwijde consumentenuitgaven. 

Tabel 10: Aandeel in wereldbevolking en consumentenuitgaven in 2000

Aandeel wereldbevolking in 2000 (procenten) Aandeel consumentenuitgaven in 2000 (procenten)

VS, Canada en West-Europa 11,6 VS, Canada en West-Europa 60,2

Sub-Sahara Afrika 10,9 Sub-Sahara Afrika 1,2

(Bron: State of the World 2004)

Volgens Douthwaite is transport verreweg de meest energie-intensieve sector in de
geïndustrialiseerde wereld en zou deze daarom het eerst getroffen worden door
hogere energieprijzen. Hogere transportkosten zouden echter kleine ondernemers
bevoordelen. Zij zouden meer lokale grondstoffen gaan gebruiken om voor lokale
markten te produceren. Dit zou op zijn beurt meer lokale, regionale en nationale
autonomie creëren. De trend tot concentratie van economische macht, die in de
vorige eeuw is begonnen, zou omgekeerd worden (Douthwaite 1999:231). 

In de traditionele landbouw heeft men ongeveer vier energie-eenheden uit bio-
massa nodig (bijvoorbeeld hooi voor os of paard) om één energie-eenheid menselijk
voedsel te produceren. In de moderne landbouw is de verhouding tussen externe
(grotendeels fossiele) energie en voedselenergie 40:1 in Europa en 90:1 in de
Verenigde Staten (ib.:316). In sterk geürbaniseerde maatschappijen kost het vervol-
gens veel extra energie om het voedsel op tafel te krijgen. Voor elke kilocalorie
gespendeerd aan voedselproductie op de boerderij, worden drie tot vijf kilocalorieën
voor verwerking, distributie, verpakking en bereiding van het voedsel gebruikt266. 

Volgens Douthwaite (ib.) zijn er, dankzij de Groene Revolutie, nog maar weinig
boeren die de hoogst duurzame 4:1 input-output-energieverhouding realiseren267. Hij
denkt dat met een toenemend gebrek aan fossiele energie en hogere energiekosten,
de kleine arbeidsintensieve gemengde familiebedrijven – die de meeste van hun
producten lokaal verkopen – een comeback zullen maken in de geïndustrialiseerde
wereld (ib.:318). 

Omdat onze expansiegerichte houdingen zo diep zijn ingesleten, moeten we
onszelf er eerst van overtuigen dat er limieten zijn aan economische groei.
Vervolgens moeten we accepteren dat deze limieten onvermijdelijk inhouden dat er
ook limieten aan ons gedrag zijn (ib.:302). Bovendien dienen we ons te realiseren dat
economische kosten-batenanalyses van het overschrijden van milieugrenzen altijd
een soort horse and rabbit stew zijn, zoals John Adams van University College in
Londen het uitdrukt (ib.). 

Zulke stew kan men elke smaak geven die men wenst. Terwijl het konijn (het
kwantificeerbare deel van een kosten-batenanalyse) met grote zorg wordt gevild en
bereid, wordt het paard (al die factoren waarvan de grootte en conditie grotendeels
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onbekend zijn) geheel zonder enige voorbereiding in de pan gegooid. Alles wat de
(door de analist gewenste) uitkomst zou kunnen verstoren, wordt buiten de pan
gehouden. 

Zelfs de nauwkeurigste economische berekeningen kunnen dan weinig meer
doen dan een rabbit-sized deel van een beslissing genereren. Een horse-sized oordeel,
dat eerder gebaseerd zou moeten zijn op stevig verankerde morele principes dan op
het pragmatisme van het moment, is vereist om de rest op te vullen. En het zijn juist
zulke principes waar het ons aan ontbreekt of waar we ons niet aan willen houden
(ib.). 

Geen enkele regering heeft openlijk toegegeven dat de stijging van de werkloos-
heid een mondiaal gevolg is van economische groei. Het feit echter dat alle regeringen
het probleem trachten op te lossen door het opkrikken van het nationale concurren-
tievermogen – om zo werk van minder sterke concurrenten elders te kunnen stelen
– bewijst dat het zo is (ib.:325). De effecten van meer werkgelegenheid in het ene
land op de werkgelegenheid elders worden volledig genegeerd. 

De visie op de wenselijkheid van economische groei zal pas fundamenteel
veranderen wanneer we drie dingen accepteren (ib.). Ten eerste, dat de technologieën
die het proces aanjagen gewoonlijk menselijke arbeid vervangen door fossiele ener-
gie en kapitaalgoederen, en aldus tot meer onduurzaamheid en een netto verlies
aan banen leiden (de eerder vermelde uitstoot van arbeid). 

Ten tweede, dat tenzij de staat intervenieert – iets wat de huidige vrijmarkt-
ideologie en globalisering trachten te voorkomen – de voordelen van nieuwe
technologieën grotendeels beperkt zullen blijven tot de bedrijven die ze het eerst
adopteren (het koplopermodel). 

En ten derde, dat deze voordelen volkomen inadequaat kunnen zijn om de
verliezers te compenseren voor hun verliezen, als er überhaupt al een systeem
bestond om dat te doen. Kortom, technologieën die primair worden geïntroduceerd
om winsten te genereren doen waarschijnlijk meer kwaad dan goed (ib.:326). 

Nieuwe technologieën moeten aan grondige veiligheidsprocedures worden
onderworpen (op ecologisch, economisch en sociaal terrein), gebaseerd op de
veronderstelling dat ze schadelijk zijn totdat hun onschadelijkheid is bewezen. Tot
op heden is de veronderstelling precies omgekeerd (ib.). 

De westerse maatschappijen werden in het verleden beïnvloed door drie
verschillende (onderling wedijverende) systemen. Het economische systeem werd
voortdurend gereguleerd en afgezwakt door de politieke en moreel-culturele syste-
men (ib.:335). Het laatste systeem bestaat onder andere uit de pers, universiteiten,
schrijvers, kunstenaars en kerken. De kerken echter hebben ongeveer twee eeuwen
geleden grotendeels afstand gedaan van hun matigende rol ten gunste van Smiths
onzichtbare hand. 

Volgens Douthwaite (ib.:336) zijn we allen slachtoffer geworden van het globale
kapitalistische systeem en hebben we weinig vrijheid om te bepalen wat we denken
en doen binnen het economische systeem. Onze onmiddellijke doelstelling moet
daarom zijn om onszelf te bevrijden van de gedachteprocessen die ons gevangen
houden. Dit verwijst in Duintjers terminologie naar de continue identificatie met
het rationeel-empirische bewustzijn. Een bevrijding daaruit geeft ieder meer room to
manoeuvre. 
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De eerste en belangrijkste stap is volgens Douthwaite de notie te verwerpen dat het
nastreven van economische groei voor elk land een wenselijk doel is (ib.). Allereerst
moeten we het idee dat economische groei noodzakelijkerwijs goed is verwerpen.
Pas dan kan het politieke systeem zijn onafhankelijkheid ten opzichte van het eco-
nomische systeem herwinnen en zijn toezichthoudende functie hervatten. 

De tweede stap is het moreel-culturele systeem te bevrijden. Naast de gebruike-
lijke ecologische impactramingen zijn economische en sociale impactramingen voor
nieuwe technologieën en projecten nodig (ib.:337). Uiteindelijk zijn wij echter zelf
de bouwstenen van de economische, politieke en moreel-culturele systemen: “... we
make them up” zegt Douthwaite (ib.:340) (zie ook mijn Diagram 3). 

De populaire slogan think globally, act locally verdient enige nuancering. Lokaal
handelen verdient aanbeveling maar globaal denken kan niet alleen oppervlakkig
en gevaarlijk zijn (bijvoorbeeld de gevaren van imperialisme en wereldwijde milieu-
vervuiling), echt globaal denken is ook onmogelijk – dit is de illusie van het intel-
lectuele holisme. 

Men kan alleen op kleine schaal effectief, efficiënt en levensbevorderlijk denken
en handelen268. Onze toetssteen of maatstaf zou die van de Amish moeten zijn: wat
betekent een bepaalde handeling voor onze lokale gemeenschap? (ib.). 

De Vlaamse filosoof Marian Deblonde zegt dat de neoklassieke economische
wetenschap niet uitgerust is om problemen met betrekking tot duurzaamheid op te
lossen. 

“Allocatieve efficiëntie, het idee dat hulpbronnen door de markt efficiënt worden verdeeld, is

een wetenschappelijke fictie zodra het problemen betreft die ook toekomstige generaties tref-

fen. ... De neoklassieke economie sluit...discussie uit doordat zij ‘de onzichtbare hand’, de

sturing van de vrije markt, niet analyseert maar aanneemt als een natuurlijk gegeven. Omdat

de organisatie van de markt niet inzichtelijk is, hanteren neoklassieke economen een trial-and-

error-methode om de resultaten van marktprocessen in een duurzame richting bij te sturen. ...

[Het is] juist de taak van de economische wetenschap om de werking van marktinstituties

zichtbaar te maken. ... Dat vraagt om een institutionele economie, die de structurele oorzaken

van onduurzaamheid blootlegt”269. 

De econoom R.A. Jongeneel merkt het volgende op met betrekking tot de relatie
tussen duurzaamheid en arbeid: 

“Rentmeesterschap [wordt vaak gezien] als een soort synoniem voor duurzaam beheer. Dat [is]

een te beperkte uitleg. ...Aandacht voor de functie van arbeid bij het vervullen van het rent-

meesterschap [is nodig]. In de economie wordt werk op twee manieren een beetje negatief

benaderd. Bij de productie is het een kostenpost die je moet minimaliseren. En in de

consumptietheorie is de arbeid die mensen aanbieden een noodzakelijk kwaad, een disutility.

Het gaat om de vrije tijd. Daar ben ik het niet mee eens. Arbeid is bij uitstek een manier om

het rentmeesterschap uit te oefenen. Werkloosheid betekent dat je mensen uitsluit van die

mogelijkheid”270. 
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21.4 Het voorbeeld van Kerala 
De staat Kerala in India reduceer-

de het geboortecijfer tot onder het sterftecijfer, en ging dus door de demografische
transitie, in een periode van slechts dertig jaar. De levensverwachting in Kerala is
72 jaar, het gemiddelde aantal kinderen per vrouw is 1,7 en 95% van de mensen
boven de 7 jaar kan lezen en schrijven. Dit alles is tot stand gekomen zonder
industrialisatie en economische groei. Kerala laat zien dat economische groei geen
vereiste is om de levensomstandigheden drastisch te verbeteren en bevolkingsaan-
tallen te stabiliseren (ib.:310,311). 

Kerala is hierin geslaagd door te investeren in publieke gezondheidszorg en
onderwijs. Het profiteert van het ‘sociale cement’ dat voortkomt uit een matriar-
chale cultuur (ib.:311). De algemene appreciatie van vrouwelijke waarden bevordert
ook laterale kennisstromen. De belangrijkste factor in de daling van de vruchtbaar-
heid in Kerala was het vermogen tot lezen en schrijven van volwassen vrouwen.
Ongelijke geslachtsverhoudingen in andere Indiase staten bevorderen hoge vrucht-
baarheidscijfers. Helaas wordt geslachtsongelijkheid niet automatisch minder bij
economische groei (ib.). 

Bijna overal op de wereld vindt men een indrukwekkende correlatie tussen vrou-
welijk alfabetisme en lage geboortecijfers. Secundair onderwijs voor meisjes is ook
belangrijk (ib.:312). Een belangrijke reden dat geschoolde empowered vrouwen
minder kinderen krijgen is dat ze beter in staat zijn om er voor te zorgen dat hun
kinderen niet overlijden. Aldus kunnen ouders hun oude dag veiligstellen (ib.:313). 

Een beter dieet, ouderdomspensioenen, langduriger onderwijs voor meisjes,
schoon drinkwater, adequate sanitatie en andere publieke gezondheidsmaatregelen
vereisen allemaal veel arbeid, een factor die in landen met een hoog geboortecijfer
in overvloed aanwezig is. Maar ze vragen relatief weinig materialen en fossiele
brandstoffen die vaak niet voldoende beschikbaar zijn. 

Een herverdeling van natuurlijke hulpbronnen en bestaansmiddelen, zowel
binnen als tussen landen, van over-ontwikkelde naar armere regio’s is een betere
methode om de wereldbevolking te stabiliseren dan economische groei. In feite is
het volgens Douthwaite de enige manier om een stabiele wereldbevolking te berei-
ken, als we gedwongen sterilisatie en abortus verwerpen (ib.). In hoofdstuk 22 zullen
we zien dat er nog andere mogelijkheden zijn. 

Het grootste gevaar met betrekking tot de acceptatie van het feit dat de Aarde
limieten heeft die gerespecteerd moeten worden, is dat we het kind met het bad-
water weggooien. Als deze limieten inderdaad verdere groei in de weg staan, hoeven
we nog niet te geloven dat sociale vooruitgang ook onmogelijk is (ib.). Pas nadat in de
tweede helft van de 19e eeuw economische groei materiële overvloed had gecreëerd,
begon men een morele verplichting te voelen de armen als groep te helpen. Daarvoor
werden armoede en honger algemeen geaccepteerd, dat was nu eenmaal zoals de
wereld in elkaar zat. 

De houding dat individuen belangrijk zijn, dat men zijn uiterste best moet doen
voor ieder mens in tegenspoed, is de belangrijkste verworvenheid die het groei-
proces heeft voortgebracht. Het is fundamenteel voor de volksdemocratie: het alge-
meen stemrecht kan inderdaad als een positief bijproduct van het groeiproces
worden gezien (ib.) (zie ook Zakaria in paragraaf 10.4). 
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Het voorbeeld van Kerala laat zien dat in een situatie met weinig bestaansmiddelen
en een extreem langzame groei het nastreven van rechtvaardigheid, democratie en
sociale vooruitgang toch goed mogelijk is (ib.). Elke maatschappijvorm is een sociale
constructie en de specifieke constructie die het geïndustrialiseerde Noorden veelal
aan de Derde Wereld oplegt, kan contraproductief zijn (ib.:311). De mogelijkheid van
een stationaire of stabiele economie-op-een-hoog-niveau verdient meer aandacht271. 

21.5 Een prime mover
Eén van de belangrijkste oorzaken van Afrika’s

onderontwikkeling is volgens Davidson de zwakheid van de menselijke natuur (para-
graaf 10.5). Douthwaite zegt op een van de laatste pagina’s van zijn boek dat wijzelf
de economische, politieke en moreel-culturele systemen vormen (we make them up)
(paragraaf 21.3). 

De eerder aangehaalde politicoloog Zakaria (2003:256) zegt op de laatste pagina
van zijn boek The Future of Freedom dat de moeilijkste uitdaging van de moderne
democratieën is om machtige personen hun verantwoordelijkheid te laten nemen,
leiding te geven, en normen te stellen die niet alleen wettelijk maar ook moreel zijn.
Zonder deze inner stuffing zal de westerse democratie een lege huls worden. Deze drie
auteurs geven dus aan dat persoonlijkheidsontwikkeling een conditio sine qua non is
voor duurzame en democratische ontwikkeling (in Sub-Sahara Afrika en elders). 

Douthwaite zegt niets over het belang van het arbeidsethos voor duurzame
ontwikkeling. Maar hij merkt wel op dat we vrije tijd niet goed kunnen waarderen
zonder het contrast van betaald werk – “omdat in een maatschappij die doordron-
gen is van het arbeidsethos vrije tijd eerst psychologisch verdiend moet worden”
(Douthwaite 1999:167). Dit geeft aan hoe diep het arbeidsethos in Noordwest-Europa
geïnternaliseerd is. 

We hebben eerder gezien dat sociale, politieke en economische veranderings-
processen nauw met elkaar verweven zijn, zodat het onmogelijk is om een van deze
factoren als prime mover te identificeren. Hoewel het arbeidsethos een uitermate
belangrijke factor in het ontwikkelingsproces is, kan ook deze niet als prime mover
gekenmerkt worden. Alleen bewustzijnsontwikkeling kan aanspraak maken op de
kwalificatie prime mover omdat het een alomvattende impact heeft. 

De economische geschiedenis van bijvoorbeeld Nederland leert dat voor ontwik-
keling een sterk maatschappelijk middenveld vereist is (paragraaf 10.6). De
Tanzaniaanse ervaring met boerencoöperaties, een belangrijk onderdeel van het
maatschappelijk middenveld in Sub-Sahara Afrika, laat zien dat de staat effectieve
coöperaties niet van bovenaf kan opleggen (paragraaf 10.8). Een spontane bottom-up
institutionele vernieuwing, resulterend in een sterk maatschappelijk middenveld,
kan door een coherent collectief bewustzijn van hoge kwaliteit worden gefaciliteerd. 
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22 
Steun van de natuur

De slogan ‘denk globaal, handel lokaal’ pretendeert duurzame economische ontwik-
keling te genereren. Maar zonder bewustzijnsontwikkeling blijft het een loze kreet. De
slogan is een divergerend probleem dat onoplosbaar is op het normale bewustzijns-
niveau. Het moet geleefd worden op hogere niveaus van bewustzijn. De gelijktijdige
realisatie van globaal denken en lokaal handelen vereist bewustzijnsontwikkeling. 

Het onvermijdelijke conflict tussen algemeen en privé belang is in coherente
samenlevingen niet zo ‘onvermijdelijk’ als men op het eerste gezicht denkt. Een
coherent collectief bewustzijn van hoge kwaliteit integreert namelijk verantwoor-
delijkheidszin met individuele vrijheid (Natuurwetpartij 1998:39). 

Dit hoofdstuk is grotendeels gebaseerd op het gedachtegoed en programma van de
Natuurwetpartij, een politieke partij opgericht in 1992 die bewustzijnsontwikkeling
centraal stelt. De Natuurwetpartij claimt zich te onderscheiden van andere politieke
partijen door een oorzakelijke aanpak – bewustzijnsontwikkeling – in plaats van
symptoombestrijding. 

22.1 Integratie en integriteit
Met betrekking tot de huidige

tendensen tot mondialisering (globaal denken) en individualisering (lokaal hande-
len) is het belangrijk te beseffen dat eenheid welbeschouwd niet afhankelijk is van
gelijkheid maar van integrerend vermogen (Natuurwetpartij 1998:70). Hoe groter de
verschillen, hoe groter het integrerend vermogen moet zijn. Een meer ontwikkeld
bewustzijn is meer omvattend, leidt spontaan tot inclusief denken, geeft een bredere
visie en kan grotere verschillen integreren. Een diep besef van wezenlijke eenheid
wordt vanzelfsprekend. De (culturele en natuurlijke) realiteit is én eenheid én ver-
scheidenheid (ib.:71). De eenheid en verscheidenheid scheppende tendensen in het
leven zijn volledig geïntegreerd in de hoogste bewustzijnstoestand, eenheidsbe-
wustzijn (ib.:218). De spirituele opdracht van de Bhagavadgita is dan ook: ‘handel
gevestigd in eenheid’ (ib.:330). De twee tegenovergestelde tendensen van hart en
geest (algemeen en privé belang, mededogen en plichtsbesef) moeten met elkaar in
dynamisch evenwicht zijn. “Dit kan niet worden gerealiseerd op het niveau van de
impulsen van hart en geest zelf” (ib.:136). 

Het gegeven dat de culturele realiteit eenheid én verscheidenheid omvat is van
toepassing op verschillen tussen en binnen landen. Met betrekking tot de oplossing
van etnische conflicten binnen de natiestaten van Sub-Sahara Afrika zijn integratie
én integriteit belangrijk. Een krachtig integrerend vermogen én culturele integriteit,
in de zin van een sterke culturele gaafheid van iedere groep, zijn beide nodig. 
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“Dit lijkt misschien een innerlijke tegenspraak: ‘het versterken van de eigenheid leidt tot meer

verbondenheid’, aangezien men gewoonlijk uitingen van groepsidentiteit, bijvoorbeeld natio-

nalisme, verantwoordelijk acht voor conflicten. Het overdreven beklemtonen van eigenheid is

echter juist een gevolg van een zwakke identiteit. Men voelt zich bedreigd en dat schept de

behoefte aan voortdurende bevestiging” (ib.:142). 

In de paragrafen 16.2 en 17.3 hebben we gezien dat zelftranscenderende (integre-
rende) en zelfassertieve tendensen geïntegreerd moeten worden op een hoger niveau
van bewustzijn, zodat aan beide tegelijkertijd recht kan worden gedaan. Voor het
ontstaan van synergetische samenwerking binnen landen is een dynamische balans
tussen integrerende en zelfassertieve tendensen – tussen integratie en integriteit –
nodig. 

Dit geldt ook met betrekking tot de Europese Unie. Synergetische samenwerking
tussen de verschillende Europese landen, die meerwaarde oplevert, vereist inter-
nationale integratie én nationale integriteit. Voor een federalistisch georiënteerd
Afrika zou hetzelfde gelden. 

22.2 Economie dient de mens 

en niet omgekeerd
Bewustzijnsontwikkeling kan zowel etnische

conflicten helpen oplossen als bijdragen aan economische vooruitgang. De huidige
visie op de economie en economische wetenschap dient te veranderen. Hiervoor is
bewustzijnsontwikkeling onontbeerlijk. 

“De hele wereld, mens en natuur, is ondergeschikt gemaakt aan een economie die opereert

vanuit een eenzijdig winstbeginsel, vanuit een gekmakende jacht op materieel bezit. Wie

meent die chaos te kunnen bemeesteren met een beetje meer Keynes of iets minder moneta-

risme is als de huishoudster die meent de friteuse te kunnen blussen met een kopje water. Het

zal niet mogelijk zijn met de een of andere deelbenadering de economische problemen en de

problemen die door de economie veroorzaakt worden op te lossen. Indien dat mogelijk was,

dan was het waarschijnlijk al gebeurd. 

De middelen die de overheid ter beschikking staan – begrotings- en monetaire politiek, prijs-

en loonbeheersing – kunnen slechts nuttig zijn indien ook het fundament van de economie

veranderd wordt. Op zichzelf gebruikt hebben ze weinig betekenis (ib.:148-49). ... Geld en goed

[zijn] niet de hoofdzaak van het beleid. De gezondheid en het geluk van de mensen [zijn] in de

eerste plaats belangrijk (ib.:149). ... De economie moet de plaats krijgen die haar toekomt. Die

is heel wat bescheidener dan de plaats die ze tegenwoordig inneemt. De economie moet de

mens dienen en niet omgekeerd. Nu echter is de mens de slaaf van de economie. ... 

De overheid baseert haar beleid op de economie. ... De economie als wetenschap is niet

betrouwbaar. Mishan noemde de economie ooit ‘the science of infinite conjecture’ (de wetenschap

van het eindeloze gissen). Het beleid baseren op de economie is het roer van het schip van staat

in handen geven van de wind. ... De economie mag niet de basis zijn van het overheidsbeleid,

maar zowel het beleid van de overheid als de economie zelf moeten een stabiele basis krijgen

in de Natuurwet [het veld van creatieve intelligentie, het veld van transcendent bewustzijn]. 
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De werking van de natuur munt uit door absolute economie (in de betekenis van ‘spaarzaam

gebruik van middelen’). Men weet uit de natuurkunde dat de natuur werkt volgens de ‘wet van

de minste inspanning’. Zij verwezenlijkt de evolutie van het hele universum op de meest effi-

ciënte manier (ib.:150). ... [Op dit ogenblik is] de economie een toonbeeld van gebrek aan eco-

nomie. Er is een enorme verspilling van middelen: grondstoffen, arbeid, menselijke creativiteit

en intelligentie en de gezondheid van mens en milieu. 

... [Politieke] partijen pakken de problemen aan op het niveau van de problemen zelf. Ze

heffen de stress en het gebrek aan samenhang in het collectief bewustzijn, die al deze proble-

men veroorzaken, niet op” (ib.:151). 

De economie moet bijdragen aan uiterlijk én innerlijk comfort. Maar het economische
groeicijfer (het BNP) wordt louter (materialistisch) kwantitatief bepaald. Het omvat
bijvoorbeeld ook de export van oorlogsmaterieel en de behandeling van (in principe
onnodige) welvaartsziekten. De (vermeend) waardevrije bepaling van economische
groei geeft een vals beeld van de intrinsieke sterkte van een economie (ib.:152). 

“Elke uitgave voor het rechttrekken van vergissingen moet gezien worden als een daling van

reële koopkracht. Als de [traditionele] kengetallen een stijging te zien geven, maar het geluk

van de mensen neemt af, dan is er in werkelijkheid alleen verlies” (ib.:153)272. 

In deze context dient de productie van prullaria en schadelijke zaken af te nemen
en plaats te maken voor “een productie die de spiegel is van de innerlijke rijkdom
van de bevolking: meer kwaliteit, duurzaamheid en een hogere culturele waarde”
(ib.:156). Lichamelijke en geestelijke ‘gaafheid’ als rendementscriteria zullen in een
kwalitatieve stijging van het behoefteniveau resulteren (ib.). 

22.3 Individuele vrijheid én 

verantwoordelijkheidszin 
Met betrekking tot de positie die de

overheid tegenover de vrije markt dient in te nemen – moet de staat sterk regule-
rend optreden of juist niet – zijn er vier posities te onderscheiden: 

“1) De eerste positie is die van het reële communisme (toen het nog reëel was). Uit de praktijk

blijkt overduidelijk dat dirigisme niet succesvol is. Een handjevol mensen legt zijn wil op. De

creativiteit van de overgrote meerderheid blijft onbenut. Dit is een formidabele handicap voor

economische en voor persoonlijke ontwikkeling. Wanneer de ontplooiing van hun creativiteit

geblokkeerd wordt raken de mensen gefrustreerd. Ze komen in opstand of vervallen tot inertie. 

2) De tweede positie is die van het ongebreidelde kapitalisme, zonder sociale correcties. Het voor-

deel is hier dat gebruik kan worden gemaakt van de creativiteit van velen. Belangrijk nadeel is

dat individuen met een onvoldoend ontwikkeld bewustzijn zich hoofdzakelijk door zelfzuch-

tige doeleinden laten leiden. Het doet een harde maatschappij ontstaan waarin de zwakkeren

misbruikt of uitgerangeerd worden. Het marktmechanisme alleen is, omdat het [zogenaamd]

waardevrij is, en dus ook door beperkte of schadelijke waarden wordt aangedreven, ontoerei-

kend voor een zinvolle economie. 

378

O
n

tw
ik

k
elin

g
 en

 a
r

b
eid

seth
o

s in
 S

u
b

-S
a

h
a

r
a

 A
fr

ik
a

VEijk-def2  17-02-2007  11:39  Pagina 378



3) Een tussenpositie is die van het kapitalisme met sociale correcties (A), of van het socialisme met

kapitalistische neigingen (B). Dat is zo een beetje de [Nederlandse] maatschappij waarin wij

leven, een tweeledige maatschappij, met een nu bloedeloos geworden links-rechts polarisatie.

De varianten A en B wisselen elkaar af met de wisseling van coalities, en het maakt geen enkel

verschil. Aan het systeem kleven de nadelen van zowel het dirigisme als het vrije egoïsme. De

huidige ongerijmdheden in de wereldeconomie tonen aan dat deze mix zelfblokkerend werkt. 

4) ... [Een vierde positie is die van] minimale overheidsbemoeienis en maximale emancipatie van

ieder individu, maar zo dat tegelijkertijd de maatschappelijke harmonie en verantwoordelijk-

heidszin versterkt worden. De initiatieven van ieder individu zijn maximaal verrijkend voor

hemzelf en spontaan ook voor de maatschappij en voor de hem omringende natuur, wanneer

zij in overeenstemming zijn met de natuurwetten. Ontwikkeling van het bewustzijn van de

bevolking brengt het denken en handelen van de bevolking effectief in overeenstemming met

de Natuurwet. Het is dan niet nodig de individuele creativiteit te wantrouwen en in te perken.

Er ontstaat spontaan evenwicht tussen elk individueel belang en het belang van het geheel. De

grootst mogelijke vrijheid en creativiteit van zoveel mogelijk mensen is de krachtige motor van

een bloeiende economie. ... 

Het is paradoxaal dat het socialisme, dat de nadruk legt op gemeenschapszin, in de praktijk

gestoeld is op het wantrouwen van de vrije expressie van de medemens. Even paradoxaal is het

dat het liberalisme, dat de individuele vrijheid beklemtoont, er in de praktijk toe neigt het indi-

vidu in ikzucht op te sluiten. ... 

Met creativiteit en saamhorigheid staat of valt het succes van de economie, de vrije

ontplooiing van ieder individu èn de sociale rechtvaardigheid. ... [Wat nodig is, is niet een]

hybride van socialisme en liberalisme die de bron is van bestendige onvrede en touwgetrek,

maar...een integratie van de twee op een hoger niveau” (ib.:157-58). 

De eerder aangestipte vroegere ervaringen van Tanzania met het ujamaa-socialisme
en van Nederland met een hybride van liberalisme en socialisme (en vele andere
voorbeelden wereldwijd) laten zien dat evenwichtige duurzame ontwikkeling onder
socialistische, kapitalistische en gemengde systemen niet mogelijk is. Een integratie
van maximale individuele ontplooiing en (sociaal en ecologisch) verantwoordelijk-
heidsbesef – op een hoger niveau van bewustzijn – is nodig. Alleen dan kunnen
‘maximale individuele vrijheid om lokaal te handelen’ en ‘maximale saamhorigheid
van lokaal tot globaal niveau’ tegelijkertijd gerealiseerd worden. 

Dit klinkt ongetwijfeld idealistisch en utopisch. Idealistisch is het zeker,
utopisch is het alleen als er geen manieren zouden zijn om het te realiseren.
Conventionele methoden om de vereiste integratie tot stand te brengen zijn niet
beschikbaar. Met effectieve technieken voor bewustzijnsontwikkeling echter wordt
het transcenderen van paradoxen – een synthese van tegenpolen – een reëel bestaan-
de mogelijkheid. Bewustzijnsontwikkeling (het middel) resulteert in omvattende
rationaliteit of wijsheid (het doel), in sociaal en ecologisch verantwoord gedrag. 

In een rapport over de Nederlandse veehouderij pleit Herman Wijffels voor eigen
verantwoordelijkheid. 

“[Het ontbreekt] de schakels in de keten van boer naar consument aan eigen verantwoorde-

lijkheid. Het Nederlandse landbouwbeleid is de agrarische verschijningsvorm van de verzor-

gingsstaat... De verantwoordelijkheid voor wat we doen is een collectieve, geen individuele.
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Daarom gebruiken we termen als ‘het nationale mestoverschot’. Maar waar we naartoe

moeten, is de individuele verantwoordelijkheid van elke ondernemer en consument. ... De hele

keten moet naar verantwoordelijkheid op microniveau”273. 

22.4 Verbeter de wereld, 

begin bij jezelf 
Het huidige economische paradigma is gebaseerd op de

bevrediging van menselijke behoeften met schaarse middelen (ib.:160). Douthwaite
heeft in hoofdstuk 21 de mythe van duurzame groei doorgeprikt: onbeperkte groei in
een beperkte wereld is nu eenmaal onmogelijk. Onder het conventionele positi-
vistisch-wetenschappelijke paradigma is dit standpunt correct, hoewel veel positi-
visten zich niet eens realiseren dat we in een beperkte wereld leven. Zij geloven in
de technological fix die de schaarste aan grondstoffen (en ook de milieuproblemen) tot
in het oneindige zou kunnen omzeilen (paragraaf 14.4). 

De theorie van de bewustzijnsvelden veronderstelt naast elkaar bestaande rela-
tieve en universele werkelijkheden. In de relatieve, alledaagse beperkte wereld is
Douthwaite’s stellingname op het eerste gezicht correct, maar hij zegt aan het eind
van zijn boek gelukkig ook dat wijzelf de economische, politieke en moreel-culturele
systemen vormen (we make them up). Dit betekent dat wij het economische systeem
kunnen veranderen als wij onszelf veranderen (verbeter de wereld, begin bij jezelf). 

Dit laatste is nu precies wat bewustzijnsontwikkeling nastreeft. Door regelmati-
ge toegang tot de universele werkelijkheid van het veld van transcendent bewustzijn
(het onbeperkte veld van creatieve intelligentie of de Natuurwet) kunnen mensen
hun gedrag in positieve zin veranderen. De relatieve fysieke wereld zal altijd beperkt
blijven, maar door de toegenomen intelligentie en wijsheid van de mens zullen er
welhaast oneindig veel meer mogelijkheden ‘ontspruiten’ om comfortabel in deze
relatieve wereld te kunnen leven. Alleen dan is duurzame groei mogelijk. 

Ik gebruik het woord ‘ontspruiten’ (to emerge) om aan te geven dat het een onvoor-
spelbaar proces is. De nieuwe mogelijkheden die ‘te voorschijn komen’ of ‘ontstijgen’
zijn emergent properties. Hoe duurzame groei er in de praktijk precies uit zal zien, is
niet te zeggen. Een kwalitatieve stijging van de behoeften zal echter ongetwijfeld
een belangrijke component zijn. Consuminderen van schadelijke overtollige produc-
ten en diensten (vooral in het rijke westen) zal spontaan plaatsvinden. 

Het uitgangspunt van de huidige economie – de bevrediging van menselijke
behoeften met schaarse middelen – berust op een beperkte perceptie van de werke-
lijkheid, die op zijn beurt gegrondvest is in een weinig ontwikkeld bewustzijn
(Natuurwetpartij 1998:160). Een van de basisprincipes van een nieuw economisch
paradigma is dat waarneming, kennis en (gepercipieerde) werkelijkheid gestructu-
reerd zijn in bewustzijn. De werkelijkheid is verschillend in verschillende bewust-
zijnstoestanden. 

“Wanneer deze beperkte perceptie het economisch handelen stuurt wordt ze een zichzelf

bevestigend geloof [a self-fulfilling prophecy]. Het leidt tot een economie van het ‘niet-genoeg’.

Men heeft de instelling: ‘Er is niet genoeg voor iedereen, ik moet de anderen en de natuur
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bevechten en beroven, anders kan ik me niet handhaven’. Dit is het denken dat aanleiding

geeft tot ongebreideld winstbejag, moordende concurrentie, uitbuiting van de natuur en ont-

menselijking van de mens. ... 

De oorzaak van alle onevenwichtigheid in de economie is derhalve onvolledig ontwikkeld

menselijk bewustzijn. Gelukkig is dit ‘de mens is voor elke andere mens een wolf’ niet de enige

werkelijkheid, anders was elke vorm van samenleven onmogelijk. Er is een ander uitgangspunt

voor de economie, dat gangbaar was in oude en eerbiedwaardige culturen: ‘De natuur schenkt

overvloed’. Dit uitgangspunt hoort bij een meer ontwikkeld bewustzijn, dat, zelf rijker, spon-

taan in zijn omgeving veel meer mogelijkheden waarneemt. Dit uitgangspunt leidt tot dank-

baarheid en wederzijdse hulp en verrijking” (ib.). 

Competitie op zich is niet verkeerd zolang wedijver een middel is om jezelf en je
concurrenten te verbeteren. Wanneer wedijver echter het doel wordt en niet langer
is ingebed in verantwoordelijkheid voor de hele samenleving, ontspoort ze. “Het
maakt het verschil tussen een sportieve worsteling en een gevecht op leven en dood”
(ib.:161). De beide beginselen competitie en samenwerking, wedijver en wederzijdse
hulp, dienen op een hoger niveau van bewustzijn geïntegreerd te worden, resulte-
rend in synergetisch handelen. 

22.5 Geluk en insourcing
Gemotiveerd door milieu- of recht-

vaardigheidsoverwegingen propageren sommigen een nulgroei in het Westen.
Anderen zoals De Beer pleiten niet voor een nulgroei, maar voor een terugdringing
van het aandeel van positionele goederen in onze consumptie (paragraaf 21.1).
Douthwaite pleit voor een heel langzame groei of nulgroei, maar tekent aan dat het
laatste pas op de lange termijn gerealiseerd kan worden. 

Aangezien groei echter het wezen van de evolutie is, kan men betwijfelen of
nulgroei een wenselijke zaak is (ib.:162). Binnen het positivistische paradigma dat in
een onvolledig ontwikkeld bewustzijn gegrondvest is, kan nulgroei een logische
optie zijn hoewel slechts zeer weinigen deze optie daadwerkelijk aanhangen. Als
bewustzijnsontwikkeling echter in veel meer mogelijkheden om duurzame groei te
genereren resulteert, is nulgroei niet langer een noodzaak. 

“Wat wel noodzakelijk is: groei te herdefiniëren in overeenstemming met wat werkelijk en

natuurlijk waardevol is en de economische bedrijvigheid in overeenstemming hiermee om te

vormen. ... [Door bewustzijnsontwikkeling zullen]...aard en hoeveelheid van productie en

consumptie natuurlijkerwijze de uitdrukking zijn van de innerlijke rijkdom en cultuur” (ib.). 

Dit zal tot vele nieuwe vormen van bedrijvigheid leiden. Kwaliteits- en milieu-
bewustheid zullen centraal staan. Een evenwichtige en rechtvaardige wereldeconomie
dient gebaseerd te zijn op efficiënte milieu- en mensvriendelijke productiemethoden
(ib.:168). Het gaat om aanpassing aan – en inpassing in – de natuur. 

“Als een drukkerij slechts 10% van de capaciteit van haar persen zou gebruiken en dan nog op

zo’n manier dat ze snel verslijten en stukgaan, dan zou ze niet lang blijven bestaan. De hele eco-

381

To
ek

o
m

stper
spec

tieven
 vo

o
r

 A
fr

ik
a

VEijk-def2  17-02-2007  11:39  Pagina 381



nomie functioneert in feite zo, want de mensen maken slechts van 5 tot 10% van hun geestelijke

vermogen gebruik en moeten veelal onder dusdanige druk presteren dat ze afgemat raken. 

[Het is nodig] de meest ondergewaardeerde en onderontwikkelde hulpbron voor de nationa-

le economie – het latente creatieve vermogen van de bevolking – tot ontwikkeling [te] brengen.

... Succes in zaken [vooral in een kennisintensieve economie] zal meer en meer het gevolg zijn

van steun van de natuur (geluk) en minder en minder van noeste arbeid” (ib.:166-67). 

Wanneer mensen door bewustzijnsontwikkeling hun eigen creatieve intelligentie
vergroten en deze in overeenstemming brengen met het universele veld van creatieve
intelligentie, dus zich op de Natuurwet afstemmen, dan verkrijgen zij in toenemende
mate ‘steun van de natuur’. Hun activiteiten zullen door de natuur ondersteund
worden en daarom succesvol zijn. Omdat de precieze werkingen van de natuur
onvoorspelbaar en ondoorgrondelijk zijn, komt dit over als geluk of mazzel hebben.
Of men zegt dat zulke mensen een goede intuïtie hebben. Men kan echter ook zeg-
gen dat deze mensen dit geluk ‘verdienen’ omdat uiteindelijk ‘actie = reactie’ geldt.
De tijd besteed aan bewustzijnsontwikkeling betaalt zich (spoedig of later) terug.
Misschien is het wel zo dat deze tijd – de innerlijke ‘actie’ van bewustzijnsontwik-
keling – de beste tijdsinvestering is die men kan ondernemen. 

Volgens de Zweedse econoom Kjell Nordström worden westerse bedrijven in de
kenniseconomie steeds afhankelijker van het menselijk kapitaal. Het draait niet
meer om machines, maar om hersenen. Volgens hem moet Europa niet op kosten
willen concurreren, maar op kennis en creativiteit. Ook kan innovatie niet afge-
dwongen worden. “Niemand had Silicon Valley kunnen voorspellen. Dat ontstaat op
een gegeven moment”274. 

Mohan Raj Gurubatham, professor aan de International Business School, University
Technology Malaysia in Kuala Lumpur, zegt het volgende275: 

“Knowledge today commands a premium value over raw materials and communication tech-

nologies such as the Internet transcend time and space, leading to the phenomenon of out-

sourcing. … In order to create and keep jobs [in the knowledge economy in the western world]

it is necessary to increase the ability to expand the container of knowledge, learn how to learn,

and to become more creative – which [is] characterized as insourcing”. 

Naast outsourcing zal insourcing dus een belangrijke component van de kennisecono-
mie moeten zijn. Het vat van de kennis, de kenner zelf, dient centraal te staan. 

Zelfs indien Sub-Sahara Afrika zou focussen op nationale zelfvoorziening, zich zou
concentreren op regionale markten en beperkte (of voorlopig geen) deelname aan de
wereldeconomie, dan nog zal er harder gewerkt moeten worden (en dan vooral door
de mannen) om significante economische groei mogelijk te maken. Hoewel moderne
technologieën de arbeid (fysiek) lichter maken, is de kloof tussen het westerse en
Afrikaanse technologische niveau zo groot dat simpele adoptie van westerse tech-
nologie moeilijk is (vanuit financieel, technologisch en mentaal oogpunt). 

Met een coherenter regionaal collectief bewustzijn van hoge kwaliteit in Sub-
Sahara Afrika zelf en een hoger bewustzijnsniveau wereldwijd – dat laatste resulte-
rend in een meer level playing field voor alle landen – is significante economische groei
mogelijk. Met meer steun van de natuur én een ontwikkelingsgericht, efficiënt en
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levensbevorderlijk arbeidsethos kan ook Sub-Sahara Afrika een toekomst van
welvaart en welzijn tegemoet zien. 

Maslow (1974:212) zegt dat voor zelfactualiserende mensen werk hetzelfde bete-
kent als spel: “roeping en beroep worden een en hetzelfde. Wanneer plicht iets
plezierigs is en plezier vervulling van plicht betekent, verliezen beide elementen het
karakter van apartheid en tegenstelling”. Dichotomisering is volgens Maslow een
kenmerk van een lager niveau in persoonlijkheidsontwikkeling. Dit betekent dat
een afgedwongen (van binnenuit of buitenaf opgelegd) ‘onvrij’ arbeidsethos bij per-
sonen met een hoog ontwikkeld bewustzijn niet langer nodig is. Het arbeidsethos is
niet langer een extern opgelegde norm of door langdurige disciplinering geïnter-
naliseerde (oorspronkelijk externe) norm, maar een interne waarde. 

Fromm zei eerder dat de (psychologisch afgedwongen) innerlijke arbeidsdwang
niet het resultaat van innerlijke kracht en zelfvertrouwen is, maar integendeel een
wanhopige vlucht voor de angst vormt (hoofdstuk 3). Bewustzijnsontwikkeling
vermindert deze angst en vergroot de innerlijke kracht. Dan is er sprake van een
daadwerkelijk ‘vrij’ arbeidsethos. 

Fromm (1972a:190) spreekt ook van een positieve vrijheid waarin “de individue-
le mens als onafhankelijke persoon bestaat en toch niet geïsoleerd, maar verbonden
met de wereld, met medemens en met natuur”. De benodigde zelfverwerkelijking
kan niet door ‘het denken als zodanig’ alleen totstandkomen, maar vereist de
verwerkelijking van de gehele menselijke persoonlijkheid. Alleen met een funda-
mentele integratie van de onderscheiden gebieden van het leven is ‘spontaan
handelen’ mogelijk (ib.:191). 

Spontane arbeid is geen dwangmatige arbeid ten einde aan de angst en eenzaam-
heid te ontkomen, maar arbeid ‘uit vrije wil’ (ib.:190). “De fundamentele splitsing, die
aan de vrijheid inherent is, namelijk de geboorte der individualiteit en het leed der
eenzaamheid, wordt op een hoger plan weer overwonnen door de spontaneïteit van
menselijk handelen” (ib.:192). Wanneer de mens niet dwangmatig of automatisch
– maar spontaan – leeft en arbeidt, dan verdwijnen de angst, twijfel en eenzaam-
heid. Spontaan leven is leven in overeenstemming met de Natuurwet. 

22.6 Planning & control en/of zelfsturing
De Natuurwet-

partij is voorstander van het afschaffen van de BTW en de invoering van een nieuwe
belasting: de BOTS. 

“In tegenstelling tot de Belasting op de Toegevoegde Waarde (BTW), is de BOTS een Belasting

Op Toegebrachte Schade. De BOTS is een verbruiksbelasting met een uitdovend karakter, die

ervoor moet zorgen dat in de prijs van producten zoveel mogelijk de totale maatschappelijke

kosten zijn begrepen. Het is de bedoeling van BOTS om ongewenste consumptie te ontmoedi-

gen en consumptie die beter is voor de gezondheid van mens en milieu aantrekkelijker te

maken. Wie BOTS-t met de natuurwetten voelt dat in zijn portemonnee (Natuurwetpartij

1998:176). ... 

Volgens het beginsel ‘de vervuiler betaalt’ milieukosten direct verhalen op de chemische

landbouw bijvoorbeeld raakt de eigen landbouwers maar niet hun collega’s in andere landen.
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BOTS heffen op het verbruik heeft als voordelen dat het ook de import van de buitenlandse

producten vangt en dat het bijdraagt aan bewuste keuzes van de verbruiker” (ib.:178). 

Het is belangrijk dat de BOTS niet slechts de zoveelste belasting wordt, de zoveelste
ergernis voor burgers. De invoering van de BOTS is weinig zinvol als niet eerst
bewustzijnsontwikkeling plaatsvindt. Pas wanneer spontaan een algemene tendens
naar meer milieu- en mensvriendelijk gedrag ontstaat, kan de BOTS in een over-
gangsfase deze ontwikkeling begeleiden en bespoedigen en aldus zinvol zijn. De
BOTS bevordert het ‘consuminderen’ van schadelijke producten en het consumeren
van milieu- en mensvriendelijke producten. 

Volgens Mathieu Weggeman, hoogleraar Organisatiekunde aan de Technische
Universiteit Eindhoven, wordt Nederland geplaagd door een overmaat aan regels en
richtlijnen. Uiteindelijk is deze overmaat aan regels en richtlijnen een blijk van
wantrouwen van de overheid in de burgers en werkt deze bureaucratie fraude in de
hand. Weggeman zegt276: 

“Extreem gesteld [zijn er] slechts twee elkaar uitsluitende manieren om samenwerking tussen

mensen te coördineren: óf via planning & control, óf op basis van een duidelijk omschreven,

collectieve ambitie. In dat laatste geval werken mensen samen en doen ze de goede dingen,

omdat ze met elkaar ongeveer hetzelfde willen bereiken. ... Het probleem is de overgangsfase;

de tijd waarin sturing op basis van planning & control wordt vervangen door zelfsturing op

grond van collectieve ambitie, sociale verantwoordelijkheid en intercollegiale toetsing”. 

Het probleem is hoe deze zelfsturing gerealiseerd kan worden. Weggeman sugge-
reert een proces van ‘ontbureaucratisering’ en het gelijktijdig starten van “een
participatieve ontwikkeling van een collectieve ambitie...door een maatschappelijk,
ideologisch gedreven debat over de vraag...wat voor land we willen zijn”. Het praten
over waarden en normen is volgens hem zinloos als niet eerst deze vraag wordt
beantwoord. Eerst is een referentiekader voor waarden en normen nodig. 

Ik vrees dat de ontwikkeling van zo’n referentiekader door middel van een maat-
schappelijk debat weinig zoden aan de dijk zet. Eerst is bewustzijnsontwikkeling
nodig waarna een maatschappelijk debat over een referentiekader voor waarden en
normen meer succes zal hebben. Alleen met een coherent collectief bewustzijn van
hoge kwaliteit zal de door Weggeman bepleitte zelfsturing werkelijkheid worden. 

Een maatschappelijk debat kan de ontwikkeling van een gezamenlijk referentie-
kader faciliteren, maar zo’n debat zonder bewustzijnsontwikkeling is bij voorbaat
een verspilling van tijd en geld. Een incoherent collectief bewustzijn impliceert veel
onderling wantrouwen en dus een onoverbrugbare verscheidenheid aan waarden,
normen en ambities. 

Ook de overheden in Sub-Sahara Afrika en de internationale donoren zijn in het
ontwikkelingsproces nog te veel op planning & control gericht. Het wantrouwen tussen
Afrikaanse overheden en hun burgers (en tussen Afrikaanse overheden en donoren) is
groot. De zwakke natiestaat in Sub-Sahara Afrika en de economy of affection spelen hier-
in een rol. Zolang wantrouwen wijdverbreid is, blijft planning & control het dominan-
te mechanisme om samenwerking tussen mensen te coördineren of af te dwingen. 
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23 
Conclusie 

23.1 Voorbij symptoombestrijding 
Een belangrijke vraag is

wie verantwoordelijk is voor het bereiken van de Millennium Development Goals of het
althans enige vooruitgang boeken in de richting van deze doelstellingen. Men kan
uiteraard zeggen dat het iedereens verantwoordelijkheid is, maar dat lost het
probleem niet op. Men kan de verantwoordelijkheid gemakkelijk rondschuiven: van
de regeringen van ontwikkelingslanden naar internationale multi-laterale instellin-
gen zoals IMF en Wereldbank, naar bi-laterale donoren, naar VN organisaties, naar
NGO’s, naar het internationale bedrijfsleven of naar de burgers. 

Het multi-dimensionele ontwikkelingsproces in Sub-Sahara Afrika is buiten-
gewoon complex en door de voortdurend groter wordende kloof tussen Sub-Sahara
Afrika en de rest van de wereld bevindt deze regio zich in een historisch unieke posi-
tie. Nooit eerder was er zo’n arme regio in zo’n rijke wereld. Het is evident dat er in
de door globalisering ontstane wereldwijde rat race altijd verliezers zullen zijn. Als
de invisible hand van het marktmechanisme door allerlei beleidsmaatregelen moet
worden bijgestuurd om deze verliezers enigszins te beschermen, wie verricht deze
bijsturing dan en hoe doet men dat? Het is belangrijk om te onderkennen dat bij-
sturing altijd al gebeurt, alleen wordt dat vaak niet openlijk toegegeven en gebeurt
het derhalve op een ondoorzichtige, inefficiënte en soms ineffectieve manier. 

Enerzijds kan men beargumenteren dat de onderontwikkeling van Sub-Sahara
Afrika grotendeels te wijten is aan de mensen zelf in die regio, een soort van victim
blaming. De rol van het vigerende arbeidsethos in het multi-dimensionele ontwikke-
lingsproces wordt echter tot op heden nooit expliciet gemaakt. Het (wel vaak inade-
quaat geachte) arbeidsethos wordt onder een vage term als ‘belemmerende culturele
factoren’ geschaard. Het (meestal impliciete) leidende motto is ‘eigen schuld, dikke
bult’. 

Anderzijds kan men benadrukken dat de onderontwikkeling van Sub-Sahara
Afrika voornamelijk te wijten is aan het internationale systeem. In deze system
blaming is het ongelijke mondiale speelveld op technologisch, economisch en poli-
tiek gebied (zowel in de prekoloniale, koloniale als postkoloniale tijd) de doorslag-
gevende factor. Het leidende motto is dat alleen meer internationale solidariteit
onderontwikkeling kan opheffen. Tussen deze twee uitersten van victim en system
blaming kunnen op een glijdende schaal allerlei combinaties van lokale culturele
factoren en ongelijke mondiale verhoudingen als bepalend voor onderontwikkeling
worden gezien. 

De waarheid zal, zoals meestal, wel ergens tussen de twee uitersten in liggen.
Hier dient wel opgemerkt te worden dat de ongelijke mondiale verhoudingen voor-
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namelijk door het rijke westen gedicteerd worden. Het gedrag van westerse burgers,
in hun hoedanigheid van consumenten en producenten, bepaalt deze verhoudingen
en daarmee de onderontwikkeling van Sub-Sahara Afrika. Dit is uiteindelijk ook een
vorm van victim blaming, het is de schuld van westerse burgers die in de consumptie-
maatschappij gevangen zitten (en zich daar al dan niet van bewust zijn). De over-
consumptie van de westerse mens wordt dan als een belangrijke oorzaak van
Afrika’s onderontwikkeling gezien. 

Hoe men het ook draait of keert, de internationale economische en politieke
verhoudingen komen uiteindelijk tot stand door het gedrag van (een collectief van)
individuen. Systemen komen uit individuen voort, structurele variabelen uit sociaal-
psychologische variabelen. In het in dit boek centraal staande arbeidsethos spelen
ook structurele én sociaal-psychologische variabelen een rol. Maatschappelijke en
individuele variabelen werken op elkaar in, structuren en actoren beïnvloeden
elkaar wederzijds, maar het primaat ligt wel bij actoren. Hoewel het vigerende
arbeidsethos is ingebed in een dwingende maatschappelijke context, kunnen
uiteindelijk alleen individuen een arbeidsethos veranderen. Een cruciale onder-
liggende oorzaak van het symptoom ‘onderontwikkeling’ in Sub-Sahara Afrika is het
inadequate arbeidsethos. 

Vaak wordt gesteld dat honger of de voedselverdeling een politiek probleem is
dat een politieke oplossing vereist. Diagram 3 geeft echter aan dat problemen op een
bepaald niveau alleen op een dieperliggend niveau opgelost kunnen worden.
Complexe problemen kunnen niet op het niveau waarop ze ontstaan zijn opgelost
worden. Dat resulteert slechts in symptoombestrijding. 

Het hongervraagstuk trachten op te lossen met genetisch gemodificeerde gewas-
sen betekent dat men een politiek probleem met een technologische oplossing
aanpakt (dus met een remedie van een oppervlakkiger, meer naar buiten gelegen
niveau). Het hongervraagstuk trachten op te lossen door middel van vrijemarkt-
werking is een politiek probleem met een economische oplossing aanpakken (ook
een remedie van een oppervlakkiger niveau). Het hongervraagstuk trachten op te
lossen door middel van politieke bewustwordingscampagnes en politieke actie is
een politiek probleem met een politieke oplossing aanpakken (een remedie van
hetzelfde niveau). 

Dit laatste is uitvoerig in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw gepro-
beerd en in 2005 nog door de Make Poverty History-campagne. Politici weerspiegelen
echter slechts het collectieve bewustzijnsniveau van hun achterban. Tijdelijke
publieke opwellingen van mededogen of (oppervlakkig) politiek bewustzijn resul-
teren in veel mooie beloften van politici, die vervolgens niet of slechts ten dele wor-
den nagekomen. Het hongervraagstuk trachten op te lossen door middel van een
‘structurele aanpak’ is een politiek probleem met een sociaal-structurele oplossing
aanpakken (dit is wel een remedie van een dieper gelegen niveau). Zoals Jan Pronk
eerder heeft aangegeven is zo’n structurele aanpak echter nooit goed van de grond
gekomen. 

De reden hiervan is dat een structurele wijziging van de ongelijke mondiale ver-
houdingen wel noodzakelijk is, maar eerst een verandering van culturele en
persoonlijkheidsfactoren vereist. Noch politieke actie en politieke bewustwording,
noch conventionele sociaal-psychologische benaderingen hebben in veranderingen
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in culturele en persoonlijkheidsfactoren op grote schaal geresulteerd. Zulke veran-
deringen vragen namelijk om veranderingen in collectieve en individuele bewust-
zijnsniveaus. De binnenste categorieën in Diagram 3 leggen het meeste gewicht in
de schaal. Wat hier gezegd is m.b.t. het hongerprobleem geldt ook voor het meer
algemene probleem van onderontwikkeling. 

Voor de bestrijding van honger, armoede en onderontwikkeling is een holistisch,
geïntegreerd perspectief nodig vanwege de complexe interacties tussen veel
verschillende variabelen en de onvermijdelijke terugkoppelingsmechanismen. Om
de vicieuze self-defeating cirkel van oorzakelijkheid met betrekking tot onderontwik-
keling te doorbreken zijn simultane interventies op velerlei gebied nodig. Deze
interventies kunnen beoogde en niet-beoogde effecten hebben, onder andere omdat
er vele, met elkaar in verband staande niveaus van sociale organisatie zijn.
Interventies op het ene niveau kunnen onvoorziene (soms schadelijke) effecten op
andere niveaus hebben. 

Bij complexe problemen worden symptomen en oorzaken vaak verward. Het
resultaat is symptoombestrijding met voorbijgaan aan onderliggende oorzaken.
Honger, armoede en onderontwikkeling zijn symptomen. De uiteindelijke oorzaak
van deze symptomen is een onderontwikkeld individueel en collectief bewustzijn.
Het aanpakken van de onderliggende oorzaak resulteert in het neutraliseren van
deze symptomen en, zeker zo belangrijk, in het voorkomen van nieuwe problemen.
Voorkomen is beter dan genezen en preventie is ook goedkoper. 

Uiteindelijk bepaalt het collectieve bewustzijn wat we met de technologische
verworvenheden van de moderne tijd doen. De huidige grote kloof tussen weten en
geweten dient gedicht te worden. Landes (2002:538) zegt in het laatste hoofdstuk van
zijn boek: 

“We worden geconfronteerd met het probleem dat er een scheve verhouding bestaat tussen

onze kennis van de natuur en onze kennis van de mens, tussen ons bewustzijn van wat buiten

ons omgaat en onze onwetendheid over wat zich binnen ons afspeelt”. 

Alleen door echte self-reliance – een ontwikkeling op eigen kracht, een vertrouwen en
bouwen op het eigen Self, een ontwikkeling gebaseerd op individuele en collectieve
toegang tot het universele veld van creatieve intelligentie – kan Sub-Sahara Afrika
aan de verslavende werking van hulp, aan afhankelijkheid en verlies van eigen-
waarde ontkomen. 

23.2 Praktische aanbevelingen 
Disciplinering tot arbeid

wordt beïnvloed door een groot aantal factoren. Een arbeidsethos is een sociaal
geconstrueerde, individuele en collectieve werkelijkheid waaraan talrijke actoren en
structuren een bijdrage leveren. Juist omdat het langdurige ontstaansproces van het
arbeidsethos door vele actoren, structuren en factoren wordt beïnvloed, is het moei-
lijk te overzien en sturen met behulp van alleen het menselijk intellect. Hieronder
volgt een korte lijst van praktische aanbevelingen om een ontwikkelingsgericht,
levensbevorderlijk arbeidsethos en een duurzame ontwikkeling in Sub-Sahara Afrika
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tot stand te brengen. Daadwerkelijke uitvoering van deze aanbevelingen vereist
echter bewustzijnsontwikkeling. Voor de hand liggende aanbevelingen, zoals hogere
salarissen voor goed presterende en niet-corrupte mensen, zijn niet in deze lijst
opgenomen. 

• Een (kwantitatief en kwalitatief) adequate voeding in de prenatale fase en eerste
levensjaren is een noodzakelijke voorwaarde voor de ontwikkeling van human
capital (met een adequaat niveau van intelligentie, creativiteit en werkvermo-
gen). 

• De internalisatie van een tijdsdiscipline en de eerste aanzetten tot een discipli-
nering tot arbeid dienen op jeugdige leeftijd te geschieden door vooral de op-
voeding thuis en het lager onderwijs. 

• Lager onderwijs van hoge kwaliteit (voor jongens en meisjes) met inbegrip van
een voedzame schoolmaaltijd is essentieel. 

• Lager en middelbaar onderwijs dienen aandacht te besteden aan het veranderen
van genderverhoudingen, aan voorlichting m.b.t. voeding, gezondheid en seksu-
aliteit en aan preventie van aids. 

• Meer hardwerkende, integere vrouwen dienen op belangrijke maatschappelijke
posities te worden geplaatst om als rolmodellen te kunnen fungeren. 

• Promotie dient niet op grond van leeftijd (seniority) maar op grond van daadwer-
kelijke verdiensten (merit) te geschieden. 

• Overplaatsing naar een andere werkplek bij gebleken incompetentie, luiheid of
corruptie is geen oplossing: ontslag wel. 

• De landbouw dient als motor voor economische ontwikkeling te fungeren, waar-
toe de overheid een enabling environment voor kleine boeren moet scheppen en de
boeren zichzelf countervailing power moeten toe-eigenen. 

De vraag is of er voldoende individuele motivatie in de samenleving en voldoende
politieke wil op overheidsniveau aanwezig zijn om deze maatregelen uit te voeren.
Een andere kwestie is wie de onderlinge afstemming van de verschillende actoren,
structuren en de door hen genomen maatregelen gaat coördineren, zodat een
synergetisch effect ontstaat. De individuele motivatie, politieke wil en onderlinge
afstemming komen gemakkelijker tot stand bij een coherent collectief bewustzijn
van hoge kwaliteit. De bovenvermelde aanbevelingen zijn dan gemakkelijker te
realiseren. 

Van der Veen (2002:429) merkt op dat volkomen onvoorspelbare gebeurtenissen
soms een belangrijke stempel op het ontwikkelingsproces drukken (zoals bijvoor-
beeld de val van de Berlijnse muur). “Nieuwe krachten die zullen opkomen maar
waarvan we thans nog geen weet hebben” zullen in combinatie met reeds geïdenti-
ficeerde krachten de Afrikaanse ontwikkeling vorm geven. Terughoudendheid bij
voorspellingen is daarom op zijn plaats (ib.). Ik persoonlijk denk dat na het bereiken
van een soort omslagpunt (een drempelwaarde) in het collectieve wereldbewust-
zijnsniveau de ontwikkeling in Sub-Sahara Afrika versneld kan verlopen. 

Maar mijn denken over de mogelijkheid van duurzame ontwikkeling in Sub-
Sahara Afrika op de korte of middellange termijn wordt gekenmerkt door een
combinatie van pessimisme en optimisme. Het pessimisme is gegrondvest in mijn
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alledaagse woon- en werkervaringen in Sub-Sahara Afrika, in de langdurige ontwikke-
lingsgeschiedenis van het rijke westen (inclusief het tijdrovende ontwikkelingsproces
van het Noordwest-Europese arbeidsethos) en in de enorme (nog steeds groeiende)
kloof tussen Sub-Sahara Afrika enerzijds en de rijke geïndustrialiseerde en opkomen-
de industrielanden anderzijds. 

Het optimisme is gebaseerd op de beschikbaarheid van praktische en effectieve
technieken voor bewustzijnsontwikkeling, op een toenemende belangstelling voor
zulke technieken en op meer en meer wetenschappelijk onderzoek dat de effecti-
viteit van deze technieken aantoont. Men dient echter wel tijd vrij te maken voor het
‘arbeiden’ aan bewustzijnsontwikkeling. Slechts weinig ontwikkelingsdeskundigen,
beleidsambtenaren, politici en burgers nemen de tijd voor een reflectie op hun werk-
ervaringen en nog minder personen besteden tijd aan bewustzijnsontwikkeling.
Veranderingen in individuele levenswijzen zijn moeilijk te realiseren vanwege de
grote maatschappelijke druk. 

Dit is zo omdat de ongebreidelde mimetische begeerte, die via het bovenste
traject van Diagram 5 verloopt, een (extern gemotiveerde) poging tot identificatie
met anderen is. Deze begeerte stimuleert een rat race gebaseerd op meer van het-
zelfde. Men dient heel bewust uit deze wedloop om geld en macht te stappen.
Bewustzijnsontwikkeling kan deze stap vergemakkelijken omdat men meer op zich-
zelf betrokken raakt, minder afhankelijk wordt van de mening van anderen: de zelf-
evaluatie in het onderste traject komt centraal te staan. Verbeter de wereld, begin bij
jezelf. 

From tiny acorns mighty oaks may grow
Little sparks kindle great fires
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Afkortingen 

BNP Bruto Nationaal Product 
BOTS Belasting op Toegebrachte Schade 
BTW Belasting op Toegevoegde Waarde 
DAC Development Assistance Committee 
EEG Electro-Encephalograph 
FSR Farming Systems Research 
HIPC Heavily Indebted Poor Countries 
ICT Informatie en Communicatie Technologie 
IMF Internationaal Monetair Fonds 
LEI Landbouw Economisch Instituut 
MDGs Millennium Development Goals 
NAR Nationale Advies Raad voor Ontwikkelingssamenwerking 
NBB Nederlandsche Boerenbond 
NCB Noord-Brabantse Christelijke Boerenbond 
NGO’s Niet-Gouvernementele Organisaties 
OCD Online Compulsive Disorder 
ORT Orale Rehydratie Therapie 
RSI Repetitive Strain Injury 
WRR Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid 
WTO World Trade Organization 

390

O
n

tw
ik

k
elin

g
 en

 a
r

b
eid

seth
o

s in
 S

u
b

-S
a

h
a

r
a

 A
fr

ik
a

VEijk-def2  17-02-2007  11:39  Pagina 390



Aans W. (1991). Intellectuelen en reflectie in post-
metafysische tijden. In: Gremmen B. en S. Lijmbach
(red.) Toegepaste filosofie in praktijk. Wageningse
Sociologische Studies 32, Landbouwuniversiteit
Wageningen. 

Achterhuis H. (1984). Arbeid, een eigenaardig medi-
cijn. Uitgeverij Ambo bv, Baarn, Nederland (4e
druk). 

Achterhuis H. (1988). Het rijk van de schaarste. Van
Thomas Hobbes tot Michel Foucault. Uitgeverij
Ambo bv, Baarn, Nederland (2e druk). 

Achterhuis H. (1989). De brandende kwestie. Hans
Achterhuis zet zich af: ‘Tegen ontwikkelingshulp’.
Vrij Nederland, Jaargang 50, 8 april 1989. 

Achterhuis H. (1992) (red.) De maat van de techniek.
Zes filosofen over techniek: Günther Anders,
Jacques Ellul, Arnold Gehlen, Martin Heidegger,
Hans Jonas en Lewis Mumford. Uitgeverij Ambo bv,
Baarn, Nederland. 

Achterhuis H. (2004). Nieuw tijdsbesef. In: Witteveen,
Korver en Achterhuis; 2004, p. 19-29. 

Adas M. (1989). Machines as the Measure of Men.
Cornell University Press, Ithaca, London. 

Alexander C.N. (1982). Ego development, personality
and behavioral changes in inmates practising the
Transcendental Meditation technique or participat-
ing in other programs. A cross-sectional and longi-
tudinal study. Doctoral Dissertation, Harvard
University, Cambridge (MA). 

Allan W. (1965). The African Husbandman. Barnes and
Noble Inc., New York. 

Allport G.W. (1958). The nature of prejudice.
Doubleday Anchor Books, New York. 

Ames E. en N. Rosenberg (1963). Changing Technolo-
gical Leadership and Industrial Growth. Economic
Journal, 73 (1963),13-31. 

Arendt H. (1968). De mens. Utrecht/Antwerpen. 
Bauhofer (1978). ‘Die Kreislauf-physiologischen

Auswirkungen bei der Transzendentalen
Meditation’. Dissertation, Faculty of Medicine,
University of Würzburg, West-Germany. 

Bawden R. (1995). On the systems dimension in FSR.
Journal for Farming Systems Research-Extension,
Vol. 5, No. 2: 1-18. 

Beder S. (2000). Selling the Work Ethic: From Puritan
Pulpit to Corporate PR. Zed Books, London. 

Beder S. (2001). The Promotion of a Secular Work
Ethic. M/C: A Journal of Media and Culture 4(5),
2001. 

Beets W.C. (1990). Raising and sustaining productivity
of smallholder farming systems in the tropics. A
handbook of sustainable agricultural development.
AgBé Publishing, Alkmaar, Holland. 

Bem D.J. (1972). Self-perception theory. In:
L. Berkowitz (Ed.). Advances in experimental social
psychology. (Vol. 6, pp. 1-62). San Diego, CA:
Academic Press. 

Benedict R. (1960). Patterns of Culture. Mentor, New
York. 

Benson H. and R.K. Wallace (1972). Decreased drug
abuse with Transcendental Meditation: a study of
1862 subjects. Drug abuse: Proceedings of the

International Conference, red. C.J.D. Zarafonetis,
Philadelphia, Pennsylvania; Lea and Febiger.
p. 369-76. 

Benvenuti B. (1994). On the relationship between cen-
tral regulation and the potential for local initia-
tives: some reflections on the growing scope for
more and better research. In: Van der Ploeg J.D.
and A. Long (Eds). Born from within. Practice and
perspectives of endogenous rural development.
Van Gorcum, Assen, The Netherlands. pp. 163-83. 

Béteille A. (2002). Work Practices and Norms: A
Comparative and Historical Perspective. Discussion
Paper Series No. 142, International Institute for
Labour Studies, International Labour Organization,
Geneva. 

Boelens J. (1986). Het rationalisme van Staal.
Intermediair, 22e jaargang, 45, p. 53-55. 

Bosmajian (1977). Role of expectancy and pretreat-
ment personality in subjects’ self-actualizing
changes while practising Transcendental
Meditation. Dissertation, Department of
Psychology, George Washington University,
Washington D.C., USA. 

Bourdieu P. (1979). Algeria 1960. Cambridge
University Press, Cambridge. 

Bourdieu P. (1984). Distinction: A social critique of
the judgement of taste. Harvard University Press,
Cambridge.

Brouwer R. and K. Jansen. (1990). FSR: model en
werkelijkheid. In: Brouwer and Jansen (Ed.). Het
systeem, de som en de delen: 5 opstellen over FSR.
Studium Generale-LUW. SG-paper 115, Wageningen. 

Capra F. (1996). Het levensweb. Levende organismen
en systemen: verbluffend nieuw inzicht in de grote
samenhang. Kosmos-Z&K Uitgevers, Utrecht. [Dutch
translation of The Web of Life, Anchor Books,
Doubleday, New York, 1996]. 

Cavanaugh K.L. (1987). Time series analysis of U.S. and
Canadian inflation and unemployment: a test of a
field-theoretic hypothesis. In: Proceedings of the
American Statistical Association, Business and
Economics Statistics Section, 799-804. Washington,
DC. American Statistical Association. 

Cavanaugh K.L., K.D. King and C. Ertuna (1989). A
multiple-input transfer function model of Okun’s
Misery Index: An empirical test of the Maharishi
Effect. Proceedings of the American Statistical
Association, Business and Economics Statistics
Section. Alexandria, VA. American Statistical
Association. 

Cernea M.M. (1991). Knowledge from social science
for development policies and projects. In: Cernea
(ed.). Putting people first. Sociological variables in
rural development. Second Edition, published for
the World Bank by Oxford University Press, Oxford.
pp. 1-41.

Chambers R. (1983). Rural development. Putting the
last first. Longman Scientific & Technical, Harlow,
Essex, England. 

Chambers R. (1997). Whose reality counts? Putting
the first last. Intermediate Technology
Publications, London. 

391

Liter
a

tu
u

r
lijst

Literatuurlijst

Jaren in vierkante haken [ ] zijn jaren van eerste publicatie. Verwijzingen naar kran-
tenartikelen zijn in eindnoten vermeld.

VEijk-def2  17-02-2007  11:39  Pagina 391



Chopra D. (1991). Unconditional life. Mastering the
forces that shape personal reality. Bantam Books,
New York. 

Chopra D. (1993). Ageless body, timeless mind. A
practical alternative to growing old. Rider, Ebury
Press, London. 

Chopra D. (1997). The path to love. Renewing the
power of spirit in your life. Harmony Books, New
York. 

Cochrane W.W. (1958). Farm prices, myth and reality.
Univ. of Minnesota Press, Minneapolis. 

Cohen D. and L. Prusak (2001). In Good Company:
How Social Capital Makes Organizations Work.
Harvard Business School Press, Boston,
Massachusetts. 

Collinson M.P. (1972). Farm Management in Peasant
Agriculture. A Handbook for Rural Development
Planning in Africa. Praeger Publishers. 

Collinson M.P. (1988). The development of African
farming systems: some personal views. Agric.
Admin. & Extension 29, 7-22. 

Coolen M. (1992). De machine voorbij. Over het zelf-
begrip van de mens in het tijdperk van de infor-
matietechniek. Boom, Meppel, Nederland (ook
verschenen als proefschrift, Universiteit van
Amsterdam, 1992). 

Covey S.R. (1990). The seven habits of highly effective
people: restoring the character ethic. A Fireside
Book, Simon & Schuster, New York (first published
1989). 

Davidson B. (1994). Afrika en de vloek van de natie-
staat. Uitgeverij Jan Mets, Amsterdam/ Novib,
’s Gravenhage [1992: The Black Man’s Burden –
Africa and the Curse of the Nation-State]. 

Davies J.L. (1988). Alleviating political violence
through enhancing coherence in collective con-
sciousness: impact assessment analysis of the
Lebanon war. Dissertation Abstracts International,
49(8), 2381A. 

Davis A. (1946). The motivation of the underprivi-
leged workers. In: W.F. Whyte, Industry and
Society, New York-London. 

De Beer P. (2001). Over werken in de postindustriële
samenleving. Sociaal en Cultureel Planbureau, Den
Haag. SCP-publicatie 2001/10 (ook als proefschrift
verschenen aan de Universiteit van Amsterdam, 5
Juni 2001). 

De Beer P. (2004). Meer welvaart maakt niet gelukkig.
In: Witteveen, Korver en Achterhuis; 2004, p. 33-45. 

De Groot A.D. (1991). Intuition as a dispositional con-
cept. Heymans Bulletins Psychologisch Instituut
R.U. Groningen, HB-92-1055-EX (4th draft,
December 1991). Groningen, The Netherlands. 

De Wit H. (1996). Contemplatieve psychologie. In:
Weeda I. (Ed.) Spiritualiteit en wetenschap. Anthos,
Amsterdam. pp. 164-71. 

Delsen L. (2004). Kippigheid in de polder. In:
Witteveen, Korver en Achterhuis; 2004, p. 130-143. 

Dessaur C.I. (1984). De droom der rede. Het mens-
beeld in de sociale wetenschappen. Een poging tot
criminosofie. EM. Querido’s Uitgeverij B.V.,
Amsterdam (eerste druk 1982). 

Dessaur C.I. / Andreas Burnier(1987). De rondgang der
gevangenen. Een essay over goed en kwaad. EM.
Querido’s Uitgeverij B.V., Amsterdam. 

Diamond J. (1998). Guns, Germs and Steel. A short his-
tory of everybody for the last 13,000 years. Vintage,
Random House, London. 

Dillbeck M.C., K.L. Cavanaugh, T. Glenn, D.W. Orme-
Johnson and V. Mittlefehldt (1987). Consciousness

as a field: The Transcendental Meditation and TM-
Sidhi program and changes in social indicators.
The Journal of Mind and Behavior, 8, 67-104. 

Dillbeck M.C., C.B. Banus, C. Polanzi and G.S. Landrith
III (1988). Test of a field model of consciousness
and social change: The Transcendental Meditation
and TM-Sidhi program and decreased urban crime.
Journal of Mind and Behavior, 9, 457-486. 

Dillbeck M.C. (1990). Test of a field theory of con-
sciousness and social change: Time series analysis
of participation in the TM-Sidhi program and
reduction of violent death in the U.S. Social
Indicators Research, 22, 399-418. 

Doorewaard H. (2004). Time and (E)motion Studies. In:
Witteveen, Korver en Achterhuis; 2004, p. 201-213.

Dossey L. (1989). Recovering the soul. A scientific and
spiritual search. Bantam Books, New York. 

Dossey L. (2000). Prayer and medical science. Archives
of Internal Medicine, 2000 June 26;160:1735-1738. 

Dossey L. (2001).
http://www.bottomlinesecrets.com/blpnet/print.ht
ml?article_id=30204 

Douthwaite R. (1999). The Growth Illu$ion. Green
Books Ltd, Devon, UK [1992] 

Drinkwater M. (2003). HIV/AIDS and Agrarian Change
in Southern Africa. Presentation for the United
Nations Regional Inter-Agency Coordination and
Support Office, Technical Consultation on
Vulnerability in the light of an HIV/AIDS
Pandemic, 9-11 September 2003, Johannesburg,
South Africa. 

Duintjer O.D. (1983). ‘Produceren’ en andere wijzen
van mens-zijn. Een kritisch onderzoek naar uit-
gangspunten bij Marx die liggen in het verlengde
van de overheersende traditie. Tijdschrift voor
Filosofie, Sept. 1983, p. 421-458. 

Duintjer O.D. (1986). De moderne verstrengeling van
wetenschap, techniek en industrie als expansief
‘Selbstzweck’. In: Huussen G.M. en H.E.S. Woldring
(red.). Werken met wijsbegeerte als een cultuur-
probleem. Uitgeverij Eburon, Delft en Filosofische
Reeks van de Centrale Interfaculteit van de
Universiteit van Amsterdam, No. 19. 

Duintjer O.D. (1988a). Rondom metafysica. Over 
‘transcendentie’ en de dubbelzinnigheid van
metafysica. Boom, Meppel. 

Duintjer O.D. (1988b). Hints voor een diagnose. Naar
aanleiding van Kant. Over aard, grenzen en alter-
natieven van het rationeel-empirisch bewustzijn.
Ambo, Baarn. 

Duintjer O.D. (1988c). Het belang van nieuwe spiritu-
aliteit in een expansieve maatschappij. In: Nagel B.
(red.). Maken en breken. Over productie en spiritu-
aliteit. Kok Agora, Kampen. 

Duintjer O. D. (1996). Opmerkingen over spiritualiteit
– een optie voor humanisten? In: Weeda I. (Ed.)
Spiritualiteit en wetenschap. Anthos, Amsterdam.
pp. 270-78. [Ook in: Rekenschap, jaargang 40, nr. 2,
juni 1993, p. 69-73]. 

Durkheim E. (1933). The division of labour in society.
Free Press, New York [French original: 1893]. 

Easterly W. (1997). Life During Growth. World Bank,
Washington, DC. 

Eicher C.K. (1989). Sustainable institutions for African
agricultural development. Working Paper No. 19.
ISNAR, The Hague. 

Elias N. (1939). Über den Prozess der Zivilisation,
soziogenetische und psychogenetische Unter-
suchungen. 2 dln. Francke V., Bern/München. 

392

O
n

tw
ik

k
elin

g
 en

 a
r

b
eid

seth
o

s in
 S

u
b

-S
a

h
a

r
a

 A
fr

ik
a

VEijk-def2  17-02-2007  11:39  Pagina 392



393

Liter
a

tu
u

r
lijst

Engel P.G.H. (1995). Facilitating innovation: an action-
oriented approach and participatory methodology
to improve innovative social practice in agricul-
ture. Wageningen Agricultural University, Ph.D.
dissertation. 

Eriksen T.H. (2003). Tirannie van het moment. Agora,
Kampen. 

Fagan J. (1995). Genetic engineering: the hazards.
Vedic engineering: the solutions. Maharishi
International University Press, Fairfield, Iowa, USA. 

Farrington J. and A.J. Bebbington (1993). From
research to innovation: Getting the most from
interaction with NGOs in FSRE. Journal for
Farming Systems Research-Extension, Vol. 4, No. 1:
103-23. 

Ferguson P.C. (1981). An integrative meta-analysis of
psychological studies investigating the treatment
outcomes of meditation techniques. Dissertation,
School of Education, University of Colorado,
Boulder, USA. 

Fishbein M. and I. Ajzen (1975). Belief, attitude, inten-
tion and behavior. An introduction to theory and
research. Addison-Wesley Publishing Company Inc,
Reading, Massachusetts. 

Foucault M. (1975). Surveiller et punir. Paris. 
Fromm E. (1968). The revolution of hope: toward a

humanized technology. Harper & Row, New York. 
Fromm E. (1972a). De angst voor vrijheid. De vlucht in

autoritairisme, destructivisme, conformisme.
Bijleveld, Utrecht, zesde druk [Dutch translation of
‘Escape from freedom’, originally published in
1941 by Rinehart & Co, New York]. 

Fromm E. (1972b). De gezonde samenleving.
Psychopathologie van demokratie en kapitalisme.
Bijleveld, Utrecht, vierde druk [Dutch translation
of ‘The sane society’, originally published in 1955
by Rinehart & Co, New York]. 

Fukuoka M. (1978). The one straw revolution. Rodale
Press, USA. 

Fukuyama F. (1995). Trust: The Social Virtues and the
Creation of Prosperity. The Free Press, New York. 

Geertz C. (1963). Agricultural involution: the process-
es of ecological change in Indonesia. University of
California, Berkeley. 

Gelderloos P. (1987). Valuation and Transcendental
Meditation. Ph.D. thesis, Katholieke Universiteit
Nijmegen, The Netherlands. SOMA Scientific
Publisher, Lelystad, Holland. 

Gelderloos P., K.L. Cavanaugh, and J.L. Davies (1990). A
simultaneous transfer function model of U.S.-Soviet
relations: a test of the Maharishi effect. In:
Proceedings of the American Statistical Association,
Washington, DC. American Statistical Association. 

George S. (1984). Ill fares the land. Institute for Policy
Studies, Washington DC. 

Gerding J.L.F. (1996). Lichaam en geest in de para-
psychologie. In: M. Moerland (red.). De kool en de
geit in de Nieuwe Tijd. Wetenschappelijke reflec-
ties op New Age. Uitgeverij Jan van Arkel, Utrecht.
p. 190-204. 

Gerschenkron A. (1962). Economic Backwardness in
Historical Perspective: A Book of Essays. Harvard
Univ. Press, Cambridge, MA. 

Giddens A. (1984). The constitution of society: outline
of the theory of structuration. Polity Press,
Cambridge. 

Girard R. (1978). To double business bound. John
Hopkins University Press, Baltimore. 

Goleman D. (1995). Emotional Intelligence. Bantam
Books, New York. 

Goody J. (1971). Technology, Tradition and the State
in Africa. Cambridge University Press, New York. 

Gorz A. (1982). Afscheid van het proletariaat.
Amsterdam. 

Government of Tanzania (2002). Poverty and Human
Development Report 2002. The Research and
Analysis Working Group. Mkuki na Nyota
Publishers, Dar es Salaam. 

Gray J. (2003). Al-Qaida en de moderne tijd. Ambo,
Amsterdam [Oorspronkelijke titel: Al Qaeda and
what it means to be modern, 2003]. 

Gremmen B. en S. Lijmbach (1991). (red.) Toegepaste
filosofie in praktijk. Wageningse Sociologische
Studies 32, Landbouwuniversiteit Wageningen. 

Grint K. (1998). The sociology of work. An introduc-
tion. 2nd edition. Polity Press, Cambridge, UK
[1991]. 

Groen C. (1995). Learning paths of farmers in transi-
tion towards organic farming. A study on learning
and behavioral processes of farmers starting with
organic farming in Machakos District in Kenya.
M.Sc. thesis, Department of Communication and
Innovation Studies, Wageningen Agricultural
University, The Netherlands. 

Hancock G. (1991). Lords of Poverty. The freewheeling
lifestyles, power, prestige and corruption of the
multibillion dollar aid business. Mandarin
Paperbacks, London [first published by MacMillan
London Ltd, 1989]. 

Hardin G. (1968). The tragedy of commons. In:
Science, 1968, p. 1243-1248.

Harris W.S., Gowda M., Kolb J.W. et al. (1999). A ran-
domized, controlled trial of the effects of remote
intercessory prayer on outcomes in patients admit-
ted to the coronary care unit. Arch Intern Med
1999;159:2273-2278. 

Hatchard G.D. (2000). Maharishi Vedic Economy:
Wholeness on the Move. An analysis of improved
quality of life and enhanced economic perform-
ance through the application of the Maharishi
effect in New Zealand, Norway, USA, Mozambique
and Metropolitan Merseyside, UK. Maharishi
University of Management, Fairfield, Iowa, USA.
Ph.D. thesis. 

Haveman J. (1952). De ongeschoolde arbeider. Een
sociologische analyse. Proefschrift, Rijks-
Universiteit Groningen. Van Gorcum & Comp. N.V.,
Assen. 

Heinemann E. and S.D. Biggs (1985). Farming Systems
Research: an evolutionary approach to implemen-
tation. Journal of Agricultural Economics, XXXVI
(1), 59-65.

Herskovits M. (1967). Man and his Works. The science
of cultural anthropology. Knopf, New York. 

Hesse H. (1974). If the war goes on ... Reflections on
war and politics. Pan Books Ltd., Picador, London
[First published in 1946 in German]. 

Hesse H. (1979). Zinnig eigenzinnig. Privé-domein
Nr.21, Uitgeverij De Arbeiderspers, Amsterdam
[Oorspronkelijke titel: Eigensinn
(Autobiographische Schriften), Suhrkamp Verlag,
Frankfurt am Main, 1972]. 

Hill R.B. (1996). Historical Context of the Work Ethic.
Department of Occupational Studies, The
University of Georgia. http://www.coe.uga.edu/
~rhill/workethic/index.html 

VEijk-def2  17-02-2007  11:39  Pagina 393



394

O
n

tw
ik

k
elin

g
 en

 a
r

b
eid

seth
o

s in
 S

u
b

-S
a

h
a

r
a

 A
fr

ik
a

Ho C. (2001). ‘The Work Ethic: They Sell It, But Do We
Buy It?’ Comment on: Sharon Beder (2000). Selling
the Work Ethic: From Puritan Pulpit to Corporate PR.
Carlton North: Scribe Publications. In: The Drawing
Board: An Australian Review of Public Affairs, School of
Economics and Political Science, University of
Sydney. http://www.econ.usyd.edu.au/drawing-
board/index.html 

Hofstede G. (1994). Cultures and Organizations.
Software of the Mind. Intercultural Cooperation
and its Importance for Survival.
HarperCollinsBusiness, London [1991]. 

Holland R.W., B. Verplanken en A. van Knippenberg
(2002). On the nature of attitude-behavior rela-
tions: the strong guide, the weak follow. European
Journal of Social Psychology, 32, 869-876 (2002). 

Huizer G. (1996). New Age, spiritualiteit en weten-
schap in mondiaal perspectief. In: M. Moerland
(red.). De kool en de geit in de Nieuwe Tijd.
Wetenschappelijke reflecties op New Age.
Uitgeverij Jan van Arkel, Utrecht. p. 82-103. 

Huizer G. (1998). Spirituele groei en welvaartscon-
sumisme. Speling, maart 1998, jrg. 50, nummer 1. 

Hyden G. (1980). Beyond ujamaa in Tanzania.
Underdevelopment and an uncaptured peasantry.
Heinemann Educational Books Ltd, London. 

Hyden G. (1983). No shortcuts to progress. African
development management in perspective.
Heinemann Educational Books Ltd, London. 

Illich I. (1981). Shadow-Work. Boston/London. 
Illich I. (1984). Man/Vrouw. Geslacht en sekse. Ambo,

Baarn [Gender 1982]. 
Jahn R.G. and B.J. Dunne (1987). Margins of reality.

Harcourt Brace Jovanovich, New York. 
Kockelkoren P.J.H. (1992). De natuur van de goede ver-

staander. Ph.D. thesis; Universiteit Twente,
Faculteit der Wijsbegeerte en Maatschappij-
wetenschappen, Enschede, The Netherlands
(WMW-publikatie 11). 

Koestler A. (1968). Beyond atomism and holism – the
concept of the holon. In: Koestler A. and J.R.
Smythies (Eds). Beyond reductionism, new perspec-
tives in the life sciences. The Macmillan Company,
New York. pp. 192-232. 

Koestler A. (1989). The ghost in the machine. Arkana
Books, London [First published by Hutchinson & Co
in 1967]. 

Kombrink D. en A. Klamer (2004). Tijd voor sociaal en
cultureel kapitaal. In: Witteveen, Korver en
Achterhuis; 2004, p. 226-239. 

Koningsveld H. (1986a). Landbouwwetenschap als sys-
teemtheorie? Landbouwkundig Tijdschrift 98,
nr.12. 

Koningsveld H. (1986b). Wat is landbouwwetenschap ?
Op zoek naar een identiteit. Landbouwkundig
Tijdschrift 98, nr.9. 

Koningsveld H. (1987b). Fragmentatie en systeembe-
nadering in de landbouwwetenschappen. In:
Koningsveld et al. Landbouw, landbouwwetenschap
en samenleving: Filosofische opstellen.
Mededelingen van de vakgroepen voor sociologie,
20, Landbouwuniversiteit, Wageningen. 

Koningsveld H. (1991). Drie vluchtwegen uit de nor-
matieve theorievorming. In: Gremmen B. en
S. Lijmbach (red.) Toegepaste filosofie in praktijk.
Wageningse Sociologische Studies 32, Landbouw-
universiteit Wageningen. 

Koningsveld H. (1995). De kritiek van Popper op het
standaardbeeld. In: Luyten & Hoefnagel (red.). Het

oog van de wetenschapsfilosoof. Visies op weten-
schap en technologie. Boom, Amsterdam. p. 41-9. 

Koponen J. (1988). People and Production in Late
Precolonial Tanzania. History and Structures.
Finnish Historical Society, Studia Historica 28,
Helsinki. 

Koponen J. (1995). Development for Exploitation.
German colonial policies in Mainland Tanzania,
1884-1914. Finnish Historical Society, Studia
Historica 49/Lit Verlag, Studien zur Afrikanischen
Geschichte 10, Helsinki/Hamburg. 

Korver T., A. Witteveen en H. Achterhuis (2004). Bij de
tijd – Woord vooraf. In: Witteveen, Korver en
Achterhuis; 2004, p. 7-11. 

Kuhn T.S. (1970). The structure of scientific revolu-
tions. University of Chicago Press, Chicago. 

Landes D.S. (2002). Arm en rijk. Waarom sommige
landen erg rijk zijn en andere erg arm. Uitgeverij
Het Spectrum B.V., Utrecht [Oorspronkelijke titel:
The wealth and poverty of nations. Why some are
so rich and some so poor, 1998]. 

Lascaris A. (1987). Uitzicht voor een oude wereld. Kok,
Kampen. 

Latour B. (1986). The powers of association. In: J. Law
(ed.). Power, action and belief: A new sociology of
knowledge? Routledge & Kegan Paul, Boston. 
pp. 264-280. 

Lazarou J., Pomeranz B.H. and Corey P.N. (1998).
Incidence of adverse drug reactions in hospitalized
patients: a meta-analysis of prospective studies.
JAMA 1998;279:1200-1205. 

Leeuwis C. (1993). Of computers, myths and model-
ling, the social construction of diversity, knowl-
edge, information and communication technolo-
gies in Dutch horticulture and agricultural exten-
sion. Wageningen Studies in Sociology no. 36,
Wageningen. 

Lemaire T. (1976). Over de waarde van kulturen. Een
inleiding in de kultuurfilosofie. Tussen europacen-
trisme en relativisme. Uitgeverij Ambo, Baarn. 

Lemaire T. (1986). De Indiaan in ons bewustzijn.
Ambo, Baarn. 

Lewis S. (1995). Speech by the UN Special Envoy for
HIV/AIDS in Africa delivered at the University of
Pennsylvania’s Summit on Global Issues in
Women’s Health, Philadelphia, April 26, 1995. 

Long N. (1968). Social change and the individual: a
study of the social and religious responses to inno-
vation in a Zambian rural community. Manchester
University Press, Manchester. 

Long N. (1970). Rural entrepreneurship and religious
commitment in Zambia. In: Internationalen Jahrbuch
für Religionssoziologie, vol. VI, 1970, blz. 142-157. 

Long N. (1977). An introduction to the sociology of
rural development. Tavistock Publications, London. 

Long N. and J.D. van der Ploeg (1989).
Demythologizing planned intervention. In:
Sociologia Ruralis,Vol. XXIX, No. 3/4, pp. 226-249. 

Long N. and M. Villareal (1994). The interweaving of
knowledge and power in development interfaces.
In: Scoones I. & J. Thompson (Eds). Beyond farmer
first. Rural people’s knowledge, agricultural
research and extension practice. Intermediate
Technology Publications Ltd, London. pp. 41-52. 

MAFS (2001). District Integrated Agricultural Survey
1998/99, Survey Results, National Report. Statistics
Unit, Ministry of Agriculture and Food Security
(MAFS) and National Bureau of Statistics, Dar es
Salaam. 

VEijk-def2  17-02-2007  11:39  Pagina 394



395

Liter
a

tu
u

r
lijst

Maharishi Mahesh Yogi. (1968). Transcendental
Meditation. Signet Book, New York. [Original title:
The Science of Being and Art of Living, first pub-
lished in 1963]. 

Maharishi Mahesh Yogi. (1969). On the Bhagavad-Gita.
A new translation and commentary. Chapters 1-6.
Penguin Books, England. [First published: 1967]. 

Maharishi Mahesh Yogi. (1995). Maharishi University
of Management. Wholeness on the move. 2nd
Edition. Maharishi Prakashan, India. 

Maslow A.H. (1974). Psychologie van het menselijk
zijn. Lemniscaat, Rotterdam [Nederlandse vertaling
van ‘Toward a psychology of being’, first published
1968]. 

Mauss M. (1980). The gift. Routledge & Kegan Paul,
London/Henley (Essai sur le don. Forme archaïque
de l’échange. 1925). 

Millar D. (1996). Footprints in the mud: re-construct-
ing the diversities in rural people’s learning
processes. Ph.D. thesis, Wageningen Agricultural
University. 

Moore S.F. (1986). Social facts and fabrications.
“Customary” law on Kilimanjaro, 1880-1980.
Cambridge University Press, Cambridge. 

Mumford L. (1934). Technics and Civilizaton.
Harcourt, Brace and World, Inc., New York. 

Myrdal G. (1968). Asian drama. An inquiry into the
poverty of nations. Pantheon, New York. 

National Institute of Child Health and Human
Development (1968). Perspectives on Human
Deprivation: Biological, Psychological and
Sociological. U.S. Department of Health, Education
and Welfare. 

Nationale Advies Raad voor
Ontwikkelingssamenwerking (NAR) (1989). Advies
bestuurs- en managementcapaciteit in Sub Sahara
Afrika. No. 95. Ministerie van Buitenlandse Zaken,
’s-Gravenhage. 

Natuurwetpartij (1998). Gedachtengoed en program-
ma. Lelystad, www.natuurwetpartij.nl 

Nidich (1975). A study of the relationship of the
Transcendental Meditation program to Kohlberg
stages of moral reasoning. Dissertation, College of
Education, University of Cincinnati, Ohio, USA. 

Oates Jr. R.M. (1990). Creating heaven on earth. The
mechanics of the impossible. Heaven on Earth
Publications, Fairfield, IA, United States. 

Ophuls W. (1977). Ecology and the politics of scarcity.
Freeman, San Francisco. 

Orme-Johnson D.W., C.N. Alexander, J.L. Davies, H.M.
Chandler and W.E. Larimore (1988). International
peace project in the Middle East: The effects of the
Maharishi Technology of the Unified Field. The
Journal of Conflict Resolution, 32, 776-812. 

Orme-Johnson D.W., P. Gelderloos and M.C. Dillbeck
(1988). The effects of the Maharishi Technology of
the Unified Field on the U.S. quality of life (1960-
1984). Social Science Perspectives Journal, 2(4), 
127-146. 

Orme-Johnson D.W., M.C. Dillbeck, C.N. Alexander,
H.M. Chandler and R.W. Cranson (1989). Strategic
interventions reducing international conflicts and
terrorism: Time series analysis of the effects of
coherence-creating groups. Paper presented at the
85th Annual Meeting of the American Political
Science Association, Atlanta, GA. 

Orme-Johnson D.W., C.N. Alexander and J.L. Davies
(1990). The effects of the Maharishi Technology of
the Unified Field: Reply to a methodological cri-
tique. Journal of Conflict Resolution, 34, 756-768. 

Ottens (1975). The effect of Transcendental
Meditation upon modifying the cigarette smoking
habit. Journal of School Health, 45, p. 577-83. 

Patel M. (1998). De natuur is mijn tweede moeder.
Interview door Patricia Wessels in: Bijeen, Januari
1998. 

Perkins J (2004). Confessions of an Economic Hit Man.
Penguin, New York.

Peters P. (2004). Achter de kassa met Thomas Cook.
Een analyse van tijd en technologie. In: Witteveen,
Korver en Achterhuis; 2004, p. 118-129. 

Petty R.E. and J.T. Cacioppo (1986). Communication
and persuasion. Central and peripheral routes to
attitude change. Springer-Verlag, New York. 

Pretty J. and R. Chambers (1994). Towards a learning
paradigm: new professionalism and institutions
for a sustainable agriculture. In: Scoones I. &
J. Thompson (Eds). Beyond farmer first. Rural
people’s knowledge, agricultural research and
extension practice. Intermediate Technology
Publications Ltd, London. pp. 182-202. 

Radin D.L. and Nelson R.D. (1989). Consciousness-
related effects in random physical systems. Found.
Phys. 1989;19. 

Ransijn P. (1983a). Bewustzijn als bewapening. Civis
Mundi 22, 77-91. 

Ransijn P. (1983b). Bewustzijnsontwikkeling door TM:
een rationele weg naar vrede en vervulling? Civis
Mundi 22, 183-89. 

Ransijn P. (1984). Collective consciousness and peace:
a sociological study. Ph.D. thesis, University of
Rajasthan, Jaipur, India. 

Ransijn P. (1985a). A rational way to peace and fulfil-
ment. The unified field of consciousness in a socio-
logical perspective. Soma Scientific Publisher,
Lelystad. 

Ransijn P. and N. Schulte. (1982). Bewustzijn als
bewapening. Vrede en ontwapening door groei van
collectief bewustzijn. MIU Nederland Pers, Laag
Soeren. 

Renkema J.A. (1986). Het veehouderijbedrijf in ontwik-
keling. Landbouwkundig Tijdschrift 98, nr.9. 

Röling N. (1988). Extension science. Information sys-
tems in agricultural development. Cambridge
University Press, Cambridge. 

Röling N. (1995). Naar een interactieve landbouw-
wetenschap. Inaugurele Rede, Landbouw-
universiteit Wageningen. 

Röling N. et al. (1997). Technical proposal
FASOLEARN. Social learning for collective natural
resource management: facilitation, institutions
and policies. Proposal for the second phase of the
environment and climate R&D programme (1997-
1998) of the EU. Uppsala, Miles Keynes &
Wageningen. 

Russell P. (1990). The TM Technique. An introduction
to Transcendental Meditation and the teachings of
Maharishi Mahesh Yogi. Arkana, Penguin Books,
London [First published by Routledge & Kegan Paul
Ltd. in 1976]. 

Sahlins M. (1974). Stone Age Economics. Tavistock,
London [1972]. 

Sahlins M. and E.R. Service (1973). Evolution and
Culture. Univ. of Michigan Press, Ann Arbor. 

Savory A. (1991). Holistic resource management.
Southern Africa Edition. Gilmour Publishing,
Harare, Zimbabwe [First published in 1988 by
Island Press, USA]. 

VEijk-def2  17-02-2007  11:39  Pagina 395



396

O
n

tw
ik

k
elin

g
 en

 a
r

b
eid

seth
o

s in
 S

u
b

-S
a

h
a

r
a

 A
fr

ik
a

Schilder A. (1996). Religie in therapie. In: Weeda I.
(Ed.) Spiritualiteit en wetenschap. Anthos,
Amsterdam. pp. 181-84. 

Schroten, Commissie. (1990). Ethiek en
Biotechnologie bij Dieren. Rapport tijdelijke com-
missie van advies Ethiek en Biotechnologie bij
Dieren. Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en
Visserij, Den Haag. 

Schulte N. (1978). Onderwijs voor verlichting. De TM-
techniek en de ontwikkeling van het bewustzijn –
de ontbrekende dimensie in het onderwijs. MIU
Nederland Pers, Den Haag. 

Schulte N. (1984a). Grondslagen van een bewustzijns-
wetenschap. MIU Nederland Pers, Den Haag. 

Schulte N. (1984c). Self and Being. An investigation
into the experiential basis of Schelling’s philoso-
phy of consciousness. Ph.D. thesis, University of
Amsterdam. Soma Boekenservice, Lelystad,
Holland. 

Schumacher E.F. (1977). A guide for the perplexed.
Harper & Row Publishers, New York. 

Schumacher E.F. (1989). Small is beautiful. Economics
as if people mattered. Reprint: Harper Perennial,
New York (First published in 1973). 

Schwartz S.H. (1977). Normative influence on altru-
ism. In: L. Berkowitz (Ed.). Advances in experimen-
tal social psychology. McGraw Hill, New York. 

Scoones I. and J. Thompson (1994b). Knowledge,
power and agriculture – towards a theoretical
understanding. In: Scoones I. & J. Thompson (Eds).
Beyond farmer first. Rural people’s knowledge,
agricultural research and extension practice.
Intermediate Technology Publications Ltd, London.
pp. 16-32. 

Sen A. (1977). Rational fools: a critique of the behav-
ioral foundations of economic theory. Philosophy
and Public Affairs, 6 (4), pp. 317-344. 

Sennett R. (1998). The corrosion of character. The per-
sonal consequences of work in the new capitalism.
W.W. Norton & Company, New York/Londen. 

Seur H. (1992). Sowing the good seed. The interweav-
ing of agricultural change, gender relations and
religion in Serenje District, Zambia. Proefschrift
Landbouwuniversiteit Wageningen. 

Shapiro (1974). The relationship of the
Transcendental Meditation program to selfactual-
ization and negative personality characteristics.
Dissertation, University of Southern California, Los
Angeles, USA. 

Sheldrake R. (1989). The presence of the past. Morphic
resonance and the habits of nature. Vintage Books,
New York. 

Slicher van Bath B. (1977). De agrarische geschiedenis
van West-Europa 500-1850. Aula-boeken 565,
Uitgeverij Het Spectrum, Utrecht/Antwerpen
[1960]. 

Snels G. (1975). Arbeidsethos en arbeidersethos. In:
Internationale Korrespondentie, Nijmegen,
sept./okt. 1975. 

Spaargaren G. (1997). The ecological modernization of
production and consumption. Essays in environ-
mental sociology. Ph.D. thesis, Wageningen
Agricultural University, The Netherlands. 

Stuurman S. (1985). De labyrinthische staat. SUA,
Amsterdam. 

Swanson G. and R. Oates (1989). Enlightened manage-
ment. Building high-performance people.
Maharishi International University Press, Fairfield,
Iowa, USA. 

Tangelder G.W.J.M. (1994). Waar het bloed kruipt... TM
Magazine, September 1994 (reprint of part of
Inaugural Lecture at the Technical University
Eindhoven, 24 June 1994). 

Tarnas R. (1993). The passion of the Western mind.
Understanding the ideas that have shaped our
world view. Ballantine Books, New York. 

Tawney R.H. (1926). Religion and the Rise of
Capitalism. John Murray, Londen. 

Temple D. (1987). Les ONG’s comme cheval de Troie.
In: IFDA Dossier 60, 39-53, Roma. 

Ten Dam H. (1996). Professionaliteit en spiritualiteit
in reïncarnatietherapie. In: Weeda I. (Ed.)
Spiritualiteit en wetenschap. Anthos, Amsterdam.
pp. 187-93. 

Termeer C.J.A.M. (1993). Dynamiek en inertie rondom
mestbeleid. Een studie naar veranderingsprocessen
in het varkenshouderijnetwerk. VUGA. Interview
met Termeer in LT Journaal 11, 24 Juni 1993. 

Thomas W.I. and D.S. Thomas (1928). The child in
America. Behavior problems and programs. Knopf,
New York. 

Tönnies F. (1955). Community and society. Routledge,
London [German original:1897]. 

Trainer T. (1989). Developed to Death. Green Print,
London. 

Van Beek K. (2004). Werken voor morgen. In:
Witteveen, Korver en Achterhuis; 2004, p. 176-185. 

Van Cranenburgh O. (1990). The Widening Gyre. The
Tanzanian One-Party State and Policy towards
Rural Cooperatives. Proefschrift, Rijksuniversiteit
Leiden. 

Van den Ban A. (2002a). Poverty alleviation among
farmers. The role of knowledge. In: Cees Leeuwis
and Rhiannon Pyburn (Eds.). Wheelbarrows full of
frogs. Social learning in rural resource manage-
ment. Koninklijke Van Gorcum, The Netherlands. 

Van den Ban A. (2002b). Increasing the Ability of
Farmers to Compete in the Market. The Journal of
Agricultural Education and Extension, 2002, vol. 8,
no. 2. 

Van der Ploeg J.D. (1987). De verwetenschappelijking
van de landbouwbeoefening. Mededelingen van de
vakgroepen voor sociologie, 21.
Landbouwuniversiteit, Wageningen. 

Van der Ploeg J.D. (1991). Landbouw als mensenwerk:
Arbeid en technologie in de agrarische ontwikke-
ling. Coutinho, Muiderberg, The Netherlands. 

Van der Ploeg J.D. (1994). Styles of farming: an intro-
ductory note on concepts and methodology. In:
Van der Ploeg J.D. & A. Long (Eds). Born from with-
in. Practice and perspectives of endogenous rural
development. Van Gorcum, Assen, The
Netherlands. 

Van der Veen R. (2002). Afrika. Van de Koude Oorlog
naar de 21ste eeuw. KIT Publishers, Amsterdam. 

Van Drumpt H. and N. Röling (1997). Akkerbouw of
afbouw. Een verkenning die zich niet laat kisten
door kostprijs. In: Rutten H. (Ed.). Innovatie in
land- en tuinbouw op weg naar 2015. NRLO, The
Hague (in Dutch). 

Van Eijk N. (1986). Gezondheidsideologie, groeisymp-
toom van een nieuw gezondheidsbewustzijn? Een
verkennend onderzoek rond gezondheidsvoorlicht-
ing en -opvoeding. Scriptie wetenschappelijke
keuzestage, afdeling Ethiek i.v.m. geneeskunde,
Faculteit der geneeskunde, Katholieke Universiteit
Nijmegen. 

Van Eijk T. (1998). Farming Systems Research and
Spirituality. An analysis of the foundations of pro-

VEijk-def2  17-02-2007  11:39  Pagina 396



397

Liter
a

tu
u

r
lijst

fessionalism in developing sustainable farming
systems. Ph.D. thesis, Wageningen Agricultural
University, The Netherlands. www.agralin.nl/wda
(LU-2546). 

Van Heijst A. (1996). Beheersing en overgave. In:
Weeda (Ed.). Spiritualiteit en wetenschap. Anthos,
Amsterdam. p. 99-104. 

Van Ruysbeek E. (1996). Één enkele werkelijkheid. In:
Weeda I. (Ed.) Spiritualiteit en wetenschap. Anthos,
Amsterdam. pp. 348-51. 

Van Steenbergen B. (1996). Het holisme als antwoord
op het postmodernisme? In: M. Moerland (red.). De
kool en de geit in de Nieuwe Tijd. Wetenschappe-
lijke reflecties op New Age. Uitgeverij Jan van
Arkel, Utrecht. p. 179-189. 

Van Witteloostuijn A. (2004). Geld is tijdnood. In:
Witteveen, Korver en Achterhuis; 2004, p. 163-175. 

Van Woerkum C.M.J. (1990). Het instrumentele nut
van voorlichting in beleidsprocessen. In: Massa-
communicatie, Jaargang 18, Nr 4, pp. 263-278. 

Van Zanden J.L. en A. van Riel (2000). Nederland 1780-
1914. Staat, Instituties en Economische
Ontwikkeling. Uitgeverij Balans. 

Vandiest J. (1996). Spiritualiteit vandaag. In: Weeda I.
(Ed.) Spiritualiteit en wetenschap. Anthos,
Amsterdam. pp. 220-26. 

Vanheste T. (1996). Grensverkenningen. Rupert
Sheldrake en de geschiedenis van de wetenschap.
In: M. Moerland (red.). De kool en de geit in de
Nieuwe Tijd. Wetenschappelijke reflecties op New
Age. Uitgeverij Jan van Arkel, Utrecht. p. 143-59. 

Veblen T. (1994). The Theory of the Leisure Class. An
economic study of institutions. Dover Publications,
New York [1899]. 

Vink C. (1987). New Age en Rationaliteit. In: Civis
Mundi. Themanummer: Op zoek naar nieuwe spiri-
tualiteit. 26e jaargang, 2. 

Von der Dunk T. (2003). Gelijk hebben of gelijk
krijgen? Lezing, 10 februari 2003. 

Wagemans M.C.H. (1987). Een op ervaringen
gebaseerde studie naar de spanning tussen de
theorie en de praktijk van het besturen. Ph.D.
thesis, Wageningen Agricultural University. 

Wallace R.K. (1970). The physiological effects of
Transcendental Meditation: a proposed fourth
major state of consciousness. Ph.D. thesis,
Department of Physiology, University of California. 

Weber M. (1976). Wirtschaft und Gesellschaft:
Grundriss der Verstehenden Soziologie (5e revi-
dierte Auflage). Mohr, Tübingen. 

Weber M. (1989). The protestant ethic and the spirit
of capitalism. Unwin Hyman, London [first pub-
lished in 1905: Die protestantische Ethik und der
Geist des Kapitalismus]. 

Weber R. (1985). The Tao of Physics revisited. A con-
versation with Fritjof Capra. In: Wilber (Ed.). The
holographic paradigm and other paradoxes.
Exploring the leading edge of science. Shambhala
Publications, Boston. pp. 215-48. 

Weeda I. (1996). Epiloog. In: Weeda I. (Ed.)
Spiritualiteit en wetenschap. Anthos, Amsterdam.
pp. 401-09. 

Wesseling H.L. (2003). Europa’s koloniale eeuw. De
koloniale rijken in de negentiende eeuw, 1815-
1919. Bert Bakker, Amsterdam. 

Wilber K. (Ed.). (1985a). The holographic paradigm
and other paradoxes. Exploring the leading edge of
science. New Science Library, Shambhala
Publications, Boston. 

Wilber K. (1985c). Quantum questions. Mystical
writings of the world’s great physicists. Shambhala
Publications, Boston [First published in 1984]. 

Winner L. (1977). Autonomous Technology. MIT Press,
Cambridge, Mass. 

Witteveen A., T. Korver en H. Achterhuis (redactie)
(2004). Arbeid, tijd en flexibiliteit. Scriptum,
Schiedam. 

World Bank (2001). World Development Report 2002.
Building Institutions for Markets. Oxford
University Press, New York. 

Zakaria F. (2003). The Future of Freedom. Illiberal
Democracy at Home and Abroad. W.W. Norton &
Company, New York. 

Zweers W. (1995a). Participeren aan de natuur.
Ontwerp voor een ecologisering van het wereld-
beeld. Uitgeverij Jan van Arkel, Utrecht. 

Zweers W. (1996). Ecologische spiritualiteit en
(natuur)wetenschap. In: Weeda I. (Ed.) Spiritualiteit
en wetenschap. Anthos, Amsterdam. pp. 242-47. 

VEijk-def2  17-02-2007  11:39  Pagina 397



398

O
n

tw
ik

k
elin

g
 en

 a
r

b
eid

seth
o

s in
 S

u
b

-S
a

h
a

r
a

 A
fr

ik
a

Noten
1 Een van de weinige auteurs die wel iets zegt over

het arbeidsethos is Beets (1990:307): “The desire
for material goods does not always translate into
an inclination for increased productivity: the
need to work harder – in order to generate sur-
plus production to increase income to be able to
afford more material goods – is not always recog-
nized”. 

2 Naast de formele werkcontacten met Afrikanen
ben ik ook beïnvloed door informele contacten,
vooral met mijn Tanzaniaanse schoonfamilie.
Sinds 1991 is een Tanzaniaanse, Zaina Maimu,
mijn levenspartner. 

3 World Bank (2005). World Development Report
2006 (Table 1: Key Indicators for Development). 

4 Paul Wolfowitz, President van de Wereldbank.
‘Neo-optimism’. The World in 2006, The
Economist, 2005. 

5 FAO 2002:
http://www.fao.org/worldfoodsummit/english/new
sroom/focus/index.html 

6 Jeffrey Sachs. ‘Cynisme van Bush houdt Afrika
arm’. Vertaling van artikel uit de Los Angeles Times
in NRC Handelsblad, 13 juni 2005. 

7 Dick Wittenberg. ‘Vooral wormen en potentaten
gedijen in Afrika’. NRC Handelsblad, 1 juli 2005. 

8 Het bevolkingsfonds van de Verenigde Naties
(UNFPA). ‘De Belofte van Gelijkheid’. 2005.

9 Jannetje Koelewijn. Interview met Noreena Hertz.
‘Ik wil een rol spelen in hoe mensen denken’.
NRC Handelsblad, 9/10 april 2005. 

10 Wilma van Meteren. ‘Rijkdom verdelen blijft voor
rijken heel moeilijk’. Trouw, 26 juli 2003. 

11 Johan ten Hove. In: Trouw, 4 april 2000. 
12 Het aandeel van de armste landen in de wereld-

handel varieert nogal tussen verschillende
rapporten, waarschijnlijk door verschillen in
berekeningsmethoden. Hoe dit ook zij, het aan-
deel van Sub-Sahara Afrika is erg klein, minder
dan 1 procent. 

13 Joris Tielens. ‘Kennis pompen in de vrije wereld-
handel’. Verslag over de 75ste International
Conference on Agricultural Development, 
20-11-2003. In: Wageningen Update, 4/2003. 

14 Ibid. 
15 Pieter den Hollander. ‘De mobiele eenheid van

Buitenlandse Zaken’. Interview met Otto Genee
in: BZ, 02-04, Magazine voor medewerkers van
het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 6 februa-
ri 2004. 

16 Joris Tielens. ‘Kennis pompen in de vrije wereld-
handel’. Verslag over de 75ste International
Conference on Agricultural Development, 
20-11-2003. In: Wageningen Update, 4/2003. 

17 Ibid. 
18 Niek Koning en Cees Veerman. ‘Koning en

Veerman: [Jakob] Kol slaat plank mis’. Wagenings
Universiteitsblad (Wb) 2, 17 januari 2002. 

19 Barbara van Erp. ‘De globalisering van de
Hollandse ui’. Reportage n.a.v. het International
Documentary Festival Amsterdam. Vrij Nederland,
12 november 2005. 

20 Leonore Noorduyn. ‘Landbouw in ontwikkelings-
landen profiteert niet van nieuwe WTO-ronde’.
Landbouweconoom Niek Koning pleit voor quote-

ring wereldhandel. LT Journaal, 20 december
2001. 

21 Rosan Holak. ‘Het probleem van de rijken’.
Boekbespreking van Geraldine Bedell’s Make
Poverty History en Chris van der Heijden’s Een
Dollar per Dag. NRC Handelsblad, 14 oktober 2005. 

22 Chris van der Heijden. ‘De Derde Wereld moet
het zelf maar uitzoeken’. Vrij Nederland, 11 sep-
tember 2004. 

23 Maarten Schinkel verwijst in zijn artikel ‘Hulp
kan ambitieus en spectaculair fout zijn’ in het
NRC Handelsblad van 1 juli 2005 naar de volgen-
de drie IMF studies: The dynamic implications of
foreign aid and its variability; What undermines aid’s
impact on growth?; Aid and growth: what does the
cross country evidence really show?

24 Ibid. 
25 Ibid. 
26 In: Chris van der Heijden. ‘De last van de witte

man. Was het kolonialisme alleen slecht?’. Vrij
Nederland, 25 oktober 2003. 

27 Ibid. 
28 Piet Emmer. ‘Schaf ontwikkelingshulp af’. NRC

Handelsblad, 8/9 februari 2003. 
29 Ibid. 
30 Bram Vermeulen. ‘Alweer een reddingsplan voor

Afrika’. NRC Handelsblad, 12 maart 2005. 
31 Piet Emmer. ‘Schaf ontwikkelingshulp af’. NRC

Handelsblad, 8/9 februari 2003. 
32 Reinoud Roscam Abbing. ‘Ons Afrika-beleid is een

mislukking’. NRC Handelsblad, 25 februari 2004. 
33 Caroline de Gruyter. ‘Migrant lonend voor thuis-

front’. NRC Handelsblad, 18 december 2003. 
34 Internationale Samenwerking. ‘Brain drain wordt

brain gain’. 14 juli 2005. 
35 Reinoud Roscam Abbing. ‘Ons Afrika-beleid is een

mislukking’. NRC Handelsblad, 25 februari 2004. 
36 ‘Niet religie maar armoede is oorzaak burgeroor-

log’. Bespreking van het Wereldbankrapport
Breaking the Conf lict Trap in De Volkskrant van
15 mei 2003. Ik wil hier wel vraagtekens plaatsen
bij de statistische analyse van de data in deze
studie: hoe kwantificeer je bijvoorbeeld etnische
en religieuze haat? 

37 Koert Lindijer. ‘In Afrikaans modeldorp horen
geen armen’. NRC Handelsblad, 12 september
2005. 

38 Ibid. 
39 De vijfduizend inwoners van Sauri zouden sinds

het begin van het project in 2004 ieder 100 dollar
aan hulp hebben ontvangen. Het is niet duidelijk
uit het artikel wat deze 100 dollar precies in-
houdt. Is dat per persoon of per gezin en valt de
gratis auto daar bijvoorbeeld onder? Als de onge-
veer 300 miljoen Afrikanen die nu van één dollar
per dag moeten rondkomen, ieder 100 dollar aan
hulp zouden ontvangen, is een totaalbedrag van
30 miljard dollar nodig. 

40 Fareed Zakaria. ‘Amerikaanse “bad guy” kan
Afrika helpen’. NRC Handelsblad, 13 juni 2005. 

41 Dick Wittenberg. Bespreking van het Human
Development Report 2005 (UNDP): Internationale
samenwerking op een kruispunt: hulp, handel en
veiligheid in een ongelijke wereld. ‘Papieren
belofte of doorbraak in ontwikkeling?’ NRC
Handelsblad, 7 september 2005. 

VEijk-def2  17-02-2007  11:39  Pagina 398



399

N
o

ten

42 Ibid. 
43 Willem Koert. ‘De angst van Greenpeace [voor

gentechnologie] werkt wereldhonger in de hand’.
Interview met Per Pinstrup-Andersen in
Wagenings Universiteitsblad, Wb 33, 15 novem-
ber 2001. 

44 Dick Wittenberg. Interview met Eddy Szirmai.
‘Ontwikkeling per decreet werkt niet’. NRC
Handelsblad, 12 maart 2005. 

45 Met betrekking tot het econometrisch onderzoek
dient men in gedachten te houden dat de
betrouwbaarheid van de nationale statistieken in
Sub-Sahara Afrika gering is. Bovendien vallen in
studies over de regio Sub-Sahara Afrika of over
het gehele continent de verschillen tussen indivi-
duele landen weg en kunnen soms misleidende
gemiddelden het gevolg zijn. 

46 Dorrit van Dalen. ‘Weggegooid geld’. NRC
Handelsblad, 24/25 mei 2003. Bespreking van:
S.P. Heyneman. The history and problems of educa-
tion policy at the Worldbank 1960-2000. International
Journal of Educational Development, Vol 23/3, May
2003, pp 315-337. 

47 Ik heb aan verscheidene consultancy opdrachten
van de Wereldbank deelgenomen en dan is het
onvermijdelijke berekenen van de rate of return
van landbouwkundige onderzoeks- of voorlich-
tingsprojecten in Sub-Sahara Afrika altijd weer
een lachertje. Als praktisch georiënteerd agro-
noom met substantiële veldervaring in de regio
zijn mijn schattingen van verwachte toekomstige
gewasopbrengsten altijd te laag – volgens de eco-
nomen. Met als gevolg dat de rate of return van
het project te laag uitvalt en ik vriendelijk doch
dringend wordt verzocht mijn schattingen aan te
passen, zodat de minimaal vereiste rate of return
kan worden bereikt. Mijn opmerkingen dat zulke
berekeningen een volkomen tijdverspilling zijn,
worden weggewuifd. The show must go on.

48 Zie de voorlaatste voetnoot. 
49 Volgens Van Zanden en Van Riel (2000:239) was

het BNP per capita in Nederland rond het jaar
1800 ongeveer 1.700 dollar (in dollars van 1990). 

50 Dick Wittenberg. Interview met Eddy Szirmai.
‘Ontwikkeling per decreet werkt niet’. NRC
Handelsblad, 12 maart 2005 [Bron in dit artikel:
OESO]. 

51 Richard Dowden in een interview in het pro-
gramma Hard Talk van de BBC, 22 december 2005. 

52 http://www.developmentex.com/development_
intelligence/news_and_analysis/briefing/ :30-09-
2005. 

53 Angela Bekkers. ‘Afschaffen subsidies EU helpt
meer dan ontwikkelingshulp’. Algemeen
Dagblad, 2 juni 2001. 

54 Noreena Hertz. ‘Het Westen moet nu beginnen
de armoede in Afrika aan te pakken’. NRC
Handelsblad, 2/3 juli 2005. 

55 Jannetje Koelewijn. Interview met Noreena Hertz.
‘Ik wil een rol spelen in hoe mensen denken’.
NRC Handelsblad, 9/10 april 2005. 

56 Ibid. Ik denk dat het woord vrijhandel überhaupt
een misnomer is. Zelfs wanneer volledige vrijhan-
del zou bestaan, zou er toch iemand op toe moe-
ten zien dat de betrokken partijen zich aan de
regels van die vrijhandel houden (bijvoorbeeld
geen exportsubsidies en importheffingen). Het
bestaan van zo’n soort arbitrerende Wereld-
handelsorganisatie (WTO) op zich betekent

echter dat er van werkelijk vrije handel geen
sprake is. 

57 Theo Deutinger. ‘G aid’. Vrij Nederland, 2 juli
2005. 

58 Johan van de Gronden. ‘Hoezo eerst begrijpen?
Treed nu op in Afrika!’. NRC Handelsblad, 15
oktober 2004. 

59 Jeffrey Sachs. ‘Cynisme van Bush houdt Afrika
arm’. Vertaling van artikel uit de Los Angeles Times
in NRC Handelsblad, 13 juni 2005. 

60 ‘Volgens Louise O. Fresco’. Vrij Nederland,
15 oktober 2005. 

61 John Perkins. ‘Het nieuwe economische wereld-
rijk gebruikt slaven om de eigen leiders te ver-
rijken’. Econoom en auteur van Confessions of an
Economic Hit Man. NRC Handelsblad, 25/26 maart
2006. 

62 Aangezien ik alleen maar in oostelijk en zuide-
lijk Afrika heb gewerkt, hebben de conclusies in
dit boek in eerste instantie betrekking op deze
regio. Het is echter niet uitgesloten dat deze
studie ook nuttig is voor andere delen van Afrika
en misschien zelfs voor ontwikkelingslanden op
andere continenten. Een gedeelte van de tekst
handelt over de rol van het arbeidsethos in de
westerse wereld en kan inzicht verschaffen in het
ontwikkelingsproces aldaar. Wanneer in dit boek
over Afrika wordt gesproken, wordt Sub-Sahara
Afrika en daarbinnen vooral oostelijk en zuide-
lijk Afrika bedoeld. 

63 Nassoro W. Malocho. ‘Speech by the Minister of
the State President’s Office’. Business Times,
11 june 1999, Dar es Salaam. 

64 Pauline Bax. ‘Ons probleem is dat wij niet
nieuwsgierig zijn. Schrijver Venance Konan over
zijn land Ivoorkust’. NRC Handelsblad, 22/23 mei
2004. 

65 Tenslotte hebben Wageningse academici een eer
hoog te houden op het gebied van praktische
oplossingen. De schrijver en ‘Wageninger’ Frank
Westerman ziet een halve eeuw ontwikkelings-
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98 In dit hoofdstuk spreek ik specifiek over het

arbeidsethos in Noordwest-Europa. Het is evident
dat er binnen Europa verschillen in arbeidsethos
bestaan. Italianen bijvoorbeeld hebben een ande-
re visie op de plaats van arbeid in het leven dan
Duitsers. En zelfs binnen landen bestaan er ver-
schillen: in Nederland kijken Limburgers anders
tegen arbeid aan dan Groningers. Hoewel er ver-
schillen in arbeidsethos tussen bevolkings-
groepen bestaan, kan men nooit generaliseren.
Er zullen altijd individuen zijn met een ander
arbeidsethos dan de meeste van hun groeps-
genoten. Uitzonderingen bevestigen de regel. Als
we dus zeggen dat Sub-Sahara Afrikanen in het
algemeen een ander arbeidsethos hebben dan
Noordwest-Europeanen, betekent dit dat bij een
beoordeling van het arbeidsethos van een grote
groep Sub-Sahara Afrikanen zij gemiddeld een
ander arbeidsethos zullen demonstreren dan een
groep Noordwest-Europeanen. Een aantal Sub-
Sahara Afrikanen zullen echter harder werken
dan de gemiddelde Noordwest-Europeaan en een
aantal Noordwest-Europeanen zullen minder
hard werken dan de gemiddelde Sub-Sahara
Afrikaan. In de wetenschap gebruikt men toege-
paste statistiek om algemene uitspraken te kun-
nen doen, maar er zullen altijd uitzonderingen
zijn die de algemene regel bevestigen. Landes

(2002:191) merkt op dat in de stereotypen over
verschillen in volksaard een greintje waarheid
zit en een heleboel denkluiheid. Dit is zo omdat
stereotypen te veel veralgemeniseren. 

99 Sjoerd de Jong. ‘Een goeie moslim kan best een
goeie democraat zijn’. Franse onderzoeker Olivier
Roy over de aantrekkingskracht van de politieke
islam. NRC Handelsblad, 8/9 mei 2004. 

100 Boeren die handelsgewassen (bijvoorbeeld koffie)
verbouwen betalen soms wel veel belasting, wan-
neer de overheid door een gecentraliseerd
systeem van vermarkting en export gemakkelijk
heffingen op zulke gewassen kan leggen. 

101 Volgens Hyden (1980:188) was in Kenia een
belangrijk effect van de blanke settler agriculture
op de Afrikaanse boerenarbeiders dat ze land-
bouw gingen zien als een baan en niet langer als
een way of life. Ze werden blootgesteld aan nieu-
we waarden en landbouwtechnieken. Hoewel dit
ongetwijfeld waar is, was de impact echter niet
zodanig dat de meeste boeren farming as a way of
life opgaven. 

102 Een gedeelte van deze huismeisjes wordt onge-
twijfeld economisch uitgebuit, ze maken veelal
lange werkdagen zonder een adequate beloning.
Het is derhalve begrijpelijk dat veel huismeisjes
frequent van werkgever wisselen. Ze vertonen
echter ook vaak kenmerken van het traditionalis-
tische arbeidsethos. Ook in mijn eigen huishou-
den blijven huismeisjes gemiddeld slechts één
jaar ondanks een relatief luxe leefomgeving, veel
vrije tijd en een naar Tanzaniaanse begrippen
redelijk salaris bovenop vrije kost en inwoning. 

103 Dit belang wordt vaak onderschat. Het is een feit
dat de meeste boeren in de meeste jaren hun
families kunnen voeden en onderhouden. Dit is
op zich een grote component van de nationale
economie, zelfs als relatief weinig productie van
kleine boeren op de markt verschijnt. 

104 Dit valt vooral op als men zelf lange tijd op het
platteland in Sub-Sahara Afrika heeft gewoond. 

105 Mijn vader bijvoorbeeld ging in de jaren zestig
van de vorige eeuw voor de Rijkswaterstaat wer-
ken toen door de ruilverkaveling in Zuidoost-
Brabant onze boerderij werd opgeheven. Ook
mijn ooms die alle boer of tuinder waren, kon-
den ander werk vinden, evenals hun kinderen. 

106 Niels Röling. ‘De Landbouw Universiteit
Wageningen en het Nos-weerbericht’. Wub,
Wageningen Universiteits Blad, 35, 21-11-1996. 

107 Pogingen om de vele lokale etnische talen in
Tanzania tegen uitsterven te behoeden zijn ook
een achterhoedegevecht. Het Ki-Swahili (de natio-
nale taal) zal in de toekomst waarschijnlijk de
enig resterende taal zijn. De generatie van mijn
vrouw bijvoorbeeld spreekt nog wel de taal van
de specifieke etnische groep (Ki-Chagga) maar de
kinderen van haar generatie spreken veelal
alleen nog Ki-Swahili (vooral natuurlijk als ze in
steden opgroeien). 

108 Een begrip als ‘redelijk comfortabel leven’ staat
uiteraard voor velerlei interpretatie open. 

109 De medische kosten en het verlies aan arbeid als
gevolg van malaria zou voor Afrikaanse landen
één tot vijf procent van het BNP bedragen
(Wagenings Universiteitsblad, 22 juni 2000). 

110 Het meten van af te leggen afstanden in tijdseen-
heden in plaats van in kilometers is een wijze
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zaak gezien de slechte conditie waarin vele
wegen zich bevinden. 

111 In deze context rijst de vraag of het voormalige
Oost- en West-Duitsland sinds de middeleeuwen
een min of meer soortgelijke sociaal-culturele
ontwikkeling hebben doorgemaakt, en of de rela-
tief korte periode van het ‘reëel bestaande socia-
lisme’ in Oost-Duitsland een ander arbeidsethos
tot gevolg heeft gehad? Als de beide Duitslanden
in de afgelopen eeuwen een soortgelijke sociaal-
culturele ontwikkeling hebben doorgemaakt, zou
men kunnen verwachten dat het negatieve effect
van de kortdurende socialistische periode op het
Oost-Duitse arbeidsethos na de hereniging vrij
snel teniet zou worden gedaan. 

112 In het verleden waren veel machines (tractoren,
ploegen, combines, vrachtauto’s en waterpom-
pen) in handen van staatsbedrijven met slecht
gesalarieerde werknemers. Tegenwoordig is er
meer privé-bezit van machines en neemt de kwa-
liteit van gebruik en onderhoud toe. Desalniette-
min blijft een betere overeenstemming tussen
materiële technologie en mentale houding
belangrijk. Het belang van privé-bezit voor onder-
houd kan men aflezen aan het feit dat sommige
tientallen jaren oude auto’s nog steeds rijden. 

113 Naast autonome structuren lijkt er ook vaak
sprake te zijn van autonome technologieontwik-
keling (zie hoofdstuk 14). Zo lijkt de ontwikkeling
van ICT een eigen leven te leiden waaraan indivi-
duen zich maar aan te passen hebben, maar ICT
wordt wel altijd door mensen ontwikkeld. 

114 In paragraaf 18.1 komen we terug op het begrip
agency. 

115 The Standard Swahili-English Dictionary (Oxford
University Press, Nairobi 1982) zegt: “A common
salutation used by dependents to superiors, and
young people to elders, formerly much used by
slaves to masters. In full nashika miguu yako, I
hold your feet, as a sign of respect, reverence, or
of inferiority, submission, &c.”. 

116 Het gegeven dat de internalisering van het
gelijkheidsidee slechts gedeeltelijk heeft plaats-
gevonden, blijkt ook uit het feit dat zelfs sommi-
ge Afrikaanse vrouwen die zich beroepsmatig
met genderzaken bezighouden, thuis in hun
eigen huishouden de beleden uitgangspunten
niet kunnen of willen waarmaken. Als het al niet
lukt om in eigen huis to practise what you preach
wat zijn dan de kansen dat het in de miljoenen
huishoudens met minder hoogopgeleide perso-
nen wel kan worden verwezenlijkt? 

117 Dit geldt ook voor vele Afrikaanse landbouwkun-
dige onderzoekers, mijn counterpartgroep dus. Dit
is een van de redenen waarom veel landbouw-
kundigen een gebrek aan veldervaring hebben,
wat leidt tot vaak onrealistische opvattingen over
de ontwikkelingsmogelijkheden op het platte-
land. Gekoppeld aan een westerse universitaire
opleiding, resulterend in een moderniseringssyn-
droom, leidt dit vaak tot irrelevant landbouw-
kundig onderzoek en voorlichting. 

118 Een voorbeeld is het landbouwsysteem op de
lagere hellingen van Mount Kilimanjaro in
Tanzania, het gebied van de Chagga’s. Mijn
schoonouders hebben daar een prachtig land-
bouwbedrijf opgebouwd met een combinatie van
schaduwbomen, bananen, koffie en groenten en
ook nog wat melkkoeien die permanent op stal
staan. Dit gevarieerde en ingenieuze landbouw-

systeem op steile hellingen is uiterst duurzaam
want het veroorzaakt geen erosie en is groten-
deels onafhankelijk van externe inputs. Het ver-
eist echter wel veel handenarbeid en daar wringt
nu de schoen. Bijna alle kinderen wonen in de
stad en slechts een enkeling vertoont landbouw-
kundige ambities. Dit wordt ongetwijfeld gedeel-
telijk veroorzaakt door het geringe inkomen uit
koffieverbouw, maar ook de aantrekkingskracht
van de stad speelt een grote rol. 

119 In het hierboven besproken landbouwsysteem op
de hellingen van de Kilimanjaro valt echter wei-
nig of niets te mechaniseren. 

120 Dit geldt ook in verband met de aidsbestrijding
omdat vrouwen in seksuele relaties vaak nog
weinig in te brengen hebben. ‘Baas in eigen buik’
is nog een verre droom. Een sterke formele staat
die serieus is in het naleven van de rechten van
de mens, zou bijvoorbeeld ook de rechten van
homoseksuelen moeten beschermen. Een aantal
Afrikaanse presidenten, waaronder Mugabe van
Zimbabwe en Njoma van Namibië, beweren dat
homoseksualiteit oorspronkelijk niet in Afrika
voorkomt en Europese import is! 

121 FAO, june 2002: http://www.fao.org/worldfood-
summit/english/newsroom/focus/index.html 

122 ‘Geen teruggang armoede zonder vrouwenrech-
ten’. Bespreking van het UNFPA-rapport ‘De
Belofte van Gelijkheid’. NRC Handelsblad, 13
oktober 2005. 

123 Ibid. 
124 Janny Groen. ‘Ik rijg stemmen aaneen van vluch-

telingen’. Interview met de schrijver Nuruddin
Farah. De Volkskrant, 1 september 2000. 

125 De vaststelling van bepaalde islamitische feest-
dagen is ook nu nog in handen van geestelijken
die, afhankelijk van de zichtbaarheid van de
maan, beslissingen nemen. 

126 Met betrekking tot de gemakkelijke verovering
van het Inca-rijk door de Spanjaarden verwijst
Landes (2002:126) naar Jared Diamond (1998:80)
die de naïviteit van de Inca’s wijt aan hun onge-
letterdheid, aan het verschil in vernuft en erva-
ring tussen een geletterd en ongeletterd volk.
Terwijl de Spanjaarden erfgenamen waren van
een enorme hoeveelheid kennis over menselijk
gedrag en het verleden, hadden de Inca’s nog
nooit gehoord van – of gelezen over – overzeese
bedreigingen. Dit kan ook van toepassing zijn op
de Europese verovering en kolonisatie van Afrika. 

127 Caspar Schweigman. ‘The CEDRES/AGRISK Project
on risk in food supply on the Mossi Plateau,
Burkina Faso; Some Lessons’. Paper presented at
the Conference on ‘Development-related
Research; the Role of The Netherlands’, March
1989, Groningen. 

128 Paul Scheffer. ‘De koloniale fuik. Europa telt zijn
zonden en zegeningen’. NRC Handelsblad, 23 mei
2003. 

129 Achterhuis betoogde in hoofdstuk 3 dat het ont-
staan van het Europese arbeidsethos geen speci-
fiek protestantse aangelegenheid was. Landes
(2002) is het daar niet volledig mee eens. Hij
betoogt dat katholieke landen zoals Spanje en
Portugal wel aan de kolonisatie van andere conti-
nenten hebben deelgenomen, maar anders met
de verkregen rijkdom zijn omgegaan dan bijvoor-
beeld het protestantse Engeland en Nederland.
Frankrijk zou een soort tussenpositie innemen?
Een interessante vraag, waarop ik het antwoord
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niet zo direct weet, is waarom de Scandinavische
landen niet op grote schaal aan de kolonisatie
van Afrika, Azië en Amerika hebben deelgeno-
men. In een eerdere tijd vielen de Noormannen
wel andere Europese landen binnen en de Noren
bereikten Amerika al rond 1.000 n.Chr. De bevol-
king van Noorwegen was op dat moment echter
te klein en arm om grootschalige kolonisatie van
Amerika mogelijk te maken (Diamond 1998:372).
Was dat ook nog het geval tijdens de scramble for
Africa?

130 Aan het eind van de Duitse kolonisatie van
Tanzania in 1913 waren er ongeveer 700 missio-
narissen op een totaal van 5,200 Europeanen en
4 miljoen Afrikanen (Koponen 1995:562, 577). 

131 Zie voor deze andere fenomenen hoofdstuk 4. 
132 Van de vele huismeisjes en tuinjongens die ik in

Afrika werk en inkomen heb verschaft, waren er
nog al wat lid van een christelijke kerk. De
meesten hiervan leidden een alcoholvrij leven. 

133 De Hutterites zijn een sekte gesticht door Jakob
Hutter in 1529, verwant aan de Mennonieten en
Amish. 

134 In hoofdstuk 9 komen we te spreken over de tra-
ditionele economy of affection die door groepen als
de Jehova’s Getuigen ondermijnd wordt. Daar
zullen we zien dat dit ondermijningsproces
zowel positieve als negatieve kanten heeft. 

135 Soms zeggen westerlingen in Afrika “This is Africa,
man!” als om aan te geven dat inefficiëntie en het
niet nakomen van afspraken nu eenmaal bij
Afrika horen. Dat is een bijzonder contra-produc-
tieve houding. Het geduldig accepteren van inef-
ficiëntie is de beste manier om het continent
nog verder op achterstand te zetten. Er is geen
enkele reden waarom in Afrika andere maatsta-
ven van efficiëntie gehanteerd zouden moeten
worden dan in de rest van de wereld. Ik kan me
voorstellen dat expatriates hun gemoedsrust wil-
len bewaren, maar zo’n houding is niet gunstig
voor Afrika’s aansluiting bij de wereldeconomie. 

136 De globale economie wordt nu gedomineerd door
westerse en een aantal Aziatische landen. Zoals
we in hoofdstuk 20 zullen zien lijkt het Aziati-
sche arbeidsethos meer geschikt voor snelle eco-
nomische ontwikkeling dan het Afrikaanse, hoe-
wel zulke brede generalisaties geen recht doen
aan de altijd voorkomende uitzonderingsgevallen. 

137 Landes (2002:190) zegt in een voetnoot: “Ironisch
genoeg bezigen hedendaagse economen wel de
term Dutch disease (Hollandse ziekte) voor dit syn-
droom, vanwege de reactie van de Nederlandse
economie op de ontdekking en exploitatie van
aardgas in de Noordzee. Alsof Nederlanders niet
wisten hoe ze die nieuwe hulpbronnen zo goed
mogelijk konden benutten”. 

138 Piet Emmer. ‘Schaf ontwikkelingshulp af’. NRC
Handelsblad, 8/9 februari 2003. 

139 Volgens Landes (2002:431) ligt de oorzaak van de
achterblijvende ontwikkeling in de islamitische
landen van het Midden-Oosten veel dieper dan
het Israëlisch-Arabische conflict. Het wortelt in
de cultuur, die geen vakbekwaam arbeidersbe-
stand voortbrengt, een remmende werking heeft
op intellectuele en wetenschappelijke activitei-
ten, in relatief hoge cijfers voor analfabetisme
resulteert en discriminatie naar geslacht stimu-
leert. Zegt Landes (ib.:434): “De groei en ontwikke-
ling van een natie valt over het algemeen het best
af te lezen aan de status en rol van de vrouwen”. 

140 In een voetnoot zegt Landes (2002:340): “Er zijn
misschien lezers die deze vergelijking (als poli-
tiek incorrect) tegen de borst stuit. Ze berust
evenwel op pure feiten en verschilt conceptueel
gezien niet van de pogingen van economen de
rol van arbeidsfactoren bij de productiviteits-
groei af te wegen aan de hand van opleidings-
jaren en andere verrijkingen van het menselijk
kapitaal”. 

141 Deze data zijn gebaseerd op gegevens uit de
District Integrated Agricultural Survey 1998/99:
Ministry of Agriculture and Food Security (MAFS)
2001:27. 

142 Diamond (1998:22) is van mening dat er geen ver-
band bestaat tussen klimaat en creativiteit of
energieniveau van mensen, en tussen klimaat en
technologische ontwikkeling. In de rest van dit
hoofdstuk wordt Diamonds werk besproken. 

143 Tegenwoordig zijn er air-conditioners om verkoe-
ling te brengen maar deze luxe is slechts voor
weinigen weggelegd. 

144 Deze hongerperiode houdt in dat er nog wel
voedsel is, maar dat er minder vaak en/of kleine-
re hoeveelheden gegeten worden vanwege slin-
kende voorraden. 

145 De hypothese dat er in hoger gelegen gebieden
harder gewerkt wordt dan in lagere gebieden kan
ook omgedraaid worden. Omdat voedselverbouw
in lage, hete en droge gebieden moeizamer is,
zou daar juist harder gewerkt moeten worden
om überhaupt te kunnen overleven. Of er ont-
staat een apathische houding, een houding van
niet meer doen dan strikt noodzakelijk is. 

146 Landes (2002:25) legt ook een verband tussen kli-
maat en arbeidsverdeling naar geslacht. “...Vooral
in warme landen zwoegen de vrouwen op het
land en doen het huishoudelijke werk, terwijl de
mannen gespecialiseerd zijn in oorlogvoering en
jacht, of, in de moderne samenleving, in koffie-
drinken, kaarten en autorijden. Het streven is het
werk en de moeite af te schuiven op degenen die
niet in staat zijn ‘nee’ te zeggen”. 

147 Deze paragrafen zijn grotendeels mijn (min of
meer) letterlijke vertaling van Diamonds tekst. 

148 De term ‘Eurazië’ omvat in Diamonds boek vaak
ook Noord-Afrika, dat biogeografisch en in veel
culturele opzichten meer verwant is aan Eurazië
dan aan Sub-Sahara Afrika (ib.:161). 

149 Ook aids schijnt ontstaan te zijn uit een virus dat
bij wilde Afrikaanse apen voorkomt (ib.:197). 

150 Uiteraard zijn er altijd uitzonderingen op zo’n
algemene regel. Maar Diamond zegt dat ‘op de
lange termijn en over grote gebieden’ zijn con-
clusies juist zijn (ib.:154). Hij is op zoek naar het
brede patroon van de geschiedenis, niet naar spe-
cifieke plaats- en tijdgebonden gebeurtenissen. 

151 Een industriële revolutie gebaseerd op water,
wind en dierkracht vond in de middeleeuwen
plaats in vele delen van Europa en het wiel (en
tandwiel) speelden hierin een belangrijke rol.
Maar lang daarvoor werd het wiel al gebruikt in
door dierlijke tractie aangedreven transportmid-
delen en in door mensen voortbewogen kruiwa-
gens (ib.:359). Het wiel werd ook gebruikt in de
Euraziatische pottenbakkerij en in klokken. 

152 Wel zijn sommige grote Afrikaanse dieren nu en
dan getemd zoals de Afrikaanse olifanten die
Hannibal gebruikte. Maar geen van deze getemde
dieren werd echt gedomesticeerd – dat wil zeg-
gen selectief voortgeplant in gevangenschap en
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genetisch gemodificeerd om zo nuttiger te wor-
den voor menselijk gebruik. Diamond (ib.:399)
zegt: “Rhino-mounted Bantu shock troops could
have overthrown the Roman Empire. It never
happened”. 

153 Het begrip emergent properties (ontstijgende eigen-
schappen) speelt een centrale rol in holistische
theorieën. Het holistische argument – het geheel
is meer dan de som van de delen – bevat een
moeilijk grijpbaar aspect. Het synergetische
effect dat ontstaat op hogere niveaus en dat
‘ontstijgt’ aan de interacties tussen factoren op
lagere niveaus kan raadselachtig zijn (zie ook
paragraaf 17.3). 

154 Grote hoeveelheden donorgeld bevorderen cor-
ruptie. Eén van de redenen waarom corruptie-
bestrijding in Sub-Sahara Afrika weinig vorderin-
gen maakt, is het verschil in perceptie tussen
westerlingen en Afrikanen. Hier hebben we te
maken met een geval van projectie van westerse
categorieën op andere samenlevingen. Het is
voor mij bijvoorbeeld onvoorstelbaar dat corrup-
te overheidsambtenaren in Tanzania zonder enig
schaamtegevoel of wroeging kapitale huizen
laten bouwen. Iedereen weet namelijk dat het
onmogelijk is om met het salaris van een
overheidsambtenaar zo’n huis neer te zetten. In
de omgeving waar ik woon (25 kilometer buiten
het centrum van Dar es Salaam) bouwt de lokale
elite kapitale huizen die investeringen van een
paar euro-ton vragen. Veel van de huiseigenaren
zijn overheidsambtenaren die (officieel) een paar
honderd euro per maand verdienen, dus moet er
sprake zijn van aanzienlijke ‘bijverdiensten’. De
opzichtige demonstratie van rijkdom zou ook
een kenmerk van de traditionele Afrikaanse eco-
nomie kunnen zijn (Van der Veen 2002:84). 

155 Bram Vermeulen. ‘Dollars en bloed’. NRC
Handelsblad, 25 juli 2003. 

156 Ibid. 
157 In tientallen controles langs de weg is me opge-

vallen dat met name politieagenten bijzonder
creatief zijn in het telkens weer verzinnen van
nieuwe eisen waaraan voertuigen moeten vol-
doen. Eén van de laatste was dat elke auto van
een brandblusser moet zijn voorzien. Dat vele
auto’s op volledig kale banden rijden is blijkbaar
minder ernstig. 

158 Krantenartikel door Dick Wittenberg.
‘Ontwikkelingshulp tast onafhankelijkheid aan’.
Scheidende Tanzaniaanse president Benjamin
Mkapa na een bewind van tien jaar. NRC
Handelsblad, 29 September 2005. 

159 Het vaak door de overheid gebruikte argument
dat de rechtelijke vervolging van corrupte perso-
nen moeilijk is omdat er geen ‘harde’ bewijzen
zijn, is echt onzin. Veel hard bewijs zit in bak-
stenen. De grote aantallen kapitale huizen langs
de kust in Dar es Salaam kunnen niet legaal gefi-
nancierd zijn door overheidsambtenaren. Huis-
eigenaren zouden bewijzen moeten kunnen over-
leggen waaruit blijkt hoe de financiering tot
stand is gekomen (bijvoorbeeld salarisstroken,
erfenissen, etc.). Het probleem is de politieke
onwil om actie te ondernemen. De elite schiet
zichzelf niet vrijwillig in de voet. In Tanzania is
de houding van de elite (waaronder de rechte-
lijke macht) dat het publiek maar met harde
bewijzen van corruptie moet komen. De bewijs-
last is omgedraaid. De uiteindelijke slachtoffers

van corruptie – de gewone burgers – moeten het
aantonen, niet de politie en de rechtelijke macht.
De wereld op zijn kop. 

160 Mark Bovens. ‘Er is minder corruptie in
Nederland dan we denken’. NRC Handelsblad, 3/4
december 2005. 

161 Leo Huberts. ‘Het is te vroeg voor het gaat u allen
rustig slapen-signaal’. NRC Handelsblad, 3/4
december 2005. 

162 Marc Broere. ‘Corruptie bij ontwikkelingshulp
blijvend groot probleem’. Internationale
Samenwerking (datum niet bekend). 

163 Hoewel in Tanzania de overheid eigenaar van alle
grond is, is in de praktijk degene die het land
bewerkt eigenaar. Percelen voor het bouwen van
een huis die officieel in een kadaster zijn opge-
nomen, blijven ook eigendom van de staat. Men
krijgt een huurcontract van 99 jaar. 

164 Hier vermeldt Van der Veen het woord arbeids-
ethos in zijn boek voor de tweede keer (eerder op
pagina 85). 

165 Koert Lindijer. ‘Congo is voor iedereen een goud-
mijn’. NRC Handelsblad, 11 juli 2003. 

166 De meeste Afrikaanse staten werden rond 1960
onafhankelijk en bereikten de bodem van hun
functioneren in de jaren tachtig. In Zimbabwe,
Namibië en Zuid-Afrika bleef het kolonialisme
nog enige tijd voortbestaan in de vorm van apart-
heid. Zimbabwe werd onafhankelijk in 1980,
Namibië in 1990 en Nelson Mandela werd presi-
dent van Zuid-Afrika in 1994. Volgens Van der
Veen (2002:417) zijn de verschijnselen van afrika-
nisering ook in de laatste twee landen al ruim-
schoots zichtbaar. 

167 Vuijsje F. ‘Fareed Zakaria, man van de wereld’.
Artikel naar aanleiding van het verschijnen van
het boek The Future of Freedom. Illiberal democracy at
home and abroad van Fareed Zakaria. Vrij
Nederland, 2 augustus 2003. 

168 Amartya Sen. ‘Vrijheid is het belangrijkste
middel voor ontwikkeling’. NRC Handelsblad,
27 juni 2000. 

169 Een natiestaat wordt gedefinieerd als een ‘utopi-
sche’ staat waarin “de grenzen van het woon-
gebied van een volk (natie) samenvallen met de
grenzen van de staat waarin het volk de macht
heeft” (Davidson 1994:15; noot van de vertaler
van Davidson’s boek). 

170 Dit is een opmerking van David Kimble
(1963:p.196): A Political History of Ghana: The
Rise of Gold Coast Nationalism, 1850-1928.
Oxford University Press, Oxford. 

171 De Eerste Industriële Revolutie was vooral geba-
seerd op de stoommachine, een verbeterde ijzer-
technologie door het gebruik van cokes en ver-
beterde spin- en weeftechnologie. De Tweede
Industriële Revolutie was gebaseerd op aardolie,
elektriciteit, verbrandingsmotor, chemie en
elektrotechniek. 

172 Anil Ramdas. ‘Ik handel in hoop, met winst.
Bankier Balaji over slimme kredieten en over
zichzelf’. NRC Handelsblad, 10 februari 2006. 

173 Krantenartikel door Dick Wittenberg.
‘Ontwikkelingshulp tast onafhankelijkheid aan’.
Scheidende Tanzaniaanse president Benjamin
Mkapa na een bewind van tien jaar. NRC
Handelsblad, 29 September 2005. 

174 Gebaseerd op het louter procedurele criterium
van ‘de mate van competitie’ in de verkiezingen
in eenpartijstaten, kunnen sommige Afrikaanse
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landen als democratisch bestempeld worden.
Voordat men dit criterium echter als een indica-
tor van democratie kan beschouwen, dient men
te weten waar de competitie eigenlijk over gaat.
Een louter procedurele benadering gaat voorbij
aan deze substantiële vraag – wat is de inhoud
van de politieke competitie? Voorzien de verkie-
zingen echt in beleidskeuzes voor de burgers? Zo
niet, dan gaat de electorale competitie niet over
de richting van het regeringsbeleid en is de signi-
ficantie van dit soort competitie tussen individu-
en (maar niet over beleidszaken) twijfelachtig
(Van Cranenburgh 1990:54). 

175 De arbeiders waren – en zijn nog steeds – een
kleine minderheid in het overwegend agrarische
Tanzania. 

176 Hyden (1980:98) zegt het volgende over de
ujamaa-ideologie: “Nyerere tries with his ujamaa
ideology to develop the philosophical underpin-
nings of the economy of affection and formalize
them into a nationwide strategy of development.
He is trying to universalize the unwritten rules
of living within rural households and apply
them to larger social and economic forms of
organization with modern objectives”. 

177 Er was wel een organisatie van grote commercië-
le boeren die echter buiten de partij stond: de
Tanzanian Farmers Association (TFA). Van
Cranenburgh (1990:195) zegt hierover: “However,
they appeared not at all involved with the issue
of policy towards cooperatives; this is explained
by the fact they frequently possess[ed] special
licences to market their products outside of the
cooperatives”. 

178 In deze context verwijst Van Cranenburgh (1990)
ook naar “a tendency among observers of the
Tanzanian political scene to fail to estimate pro-
perly the precise place of ideology in Tanzanian
politics. Too often, words have been taken for
facts and the limited effect of ideas has been
overlooked. As Bienen observed, the ‘tyranny of
the written word’ cannot be dismissed lightly in
Tanzania (ib.:94). ... In Tanzanian political cultu-
re, the gap between political rhetoric and reality
is taken for granted. ... [this gap] had become the
first article of faith” (ib.:218). 

179 Dit is echter geen citaat uit Hobbes’ beroemdste
boek Leviathan (1651), zoals vaak gedacht wordt
(Achterhuis 1988:15). 

180 Het Thomastheorema luidt: if men define situa-
tions as real, they are real in their consequences
(Thomas en Thomas 1928). 

181 Lisette Thooft. ‘Op weg naar minder’. De Volks-
krant, 9 december 2000. 

182 Pieter Kottman. ‘Ik wil de vrijheid om nee te
zeggen. Franse schrijfster Corinne Maier over
werken en recht op luiheid’. NRC Handelsblad,
12/13 februari 2005. 

183 Uiteraard is dit een algemene opmerking en uit-
zonderingen bevestigen de regel. Vooral binnen
de lokale elites kunnen de mimetische confron-
tatie en begeerte echter hoog op lopen, vaak
resulterend in corruptie. 

184 Zo zijn de grote dure huizen van corrupte politi-
ci en overheidsambtenaren erg zichtbaar, dus
waarom zou de rest van de bevolking zich aan de
regels houden? Het proces van de mimetische
begeerte komt duidelijk tot uiting in het bouwen
van zulke huizen. Hoe groter en luxueuzer het
huis, hoe meer status. Buren proberen elkaar te

overtroeven met het aantal kamers in hun
huizen. Tegen de tijd dat de huizen eindelijk
klaar zijn, zijn de kinderen vaak al de deur uit
en zitten de ouders alleen in deze grote huizen. 

185 Folkert Jensma. ‘De stelling van Jan Douwe van
der Ploeg: schaalvergroting van boerenbedrijven
is onzin’. Interview met Van der Ploeg in: NRC
Handelsblad, 4/5 september 2004. 

186 Peter Bügel. ‘Aids’. Volkskrant, 16 juni 2001. 
187 Ook het officiële beleid van de meeste christe-

lijke en islamitische groeperingen in Afrika
draagt niet bij aan het onder controle te krijgen
van de aidsepidemie. 

188 HIV/AIDS, food security and rural livelihoods, at
www.fao.org. April 2004. 

189 Ibid. 
190 Basketfunding houdt in dat fondsen van donoren

worden overgemaakt aan nationale overheden
die vervolgens zelf beslissen hoe het geld wordt
besteed. 

191 Chopra (1991:232) says: “Whenever a flow of con-
sciousness moves up from the depths of the
human spirit, great transformations can occur
with dramatic speed. Tearing down the Berlin
wall signaled a new rise of freedom that was
taking place among nations. But what is a nation
except a collection of individuals? Politics is
what happens ‘out there’ in response to shifting
mental events ‘in here’. The Berlin wall first had
to come down inside people’s awareness before it
could come down physically. We do not think of
political change in this way mainly because peo-
ple are not generally united in their inner per-
spective. Sometimes, however, a surge of consci-
ousness carries everyone along”. Governments (or
any other authorities) are a reflection, an inno-
cent mirror, of the collective consciousness.
Savory (1991:505/506) remarks that governments
do not lead but follow, and that, as people chan-
ge, governments and institutions will change.
Zoals we later zullen zien is het collectieve
bewustzijn ‘de lijm’ of ‘hetgene dat ons bijeen-
houdt’ en ‘de oorzaak van collectieve actie’. 

192 De ‘gekkekoeienziekte’ is BSE (bovine spongiform
encephalopathy). 

193 W. Köhler ‘Gewoon dood. Miljoenen kinderen
zijn gemakkelijk te redden’. Wetenschap &
Onderwijs, NRC Handelsblad, 2/3 augustus 2003.
Dit krantenartikel is gebaseerd op een serie van
vijf artikelen in het Britse medisch-wetenschap-
pelijke tijdschrift The Lancet (28 juni-26 juli 2003). 

194 FAO 2002: http://www.fao.org/worldfoodsummit/
english/newsroom/focus/index.html 

195 Dick Wittenberg. ‘Honger is basis van alle ellen-
de’. Interview met Hans Eenhoorn van VN’s
Millennium Taskforce on Hunger. NRC Handelsblad,
20 augustus 2004. 

196 Dick Wittenberg. ‘Jodium in strijd tegen de ver-
borgen honger. Unilever wil massa Afrika berei-
ken’. NRC Handelsblad, 1 december 2004. 

197 Bron: Robert Kates. ‘Divisions in the hunger
industry’. The Times Higher, april 1993 (in het LT
Journaal van 8 juli 1993 wordt naar deze publica-
tie verwezen in een artikel getiteld ‘Het verkopen
van honger’). 

198 Ik geef volmondig toe dat ook ik behoor tot The
Development Set in de zin dat ik mijn geld ver-
diend heb in de ontwikkelingssamenwerking. Ik
verkeer in een bevoorrechte positie omdat ik
jarenlang een hoog (maar vooral belastingvrij)
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salaris genoten heb. Dat is echter nog geen
garantie voor financiële onafhankelijkheid. Daar
is ook het aanhouden van een relatief zuinige en
eenvoudige levensstijl voor nodig. Om aan de
oneindige mimetische begeerte te ontsnappen
– om niet te werken om anderen met geld en
goederen te kunnen overtroeven – is ook een
bepaalde levenshouding nodig. Ik heb bijvoor-
beeld jarenlang onbezoldigd aan mijn proef-
schrift gewerkt en trouwens ook aan dit boek. 

199 De meeste Westerse én Afrikaanse ontwikkelings-
deskundigen brengen het grootste gedeelte van
hun carrières in airconditioned kantoren in hoofd-
steden door – (fysiek en mentaal) ver verwijderd
van de realiteit van het Afrikaanse platteland.
Moet je er langdurig geweest zijn om erover te
kunnen oordelen? Mijn antwoord is in dit geval:
ja! 

200 De hoogte van de (belastingvrije) salarissen in de
ontwikkelingsindustrie is niet van belang voor
het al dan niet effectief zijn van de hulp.
Sommige hoogbetaalde experts in de officiële
ontwikkelingssamenwerking leveren uitstekend
werk af, terwijl sommige hooggemotiveerde
maar laagbetaalde werkers in NGO’s ronduit
onprofessioneel bezig zijn. 

201 Technologie wordt in dit boek gebruikt als een
synoniem voor moderne techniek. 

202 With regard to the ‘theoretical’ nature of his
deliberations, Benvenuti (1994) says: “...long expe-
rience shows me that the fear of applied scien-
tists to engage in ‘abstract’, ‘theoretical’ (or
worse: ‘philosophical’) problems often renders
them unexpected – unknowing but not
innocent – collaborators of the social forces (that
they see) oppressing or curtailing those in whose
favor they believe themselves to be operating.
The various western institutions for
International Cooperation actually thrive on this
sort of ‘halved’ scientist”. Röling et al. (1997)
remark: “John Maynard Keynes once observed
that people who claim to be practical and not in
need of theory usually turn out to be using the
theories of yesteryear”. 

203 Zie ook paragraaf 2.3.
204 Wilma Reuvekamp. ‘Fokken op productie maakt

kuikens tot hartpatiëntjes. Promotie-onderzoek
naar oorzaken van buikwaterzucht bij mest-
kuikens’. Interview met Cor Scheele in het Wage-
nings Universiteitsblad (Wub 15), 25 april 1996. 

205 Zoals we later zullen zien wordt het multi-
dimensionele ontwikkelingsproces door weten-
schappelijke, technologische, economische, poli-
tieke, sociaal-structurele, culturele en persoon-
lijkheids-, en bewustzijnsfactoren bepaald (zie
paragraaf 16.1). 

206 Henry Lyimo. ‘Mkapa announces 230,292 hecta-
res irrigation scheme’. The Guardian, January 1,
2004. 

207 Misschien zou de kloof tussen weten en geweten
verkleind worden als men vleesetende consumen-
ten een modern slachthuis laat bezoeken. De
hedendaagse stedelijke consument kent het land-
bouwhuisdier niet meer (noch tijdens het leven
op de boerderij, noch bij de verwerking in het
slachthuis). 

208 Hoofdstuk 15 is grotendeels gebaseerd op hoofd-
stuk 8 van mijn proefschrift (Van Eijk 1998). 

209 De Transcendente Meditatie (TM) techniek is een
voorbeeld van een zelfhulptechniek waarvan de
werking niet afhangt van een geloof in iets. 

210 De TM-techniek is een voorbeeld van een tech-
niek voor bewustzijnsontwikkeling die focust op
een systematische training om regelmatige toe-
gang tot transcendent bewustzijn te verkrijgen.
Zoals we later zullen zien zijn de individuele en
maatschappelijke effecten van de TM-techniek
grondig onderzocht. Wetenschappelijk onder-
zoek toont aan dat deze individuele en collectie-
ve effecten positief zijn. TM is slechts één van de
vele meditatietechnieken die gericht zijn op het
faciliteren van toegang tot transcendent bewust-
zijn. De TM-techniek is gegrondvest in een
millennia oude Indiase Vedische traditie. 

211 Dit hoofdstuk is grotendeels gebaseerd op hoofd-
stuk 9 van mijn proefschrift (Van Eijk 1998). 

212 Het woord ‘binnen’ verwijst hier naar het gege-
ven dat bewustzijn in het algemeen als een
innerlijke factor wordt beschouwd en het ver-
wijst naar het binnenste gedeelte van het dia-
gram. De meer naar ‘buiten’ gelegen categorieën
worden gewoonlijk niet als een deel van het
innerlijke leven van de mens beschouwd en zijn
aan de buitenkant van het diagram gelegen. 

213 Volgens Koestler (1989:57) zou dit de onbewuste
reden kunnen zijn waarom de Romeinen de god
Janus zo’n prominente plaats gaven in het
Pantheon als de bewaker van de in/uitgangen,
een toezichthouder die zowel naar binnen als
naar buiten keek. 

214 Dit is de essentie van mijn vakgebied (Farming
Systems Research and Development) dat een holisti-
sche benadering poogt te zijn maar daarin niet
werkelijk geslaagd is (Van Eijk 1998). 

215 Chris van der Heijden. ‘Het verband van Neder-
land’. Vrij Nederland, 31 december 2005. 

216 Ik plaats het woord ‘objectief’ hier tussen aan-
halingstekens omdat waarlijk ‘objectief’ onder-
zoek niet bestaat, ook niet in het positivistische
wetenschappelijke paradigma. 

217 Chris van der Heijden. ‘Red de democratie van de
democraten. Het kwantitatieve misverstand’. Vrij
Nederland, 11 juni 2005. 

218 Dit hoofdstuk is grotendeels gebaseerd op de
hoofdstukken 9 en 10 van mijn proefschrift. 

219 Ik ben geen lid van een of andere sekte waarin
mensen gehersenspoeld worden. Deze defensieve
opmerking maak ik omdat veel academici medi-
tatietechnieken bij voorbaat geen wetenschappe-
lijke discussie waard vinden. Ik heb in feite hele-
maal geen contact met de TM-organisatie. Men
kan de TM-techniek leren in een aantal uren en
vervolgens volkomen zelfstandig en onafhankelijk
zijn gang gaan. Veel van de plannen van de TM-
beweging (die in de pers verschijnen) onderschrijf
ik niet omdat ze mijns inziens vaak onrealistisch
zijn en soms zelfs contraproductief werken. 

220 Toen ik in 1972 met mediteren begon werd door
de TM-beweging de indruk gewekt dat ongeveer
10 jaar regelmatig mediteren (twee keer per dag)
bij de meeste mensen in ‘verlichting’ zou resulte-
ren. Mooi niet dus! Desalniettemin ben ik zo
tevreden over de effecten van deze techniek dat
ik 34 jaar later – nog steeds verre van verlicht,
dat wel – tweemaal daags blijf mediteren. 

221 Ik besef dat dit als een cirkelredenering kan wor-
den opgevat. Strikte positivisten dienen echter te
beseffen dat meten niet alleen weten is, maar
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meten is ook vergeten in de zin dat van alles wat
niet gekwantificeerd kan worden geabstraheerd
wordt. Alles wat buiten de gekozen meetsystema-
tiek valt wordt vergeten. De kracht en zwakte
van de te kiezen kwantitatieve benaderingen
moeten onderkend worden (F. Schipper. ‘Meten is
ook vergeten’. NRC Handelsblad, 28 juni 2005). 

222 Howard-Borjas P. Interview in Wagenings
Universiteitsblad, 05-10-1995. 

223 De doelstellingen van instrumentele, strategische
en communicatieve rationaliteit zijn achtereen-
volgens controle, winnen en consensus (Röling
1995). 

224 Zo kan een boer wel gaan mediteren maar hij zal
toch landbouwkundige kennis en vaardigheden
moeten bezitten om succesvol te kunnen zijn. 

225 In hoofdstuk 12 van mijn proefschrift ga ik uit-
voerig in op het gebruik van intuïtie (verfijnd of
subtiel denken) door boeren en wetenschappers
(Van Eijk 1998:244-260). 

226 Het vermogen om wijze, vooruitziende beslissingen
te nemen is gerelateerd aan het intuïtieve den-
ken. In mijn proefschrift noem ik intuïtie – in
navolging van A.D. de Groot (1991:41) – de holisti-
sche vaardigheid van anticipatie en integratie
(Van Eijk 1998:247). 

227 Dit hoofdstuk is grotendeels gebaseerd op hoofd-
stuk 3 van mijn proefschrift (Van Eijk 1998). 

228 In zekere zin is het spreken over externe normen
en interne waarden verwarrend omdat in het nor-
male taalgebruik waarden en normen als een
eenheid worden beschouwd en waarden altijd
‘intern’ zijn. Ik geef er de voorkeur aan om toch
dit onderscheid te maken omdat aldus de ver-
schillende trajecten in Diagram 5 (let wel: een
ideaal-typisch model) beter duidelijk gemaakt
kunnen worden. 

229 De term zelfevaluatie is dubbelzinnig. De evalua-
tie vis-à-vis iemands eigen interne waarden is
geen bewust discursief proces. Deze evaluatie
vindt plaats op het grensvlak van het transcen-
dent en praktisch bewustzijn, op een heel erg
verfijnd niveau van bewustzijn, en is daarom niet
vergelijkbaar met een evaluatie op het discursie-
ve niveau van bewustzijn. Het vindt spontaan en
automatisch plaats. Het zou juister zijn van
Zelfevaluatie te spreken, waar het Zelf het veld
van transcendent bewustzijn is. Maar dan nog
verwijst het woord evaluatie te veel naar een dis-
cursief proces. Het gaat hier juist om een volle-
dig spontaan proces zonder tussenkomst van het
rationeel-empirische bewustzijn. 

230 Ik ontken het bestaan van de normatieve, sociale
norm-gerelateerde component echter niet of laat
deze component niet weg. Mijns inziens is er ech-
ter geen fundamenteel verschil tussen de motive-
rende en normatieve componenten van het
Fishbein-Ajzen model. Daarom combineer ik ze
in Diagram 5 in het bovenste traject. 

231 De geschiedenis toont dat zelfs onder de moei-
lijkste omstandigheden sommige individuen erin
slagen hun agency en integriteit te bewaren.
Wanneer voldoende actoren hun handelings-
bekwaamheid handhaven of herstellen, kunnen
dramatische veranderingen in maatschappelijke
structuren optreden. De val van de Berlijnse
Muur en de recente geweldloze revoluties in
Oost-Europa zijn voorbeelden. 

232 Een voorbeeld van praktisch bewustzijn (een
begrip van Giddens) is het spreken van een taal

met een volkomen natuurlijk meesterschap over
grammaticale regels. “Mensen ‘weten’ hoe een
taal te spreken, maar zijn vaak niet in staat de
grammaticale regels, de benodigde kennis, onder
woorden te brengen op een discursief niveau. Het
is niet ongebruikelijk voor iemand die een
vreemde taal onder de knie heeft gekregen om
(tijdelijk) meer over deze taal te weten op het
discursieve niveau dan een persoon met deze taal
als moedertaal” (Spaargaren 1997:148). 

233 Men kan zeggen dat het glas half leeg of half vol
is. In het laatste geval – de optimistische visie –
vindt men dat het nog niet zo slecht gaat op
aarde, gezien het feit dat de ontelbare interacties
tussen miljarden mensen aanleiding kunnen
geven tot oneindig veel potentiële conflictsitua-
ties. 

234 Christien Brinkgreve en Egbert te Velde (hoogle-
raar sociale wetenschappen en emeritus hoogle-
raar voortplantingsgeneeskunde aan de
Universiteit Utrecht). ‘Een competitiecultuur is
slecht voor vrouwenemancipatie’. NRC Handels-
blad, 12/13 maart 2005. 

235 Piet Borst. ‘Karaktervast’. NRC Handelsblad, 19/20
november 2005. 

236 Hans Kribbe en Luuk van Middelaar. ‘Daarom’ is
wél een reden’. NRC Handelsblad, 4 februari 2004. 

237 W.J. de Sitter. ‘Normen en waarden’. Reactie op
artikel van Hans Kribbe en Luuk van Middelaar.
NRC Handelsblad, ? februari 2004. 

238 Lukas van Spengler. ‘Betrokkenheid van burger
moet worden hersteld’. NRC Handelsblad,
10 december 2003. 

239 B.J. Spruyt. ‘Denken over deugden’. NRC Handels-
blad, 22 januari 2004. 

240 Ellen de Bruin. ‘Twaalf vragen voor je zelfbeeld.
Psycholoog Timothy Judge over het nut van zelf-
respect’. NRC Handelsblad, 8 november 2005. 

241 Ellen de Bruin. ‘Wat wil de mens? Gevestigd
onderscheid tussen intrinsieke en extrinsieke
motivatie ligt onder vuur’. NRC Handelsblad,
21/22 mei 2005. 

242 Alleen de allerlaatste stap op weg naar verlich-
ting kan de mens niet zelf doen. Die vindt plaats
in een moment van genade (Dessaur 1987:27). 

243 In: Chris van der Heijden. ‘De hand die ontvangt
ligt altijd onder de hand die geeft’. ‘Het einde
van het ontwikkelingswerk?’. Vrij Nederland,
30 april 2005. 

244 De recent bepleitte verdubbeling van de ontwik-
kelingshulp aan Afrika zal dan ook weinig effect
hebben zolang de interne omstandigheden niet
veranderen. 

245 Van der Veen vermeldt het arbeidsethos op de
pagina’s 85 en 414 van zijn boek. 

246 Reborn christelijke en islamitische groeperingen,
met hun fundamentalistische gedachtegoed en
praktijken, vormen zeker geen oplossing voor
Afrika’s veelzijdige problemen. 

247 ‘Economisering als probleem: Een studie naar de
bedrijfsmatige stad en de ondernemende univer-
siteit’. Van Gorcum, Assen. Dit is het proefschrift
(Rijksuniversiteit Groningen) van Kor Grit dat
handelt over de opmars van het economisch
vocabulaire en managementdenken binnen non-
profitorganisaties. 

248 Dit hoofdstuk is een vertaling van een aantal
stukken uit Hofstede’s (Engelse) boek, met hier
en daar wat opmerkingen mijnerzijds. 
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249 Ook Hofstede (1994:18) merkt op dat in het dage-
lijks taalgebruik de woorden norm en waarde
vaak zonder onderscheid gebruikt worden: de
uitdrukking ‘normen en waarden’ wordt als een
onafscheidelijk paar gezien. In dat geval is echter
één van de twee woorden overbodig. 

250 Ook maken de relatieve scores van Nederland
duidelijk waar mijn persoonlijke culturele voor-
keuren vandaan komen. Het draagt bij aan een
explicitatie van mijn eigen vooronderstellingen.
Tenslotte ben ik een kind van de Nederlandse
cultuur. 

251 De relatieve score 21/23 houdt een gedeelde
plaats in, dus naast Oost-Afrika scoorden twee
andere landen of regio’s ook 21-23. 

252 In Hofstede’s boek worden veel meer verschillen
vermeld dan in Tabel 7, verschillen die verband
houden met algemene normen, familie, school,
politiek en algemene ideeën. 

253 De geografische breedtegraad alleen bleek 43
procent van de variatie in machtafstand te ver-
klaren. De drie factoren tezamen voorspelden 58
procent van de variatie (Hofstede 1994:44). 

254 Landen met een sterke onzekerheidvermijding
herbergen ook meer inheemse terroristen
(Hofstede 1994:128). 

255 Sinds ongeveer 20 jaar besteden sommige donor-
landen aanzienlijk meer aandacht aan lokale
participatie van boeren en autoriteiten en wel
vanaf het stadium van planning van irrigatiesy-
stemen. Desondanks gaat er nog veel mis in het
ontwerp, uitvoering, onderhoud en management
van irrigatiesystemen in Afrika (zie ook Van Eijk
1998:52,187). Een ‘omnipotente vader’ als master
van het irrigatiesysteem garandeert niet dat het
systeem wel zal werken omdat irrigeren altijd
samenwerking tussen een groep individuen
inhoudt en persoonlijke belangen en conflicten
ook in Afrikaanse culturen een rol spelen. 

256 Art van Iperen. ‘De mislukte bevrijding van
Afrika. Che Guevara’s dagboekverslag van een
beschamend fiasco’. N.a.v. het verschijnen van
Ernesto ‘Che’ Guevara (2000): The African Dream
– The Diaries of the Revolutionary War in the
Congo. In: De Volkskrant, 22 september 2000. 

257 Hofstede (1994:243) vermeldt dat er weinig demo-
cratieën met een BNP per hoofd van de bevolking
van minder dan 5.000 dollar zijn (BNP van het
jaar 1990). 

258 Ook zouden de verschillende items soms op een
iets andere plaats in het schema kunnen staan.
Het is derhalve geen strikt (chronologisch) oor-
zaak-en-gevolg schema. 

259 Marianne Heselmans. ‘Scheidend hoogleraar
Lyklema pleit voor zuiniger gebruik van grond-
stoffen’. Wagenings Universiteitsblad (WUB 37),
7 december 1995. 

260 Hans Lyklema. ‘Duurzaamheid: passepartout of
panacee?’. Wagenings Universiteitsblad (Wb 37),
20 december 2001. 

261 Richard Douthwaite. ‘De mythe van rijker wor-
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