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De Club van Rome

Het is nog maar éen jaar geleden dat ik het voorwoord voor het eerste deel met
interviews schreef. In deze korte spanne tijds hebben de winden van de verandering
het lot van de mensheid naar nog stormachtiger zeeën gestuwd.
De ontdekking dat het leven van naties, nee, de grondvesten van de industriële

beschaving zelf, niet op een overvloed aan goedkope aardolie kunnen berusten, heeft
ondanks dat dit besef nog niet volledig is doorgebroken, een nieuwe golf van
schokken, spanningen en angsten in de menselijke samenleving teweeggebracht.
Tegelijkertijd is er ernstige ongerustheid gerezen over de vraag hoe wij voldoende
voedsel kunnen produceren voor de bevolking van de wereld - niet alleen voor de
zes of zeven miljard van het legendarische jaar 2000, maar voor de nog geen vier
miljard van nu. Voorbij is de vredige tijd van de ‘groene revolutie’ die met zijn
miraculeuze hybriden als een deus exmachinamoest fungeren. De hardewerkelijkheid
waarmee wij worden geconfronteerd is een situatie, waarin de voedselvoorraden tot
een minimum zijn beperkt, kunstmest, water en tractoren steeds moeilijker te
verkrijgen zijn en het klimaat van de wereld zich in steeds negatiever zin schijnt te
ontwikkelen. Het spook van een hongersnood doemt opnieuw op - maar voor het
eerst op zo'n grote schaal dat men met recht van een megahongersnood mag spreken.
Deze ongelukkige ontwikkeling heeft de nijpende toestand waarin de mensheid

verkeert verergerd, de bestaande kloven verbreed en zelfs vrienden gescheiden. De
roep om een groter aandeel en meer rechtvaardigheid zwelt steeds meer aan, en de
tijd is niet ver meer dat hier ook werkelijk acht op zal moeten worden geslagen. Het
feit dat de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in een speciale zitting
bijeenkwam om zich voor de vestiging van een ‘nieuwe economische orde’ uit te
spreken vormt wat dat betreft een teken aan de wand. Overal ter wereld verlangen
honderden miljoenen mensen naar een andere en betere samenleving. De menselijke
geest ontwaakt, en komt tot inzicht, en zal ontdekken dat de sleutel tot lotsverbetering
in solidariteit en samenwerking ligt. Deze hoop mag niet ijdel blijken. Wij moeten
gezamenlijk proberen om de vormen van solidariteit en samenwerking te creëren,
die de mensheid in staat stellen om een nieuw begin te maken en de weg te effenen
naar een volwassen samenleving. Dit is de kans die onze generatie wordt geboden.
Als wij dit leren inzien, zullen wij tegen deze taak opgewassen blijken.
Maar de tijd werkt niet in ons voordeel. Tegenwind zal ons in verkeerd vaarwater

brengen - tenzij wij het roer in handen nemen en onze eigen koers bepalen.
Dit boek draagt ertoe bij dat wij vooruit leren zien - en ons gereedmaken om tot

handelen over te gaan.

Aurelio Peccei
oprichter en lid van de Club van Rome
Rome. 1 oktober 1974
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Verantwoording

Dit symposium over grenzen aan de groei is het logische gevolg op deel I, dat in
1973 bij dezelfde uitgever verscheen.Waar deel I bestond uit gesprekken uit de sfeer
van de westerse cultuur - met uitzondering van de Burmees U Thant - is deel II
samengesteld uit gesprekken met personen uit socialistische landen, de zogenaamde
DerdeWereld of de ontwikkelingslanden, en Japan. (Met uitzondering van de Italiaan
Peccei en de Nederlander Boerma.)
Laat ik vooropstellen dat een voornaam accent is gevallen op meningen uit de

Sowjet-Unie en Japan. Deels is dit gebeurd, omdat voornamelijk juist in deze
samenlevingen de discussie over het onderwerp der groeiproblematiek op gang is
gekomen, zoals in het Westen. Sommige Latijns-Amerikaanse landen houden zich
eveneens met deze vraagstukken thans bezig, en deze zijn dan ook in de hiervolgende
reeks opgenomen. In de overige zogenaamde ontwikkelingslanden staat men nog
voor zoveel andere en dringender problemen, dat men nauwelijks of niet aan
filosoferen over groeiproblemen toe is. Een andere oorzaak voor deze ongelijke
verdeling lag in het feit dat de uitgever mij ditmaal bond aan de beperking van 50
gesprekken in plaats van de door mij voorgenomen 75, terwijl bovendien aanzienlijk
meer fondsen nodig zouden zijn geweest dan beschikbaar waren om een zo omvangrijk
aantal gebieden in Afrika, Azië en Latijns-Amerika grondiger te bereizen dan hier
is geschied. Daarbij zou ik, zoals ik bij het schrijven van deel I reeds deed, de aandacht
willen vestigen op de onmogelijkheid, in een zo kort bestek als een boek van 400
pagina's een gebalanceerde en representatieve weergave van wat leeft en gedacht
wordt onder die massa van 2,5 miljard mensen hier in de verste verten te kunnen
samenvatten.
Ook ditmaal waren er tal van personen die werden benaderd, maar wie het

onmogelijk was een passende tijd en plaats in drukke werkschema's in te passen. In
het bijzonder betreur ik de afwezigheid in deze serie van China, Indonesië en Cuba.
De ambassades van China en Cuba lieten schriftelijke verzoeken van mijn uitgever
om medewerking botweg onbeantwoord. Na de hulp te hebben ingeroepen van het
ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag en de Nederlandse ambassade in
Peking bleven de Chinese autoriteiten Oostindisch doof ommedewerking te verlenen
aan dit project. Daar ik meende China niet zonder meer van deze reeks te kunnen
uitsluiten heb ik integraal en naar de uitgave van de Chinese ambassade in Den Haag
de redevoering van vice-premier Teng Hsiao-ping voor de in april 1974 te New York
gehouden internationale grondstoffenconferentie opgenomen. In 1960 ontmoette ik
in Havana Raphael Rodriguez, de Henry Kissinger van Fidel Castro. De Cubaanse
ambassadeur in Den Haag weigerde echter zijn medewerking om een interview tot
stand te brengen.
Als kenner van land en volk van Indonesië is het voor mij een teleurstelling dat

de meningen van dit op vier na grootste land ter wereld hier moeten ontbreken. Dit
heeft een politieke reden. Als criticus van het huidige militaire regime in Djakarta
werd mij herhaaldelijk een visum geweigerd. De enige Indonesiër die tot voor kort
de Club van Rome-
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vergaderingen bijwoonde, oud-ambassadeur Sudjatmoko, heb ik oog om oog om een
interview gevraagd, doch zoals hij ook schreef aan de voorzitter van de Club van
Rome, hij kon hier geen gevolg aan geven, omdat ik voor zijn regering als journalist
onacceptabel was. Hetzelfde terreurbewind heeft sedert kort oud-ambassadeur
Sudjatmoko bewegingsvrijheid opgelegd en hem verboden Indonesië te verlaten.
Zelfs wordt hem verhinderd vergaderingen van de Ford Foundation bij te wonen,
van het bestuur waarvan hij deel schijnt uit te maken.
In het bijzonder dank ik de ambassades van India en de Sowjet-Unie in Den Haag

voor medewerking ondervonden bij het arrangeren van bepaalde interviews. Ook
professor Shumpei Kumon in Tokio en Tamara Shachnazarova van het persbureau
Novosti inMoskou hebbenmijmet waardevolle raad en adviezen bijgestaan, waarvoor
ik hun dankbaar ben. Al is het wellicht noodzakelijk er weer op te wijzen, dat alhoewel
ik van allerlei zijden, ook van Aurelio Peccei, suggesties heb ingewacht bij het
bepalen van een keuze van te interviewen personen, de uiteindelijke beslissing geheel
mijzelf is toegekomen. Ook de uitgever heeft hier allerminst invloed op uitgeoefend
of willen uitoefenen. Evenals van deel I kan ik stellen dat dit boek van A tot Z van
mij is.
Een speciaal woord van dank geldt de Bruna-‘crew’ die mij in alles en alles met

enthousiasme en in perfecte samenwerking heeft bijgestaan. Van de vertalers wil ik
vooral mr. L.B. van den Muijzenberg en Benjo Maso noemen.
Ik zou wensen dat beide delen van 125 gesprekken over grenzen aan de groei niet

alleen hen, die zich op dit moment van de geschiedenis van onze planeet met deze
vraagstukken bezighouden, een ruimer inzicht zal geven in wat er globaal in dit
opzicht leeft. Maar dat ook komende generaties uit deze ontmoetingen met mensen
overal ter wereld zullen kunnen constateren, hoe er in onze tijd werd geworsteld met
de toekomst en de tijd waarin zij zullen gaan leven. Ik zou eveneens wensen, dat
anderen het optekenen op een globale schaal van wat er nu leeft bij hen die over deze
problemen ernstig nadenken zullen voortzetten op een zo mogelijk veelomvattender
schaal.

Willem L. Oltmans
Zomer 1974
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Indira Gandhi

Indira Gandhi werd als enige dochter van Jawaharlal Nehru op 19
november 1917 geboren. Haar jeugd was eenzaam omdat zowel haar
ouders als haar grootouders geregeld door de Britse imperialisten
gearresteerd werden en naar de gevangenis overgebracht. In 1942 huwde
zij met Feroze Gandhi, in welk jaar zij zelf eveneens werd gearresteerd.
Zij werd door de Britten in een cel met 22 andere gevangenen opgesloten.
Sommigen van hen waren misdadigers. Zij studeerde, behalve in India, in
Zwitserland en aan de Oxford-universiteit. In 1955 deed zij haar intrede
in de actieve politiek. Op 24 januari 1966 werd zij eerste minister van
India. Zij heeft twee zoons, Rajiv en Sanjay. Haar echtgenoot overleed in
1960. Mevrouw Gandhi ontving mij in haar werkkamer in een der
gebouwen bij het presidentiële paleis.

India viert zijn vijfentwintigste verjaardag als 's werelds volkrijkste democratie. Hoe
zou u India's prestaties en mislukkingen in deze eerste kwart eeuw onafhankelijkheid
na het Britse imperialisme willen samenvatten? In hoeverre heeft de ‘club van rijke
landen’ India werkelijk gesteund en geholpen, en in welk opzicht zijn zij de
verplichtingen en verwachtingen die men van hen had mogen koesteren niet
nagekomen?
Dit is een goede vraag om mee te beginnen. Over het algemeen bestaat de neiging
om bij ‘prestaties en mislukkingen’ alleen aan de economische balans te denken en
de politieke aspecten uit het oog te verliezen. Onze belangrijkste prestatie is volgens
mij het feit dat een land met een grotere verscheidenheid aan godsdiensten, talen en
etnische groeperingen dan welke andere natie ook, zo'n opmerkelijk hoge mate van
politieke samenhang heeft weten te bereiken en erin geslaagd is zijn hele bevolking
actief bij het politieke proces te betrekken.Wij zijn altijd een natie van individualisten
geweest. Ons volk heeft er steeds angstvallig voor gewaakt dat het zijn recht om te
denken zoals het wilde kon blijven behouden. Deze vrijheid bloeit op 't ogenblik als
nooit tevoren.
Nu het economische aspect. Vele rijke naties koesteren oprechte sympathie voor

de ontwikkelingslanden. Maar het merendeel heeft blijkbaar geen enkele interesse,
of probeert onze inspanningen alleen maar belachelijk te maken. Rijkdom leidt over
het algemeen tot een opgaan in zichzelf, en zelfs tot een soort blindheid voor het
eigen verleden. Vele criticasters die ons voor de voeten werpen dat wij onze armoede
nog niet hebben kunnen overwinnen - ondanks dat wij nu toch onze vrijheid hebben
veroverd - vergeten dat het de welvarende naties na het begin van de industriële
revolutie ook vele tientallen jaren gekost heeft om dat te bereiken. En zelfs nu zijn
er in die landen nog steeds sectoren waar armoede en gebrek heersen, en volgens de
commissies van experts die ingesteld zijn om dit vraagstuk te onderzoeken zal dat
ook in de toekomst het geval blijven. In India kon de industriële revolutie pas bij het
verwerven van de onafhankelijkheid beginnen. In de afgelopen vijfentwintig jaar
hebben wij een solide basis voor economische vooruitgang gelegd - wij hebben de
infrastructuur opgebouwd voor de ontwikkeling van zowel landbouw als industrie.
Andere positieve prestaties zijn het beteugelen van epidemieën door onze
gezondheidsorganisaties
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en de enorme uitbreiding van de onderwijsfaciliteiten.
U heeft de kwestie van de ontwikkelingsbijdragen van de rijke landen aangeroerd.

80 procent van het geld dat wij aan onze ontwikkeling besteden komt uit de
spaarzaamheid en de opofferingsgezindheid van ons eigen volk voort. Ongeveer éen
vijfde is afkomstig van ‘hulp’. Maar dit is zeker geen onbelangrijk deel omdat het
in hoge mate invoer van nieuwe technologieën en know-how vertegenwoordigt. Men
moet echter wel inzien dat deze hulp iets anders is dan het simpele overdragen van
geld en goederen. Het is geen schenking. In ons geval bestaat hulp voornamelijk uit
leningen. Er zijn maar enkele landen die op het gebied van economische bijstand
een verlicht beleid hebben gevoerd. Voor de andere naties was hulp tevens voordelig
zaken doen - hun goede diensten bleven zeker niet onbeloond! Bovendien bestond
er nog de neiging om het geven van steun te koppelen aan het opdringen van bepaalde
standpunten. Ik bedoel daarmee geen politieke druk. ‘Experts’, zowel op economisch
als op technologisch gebied, verliezen vaak uit het oog dat iets dat in het ene sociale
milieu gunstig werkt, in het andere een totaal hiervan verschillende uitwerking kan
hebben. Op het terrein van ontwikkeling en economisch beleid bestaan vele theorieën
die geen enkele aandacht besteden aan de belangrijke historische drijfveren van een
volk. Een aantal van deze mechanistische theorieën hechten te weinig belang aan
sociale rechtvaardigheid. Wij zijn tot het besef gekomen dat groei en sociale
rechtvaardigheid in elk stadium op elkaar afgestemd dienen te worden en niet los
van elkaar moeten worden nagestreefd. Wanneer de rijke landen het belang van
sociale rechtvaardigheid op de juiste waarde leerden schatten, zouden zij de arme
landen daar evenzeer mee van dienst zijn, als wanneer zij besloten éen procent van
hun nationale produkt aan ontwikkelingshulp af te staan.

Als armoede en gebrek Azië's voornaamste vervuilers zijn, zoals u in uw toespraak
in Stockholm (1972) stelde, zou bevolkingsgroei dan als India's belangrijkste en
dringendste probleem van de toekomst kunnen worden beschouwd?
Pogingen om de bevolkingsgroei onder controle te krijgen dienen uiteraard centraal
te staan in ons beleid... en dat staan zij ook. In vele Europese landen zijn kleinere
gezinnen het gevolg geweest van verstedelijking en industriële ontwikkeling. Wij
kunnen ons niet veroorloven te wachten tot een dergelijk proces zich ook bij ons
voordoet, want wij beseffen heel goed dat gezinsplanning een middel is waarmee
onze levensomstandigheden verbeterd kunnen worden.
Ons geboortecijfer is sinds het vertrek van de Engelsen niet gestegen! Maar het

sterftecijfer heeft een tamelijk spectaculaire daling ondergaan, in de allereerste plaats
omdat onafhankelijkheid een regering grotere verantwoordelijkheid voor het leven
van haar onderdanen oplegt (het is uiteraard ondenkbaar dat wij lijdelijk zouden
blijven toezien bij een hongersnood met zo'n drie miljoen slachtoffers, zoals de
Engelsen in het laatste jaar van hun heerschappij nog in Bengalen toelieten), en in
de tweede plaats vanwege de nieuwe medicijnen die omstreeks de tijd dat
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wij onze vrijheid verwierven overal in de wereld ingang vonden. De stijging van ons
inwonersaantal is een direct gevolg van het tot staan brengen van de epidemieën en
de ontplooiing van onze volksgezondheidsprojecten. Dit is een dramatische illustratie
van het principe dat elke vooruitgang zijn prijs heeft. Maar hadden we de epidemieën
dan maar hun gang moeten laten gaan? Onderzoek naar nieuwe methoden van
geboortebeperking, uitbreiding van onze propagandacampagnes en instelling van
meer faciliteiten voor gezinsplanning zijn van essentieel belang.

De Zweedse socioloog Gunnar Myrdal vertelde me, dat als er op 't ogenblik radicale
geboortebeperkingsmaatregelen werden ingesteld, er pas over een jaar of twintig,
dertig resultaten zichtbaar zouden worden. De geboortecijfers in China en Japan
zijn scherp gedaald, ook al worden in beide landen verschillende methoden toegepast.
Ik weet met hoeveel ongeëvenaarde energie de Indiase regering dit probleem heeft
aangepakt, maar acht het huidige kabinet het desondanks niet noodzakelijk om in
de nabije toekomst een nog radicaler geboortebeperkingsbeleid te voeren?
Onze critici en mensen die, zoals dr. Myrdal, in wezen sympathiek tegenover ons
staan, zouden graag meer resultaten willen zien, en dringen er voortdurend bij ons
op aan nog radicaler maatregelen te nemen.Maar wat zijn dat dan voor maatregelen?
Moeten wij verplichte sterilisatie voor mannen en vrouwen invoeren? Ik weet niet
of moeder- of vaderschap een grondrecht is; als hoofd van de regering weet ik alleen
dat bij dit soort zaken dwang uitgesloten is. Alleen door overredingskracht kunnen
wij tot resultaten komen - wanneer wij jonge ouders ervan kunnen overtuigen dat
kleine gezinnen voordeliger voor hen zijn, en dat dit geen kwestie van noodlot, maar
van eigen vrije verkiezing is.

De Nieuwe Congrespartij heeft het devies ‘Garibi Hatao’ aangenomen. Als de
mensheid zo doorgaat zullen de arme volkeren tegen het jaar 2000 driemaal zo talrijk
zijn als de rijke, of zullen de rijke naties twintig à dertig maal zoveel grondstoffen
gebruiken als de arme mensen. Uitbreiding van kredieten en schenkingen biedt
uiteraard geen oplossing. Waar moeten wij beginnen als wij deze ontwikkelingen
willen ombuigen?

Garibi Hatao, het uitbannen van armoede, is een proces. Het kan geen programma
zijn dat om zo te zeggen aan een bepaalde termijn gebonden is. Onze armoede is zo
wijd verspreid en zo diep geworteld dat wij geen tijdslimiet kunnen stellen waarbinnen
zij verdwenen zal moeten zijn. De opvattingen die de mens over zijn fundamentele
behoeften heeft zijn ook aan wijziging onderhevig. Criteria voor armoede zijn geen
onveranderlijke begrippen.Moderne communicatiemiddelen introduceren voortdurend
nieuwe vormen van behoeften. Wij willen en kunnen echter niet het denkbeeld
propageren dat wij de rijke naties moeten ‘inhalen’. Het ligt nu eenmaal in het wezen
van de technologie verankerd dat ‘inhalen’ een uiterst moeilijke zaak zal zijn.Garibi
Hatao wil in
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onze ogen zeggen dat wij voorzienmoeten in deminimumbehoeften, de fundamentele
bestanddelen van een leefbaar leven: voldoende eten, een aanvaardbaar
gezondheidsniveau, behoorlijke behuizing, gelijke onderwijskansen voor iedereen.
Het uitbannen van armoede kan echter niet gelijk worden gesteldmet het verwerven

van duurzame gebruiksgoederen, zoals de op de consument gerichte industrie die
produceert. Hoe kunnen wij de ontwikkelde lagen van onze bevolking ervan
overtuigen dat zij sober moeten blijven leven, wanneer de populaire bladen ze met
zo'n stortvloed aan goederen en moderne snufjes in verleiding trachten te brengen?
Voor een belangrijk deel worden zij zelfs nu al door de glans en de schittering van
het leven in Amerika of Europa verlokt.
Op den duur zal de beweging ‘ban-de-armoede-uit’ van de arme landen, zoals u

terecht gesuggereerd hebt, ergens parallel moeten gaan lopen met een beweging
‘verminder-de-verspilling’ van de rijke naties. Kredieten of schenkingen van rijke
aan arme landen zijn zeker niet onbelangrijk. Maar het is allereerst dringend
noodzakelijk dat alle landen, rijk zowel als arm, tot het inzicht komen dat de natuur
geen vijand is die uitgeplunderd moet worden, maar een bondgenoot die bewaard en
beschermd dient te worden. De vroegere industriële revoluties gaven zich over aan
een ‘exploitatie’ van mens en natuur, zonder daarbij oog te hebben voor schade die
dit aan de samenleving toebracht. De technologie moet een nieuwe richting worden
gegeven, waarbij het welzijn van de gemeenschap op langere termijn in de eerste
plaats dient te komen.

U Thant verzekerde mij dat de wereld volgens hem tot ondergang gedoemd was,
tenzij er zeer verstrekkende stappen zouden worden ondernomen om de huidige koers
te wijzigen. De Club van Rome heeft het initiatief genomen om een computerstudie
van de planeet als geheel op te zetten en de resultaten ervan in een rapport vast te
leggen. Verschillende landen hebben op hun beurt eveneens computerstudies en
modellen ontworpen om na te gaan wat er gedaan kan en moet worden om de uiterst
ongunstige ontwikkelingen van op 't ogenblik om te buigen. Staat de Indiase regering
positief tegenover deze methode van wetenschappelijke voorspelling en zijn er Indiase
geleerden die aan dit soort onderzoek deelnemen?
Uiteraard worden deze kwesties ernstig in overweging genomen. Studies als het
Rapport van de Club van Rome zijn nuttig, niet zozeer vanwege hun kwantitatieve
voorspellingen die in belangrijke mate van de gebruikte vooronderstellingen en
gegevens afhankelijk zijn, maar vooral vanwege de kwalitatieve alarmsignalen die
zij geven. Een ander belangrijk aspect van het Rapport is dat het heeft aangetoond
dat het afwenden van de wereldomvattende crisis waarnaar wij op weg lijken te zijn,
een herverdeling van allerlei soorten rijkdommen vereist, vooral tussen de
hoogindustriële naties en de ontwikkelingslanden. Statistieken en computermodellen
van dynamische processen zijn van belang voor de directe, functionele besluitvorming,
maar ik heb het idee dat extrapolatie niet altijd een onfeilbare leidraad is wanneer
het om fundamen-
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tele menselijke gevoelens en het vrije spel van de wil gaat. Het is niet mogelijk om
uitgaande van bekende of controleerbare feiten te voorspellenwelke nieuwe richtingen
de menselijke beschaving als gevolg van nieuwe politieke en wetenschappelijke
ideeën of de ontwikkeling van nieuwemaatschappelijke en economische instellingen
in kan slaan. Er dient veel meer aandacht besteed te worden aan het identificeren
van de noodzakelijke structurele veranderingen waardoor de huidige crisis in de
instellingen en processen van de wereld als geheel kan worden afgewend. Dit schijnen
de voornaamste zwakke plekken in het Rapport van de Club van Rome te zijn. Bij
onze planningmakenwij eveneens van statistieken gebruik, zij het op een functioneler
niveau; hierdoor hopen wij de nadelige effecten die minder zorgvuldig geplande
industriële vooruitgang in andere landenmet zichmee heeft gebracht, zoveel mogelijk
te vermijden.

In 1968 bracht India tijdens de veertiende algemene U.N.E.S.C.O.-conferentie een
nieuw, belangrijk programma naar voren, namelijk ‘Een nieuw levenspatroon’. Kunt
u ons daar iets over vertellen? Zijn sommige van de erin vastgelegde idealen nu, vijf
jaar later, ook aanvaard en in de praktijk gebracht?
Het idee van het ontwerpen van een nieuw levenspatroon is voortgekomen uit een
U.N.E.S.C.O.-studieconferentie over Jawaharlal Nehru die in september 1966 in New
Delhi werd gehouden. De Indiase delegatie nam het initiatief om tijdens de veertiende
algemene U.N.E.S.C.O.-conferentie in 1966 een resolutie in te dienen die als titel
droeg: ‘De mens en zijn milieu: een nieuw levenspatroon’. (Medeondertekenaars
waren onder andere Japan, Mexico, Joegoslavië, Polen en Tsjechoslowakije.) Dit
was misschien de aanleiding voor de milieuconferentie in Stockholm.
Wij moeten veeleer op internationale dan op nationale schaal te werk gaan, omdat

maatstaven voor rijkdom en de daaraan gepaard gaande verkwisting aanstekelijk
werken. Wij hebben de U.N.E.S.C.O. ervan trachten te overtuigen dat er nieuwe
opvattingen en normen voor menselijke bevrediging in zijn programma opgenomen
moesten worden. Als de rijke landen geen eenvoudiger levensstandaard willen
aannemen, zal het vrijwel onmogelijk blijken om de arme landen ertoe te brengen
een status te aanvaarden die zij misschien als die van een tweederangs burger zullen
opvatten.
De Indiase Raad voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek heeft een aantal

commissies van deskundigen ingesteld die proberenmoeten een nieuw levenspatroon
te ontwerpen. De resultaten van hun werkzaamheden moeten ons in staat stellen een
nieuwe onderwijsstructuur op te bouwen en onze huidige opvattingen nieuwe inhoud
te geven. Op het gebied van demilieuverbetering hebbenwij een Nationale commissie
voor milieuplanning en coördinatie, die al enige invloed op onze technologen en
ondernemers begint uit te oefenen.

Op de conferentie van Belgrado in 1961 werd besloten dat uw vader,
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Jawaharlal Nehru, en Kwame N'krumah van Ghana naar Moskou, en Sukarno van
Indonesië en Modibo Keita van Mali naar Washington zouden gaan om er bij Nikita
Khrushchev en John F. Kennedy op aan te dringen de geschilpunten van de Koude
Oorlog door middel van een topgesprek uit de weg te ruimen. Richard Nixon heeft
nu Mao-Tse-tung de hand geschud, terwijl de Amerikaanse en Russische leiders elk
jaar een topontmoeting houden. Uzelf hebt bijna meteen na de oorlog in Bangla
Desh een topgesprek met president Zulfikar Ali Bhutto gehouden. Bent u ook van
plan de Chinese leiders te ontmoeten, en hoe ziet u zelf de rol die deze ontwikkeling
van persoonlijke topgesprekken bij het tot stand brengen van vrede en een hoopvoller
toekomst zou kunnen spelen?
Persoonlijke diplomatie is in zwang gekomen omdat het functioneren op

regeringsniveau te star en te traag is om gelijke tred te kunnen houden met de
veranderingen die op het internationale toneel plaatsvinden. U had het over de
conferentie van Belgrado in 1961. In die tijd ging het erom het wereldgeweten wakker
te schudden, en de leiders van de grote mogendheden ervan te overtuigen dat de
onbuigzame standpunten van de Koude Oorlog verlaten dienden te worden. Nu is
men gelukkig in brede kring tot het besef gekomen dat de Koude Oorlog-benadering
niet gewerkt heeft. Directe onderhandelingen tussen regeringsleiders om bilaterale
problemen op te lossen is een enigszins andere kwestie. Wij hebben de stoutmoedige
initiatieven van president Nixon om de Amerikaans-Chinese betrekkingen te
normaliseren van harte toegejuicht. Sommige opmerkingen die hij over China gemaakt
heeft, en de onlangs in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties afgelegde
verklaring van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, dr. Kissinger, over
hoe belangrijk het is dat elk land lid van de Verenigde Naties kan zijn en dat grote
delen van de mensheid niet genegeerd worden, zijn in zekere zin een echo van wat
vele landen, waaronder India, de afgelopen vijfentwintig jaar in de Verenigde Naties
naar voren hebben gebracht.
U had het over mijn ontmoeting met president Bhutto. Een paar maanden geleden

heeft er in New Delhi opnieuw een Indiaas-Pakistaanse conferentie plaatsgevonden,
ditmaal niet op topniveau, en ook deze ontmoeting betekende een belangrijke stap
vooruit. Topgesprekken hebben alleen succes wanneer zij zorgvuldig zijn voorbereid.
Wij zouden onze betrekkingen met China zeker graag willen verbeteren, maar tot
nog toe zijn er nog geen voorbereidingen voor een topconferentie getroffen.

Ondanks de ontspanning op het politieke front, blijft de voedselkwestie in India en
in Azië een uiterst ernstig en alarmerend probleem. Bent u, ondanks aanwijzingen
van het tegendeel, nog steeds van mening dat de zogenaamde ‘groene revolutie’ de
chronische hongersnood in de ontwikkelingslanden voor een deel kan oplossen?
De graankwestie is geen specifiek Indiaas of Aziatisch probleem, maar speelt op 't
ogenblik in de hele wereld een rol. Wij hebben in
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India getracht het irrigatiesysteem uit te breiden, omdat wij weten dat de opbrengst
van een stuk land stijgt als de watervoorziening wordt verbeterd. Maar zelfs irrigatie
moet op een uiterst zorgvuldige manier plaatsvinden, omdat er voortdurend rekening
dient te worden gehouden met wateroverlast en verzilting. Wij hebben daarnaast
toepassing van modernere landbouwmethoden en gebruik van gereedschap
gepropageerd. Wij hebben een voorlichtingsdienst ingesteld en de kredietfaciliteiten
voor boeren verruimd. Desondanks moeten wij nog steeds grote hoeveelheden graan
importeren om ons distributiesysteem in stand te kunnen houden. De traumatische
ervaringen van de hongersnood van 1966-1967 in Bihar en Utar Pradesh dwongen
ons om naar oplossingen op korte termijn uit te zien. In die tijd hadden onze
landbouwkundigen een aantal nieuwe graansoorten ontwikkeld die een speciaal aan
Indiase omstandigheden aangepaste variëteit van elders gekweekte rassen vormden.
Het was politiek belangrijk en vanuit praktisch oogpunt noodzakelijk om een situatie
te scheppen waarin wij in eigen behoeften konden voorzien. Wij drongen er bij de
grotere boeren op aan meer te produceren en hielpen ze daarbij met leningen en
andere voorzieningen. Dit leverde opmerkelijke resultaten op. Deze ontwikkeling
wordt over het algemeen met de term ‘groene revolutie’ aangeduid; zelf ben ik niet
zo'n voorstandster van dit woord, en ik neem het dan ook maar zelden in de mond.
Ons beleid had een aantal sociaal-economische gevolgen, omdat de ongelijkheid op
het platteland erdoor vergroot werd. Langzamerhand komen er ook bepaalde
consequenties voor het milieu aan het licht. Onze beleidsfunctionarissen en onze
geleerden zijn zich van deze gevaren bewust, en zien tevens de noodzaak deze
experimenten en projecten naar andere gebieden en andere graansoorten uit te breiden.
Wij proberen de landbouwmethoden en de opbrengst per hectare in de regengebieden,
waar gierst verbouwd wordt, te verbeteren, en maken daarbij meer gebruik van
bodemconservering dan van een uitgebreidere bemesting. Wij proberen onze
landbouwproduktie te verhogen door een combinatie van vele verschillendemethoden
die ons voedselprobleem moeten oplossen zonder schadelijke gevolgen voor het
milieu.

Gelooft u dat de geest en invloed van Mahatma Gandhi, of zijn beroemde pleidooi
dat het dorp in het India van de toekomst het centrum van hervorming en ontwikkeling
moest worden, nu vijfentwintig jaar later dood en vergeten zijn?
Dit wordt inderdaad vaak beweerd, maar het is een enigszins oppervlakkig verwijt.
Het lijdt geen twijfel dat onzemaatschappij zonder een wedergeboorte van het Indiase
dorp geen stabiele toekomst tegemoet kan gaan. Verstedelijking biedt geen oplossing
voor onze problemen; hetzelfde geldt trouwens voor de meeste andere landen. De
kern van Mahatma Gandhi's boodschap, het vormen van individuen en
gemeenschappen die op zichzelf leren te bouwen, dient evenmin tot India beperkt te
blijven. Het is overal van toepassing. Mahatma Gandhi was een van de meest
uitgesproken critici van de moderne technologische beschaving, maar in het Westen
zijn er ook dergelijke critici geweest, zo-
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als Tolstoj, Ruskin en Thoreau en in deze tijd iemand als Ivan Illich.
Wij kunnen onze dorpen niet verbeteren of onze landbouwmethodenmoderniseren

zonder de daarvoor benodigde industriële infrastructuur op te bouwen. De nadruk
ligt bij ons op regeneratie van het platteland, maar ook op de ontwikkeling van de
meest achtergebleven gebieden.

U heeft eens gezegd dat u de ervaring had dat ‘mensen die niet in harmonie met de
natuur leven cynische opvattingen over de mensheid huldigen en met zichzelf in
onvrede leven’. De moderne mens moest volgens u de onverbroken band met de
natuur en het leven herstellen. Maar wat moeten wij de kinderen van India en Azië
in concreto zeggen om hun nieuwe hoop te geven om de angstaanjagende
ontwikkelingen van vandaag en de projecten op langere termijn van morgen en
overmorgen tegemoet te treden? Kinderen uit wat vroeger de lagere kasten en de
categorie der onaanraakbaren waren, volgen in het moderne India weliswaar
academische opleidingen, maar vele studenten doen er jaren over om werk te vinden.
Hoe ziet u als eerste minister van India het schijnbare onoplosbare probleem, hoe
de miljoenen jongeren ondanks alle trieste en negatieve indrukken die zij uit de hen
omringende wereld ontvangen, toch tot een zekere positieve levensopvatting kunnen
worden gebracht?
Deze vraag combineert twee verschillende problemen. Een daarvan ligt op specifiek
Indiaas terrein, maar het andere maakt deel uit van een wereldomvattende kwestie.
De onderwijssystemen van andere landen zoeken eveneens naar een oplossing. Zelfs
als wij in staat zouden blijken om voor iedereen die zijn universitaire of
schoolopleiding voltooid heeft, een werkkring te vinden, dan zou daarmee de kwestie
van het onderwijssysteem dat de mens van de natuur vervreemdt nog steeds niet
opgelost zijn. Historisch gezien komen de moeilijkheden waarmee India zich
geconfronteerd ziet, voor een deel voort uit de vorm van specialisatie die vele eeuwen
geleden tot de invoering van een star kastenstelsel geleid heeft. Het is onze taak om
de starheid van deze erfelijke beroepsspecialisatie, die meer nadruk legde op
conformisme dan op vernieuwing, te doorbreken. Het is niet meer dan logisch dat
de miljoenen mensen die tot voor kort praktisch geen enkele opleidingskans hadden,
nu willen bewijzen dat zij niet voor anderen onder hoeven te doen. De jongere
generaties van de achtergebleven klassen vechten dan ook om toelating tot de
universiteit. Dit recht kunnen wij ze niet ontnemen. Zij hebben iets betere kans op
werk dan de rest. Wij willen de doeleinden en methoden van het onderwijs radicaal
veranderen, zodat de mensen niet meer simpelweg om werk vragen, maar dit werk
door hun betrokkenheid als hoofd- of handarbeider met het nationale leven zelf
creëren. Op dit gebied zijn verscheidene waardevolle experimenten verricht, maar
ik geloof niet dat er al éen land is dat een werkelijk bevredigende oplossing voor dit
probleem heeft kunnen vinden. Het is niet eenvoudig om in een zo uitgestrekt land
als India een stelsel te veranderen dat al zo lang bestaat, maar wij proberen in ieder
geval een begin te maken. Wij hebben een aantal scholen voor basisonderwijs dat
om een bepaald
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ambacht gegroepeerd is. Erg veel succes hebben deze scholen tot nog toe niet gehad,
en zij dienen dan ook naar opzet en praktijk verder gemoderniseerd te worden.
Onderwijs kan niet tot het klasselokaal beperkt worden. Het moet een permanent
proces zijn, en ik zou graag willen dat het ook na afloop van school en universiteit,
thuis, op de velden, in de fabrieken en kantoren voortgang zou kunnen vinden.

Hoe zouden wij als de leidende generatie van onze tijd de kinderen van India en Azië
moed in kunnen spreken?1

Ik ben helemaal niet zo pessimistisch over de toekomst, niet over die van India en
niet over die van de mensheid, omdat er de hele geschiedenis door onheilsprofeten
zijn geweest die allemaal beweerd hebben dat de wereld ten onder zou gaan, of dat
zich rampzalige verschijnselen zouden voordoen waardoor de mensheid aan zijn
eind zou komen. Maar op een of andere manier zijn wij er toch in geslaagd voort te
bestaan. De donkerste perioden hebben soms de grootste lichten van de mensheid
voortgebracht. Ik verwacht veel van de kinderen. De hele situatie op aarde ontwikkelt
zich zo snel dat zij de enigen zijn die gelijke tred kunnen houden met de toekomst
die zij zien willen. Ik weet niet wat onze kinderen kunnen presteren, maar wanneer
de jongeren van vandaag zich niet laten biologeren door alle glans en schittering die
de hedendaagse samenleving in de vorm van verbruiksgoederen en vele andere
afleidingen biedt, en hun blik daadwerkelijk op de toekomst gericht houden, is er
volgens mij alle reden tot vertrouwen. Er zijn vele jongeren die wel degelijk oog
hebben voor de problemen waarmee wij op 't ogenblik geconfronteerd worden, maar
die zich liever aan de toekomst onttrekken dan dat ze er iets aan doen. Zij zeggen
bijvoorbeeld: laten we een rustig plekje uitzoeken en daar blijven zitten... Zelf geef
ik ook de voorkeur aan een rustig plekje, maar ik geloof dat het met het oog op de
toekomst, de toekomst van de jongeren, niet eerlijk is als hun generatie alleen maar
rust en vrede zoekt. De huidige wereld is een strijd en een enorme uitdaging. Voor
de jeugd is het een geweldige test, waarbij alle kansen nog open liggen.

1 Op 29 mei 1974 berichtte Bernard Weinraub in de New York Times, dat een panel van
vooraanstaande Indiase economen en sociologen op verzoek van de regering van India een
rapport had samengesteld, waaruit onder meer bleek dat tegen het jaar 2000 ongeveer de
helft van de Indiase bevolking dakloos zou zijn, voedsel schaars was geworden en de meeste
bomen uit het landschap zouden zijn verdwenen. Volgens dit panel van het National
Committee for Science and Technology zou de bevolking van India (met gebruik van
dwingende maatregelen) op rond 900 miljoen inwoners moeten worden gestabiliseerd.
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Moisey A. Markov

Professor Moisey A. Markov werd in 1908 in de Sowjet-Unie geboren.
Hij promoveerde in 1930 aan deMoskouse staatsuniversiteit als theoretisch
natuurkundige. Sedert 1934 was hij verbonden aan het fysisch instituut
van de Sowjet-academie van wetenschappen. Hij concentreerde zich hier
op onderzoek in de kosmologie. Professor Markov draagt thans de titel
van academicus van de Sowjet-Unie en is secretaris van de afdeling
atoomwetenschappen van de Sowjet-academie van wetenschappen. Het
gesprek dat ik met hem voerde, vond plaats in de werkkamer van de
president van de Sowjet-academie van wetenschappen, professor M.V.
Keldysh.

Gelooft u niet dat nucleaire ontwapening misschien wel een van de voornaamste
problemen is waarmee de mensheid wordt geconfronteerd?
Voordat ik op uw vraag inga, zou ik eerst iets willen zeggen over de geschiedenis
van de oorlogen die in de twintigste eeuw gevoerd zijn. De Eerste Wereldoorlog
begon met de reeds lang in gebruik zijnde geweren en artillerie, en eindigde met
tanks, gas en vliegtuigen. De TweedeWereldoorlog begon met automatische wapens
en tanks, en eindigde met de atoombomen van Hiroshima en Nagasaki. Helaas dient
de wetenschap zowel oorlog als vrede, en niemand kan voorspellen hoe een eventuele
DerdeWereldoorlog zal eindigen wanneer alle intellectuele, morele en economische
reserves van alle werelddelen gemobiliseerd worden om vernietigingswapens te
produceren en te ontwerpen. Helaas is het voornaamste kenmerk van alle
wetenschappelijk onderzoek, of het nu oorlog of vrede dient, dat het tot
onvoorspelbare resultaten leidt. Deze onvoorspelbaarheid is vooral door de Franse
geleerde Joliot-Curie zeer sterk benadrukt. Bij wetenschappelijk onderzoek blijkt de
werkelijkheid altijd aanzienlijk fantastischer te zijn dan de meest ongebreidelde
fantasie. Zo gaf John Milton in zijn Paradise Lost bijvoorbeeld een beschrijving van
de strijd tussen de goddelijke en de duivelse machten. Hij probeerde een satanisch
beeld te scheppen en een voorstelling te geven van een duivels vernuft, maar kwam
bij zijn vondsten op militair gebied niet verder dan zware artillerie. Hij kon zich niet
iets voorstellen als de atoombom of een ander geraffineerd vernietigingswapen. Zoals
ik al zei bleek de werkelijkheid fantastischer dan alle fantasie. Zoals u weet werd
het gebruik van strijdgassen in de Tweede Wereldoorlog verboden, maar in plaats
van gas werden er nieuwewapens ontworpen die een nog veel destructiever uitwerking
hadden. Het is uiteraard zeer nuttig en zeer wenselijk om het gebruik van kernwapens
te verbieden,maar het destructieve karakter van conventionelewapens neemt eveneens
steeds meer toe. De enige uitweg zou volledige ontwapening en een verbod op het
gebruik van alle wapens zijn, een strikte overeenkomst dat oorlog als middel om de
problemen van deze wereld op te lossen te allen tijde ongeoorloofd is.

Hoe kan de kwestie van nucleaire ontwapening bevrijd worden uit de eeuwigdurende
kringloop van steeds weer mislukkende conferenties?
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Volgens mij zal het probleem van de algemene ontwapening niet snel worden
opgelost, hoe wenselijk een oplossing ook mag zijn, maar iedere stap in de goede
richting is zeer positief en noodzakelijk. Een grote moeilijkheid is het wederzijds
wantrouwen tussen Oost enWest. Ik kan daarbij opmerken dat het grote wantrouwen
dat het volk van de Sowjet-Unie koestert jegens het Westen, of liever gezegd, de
westerse politiek, historisch gezien diep verankerd ligt. Onze staat werd al in zijn
allereerste beginfase slachtoffer van talrijke interventies. Ik zal geen opsomming
geven van de aard van de interventies of de staten die erbij betrokken waren. Ik wil
alleen maar wijzen op de laatste interventie, die van Hitler-Duitsland, die ons volk
onnoemelijke offers heeft gekost. Het wantrouwen en de omzichtigheid die ons land
bij de besprekingen met het Westen aan de dag legt vindt, zoals ik al gezegd heb,
zijn oorsprong in de geschiedenis van onze staat. En de stap die onlangs gedaan werd
om de spanningen die uit de zogenaamde Koude Oorlog-situatie voortkwamen te
verminderen, was dan ook een stap vooruit. Het was geen gemakkelijke stap, zelfs
niet voor ons land. Elke stap die bijdraagt tot de verbetering van de internationale
betrekkingen en de vermindering van het wederzijds wantrouwen, is op zichzelf
natuurlijk zeer positief, maar moet uiteraard ook op een concrete basis berusten.
Zoals u weet onderhield de Sowjet-Unie, voordat Hitler aan de macht kwam,

uitstekende betrekkingenmet Duitsland dat toentertijd democratisch geregeerd werd.
Het zag er niet naar uit dat de goede aard van deze relaties ooit verstoord zou kunnen
worden. Maar ook in dit geval bleek de geschiedenis weer eens een onverwachte
wending te nemen. De opkomst van de nationaal-socialistische staat en de Duitse
interventie in de Sowjet-Unie waren onmogelijk te voorspellen. Het is uiterst moeilijk
om de ontwikkelingen in de staten die de Sowjet-Unie omringen te voorzien. Wij
moeten echter niet wanhopen aan de toekomst. De enige uitweg die onze planeet
heeft is algemene en volledige ontwapening. Om dit te kunnen bereiken is het
noodzakelijk dat de verschillende maatschappelijke systemen naast elkaar kunnen
bestaan.

Premier Chou En-lai zei onlangs tot een Franse parlementaire delegatie: ‘Hoe groter
het aantal landen met een atoombom, des te kleiner het oorlogsgevaar: de
waterstofbom betekent vrede...’ Bent u het met deze opvatting eens?
De opvatting dat de vrede moet berusten op wederzijdse afschrikking maakt de
mogelijkheid tot het ontketenen van een kernoorlog alleenmaar groter. Het is moeilijk
om in dergelijke omstandigheden het evenwicht te handhaven. Zelfs de meest ervaren
evenwichtskunstenaars in het circus maken af en toe wel eens een fatale vergissing...
En hoe groter het aantal artiesten dat aan een voorstelling meedoet, des te groter de
kans op ongelukken.
Een situatie die gebaseerd is op wederzijdse afschrikking veronderstelt dat de

mensen die verantwoordelijk zijn voor het bespelen van het nucleaire instrument,
hun gezond verstand weten te bewaren en de verschrikkelijke symfonie, het requiem
voor onze planeet in een vlaag van
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krankzinnigheid niet zullen ontketenen. Het non-proliferatieverdrag vormt met name
een stap in de goede richting - maar de volgende stappen moeten leiden tot algemene
en volledige ontwapening.

Mevrouw Myrdal, de vroegere Zweedse minister van Wetenschap, heeft mij er in
mijn interview met haar op gewezen dat er een goede kans bestaat dat een kleine
hoeveelheid splijtstof in verkeerde handen raakt en gebruikt zal worden om de
mensheid te chanteren.
Ik weet dat dit probleem in het buitenland besproken wordt. Voor zover ik mij

kan herinneren vond dit zijn weerklank in de verslagen van de betreffende
studiegroepen tijdens de afgelopen Pugwash-conferentie in Finland. Ik moet er echter
bij opmerken dat er wat dit betreft in de Sowjet-Unie geen problemen zijn. Het is
volledig uitgesloten dat zoiets in de Sowjet-Unie gebeurt, en ik geloof dat wij de
mogelijkheden dat de Sowjet-Unie een dergelijk probleem veroorzaakt eveneens
kunnen uitsluiten.Maar dat neemt niet weg dat er in andere landenmisschien bepaalde
maatregelen getroffen moeten worden.

Wij worden geconfronteerd met een wereldomvattende energiecrisis. Is de Sowjet-Unie
van plan om extra aandacht te gaan besteden aan industriële toepassingen van
kernenergie?
Ik geloof dat de oplossing van de energiecrisis in de wereld op korte termijn nauw
samenhangt met een oplossing voor de huidige crisis in het Midden-Oosten. Wat de
Sowjet-Unie betreft is er voorlopig nog geen sprake van een energiecrisis. Wij
beschikken nog over voldoende steenkool- en oliereserves. De exploitatie van onze
hulpbronnen in Siberië stelt ons echter nog voor enige problemen, en het is daarom
ook niet onmogelijk dat wij in de toekomst meer aandacht zullen besteden aan een
verdere ontwikkeling van het gebruik van atoomenergie in het westelijk deel van
ons land. Volgens mij zijn de huidige steenkool- en oliereserves van de wereld
voldoende om de komende tien, twintig jaar aan de vraag te voldoen, maar daarvoor
is eerst een oplossing nodig voor de politieke problemen waarmee wij nog worden
geconfronteerd en die voornamelijk in verband staan met de crisis in het
Midden-Oosten. Het is echter allerminst uitgesloten dat er in de loop van deze periode
een volledig nieuwe oplossing voor de energieproblemenwordt gevonden.Misschien
vinden wij bijvoorbeeld een oplossing voor de problemen die met het winnen van
thermonucleaire energie gemoeid zijn. Ik ben daarom ook van mening dat de
energiecrisis de komende tien jaar voornamelijk van politieke en economische aard
zullen zijn. Het huidige tekort zal echter een belangrijke drijfveer vormen voor
onderzoekingen naar een concreet wetenschappelijke en economische aanpak van
onze toekomstige activiteiten.
In zijn algemeenheid kunnen wij stellen dat wij, sinds Einstein zijn beroemde wet

formuleerde, omringd zijn door een onuitputtelijke voorraad energie, al moet ik
daarbij aantekenen dat wij wetenschappelijk gezien nauwelijks kunnen verwachten
dat deze energiebron in de afzienbare toekomst kan worden aangeboord. Maar zoals
u weet merkte

Willem Oltmans, Grenzen aan de groei (deel 2)



23

Rutherford in het jaar 1933 op dat het onzinnig was om te geloven dat er ooit van
atoomenergie gebruik zou kunnen worden gemaakt. Een eventueel gebruik van de
energie die in massa opgeslagen ligt, mag op het eerste gezicht eveneens onzinnig
schijnen, maar ik zou niet graag dezelfde vergissing begaan die de grote Rutherford
indertijd maakte.

Wij staan in de nabije toekomst bijvoorbeeld voor het dringende probleem van de
nucleaire afval.
Tijdens de afgelopen Pugwash-conferentie in Finland, in augustus 1973, werd dit

probleem in een speciale studiegroep tamelijk uitvoerig besproken. Daarbij werden
vele verschillende gezichtspunten naar voren gebracht, maar desondanks is er
wetenschappelijk gezien nog steeds geen enkele aanleiding om te veronderstellen
dat de ontwikkeling van de reactortechnieken en de toepassing van kernenergie onze
planeet met een aanzienlijke hoeveelheid radioactiviteit dreigen te verontreinigen.
Het is eerder andersom: in de toekomst zullen er ongetwijfeld nog betere oplossingen
worden gevonden voor het probleem van de radioactieve afval van de kernreactoren.
Zoals u weet is er ook van radioactieve vervuiling sprake bij conventionele
generatoren die van steenkool gebruik maken. Steenkool bevat namelijk ook
radioactieve stoffen die langdurig actief blijven, en er kan met cijfers worden
aangetoond dat de radioactieve verontreiniging in het geval van krachtstations die
van steenkool gebruik maken aanzienlijk groter is dan dat van krachtstations die met
kernenergie werken. Vanuit dit gezichtspunt beschouwd is nucleaire brandstof
misschien wel ‘schoner’ dan steenkool.

Het lijkt van het allergrootste belang dat alle wetenschapsmensen, zowel in het
Oosten als in het Westen, gezamenlijk naar een oplossing voor al deze problemen
leren zoeken.1
Volgens mij heeft u daarin volledig gelijk, en ik geloof dat een nauwere

samenwerking tussen Amerikaanse en Sowjet-geleerden kan bijdragen tot een verdere
toenadering en een vermindering van het wederzijds wantrouwen dat nog steeds
tussen onze landen heerst. Ik krijg echter de indruk dat wij wat dat betreft op de
goede weg zijn. Een paar jaar geleden was het voor Sowjet-wetenschappers nog
volledig onmogelijk om een bezoek te brengen aan de Amerikaanse centra voor
ruimteonderzoek, terwijl Amerikaanse geleerden evenmin gelegenheid kregen om
tot onze Sterrenstad, het Sowjet-centrum voor ruimteonderzoek, toegelaten te worden.
Maar zoals u weet werkt een Amerikaans team in ons ruimtevaartcentrum nu al weer
enige tijd samen met onze Sowjet-kosmonauten. Er zijn daarnaast nog vele andere
wetenschappelijke gebiedenwaaropAmerikaanse en Sowjet-geleerden steeds nauwer
samenwerken. Een Sowjet-team verricht bijvoorbeeld uitstekendwerk aan de grootste
Amerikaanse atoomversneller in Batavia (Verenigde Staten),

1 Zie: Science in the U.S.S.R. (Progress Publishers, Moskou 1973), uitgegeven ter gelegenheid
van de vijftigste verjaardag van de oprichting van de Unie van Socialistische
Sowjet-Republieken (1922-1972).
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terwijl een aantal Amerikaanse wetenschappers in onze versterker in Serpwkow
werkzaam zijn geweest. Ik geloof werkelijk dat wij op de goede weg zijn en ook dat
dit proces zich in de toekomst voortdurend zal uitbreiden.

Wat de ‘overlevingskansen’ van de mens betreft (om met B.F. Skinner te spreken)
bent u dus hoopvol gestemd?
Wat de toekomst van de mensheid betreft, ben ik inderdaad optimistisch. Volgens
mij zal de mensheid over voldoende gezond verstand blijken te beschikken om op
de tweesprong van vernietiging en een groter welzijn, het laatste te kiezen. De
ontwikkelingen van de laatste tijd hebben mijn overtuiging nog versterkt.
Het is met name de verbetering in de betrekkingen tussen Oost en West, vooral

sinds 1972, die de hoop op een betere toekomst lijkt te rechtvaardigen. Deze
verbeterde verhouding heeft ook een belangrijke en zinvolle rol gespeeld tijdens de
recente crisis in het Midden-Oosten. Ik geloof dat deze ontwikkeling moeilijk
overschat kan worden, en ook een groot aantal punten die wij vandaag besproken
hebben - zoals de concrete samenwerking van Oost en West op wetenschappelijk en
technologisch gebied - draagt bij tot mijn overtuiging dat de toekomst van demensheid
zonniger perspectieven biedt dan enige tijd geleden. Volgens mij is er een zeer reële
kans dat de vooruitzichten op een grotere voorspoed overal in de wereld gerealiseerd
zullenworden, vooral gezien demogelijkheden tot een vreedzaam naast elkaar bestaan
van verschillende maatschappelijke stelsels.
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A. Chanderli

Abdelkader Chanderli werd in 1915 geboren. Hij studeerde aan de
Sorbonne en de École des Sciences Politiques in Parijs. Hij was van 1945
tot 1950 journalist en bezocht onder meer Latijns-Amerika en China. In
1956 werd hij officieel vertegenwoordiger van het Algerijns front voor
nationale bevrijding in de Verenigde Staten. Hier, in kringen van de
Verenigde Naties, waar ik die dagen zelf als journalist werkzaam was,
leerde ik de heer Chanderli kennen en ving onze persoonlijke vriendschap
aan. Na de erkenning door Frankrijk en Charles de Gaulle van de Algerijnse
onafhankelijkheid werd de heer Chanderli de eerste permanente
vertegenwoordiger van zijn land bij de Verenigde Naties in New York
(van 1962 tot 1965). Na enige tijd de post van directeur-generaal van het
Algerijns ministerie van Buitenlandse Zaken te hebben bekleed werd hij
in 1969 voorzitter van de raad van bestuur en general manager van CAMEL,
de Compagnie Algérienne duMéthane Liquide, thans de grootste en oudste
maatschappij voor natuurlijk vloeibaar gas ter wereld.

Wat zijn volgens u, als eerste Algerijnse permanente vertegenwoordiger bij de
Verenigde Naties reeds ten tijde van de bevrijdingsoorlog tegen de Fransen en het
verwerven van uw onafhankelijkheid, de belangrijkste veranderingen die zich de
afgelopen twintig jaar hebben voorgedaan?
Die vraag is zowel gemakkelijk als moeilijk. Het staat voor mij vast dat wij binnen
zeer korte tijd enorme prestaties hebben verricht. Toch zijn wij in Algerije vanmening
dat dit desondanks onvoldoende is, dat we niet snel genoeg gaan. We zouden ons
tempo graag willen opvoeren. We hebben vooruitgang geboekt. We doen zeer veel.
We beseffen dat het tot stand brengen van vrede en het ontwikkelen van ons land
ongetwijfeld nog veel moeilijker is dan het strijden voor de onafhankelijkheid.
Maar gezien de energie van de bevolking en onze dynamische geest die tijdens de

revolutie ontstond en nog steeds in ons volk aanwezig is, zullen wij ons tempo
waarschijnlijk wel volhouden en verdere vooruitgang kunnen boeken. Het schijnt
trouwens dat men het er overal in de wereld wel over eens is dat Algerije
langzamerhand de haar toekomende plaats in het wereldbestel aan het innemen is.
Bovendien wordt Algerije steeds meer als voorbeeld genoemd van een land dat al
zijn beschikbare middelen voor de vooruitgang van het volk en de ontwikkeling van
het land aanwendt.

Wanneer werden de enorme gasreserves in Algerije ondekt?
Het gas werd in feite al in 1956 ontdekt. Dat was nog onder Frans bestuur. Frankrijk
was echter niet zo in aardgas geïnteresseerd.
Niemand had zich nog gerealiseerd welke mogelijkheden gas als exportprodukt

kon hebben. Daarom grepen wij pas na de bevrijding de gelegenheid aan om ons
vloeibaar-gasproject op touw te zetten. Dit impliceert een zeer hoog ontwikkelde
technologie die de weg opent voor de omzetting en het transport, zelfs over grote
afstanden, van een produkt dat schoon is.
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Aardgas werkt niet vervuilend. Wij vervoeren het in enorme tankers over grote
afstanden, zoals bijvoorbeeld dwars over de Atlantische Oceaan, naar de Verenigde
Staten.
Wij zouden er zelfs mee naar Japan kunnen gaan. Door de enorme compressie van

het gas spelen afstanden geen rol meer.

Het gas wordt bevroren.
Inderdaad. Tussen twee haakjes: de gasvelden liggen zo'n 500 kilometer van de

kust.

U transporteert het gas dus eerst naar de kust, en daar wordt het bevroren.
Inderdaad. Het wordt eerst in gasvorm naar de kust gebracht, en daar wordt het

bij zeer lage temperatuur - 160 graden onder nul - in vloeibare vorm omgezet. Elke
kubieke meter vloeistof staat gelijk met 600 kubieke meter gas. Een schip met een
lading van veertigduizend kubieke meter vervoert dus in feite vierentwintig miljoen
kubieke meter gas. Dat staat weer gelijk met het jaarverbruik van een stad van
honderdduizend inwoners. Dat alles in éen schip!

Deze schepen komen voornamelijk uit Japan? Hoe komt dat?
Nee, dat is niet juist. De grootste methaantanker is bijvoorbeeld niet Japans, maar
Frans. Frankrijk bouwt veel van dit soort schepen. De Fransen zijn heel ver op dit
gebied. Zweden bouwt op 't ogenblik ook een paar schepen. De Amerikanen hebben
er een stel, Engeland ook. De Japanse scheepswerven zijn zelfs niet snel genoeg
geweest.

Heeft Frankrijk Algerije bij de ontwikkeling van de gasindustrie technologische
bijstand verleend?
Ja en nee. Zij hebben een bepaald aandeel geleverd, maar de technologie op dit gebied
is in feite geheel nieuw.
De Amerikaanse technologie heeft eveneens bijdragen geleverd. De Britten zijn

ook zéer goed op dit gebied. Zij zijn buitengewoon actief in de gasindustrie. Veel
patenten zijn dan ook uit Engeland afkomstig.

Wat gebeurt er precies wanneer dit bevroren gas in de Verenigde Staten aankomt?
Hoe wordt het ontdooid en hoe bereikt het de verbruikers?
Dat is een zeer simpele operatie. Het enige wat je hoeft te doen om het gas in circulatie
te brengen is het in pijpen te pompen en er zeewater overheen te spoelen. Door het
verschil in temperatuur tussen de vloeistof in de pijpen en het zeewater neemt het
weer een gasvorm aan. Dat is alles. Om gas vloeibaar te maken is een ingewikkelde
en zeer dure installatie nodig, maar het is uiterst eenvoudig om het weer in gasvorm
om te zetten.

U hebt belangrijke contracten afgesloten, zoals bijvoorbeeld met de El Paso Gas
Company.
Inderdaad. Ik maakte deel uit van de delegatie die de onderhandelin-
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genmet Amerikaanse firma's heeft uitgevoerd.We hebben een aantal zeer belangrijke
contracten afgesloten, onder andere met El Paso. Wij zijn daarbij overeengekomen
dat wij de Verenigde Staten de komende twintig jaar zo'n dertig miljard kubieke
meter gas zullen leveren.

Hoevcel deviezen zal dit Algerije ongeveer kunnen opleveren?
Dat is niet makkelijk te zeggen, omdat deze zaak vele kanten heeft. Pas na zo'n zes,
zeven jaar kan er van enige winst sprake zijn, omdat wij enorm zullen moeten
investeren. Zoals ik al zei gaat het om een zeer kostbare technologie. Gastankers zijn
bovendien de duurste schepen ter wereld. De amortisatie neemt daarom nogal wat
tijd in beslag. Maar de opbrengst zal na een periode van zo'n zes, zeven jaar zeer
aanzienlijk zijn.

U weet waarschijnlijk dat de Club van Rome aan het M.I.T.1 een computerstudie van
de toekomst heeft laten verrichten. Heeft u onderzoek gedaan naar de toekomstige
vraag naar gas?
Ja, dit punt wordt door computers onderzocht en wij, in Algerije, hebben ons nu
verbonden om de komende twintig jaar zestig miljard kubieke meter gas te leveren.
Dat wil zeggen dat wij naar ik meen zo'n zestig jaar aan een dergelijke vraag kunnen
voldoen.

Professor Caroll Wilson van het M.I.T. maakte bijvoorbeeld in juli 1973 in Foreign
Affairs een schatting van de energiesituatie in de wereld. Vijf maanden later zag hij
zich in een gesprek met Anthony Lewis van de New York Times reeds gedwongen
om zijn oorspronkelijke ramingen te wijzigen. Hij was tot het inzicht gekomen dat
de situatie nog veel slechter was dan hij betrekkelijk kort tevoren had gedacht. Wat
is uw mening over deze schattingen van het toekomstig wereldenergieverbruik?
De wereldenergiesituatie moet op 't ogenblik omzichtiger benaderd worden dan ooit
tevoren. De moderne energiebronnen die voornamelijk uit olie en gas bestaan,
verkeren in ernstig gevaar door de volstrekt onverantwoordelijke politiek van de
grote ondernemingen. Het is volgens mij absoluut waanzinnig om een produkt dat
niet alleen een energiebron, maar ook een fundamentele grondstof is, zomaar in het
wilde weg te gaan verbranden. Zoals u weet kunnen olie en gas in zoveel andere
zaken worden omgezet. Van olie en gas kan je bijna alles maken, zelfs biefstuk! Het
is dan ook een ernstige fout geweest om olie zomaar te verbranden. Hulpbronnen
hebben het eeuwige leven niet. Het duurt vele, vele duizenden jaren om verbruikte
hulpbronnen te vervangen!
In de toekomst zullen wij uitgebreid onderzoek naar andere bronnen van zuivere

energie moeten doen. We zouden olie en gas voornamelijk als grondstof voor andere
produkten moeten benutten, maar daarvoor is het nodig dat we via nieuwe technieken
naar steenkoolwinning terugkeren, het gebruik van kernenergie ontwikkelen of andere
vervangings-

1 M.I.T.: Massachusetts Institute of Technology in Cambridge, Massachusetts.
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middelen vinden.
Het verbranden van olie op grote schaal is absoluut onzinnig. Ik denk dan ook niet

dat de wereld, als de huidige crisis voorbij is, naar de oude situatie zal terugkeren.
De crisis zal al degenen die verantwoordelijk zijn voor het welzijn van de

wereldbevolking als geheel, de ogen openen en bovendien aantonen hoe noodzakelijk
een zo snel mogelijke evolutie en revolutie van de energiesituatie is. Gebeurt dit niet,
dan zal de wereld niet in zijn huidige vorm kunnen blijven voortbestaan.

Vanuit de gunstige positie die u nu inneemt bezien - welke internationale instantie
zou deze kwestie op wereldomvattende schaal moeten regelen?
Tja, ik maak deel uit van verscheidene internationale organisaties die zich hiermee
hebben beziggehouden, maar we zijn niet machtig genoeg. Onze activiteiten zijn nog
niet gebundeld. Sommige landen werken bijvoorbeeld aan zonne-energie, terwijl
andere zich met een eventueel benutten van de getijden bezighouden.
In laboratoria en instituten zijn deze ideeën al jaren bekend, maar op industrieel

niveau zijn nog geen serieuze plannen ontworpen. Het wordt hoog tijd dat sommige
groepen of een internationale combinatie zich hier ernstig mee bezig gaan houden.

Zouden de Verenigde Naties dan als hoogste instantie kunnen fungeren?
Misschien wel, maar ik ben bang dat de Verenigde Naties om te beginnen te
omvangrijk zijn, en daarnaast te traag en te bureaucratisch werken. Waar we in feite
behoefte aan hebben is een invloedrijke groep wetenschapsmensen die het vertrouwen
hebben van al de betrokken landen en die zich met financiële en andere steun van
de producerende landen intensief met deze kwestie gaan bezighouden. De hele
mensheid zou zich hiemee bezig moeten houden, want zelfs de energieproduce-rende
landen zullen vroeg of laat, over zo'n zestig, zeventig, tachtig jaar, eveneens een
tekort aan energie krijgen. Tegen die tijd zijn hun energiebronnen uitgeput, en zullen
zij ook naar substituten moeten zoeken.

Wist u dat in de Verenigde Staten ontdekt is dat, wanneer men erin zou slagen om
al het zonlicht dat op éen dag op het oppervlakte van het Erie-meer schijnt op te
vangen, dit voldoende energie zou opleveren om de jaarlijkse behoefte van Amerika
te dekken? Toch besteden de Verenigde Staten op het ogenblik slechts dertien miljoen
dollar per jaar aan onderzoek naar het gebruik van zonne-energie.
Ik ben het volkomen met u eens. Het is verschrikkelijk kortzichtig om zo weinig

geld aan onderzoek op dit gebied uit te geven. Dit soort activiteiten zou aanzienlijk
moeten worden uitgebreid.

Bent u ook van mening dat economische groei nog steeds uiterst noodzakelijk is voor
een versnelde ontwikkeling van de Derde Wereld?
Zoals u weet wordt de kloof tussen de ontwikkelingslanden en de in-
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dustriële naties nog steeds wijder. Dit is eveneens een probleem dat dringend om
een oplossing vraagt, omdat deze kloof een zeer ernstige situatie veroorzaakt. De
rijken worden steeds rijker, de armen steeds armer. Het gevaar dat dit vroeg of laat
tot een explosie leidt, wordt voortdurend groter. De heftige reactie van de Arabische
landen in het najaar van 1973, die wellicht samenhing met de situatie in het
Midden-Oosten, heeft er misschien wel toe geleid dat de energiecrisis een symbool
werd van wrok van de ontwikkelingslanden. De hooggeïndustrialiseerde landen, die
een volstrekt onverantwoordelijke vorm van samenleving hebben opgebouwd, de
zogenaamde consumptiemaatschappij, zullen deze zaken opnieuw ernstig moeten
bezien, omdat hoe breder de kloof tussen arm en rijk wordt, hoemeer het voortbestaan
van de menselijke soort in gevaar wordt gebracht.

Een land als Algerije doet op 't ogenblik enorme zaken in dollars. Dit geld - de
Amerikanen kopen voor miljarden dollars aan gas van u - zou uiteindelijk voor een
belangrijk deel aan het Algerijnse volk ten goede kunnen komen.
Het geld dat wij op 't ogenblik door de verkoop van een deel van onze natuurlijke

hulpbronnen verdienen wordt automatisch besteed aan investeringen, voor het
aankopen van kapitaalgoederen om het land te industrialiseren, met andere woorden,
voor het ‘dichten van de kloof’. Om daarin te slagen hebben wij meer tijd en geld
nodig.
De hoge prijzen van moderne industriële installaties en de enorme sommen die

aan het opleiden van personeel besteed moeten worden, vormen eveneens een factor
die het tempo waarmee wij de kloof kunnen overbruggen aanzienlijk vertraagt. De
geïndustrialiseerde landen zullen daarom grotere en onafhankelijker bijdragenmoeten
leveren om de ontwikkelingslanden op weg te helpen. Er zijn overigens tekenen die
erop wijzen dat dit besef langzamerhand doorbreekt. De Europeanen gaven er in
Kopenhagen en Brussel onlangs tenminste nog blijk van dat zij zich realiseerden dat
geïndustrialiseerde en ontwikkelingslanden nauw zullen moeten samenwerken.
Dit is een eerste aanzet die tot een hechtere coöperatie moet leiden, niet alleen

tussen Europa en de landen aan de Middellandse Zee, maar op wereldomvattende
schaal.
Overdracht van technologie vormt in het huidige wereldbestel nog steeds een groot

probleem. Zoals u weet, wordenwij op allemogelijkemanieren geremd, zelfs wanneer
wij al het geld dat wij verdienen zouden besteden aan de ontwikkeling van ons eigen
land. Neem bijvoorbeeld industrialisering.
De ontwikkelingslanden moeten exorbitant hoge prijzen betalen om de patenten,

licenties en know-how van de rijke landen te mogen gebruiken. Zolang de rijke
landen hun know-how als een soort exclusief eigendom beschouwen en het verlenen
van licenties aan de ontwikkelingslanden aan beperkingen onderwerpen, kan er van
werkelijke vooruitgang geen sprake zijn.
Hoe snel we ook vooruit mogen gaan, de rijke landen zullen altijd
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nog snellere vorderingen maken. De kloof zal blijven bestaan. De landen die over
een moderne technologie beschikken zullen daar iets van moeten opgeven.
Om historische redenen hebben de geïndustrialiseerde landen sneller vooruitgang

kunnen boeken dan andere landen. Het is hoog tijd dat zij hun kennis en vooruitgang
met de rest van de wereld delen, om de anderen op die manier een kans te geven op
éen lijn te komen en een wereldgemeenschap te stichten die harmonieuzer is dan het
huidige bestel, waarin twee derden van de wereldbevolking honger lijdt en de rest
zich overeet!

Heeft u hoop dat we onder druk van de recente gebeurtenissen meer in die richting
gaan?
Je moet wel optimistisch zijn, anders werk je aan je eigen ondergang. Daarom heb
ik dan ook hoop.
Dat neemt echter niet weg dat er meer mensen, meer leiders dienen te zijn die zich

hier krachtig over uitspreken en die er geen twijfel over laten bestaan dat dit in het
belang van alle betrokkenen is. Aan het egocentrisme, de zelfzuchtige houding van
vele landen en mensen moet onmiddellijk een eind worden gemaakt.

Ik zou me kunnen voorstellen dat dezelfde niet-gebonden landen die in Algerije
bijeenkomen om algemene politieke discussies te houden, ook het initiatief zouden
kunnen nemen om een aantal wetenschapsmensen bijeen te brengen die de basis
zouden kunnen leggen voor het soort samenwerking waar u het zojuist over had.
Ik geloof niet dat zij daarin zouden slagen zolang de bestaande politieke spanningen

niet uit de weg zijn geruimd. Nee, ik denk niet dat een dergelijke conferentie op 't
ogenblik een succes zou kunnen worden.
Ik geloof dat al in 1960, en later nog een keer, in 1964, onder auspiciën van de

Verenigde Naties en de U.N.E.S.C.O. pogingen werden ondernomen om deze kwesties
uitgebreid te bestuderen. Een van die conferenties duurde een dag of dertig en
probeerde het fundamentele probleem van de overdracht van technologie aan te
pakken. Het werd echter een enorme mislukking. Er werd niets bereikt. De
geïndustrialiseerde landen wierpen zoveel moeilijkheden op dat er niets tot stand
kon komen. Ook nu is het probleem dus nog steeds niet opgelost.

We zijn nu tien jaar verder.
Het is mogelijk dat de algemene toestand in de wereld de mensen er nu misschien

toe dwingt om anders te reageren.
Wanneer de niet-gebonden landen een dergelijke conferentie op 't ogenblik

bijeenriepen, zou het ditmaal mogelijk tot een werkelijke discussie over dit soort
problemen komen. Misschien zou dit inderdaad een eerste aanzet kunnen geven,
bijvoorbeeld tot een internationale instantie, waarin iedereen vertegenwoordigd zou
zijn.
Dan zouden de Verenigde Naties opnieuw een rol kunnen spelen. Wanneer dit

orgaan namelijk door een of ander blok georganiseerd werd,
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zou dat als een onbehoorlijke vorm van pressie beschouwd kunnen worden. Maar
wanneer het onder auspiciën zou staan van een internationaal lichaam waar iedereen
deel van uitmaakt, zou er eventueel een kans zijn. De U.N.E.S.C.O. misschien.
DeVerenigde Naties zouden zelfs een speciale instantie in het leven kunnen roepen.

Er worden voortdurend volstrekt nutteloze instanties gecreëerd, maar een lichaam
zoals dat waar wij het zojuist over hadden, zou van fundamenteel belang kunnen
zijn.

Professor Richard Gardner heeft het initiatief tot de oprichting van U.N.I.T.A.R.
genomen. Misschien zou deze organisatie een rol kunnen spelen.
Bij het bijeenbrengen van wetenschapsmensen? De U.N.I.T.A.R. is een erg zwakke
organisatie. Zij hebben geen geld. Volgens mij bestaat het uit een aantal bijzonder
aardige mensen die ongetwijfeld doen wat ze kunnen, maar die niet over feitelijke
invloed beschikken. Wanneer zij tot een bepaald besluit kwamen, zouden zij niet in
staat zijn om dat ook planetair af te dwingen. Waar wij behoefte aan hebben is een
of andere groep of instelling, die in staat is om beslissingen te nemen die voor iedereen
aanvaardbaar zijn, bijvoorbeeld dat vanaf een gegeven moment alle technologie vrij
kan worden overgedragen.
In het verleden, de Middeleeuwen, de Griekse tijd, de Arabische tijd, die een jaar

of duizend geleden haar hoogtepunt beleefde, was het overdragen van technologie
van het ene naar het andere volk absoluut geen enkel probleem. Wat dat betreft
bestond er geen rivaliteit tussen de klassieke beschavingen.
Maar op 't ogenblik zit de zogenaamde westerse beschaving als een kloek op haar

eieren, zonder de rest van de wereld er ook maar iets van te gunnen.
Hoe lang kunnen zij daar nog mee door gaan? Hoe lang kunnen zij de enorme

mensenmassa's in China en India nog op de achtergrond houden? Zij zullen hun
huidige houding moeten opgeven. Zij zullen hun kennis moeten overdragen, moeten
delen. Ik geloof niet dat de Chinezen vijfduizend jaar geleden iemand iets voor hun
uitvindingen lieten betalen. Ik geloof niet dat de Grieken hun wetenschap, techniek
en filosofie verhandelden. Ik geloof niet dat de Arabieren, die in de Middeleeuwen
hun eigen technologie en alles wat zij van de Grieken, Romeinen en Perzen hadden
geleerd overal over Europa verspreidden, daar iets voor vroegen. In die tijd was het
normaal dat je, als je wist hoe je een brug moest bouwen, dat dan ook aan anderen
leerde, zonder ze daarvoor te laten betalen.

Zelfs de Sowjets moeten zo ongeveer op hun knieën vallen om technologie van de
Amerikanen te krijgen.
Inderdaad, zelfs de Sowjets. Ze moeten ervoor betalen, en zeker niet weinig.
Hoe lang kunnen we daar nogmee doorgaan? Hoe lang kan een land andere landen

op hun knieën laten smeken om iets af te staan van de
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kennis die het door historische redenen verworven heeft? De landen die er nu om
moeten smeken hebben vroeger zelf de toon aangegeven. De armste naties van het
ogenblik waren vroeger de hoogst ontwikkelde landen ter wereld. Neem bijvoorbeeld
de geschiedenis van de Aziatische landen! Deze waren al hoogbeschaafd in een tijd
toen de westerse volkeren nog in hutten woonden.

En in berevellen rondliepen.
Toen Cordoba al over straatverlichting beschikte, was Londen nog een dorp van

hutten. Nu is het nagenoeg andersom.
Het lijkt me dat Londen, Parijs en andere ‘lichtsteden’ wel eens wat meer van dat

licht zouden kunnen afstaan aan al degenen die nog steeds in het donker moeten
leven.
Stel bijvoorbeeld dat een van de ontwikkelingslanden die over aardgasvoorraden

beschikt, dit gas zou willen gebruiken om er synthetisch rubber mee te produceren.
De technologie die hiervoor nodig is bevindt zich echter in handen van een aantal
landen die over de vereiste patenten beschikken. Als het gas producerende land zich
nu tot de ondernemingen wendt die deze patenten bezitten, krijgt het te horen: ‘We
willen je het patent wel verkopen en je leren hoe je synthetisch rubber uit gas moet
maken, maar je mag het eindprodukt alleen op je eigen markt verkopen.’
Economisch gezien heeft een klein fabriekje echter geen levenskansen als het aan

de grenzen van zijn eigen land gebonden is. Het moet zich kunnen uitbreiden en
kunnen exporteren.

Is dát wat er momenteel in de ontwikkelingslanden gebeurt?
Inderdaad. ‘Je kunt ons patent voor Algerije kopen,’ krijgen we te horen, ‘maar buiten
Algerije mag je je produkten niet verhandelen. Je mag ze niet naar Joegoslavië
exporteren. Je mag ze niet op andere markten aanbieden, want dat zijn onze markten.
We zullen je niet de kans geven om ons te beconcurreren.’
Wij stellen dan een aantal berekeningen op, laten ze door een computer uitwerken,

en stellen dan vast dat een fabriek die alleen voor de Algerijnse markt produceert,
geen levensvatbaarheid bezit, omdat de afname te klein zou zijn. Zo gaat het
voortdurend. Het is een vicieuze cirkel.

Maar wat kunnen ze in godsnaam doen als u het toch aan andere landen verkoopt?
Wat ze tot nu toe steeds gedaan hebben was bijvoorbeeld procederen voor het
internationale gerechtshof in Den Haag. En daar zouden wij het onderspit delven,
omdat je nu eenmaal niet het recht hebt om een patent toe te passen van een groep
die dat patent in bezit heeft, en die niet bereid is om zijn bezit, met andere woorden,
zijn kennis met anderen te delen. Alles hangt af van de bereidheid om kennis over
te dragen. Heeft men die bereidheid niet, dan zitten wij in moeilijkheden.
Nu zijn de westerse landen bijvoorbeeld kwaad op de Arabische lan-

Willem Oltmans, Grenzen aan de groei (deel 2)



33

den omdat deze hun olie niet zonder meer willen afstaan. Zijzelf weigeren echter al
generaties lang om hun kennis af te staan. Nu de olie producerende landen echter
niet meer bereid zijn om het Westen zomaar van hun eigen natuurlijke hulpbronnen
te laten profiteren, worden zij aan de schandpaal genageld.
De westerse landen hebben dit echter altijd al gedaan, op allerlei gebied, en met

name op dat van technologie, know-how, kennis en vooral onderwijs.
Hoeveel spenderen zij aan het onderwijs? Hoeveel spenderen zij aan fundamenteel

wetenschappelijk onderzoek?
Zoals u zei investeren de Verenigde Staten per jaar niet meer dan dertien miljoen

dollar aan het onderzoek naar het gebruik van zonne-energie. Zij zouden minstens
tweehonderd miljoen moeten investeren. Dertien miljoen is een peuleschil.

In plaats van Hanoi te bombarderen, wat elke dag honderden miljoenen kost!
Inderdaad, in plaats van al dat geld uit te geven aan het bombarderen van Vietnam
of het transporteren van wapens naar het Midden-Oosten om er vooral maar voor te
zorgen dat de oorlog daar blijft voortduren.
Er worden op het ogenblik oorlogen gevoerd tussen landen die zelf geen wapens

fabriceren. Alleen de geïndustrialiseerde landen produceren oorlogsmaterieel.
We leven op het ogenblik in een periode van enorm wanbegrip, en dit leidt tot een

uiterst explosieve situatie. Ik hoop niet dat het op korte termijn gebeurt, maar we
zijn in hoog tempo op weg naar een enorme explosie die voortkomt uit de kloof
tussen arm en rijk die steeds duidelijker en steeds gevaarlijker wordt!
Er zal tenslotte een dag komen waarop mensen met blote handen sterker blijken

dan al dat verdomde moderne oorlogstuig bij elkaar.
Je kunt een miljoen mensen vernietigen, maar geen miljard.
Zo ligt de situatie. Een miljard mensen kun je niet uitroeien. Dat is eenvoudigweg

onmogelijk. Je moet met ze leven of anders sterven!
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Hideo Shima

Hideo Shima werd 20 mei 1901 in Osaka geboren. Hij promoveerde in
1925 aan de universiteit van Tokio in de mechanische natuurkunde. De
heer Shima bouwde zijn uitzonderlijke carrière in dienst van de Japanse
spoorwegen en wordt beschouwd als de architect van de Shin Kansen, de
supersnelle en hoogste comfortabele treinen, die de grote steden van Japan
met elkaar verbinden. In 1969 werd hij tevens benoemd tot president van
de NASDA, de National Space Development Agency.

De Britse historicus Arnold Toynbee zei mij, dat de aandacht die de mens aan de
ruimtevaart besteedt volgens hem verloren tijd en moeite is.
Mensen doen vaak dingen die misschien niet onmiddellijk vruchten afwerpen,

maar die op een dag misschien wel uiterst nuttig voor de toekomst van de mensheid
als geheel zullen blijken.

Ondanks dat zijn veel mensen van mening dat er kapitale sommen worden verspild
die beter zouden kunnen worden aangewend om de levensomstandigheden van de
honderden miljoenen armen op deze wereld te verbeteren.
Misschien is het economisch gezien inderdaad wel een verspilling om honderden

miljoenen aan ruimtevaart te besteden, maar tegelijkertijd verwerft de mens
belangrijke nieuwe kennis. Tenslotte moeten wij voortdurend proberen nieuwe kennis
te vergaren, zelfs wanneer dit op het eerste gezicht verspilling lijkt. Pas achteraf, na
een groot aantal jaren, kunnen wij er zeker van zijn of onze ruimtevaartprogramma's
inderdaad verspilling zijn geweest.

jaarlanceringsraketbaangewicht (in kg)satelliet
1975N-raket1000 km

circulair
85technische

proefsatelliet I

1975N-raket1000 km
circulair

135ionosfeer-
sonderingssatelliet

1976N-raketsynchroon130technische
proefsatelliet II

1977N-raketstationair130experimentele
communicatie-
satelliet

1976US-raketstationair300geostationaire
weersatelliet

1976US-raketstationair300communicatie-
satelliet van
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In juni 1973 schreef de Japanse eerste minister Kakuei Tanaka: ‘Nu wij sinds februari
1970 met succes vier wetenschappelijke satellieten gelanceerd hebben, staan wij op
de drempel van de belangrijkste fase van ons ruimtevaartprogramma die in het fiscale
jaar 1975 een aanvang neemt en bestaat uit de lancering van een reeks experimentele
satellieten die de voorbereiding vormen van een operationeel satellietsysteem.’ Kunt
u ons iets over het programma van het N.A.S.D.A. vertellen?
Het gemakkelijkste kan ik u het programma van het N.A.S.D.A. uiteenzetten aan de
hand van nevenstaand overzicht.

De Britse geleerde Freeman Dyson, die aan de Princeton-universiteit verbonden is,
gelooft dat ruimtevaartreizen in de toekomst goedkoop zullen worden. Hij heeft het
zelfs over het ‘groenen van de melkweg’.
Nee, dat is volgens mij alleen maar science fiction. Tenslotte impliceert het woord

‘reizen’ iets wat binnen een normaal gezinsbudget ligt.

In 1977 lanceert Japan zijn eerste geostationaire satelliet?
Volgens ons programma zal de experimentele communicatiesatelliet inderdaad in
1977 gelanceerd worden. Wij beogen daarmee de volgende doeleinden: het
demonstreren van onze technologische capaciteitenwat het lanceren van geostationaire
satellieten met behulp van N-raket-ten betreft, en daarnaast het uitvoeren van
ruimtecommunicatie-experimenten binnen een zeer klein frequentiegebied.

Japan heeft aan vele internationale ruimte-experimenten deelgenomen, maar ik
merkte op dat verreweg de meeste bilaterale akkoorden de Verenigde Staten als
partner hebben. Heeft Japan ook vergelijkbare overeenkomsten met de Sowjet-Unie?
Tot dusverre heeft Japan geen bilaterale akkoorden met de Sowjet-Unie. De
uitwisseling van ruimtevaartgegevens met Sowjet-geleerden vindt voornamelijk
plaats via onze deelname aan internationale aktiviteiten zoals C.O.S.P.A.R. en
I.N.T.E.L.S.A.T.1

Ik merkte op dat N.A.S.D.A. zich bijvoorbeeld bezighoudt met de ontwikkeling van de
N-raket, een drietraps N-lanceringsvaartuig, dat voor de lancering van de
zogenaamde technische proefsatellieten dient. Japans ruimtevaartbegroting bedroeg
voor 1973 niet meer dan 140 miljoen dollar. Houdt dit in dat de Japanse
ruimtevaartgeleerden zich nog steeds uitsluitend richten op ruimteonderzoek voor
vreedzame doeleinden?
Ja, al onze ruimtevaartgeleerden houden zich uitsluitend bezig met ruimteonderzoek
voor vreedzame doeleinden.

Maar zou het gezien de Japanse deskundigheid op ruimtevaartgebied niet zeer
eenvoudig zijn om over te schakelen op het militaire gebruik van de ruimte? De
Japanse eilanden en het soevereine luchtruim van

1 COSPAR: Committee on Space Research.
INTELSAT: International Symposium on Space Technology and Science.
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uw land worden nog steeds uitsluitend door het ultramoderne wapenarsenaal van
de Verenigde Staten beschermd. Of heeft Japan inmiddels een deel van deze
verdediging op zich genomen?
Er zijn absoluut geen plannen om onze kennis van de ruimte voor militaire doeleinden
aan te wenden.

Beschikt Japan in 1975, het jaar dat de Japanse ruimtevaartactiviteiten tot volle
ontplooiing komen, over genoeg ruimtevaarttechnici? Is de belangstelling van de
studenten voor ruimteonderzoek voldoende en in opgaande lijn?De jongere generaties
vertonen tegenwoordig naar het schijnt meer neiging om zich met aardse dingen
bezig te houden, zoals met sociale wetenschappen, psychologie of hersenonderzoek.
Het aantal ruimtevaarttechnici neemt in Japan jaarlijks toe. Misschien hebben wij

er in 1975 nog niet helemaal genoeg, maar waarschijnlijk is de tijd niet ver dat wij
aan alle vereisten voor een volledige uitvoering van ons ruimtevaartprogramma
kunnen voldoen.
Wat de algemene neiging van de nieuwe generaties studenten betreft, heeft u

misschien wel gelijk, maar dat neemt niet weg dat de belangstelling voor
ruimteonderzoek groot is en nog steeds groter wordt.

Omdat u niet alleen voorzitter van het Japanse ruimtevaartproject bent, maar ook
initiatiefnemer van het nu wereldberoemde Shin Kansenspoorwegsysteem, lijkt het
mij nuttig om nu naar de aarde terug te keren. Op 1 oktober 1964 werd de nieuwe
Tokaidolijn (N.T.L.) tussen Tokio en Osaka geopend. September 1972 hadden deze
treinen een half miljard passagiers vervoerd zonder dat er ook maar éen reiziger
was verongelukt. De snelheid die deze treinen bereiken ligt tegen de 210 kilometer
per uur. Eén van de manieren waarop u dit spectaculaire succes hebt behaald, was
door scheiding van het treinverkeer, zoals er ook op snelwegen aparte banen voor
langzaam en snelverkeer zijn.
Op de Shin Kansen-lijn tussen Tokio en Osaka rijden per dag meer dan honderd

exprestreinen in beide richtingen. Dit drukke verkeer van ultrasnelle treinen is alleen
mogelijk wanneer alle voertuigen die van deze rails gebruik maken dezelfde snelheid
bezitten. Het was dan ook een gelukkige omstandigheid dat de oude Tokaidolijn, die
alle stoptreinen en het vrachtverkeer kan opvangen, praktisch evenwijdig aan de Shin
Kansen loopt.
De gelijkschakeling van de snelheden laat een betrekkelijk simpele dienstregeling

toe; dit is het geheim van ons veiligheidsrecord.

Ik heb vernomen dat de Japanse eerste minister, Kakuei Tanaka, heeft voorgesteld
om de Shin Kansen-lijn ook naar verder afgelegen plaatsen van de archipel uit te
breiden.
Evenals de meeste spoorwegen in de wereld, werken ook de Japanse nationale

spoorwegenmet een tekort. In dichtbevolkte gebiedenmaken wij uiteraard wel winst,
maar over het geheel genomen lijden wij tamelijk grote verliezen. De N.T.L. rijdt nu
uitsluitend door dichtbevolkte gebieden en de treinen zijn dan ook meestal vol.
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Dat weet ik, omdat ik toen ik van Tokio naar Kyoto en Kobe ging, gebruik heb gemaakt
van de N.T.L. In een betere trein heb ik overigens nergens ter wereld ooit gereden.
Dank u. In afgelegen gebieden zouden wij echter niets verdienen terwijl de aanleg
en het onderhoud van een dergelijke lijn enorme kosten en investeringen met zich
meebrengt.

Ja, de eerste jaren misschien wel, maar men schijnt het erover eens te zijn, dat Japan
de komende vijfentwintig jaar in die afgelegen gebieden zo'n honderd nieuwe steden
zal moeten aanleggen, zodat het aantal passagiers uiteindelijk sterk zal stijgen.
Inderdaad, en ik veronderstel dat premier Tanaka ook van die veronderstelling is

uitgegaan. Hij zegt namelijk dat afgelegen gebieden alleen gelegenheid krijgen om
gelijke tred te houdenmet de moderne ontwikkeling van de natie als geheel, wanneer
de tijdsafstand met het hart van het land door een stelsel van supersnelle spoorwegen
aanzienlijk bekort wordt.

Het unieke karakter van uw Shin Kansen is naar ik gehoord heb, ook gelegen in het
feit dat er voor de eerste keer gebruik gemaakt wordt van een elektrische trein die
niet door een locomotief getrokken wordt, maar waarbij elke eenheid apart wordt
aangedreven. Dit brengt ons op het ondenwerp van de energievoorziening. In Europa
blijkt het benzinetekort tenminste tot een hernieuwde aandacht voor het openbaar
vervoer te leiden. Hoe ziet u de toekomst van het Japanse openbare vervoer, vooral
in verband met de toekomstige energieschaarste?
Op de Shin Kansen-lijn maken wij uitsluitend gebruik van treinen waarbij elke wagon
door een aparte elektrische motor aangedreven wordt. Hierdoor hoeven wij geen
gebruik te maken van zware locomotieven en kan de maximum asdruk aanzienlijk
worden teruggebracht. Het totale gewicht van de trein ligt eveneens lager, ondanks
dat een elektrisch aangedreven treindeel iets zwaarder weegt dan een gewone wagon.
De trein is daardoor in alle opzichten lichter van constructie, en dit leidt dan weer
tot lagere exploitatie- en onderhoudskosten. Elke as van de Shin Kansen-trein wordt
zowel elektrisch aangedreven als elektrisch geremd, wat voor het rijden met zeer
hoge snelheden een noodzakelijke voorwaarde is. Verder maken wij nog steeds
gebruik van wat wij een dynamisch remsysteem noemen. Overigens verkeert een
nieuw regeneratief remsysteem reeds in een experimenteel stadium. Wanneer dit
eenmaal in gebruik is genomen, zal dit in belangrijke mate tot het behoud van energie
bijdragen.
De Shin Kansen-treinen zijn dubbelhoofdig, en rijden even gemakkelijk voor- als

achteruit, wat de aanleg en de exploitatie van de stations aanmerkelijk vereenvoudigt.

Mag ik besluiten met een persoonlijke vraag? Als u terugkijkt op het succesvolle en
constructieve leven, dat zozeer aan het welzijn van uw land, Japan, gewijd was, wat
denkt u dan van de toekomst? Vooral wat

Willem Oltmans, Grenzen aan de groei (deel 2)



38

de kinderen betreft die nu nog op school zijn of de universiteit bezoeken.
Zelfs nu wij met een oliecrisis geconfronteerd worden, geloof ik zonder meer in

de toekomst van ons volk. Onze jongere generatie is even intelligent en ijverig als
hun voorouders plachten te zijn. Ik vreesde enige tijd dat onze jongeren enigszins
aanmatigend en buitensporig dreigden te worden door de ongeëvenaard snelle groei
van ons bruto nationaal produkt, die alleen kon worden bereikt ten koste van een
hoge prijs op maatschappelijk en milieugebied. Maar nu wij door de schok van de
oliecrisis uit onze breekbare droom van voorspoed zijn gewekt, ben ik vol vertrouwen
dat ons volk, en vooral de jongere generatie, onze traditionele geest op een wijze en
moedige manier nieuw leven zal weten in te blazen en er in zal slagen om te midden
van alle vriendschappelijk gezinde volkeren ter wereld, een vreedzaam en succesvol
bestaan op te bouwen.
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P.S. Sagdeev

Professor P.S. Sagdeev werd in 1932 geboren. Hij studeerde natuurkunde
aan de Moskouse staatsuniversiteit. Hij heeft zich later gespecialiseerd in
de natuurkunde der plasma's. Thans is hij directeur van het instituut voor
ruimteonderzoek van de Sowjet-academie van wetenschappen. Professor
Sagdeev heeft reeds een zeventigtal werken op zijn naam staan.

Professor Arnold Toynbee zei mij dat ruimtevaart en maanreizen volgens hem
verspilling waren.
Ik geloof niet dat iemand op het ogenblik met potlood en papier kan aantonen of

Toynbee al of niet gelijk heeft. Dat is iets wat de toekomst zal moeten uitwijzen. Dat
neemt echter niet weg dat de ruimtevaart ook nu al resultaten afwerpt die praktische
toepassing vinden. Zo zou het bijvoorbeeld in principe mogelijk zijn om het
economisch nut te berekenen van de meteorologische diensten die voornamelijk van
weersatellieten gebruik maken. Volgens sommige schattingen waaraan waarschijnlijk
geen al te hoge betrouwbaarheid moet worden toegekend, bespaart de mens door
zijn vermogen om met hulp van een speciaal systeem van satellieten het weer te
kunnen voorspellen, jaarlijks een paar miljard dollar. Daarnaast bestaat er nog een
reeks satellieten met een technisch aanvullend karakter. Wij beschikken bijvoorbeeld
over satellieten voor navigatiedoeleinden. Zoals u weet wordt de scheepvaart
tegenwoordig bijna geheel via navigatiesatellieten geleid, en is het mogelijk om via
een betrekkelijk eenvoudige radio-ontvanger, waarover bijna elk zeeschip beschikt,
van een satelliet informatie te ontvangen over zijn positie, zelfs met een afwijking
van nog geen honderd meter. Verder weet iedereen dat honderden miljoenen mensen
televisieprogramma's van de andere kant van de aarde kunnen ontvangen. Ook dát
werd door de ruimtevaart mogelijk gemaakt, namelijk door speciale Amerikaanse
en Sowjet-communicatiesatellieten. Ik ben ervan overtuigd dat wij de vraag of
professor Toynbee al dan niet gelijk heeft in de komende tien jaar zullen kunnen
beantwoorden. Er zijn uiteraard ook anderen die zich met deze kwestie bezighouden,
en wel in de eerste plaats degenen die al hun kracht en energie aan de ontwikkeling
van de ruimtevaarttechniek wijden. Wij hebben dan ook volledig begrip voor
Toynbee's twijfels.
Bovendien biedt de ruimtevaart nog een aantal praktische toepassingen, die meer

op het gebied van zuiver fundamenteel wetenschappelijk onderzoek liggen. Een groot
aantal projecten kan alleen worden uitgevoerd met een wetenschappelijke uitrusting
die buiten de dampkring is gesitueerd, zoals bijvoorbeeld onderzoekingen van
geofysische aard, de studie van de ruimte in de directe omgeving van de aarde,
onderzoek van het zonnestelsel, de planeten en demaan, terwijl er de afgelopen jaren
en vooral dit jaar, ook zeer belangrijke astronomische waarnemingen via op satellieten
en raketten gemonteerde telescopen zijn gedaan.

Kunt u ons meer vertellen over de plannen van de Sowjet-Unie op het gebied dat u
zojuist besproken hebt en daarbij tevens aangeven wat het
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belang is dat wij aan de kennis van het heelal kunnen ontlenen?
In de duizenden jaren die de mens nu al op aarde vertoeft, heeft hij zijn kennis en
belangstelling voortdurend uitgebreid, zowel kwalitatief als kwantitatief. Dit is een
eindeloos proces. Naar aanleiding van wat de mens in zijn onmiddellijke omgeving
waarnam, heeft hij eens natuurwetten opgesteld. Maar langzamerhand begon hij
steeds verder te kijken, in steeds meer richtingen, zowel in ruimte als in tijd. Dit
leidde tot een nieuwe formulering van de natuurwetten, die weliswaar van de vroegere
wetten waren afgeleid, maar die nu een veel grotere reikwijdte had. Door nog dieper
in de ruimte en de materie door te dringen zal de mens waarschijnlijk weer nieuwe
verschijnselen ontdekken die opnieuw zullen leiden tot andere en meer omvattende
natuurwetten en zijn macht over de natuur te vergroten.
Dit is de basis voor onze uitgangspunten naar aanleiding waarvan wij nieuwe

plannen voor ruimteonderzoek opstellen. Wij zijn op het ogenblik in staat om met
ruimtevaartuigen, zowel bemand als onbemand, optische telescopen en telescopen
die met gamma- en röntgenstralen werken, in de gunstigste posities te brengen om
waarnemingen te verrichten. Dit is een van de methoden waarmee wij een enorme
rijkdom aan kwalitatief nieuwe informatie over het heelal zullen verkrijgen.

Gezien het feit dat een groot percentage van de mensheid in de jaren zeventig nog
steeds analfabeet is en zelfs niet de geringste kennis over de wereld om hen heen
bezit, beschikken wij in het medium van voorlichtende televisieprogramma's die
zowel door Amerikaanse als Sowjetsatellieten kunnen worden uitgezonden, misschien
wel een uniek middel om demensheid als geheel bewust te maken van de werkelijkheid
waarin zij zich bij het naderen van het jaar 2000 bevindt.
Uiteraard is het gebruik van ruimtecommunicatiemedia, ruimtetelevisie, voor het

aspect dat u noemde - het aspect van het televisieonderwijs - van enorm belang. Dit
is een terrein waarop eventuele toepassing van de ruimtevaarttechniek onmogelijk
in dollars kan worden uitgedrukt. Ik wil alleen maar stellen dat ons land zeer veel
ervaring op dit gebied heeft. Dit staat in verband met de culturele omwenteling die
zich de eerste jaren na de Oktoberrevolutie van 1917 afspeelde en waarbij tientallen
miljoenen - misschien zelfs wel meer dan 100miljoen - mensen die tot op dat moment
analfabeet waren geweest binnen zeer korte tijd lezen en schrijven leerden. Wanneer
de Sowjets en Amerikanen hun inspanningen op dit gebied bundelden, en daarnaast
nog gebruik maakten van het technologische niveau van de ruimtevaarttechniek
waarover beide landen beschikken, zouden wij ongetwijfeld in staat zijn om de
ontwikkelingslanden op dit belangrijke terrein bij te staan.

Wat dat betreft viel het op dat uw collega Boris Petrov onlangs meedeelde dat de
Sowjet-Unie bij haar ruimtevaartprogramma prioriteit zou blijven geven aan
onderzoekingen in onmiddellijke nabijheid van de aarde met hulp van automatische
ruimtestations, zowel binnen als buiten de exosfeer. Met andere woorden: prioriteit
aan ruimteonderzoek
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dat de mensheid ten goede komt?
Ik geloof dat de uitgangspunten van ons ruimtevaartprogramma op de volgende wijze
geformuleerd kunnen worden: enerzijds streven wij met onze reizen naar de maan,
Venus en Mars, naar zuiver wetenschappelijke doeleinden. Anderzijds zijn onze
onderzoekingen in de directe omgeving van de aarde erop gericht om oplossingen
te vinden voor wetenschappelijke problemen en tevens voor problemen die van
belang kunnen zijn voor praktische toepassingen zoals die ik zojuist heb genoemd.

Zou ook de ruimte in de directe nabijheid van de aarde in de toekomst of een of
andere manier aan de mensheid ten goede kunne komen?
Jazeker. In de eerste plaats door de weersatellieten waar ik al over heb gesproken.
Daarnaast door middel van ruimtestations die als astronomische en geofysische
laboratoria dienst kunnen doen, en tenslotte, door een nieuwe richting in het
ruimteonderzoek die eruit bestaat dat we de kosmos nu ook gebruiken om het
oppervlak van de aarde zelf te bestuderen. Het belang hiervan kan ik waarschijnlijk
het best illustreren door erop te wijzen dat wij op deze wijze een spiksplinternieuw
instrument hebben gekregen om ons milieu, onze natuurlijke hulpbronnen en alle
menselijke activiteiten in het algemeen te bestuderen. Door deze synoptische,
repetitieve en snelle wijze van waarneming kunnen wij wetenschapsmensen,
planologen, milieudeskundigen en vele andere specialisten harde gegevens over een
groot aantal uiteenlopende verschijnselen verschaffen die vroeger ontoegankelijk
waren enwaarvan vorige generaties zelfs in hun stoutste dromen niet verwacht hadden
dat wij deze ooit zouden bezitten.
Satellieten kunnen ons gegevens verschaffen over de meest afgelegen plaatsen en

hoeken van het aardoppervlak. Daardoor zijn wij in staat om netwerken aan te leggen
die de waarnemingen van een groot aantal uiteenlopende verschijnselen op
wereldomvattend niveau registreren.
Ik ben er voor honderd procent van overtuigd dat het gebruik van satellieten als

leidraad voor de menselijke activiteiten op aarde in de toekomst alle facetten van
ons leven zal gaan beïnvloeden.

Professor Freeman Dyson van de universiteit van Princeton heeft eens over het groen
maken van de melkweg gesproken.
Volgens mij is dat voorlopig nog wetenschappelijke fantasie, science fiction.

Professor Dyson had het er ook over dat ruimtereizen goedkoper zouden worden.
Of was dat ook science fiction?
Dat heeft niets te maken met science fiction, alleen maar met zuinigheid. In de
komende tien jaar zullen wij deze vraag kunnen beantwoorden, vooral wanneer wij
tegen die tijd beschikken over ruimtevaartuigen die meer dan éen keer gebruikt
kunnen worden, of over de zogenaamde ‘shuttle’.
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De ‘shuttle’ is een soort ruimteplatform?
Ik noem dit onderdeel van het ‘shuttle’-programma alleen maar om antwoord te
geven op de vraag in hoeverre het economisch verantwoord is om ruimtevaartuigen
meerdere reizen te laten maken.

Wanneer dit boek gepubliceerd wordt, zullen Amerikaanse en Sowjetjet-astronauten
waarschijnlijk al een koppeling tot stand hebben gebracht tussen hun ruimtestations.
Ik geloof niet dat deze eerste vlucht tot bijzonder belangrijke wetenschappelijke

ontdekkingen zal leiden. Ik geloof dat het er in dit eerste stadium voornamelijk om
gaat dat wij aantonen dat de technische operaties die het hanteren van ruimtestations
in de toekomst mogelijk zullen moeten maken in een rustige, zakelijke sfeer bij wijze
van routine kunnen worden uitgevoerd. Bij voortzetting van dit programma zouden
wij tijdens volgende vluchten in de komende paar jaar bepaalde hoogst
belangwekkende en misschien zelfs wel historische wetenschappelijke experimenten
kunnen ondernemen.

Vanuit het standpunt van een kleine mogendheid als Nederland, kan het alleen maar
een gunstige ontwikkeling zijn, wanneer de wetenschapsmensen van de supermachten
naar nauwere samenwerking streven.
Zoals ik het zie, zou het niet meer dan logisch zijn wanneer deze samenwerking

gehandhaafd bleef.

Ik aarzel om professor Dyson nogmaals in zijn dans van wetenschappelijke
toekomstfantasieën te volgen, maar gelooft u dat de mens op andere planeten zou
kunnen wonen?
Een van de voornaamste problemen daarbij is de kwestie van de gewichtloosheid.
Zoals de laatste langdurige ruimtevluchten hebben aangetoond - eerst de
Sowjet-kosmonauten en nu de Amerikanen, met name in Skylab - zal het punt van
de gewichtloosheid met succes kunnen worden aangepakt. Maar daarnaast zijn er
nog vele andere problemen die wij nog niet hebben opgelost. Ik ben danook van
mening dat de dag nog ver is dat wij leven naar andere planeten kunnen transplanteren
of dat wij de omstandigheden kunnen scheppen die langdurig verblijf op andere
planeten of in ieder geval in de ruimte mogelijk maken.

In Amerikaanse wetenschappelijke kringen vraagt men zich bijvoorbeeld af of het
economisch gezien lonend is om grote steden in de ruimte te bouwen.
Uiteraard houdt men zich met dit soort vragen bezig, maar op het ogenblik is dat

nog pure science fiction. Wanneer wij het probleem op realistische wijze bezien,
vragen wij ons allereerst af hoe onze Amerikaanse collega's het zeer aardse probleem
van hun afnemende energie-reserves willen oplossen.

De New York Times stelde op 14 april 1972 dat uw land driemaal zoveel
ruimtevaartuigen lanceert als de Amerikanen. Hoe moet de gemid-
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delde lezer van de Times dit bericht volgens u interpreteren?
Ik geloof dat dit een kwestie van beleid is. Je kunt éen raket bouwen met het geld

waarmee je ook drie raketten kunt construeren. En met een zekere mate van
waarschijnlijkheid zullen deze drie raketten wetenschappelijke resultaten opleveren.
Tot op heden staat het nog niet vast welk van beide methoden de beste is: éen dure
raket of drie goedkope.

Ondanks dat reageerde een van de lezers van de New York Times ongeveer als
volgt: Wat doen de Sowjets in de ruimte? Zijn zij ons voor? Zijn wij ver achter? Wat
is uw mening als u de programma's van Amerika en de Sowjet-Unie naast elkaar
legt?
Voor een wetenschapsman die zijn werk plant, gaat het er niet om wie voor of

achter ligt. Het ligt nu eenmaal in de aard van de wetenschap, dat zij zich over een
breed spectrum van problemen ontwikkelt en een koers volgt die soms parallel loopt
aan de richting die collega's elders inslaan, en er andere keren weer diametraal
tegenover staat. Maar meestal vullen wetenschapsmensen elkaars onderzoekingen
aan. Het is in de wetenschap een volledig natuurlijke situatie wanneer het ene team
op het ene gebied het verst is gevorderd, terwijl een andere groep weer op een ander
terrein voor ligt. Het belangrijkste is daarbij dat er een vrije uitwisseling bestaat van
resultaten, ongeacht de vraag wie deze resultaten verkregen heeft. Ik vertrouw er
volledig op dat de Sowjet-Unie en de Verenigde Staten in sterke mate door elkaars
prestaties en ontdekkingen beïnvloed zullen worden. Tenslotte werkt het succes dat
de ene partij behaalt op de andere partij door, want vormenwetenschap en onderzoek
in wezen geen ondeelbare eenheid?

Het ruimteonderzoek van uw land concentreert zich, naar ik meen, ook op het zoeken
naar een nieuw perspectief in de fysische processen die uit zonne-energie voortkomen.
In hoeverre staat dit onderzoek in verband met de toekomstige winning van energie
uit zonlicht?
Wij hebben een project dat zich speciaal bezighoudt met de bestudering van de
processen die zich op de zon afspelen en de wijze waarop deze de dampkring en de
klimatologische en meteorologische omstandigheden op aarde beïnvloeden. Voor
dit project maken wij gebruik van satellieten die zich enkele tienduizenden kilometers
van de aarde verwijderen. Dergelijke satellieten worden éen- of tweemaal per jaar
gelanceerd. Ze zijn uitgerust met apparatuur waarmee de veranderingen die zich op
het zonoppervlak voltrekken, geregistreerd kunnen worden. Wij bestuderen
bijvoorbeeld zonne-uitbarstingen en de daarbij vrijkomende straling. Deze satellieten
zijn bovendien in staat om de processen die zich direct na deze explosies in de
buitenste dampkring van de aarde voltrekken, direct te registreren.

Zal de mens in de nabije toekomst in staat blijken om zonnewarmte als energiebron
te benutten?
Wij maken tot op zekere hoogte al van zonne-energie gebruik, namelijk door middel
van zonnebatterijen die een deel van de lichtenergie
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van de zon opvangen.Wat voor andere voorbeelden er zijn? Professor Hannes Alfven
uit Zweden heeft zich, maar ook ditmaal weer op een zuiver science-fictionniveau,
beziggehoudenmet het onderzoek naar een aantal andere mogelijkheden. De energie
die de zon uitstraalt bestaat niet alleen in de vorm van licht, maar ook in de vorm
van grote plasmastromen in de ruimte. Deze plasmastromen veroorzaken een soort
zonnewind. Dit heeft geleid tot de idee om door middel van een ruimteschip een
soort zeil te fabriceren dat ‘gevoed’ zou kunnen worden door deze uit zonnewind
voortkomende energie. Maar de dichtheid van deze zonnewind is zeer gering, zodat
het zeil van enorme afmetingen moet zijn. Met zo'n zeil zouden we de
elektromagnetische velden kunnen gaan benutten. Maar op het ogenblik ligt een
dergelijk project nog steeds op het terrein van de wetenschappelijke fantasie.Wanneer
het mogelijk was om deze zonnewind nuttig te gebruiken, zou het eveneens mogelijk
worden om aan de noodzakelijke energie voor langdurige interplanetaire vluchten
te komen.
Onze Academie van Wetenschappen heeft een speciale commissie in het leven

geroepen, die zich bezighoudt met het probleem van het gebruik van zonne-energie.
Dit impliceert de concentratie van enorme hoeveelheden zonlicht met hulp van
speciale spiegels. Daarnaast beschikken wij ook over kleine zonnebatterijen, die
reeds in serie worden geproduceerd. Deze kunnen worden gebruikt in de bergen, in
zuidelijke streken waar veel zon is en waar geen andere energiebronnen beschikbaar
zijn. Er zijn reeds een paar van dergelijke installaties in werking; zij worden benut
door expedities en door herders die in de bergen naar vee of kudden zoeken.
Bovendien kunnen zij dienen om zout water te ontzilten, en zijn daarom van groot
belang voor strekenmet zoutwatermeren. Een aantal instituten in Centraal-Azië houdt
zich speciaal met deze kant van het probleem bezig.

Heeft u de indruk dat de huidige energiecrisis een probleem is waarmee de mensheid
blijvend geconfronteerd zal worden?
Ik geloof dat de problemen die in 1973 gerezen zijn voorlopig van tijdelijke aard
zijn en dat wij pas over twintig, dertig jaar met werkelijk ernstige moeilijkheden te
kampen zullen krijgen. Het is duidelijk noodzakelijk om een oplossing te vinden
voor de problemen die met het gebruik van kernenergie gemoeid zijn. Hierbij moeten
wij naar volstrekt andere wegen zoeken dan wij tot dusver hebben bewandeld.
Kernenergie moet in de toekomst onze voornaamste energiebron worden. De vraag
waarmee wij ons op het ogenblik bezighouden is welk van beide soorten kernreactors
tenslotte de voorkeur zal verdienen. Zal het de kweekreactor, de kernsplitsingsreactor
worden? Of juist de kernfusiereactor? Het is niet eenvoudig om deze vraag nu al te
beantwoorden. Waarschijnlijk duurt het nog wel een jaar of tien voor wij zover zijn.
Op het ogenblik voldoet de kweekreactor waarschijnlijk het best aan onze eisen,
maar er is tot nu toe nog geen experimentele reactor geweest die lang genoeg in
werking is geweest. Misschien wordt er in de komende vijf jaar eveneens aangetoond
dat het mogelijk is om een thermonucleaire
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reactor te construeren die aan alle voorwaarden voldoet, maar voor het zover is
moeten er nog talrijke problemen worden opgelost.

Zijn de jongere generaties in de Sowjet-Unie in astrofysica geïnteresseerd? Is er
veel belangstelling voor ruimteonderzoek als studie?
Inderdaad. Astrofysica staat zeer in belangstelling bij onze studenten, en lezingen
van bekende astrofysici trekken altijd volle zalen. Het valt te vergelijken met de
belangstelling die er zo'n jaar of dertig geleden voor kernfysica bestond.
Ik zou graag een paar woorden willen wijden aan de vraag waarom

wetenschapsmensen het zo belangrijk vinden dat er veel aandacht aan astrofysica
wordt besteed. Deze kwestie heeft twee kanten. Allereerst het filosofische aspect.
Vroegere generaties konden er uiteraard niet van dromen dat zij door naar de sterren
te kijken informatie zouden ontvangen die voor de mensheid van nut zou kunnen
zijn. Zij vroegen zich alleen maar af: wat gebeurt daar? Deze filosofie kwam het best
tot uiting in de woorden van Henri Poincaré, die zei dat wanneer de mens door een
telescoop kijkt naar wat er op de sterren gebeurt, hij oog krijgt voor zijn eigen
proporties en begint te begrijpen hoe klein onze aardbol en hoe groot en uitgestrekt
de ruimte is. De tweede reden voor onze belangstelling is uiteraard in laatste instantie
van praktische aard. Tegenwoordig worden er elk jaar, of misschien mag ik wel
zeggen elke week, nieuwe ontdekkingen op het gebied van de astrofysica gedaan.
Het blijkt nu dat er, in de ruimte objecten zijn die volledig onbegrijpelijke kenmerken
vertonen. Wij kunnen ons daarom afvragen of zich tussen al die nieuwe objecten die
wij voortdurend ontdekkven geen object bevindt dat niet verklaard kan worden in
termen van de natuurkundige wetten die wij hier op aarde hebben gevonden. Het is
mogelijk dat er in de ruimte lichamen zijn waarin zich volledig nieuwe fysische
processen kunnen afspelen, waarbij misschien wel enorme hoeveelheden energie
vrijkomen. Tenslotte kwamen wij al een paar jaar voordat men met werkelijk
laboratoriumonderzoek begon, op grond van de astrofysica tot de conclusie dat er
thermonucleaire reacties moesten bestaan. Al ver voor die tijd was het astronomen
duidelijk dat brandstoffen als steenkool niet in staat waren om de extreem hoge
temperaturen van de sterren miljarden jaren lang te handhaven. Daarom rees de vraag
of er geen energiebron was die qua capaciteit niet voor kernenergie onderdeed. Het
is dan ook in wezen zeer waarschijnlijk dat de astrofysica ons nog meer gegevens
zal gaan verschaffen die eveneens praktisch toepasbaar zullen blijken, ook al moeten
wij daar misschien nog jaren op wachten.

In 1971 werd er een speciale conferentie gewijd aan de signalen van andere planeten.
Deze conferentie hield zich bezig met de vraag of het in principe mogelijk was

om naar signalen afkomstig van andere intelligente beschavingen te zoeken, en zo
ja, in welke vorm. Maar tot dusver is de vraag of er al dergelijke signalen ontvangen
zijn, nog niet serieus bestudeerd.
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Wat denkt u van vliegende schotels?
Daar heb ik ook over in de krant gelezen.

Waar gaat uw eigen belangstelling bij de ruimtevaart voornamelijk naar uit?
Vroeger werkte ik aan het onderzoek naar gecontroleerde thermonucleaire reacties.
Dit onderzoek wordt verricht met speciale installaties waarin via enormemagnetische
velden een zeer dichte materie van hoge temperatuur wordt gecreëerd die plasma
wordt genoemd. Het doel is daarbij een temperatuur van 100 miljoen graden te
bereiken waarbij thermonucleaire reacties mogelijk worden. Tot nu toe zijn er onder
laboratoriumomstandigheden nog slechts temperaturen van zo'n 20 miljoen graden
bereikt. Deze worden nu bestudeerd in speciale installaties. Bij het bestuderen van
bepaalde eigenschappen van plasma in dergelijke installaties, raakte ik steeds meer
geïnteresseerd in de vraag of het mogelijk zou zijn om met hulp van soortgelijke
laboratoriuminstallaties omstandigheden te creëren die wij bij ruimteplasma
aantreffen. Wij houden ons op het ogenblik op ons instituut met een aantal van dit
soort activiteiten bezig. Deze staan in verband met de vorming van ruimteplasma.
Deze activiteiten simuleren het proces dat zich afspeelt in speciale aerodynamische
tunnels, tunnels waarin een hete-luchtstroom langs verschillende soorten modellen,
zoals vliegtuigvleugels, wordt geblazen. Op dezelfde wijze kan er in plaats van lucht
ook een plasmastroom met zeer hoge snelheid - een paar honderd kilometer per
seconde - door speciaal geconstrueerde tunnels worden geblazen. Het object waarlangs
de plasmastroom geblazen wordt is in dat geval echter geen vleugel of een kompleet
vliegtuig, maar een ruimtelichaam, zoals bijvoorbeeld de aarde met haar magnetisch
veld, de maan, enzovoort. Op deze wijze bleek het mogelijk om een groot aantal
parallellen te vinden en de normen en methoden die op het gebied van de
thermonucleaire synthese ontwikkeld waren, over te dragen op verschijnselen van
ruimteplasma. Het bleek ons bovendien mogelijk om deze verschijnselen te
vergelijken met door satellieten en ruimteraketten verrichte waarnemingen.
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J.A. Sabato

Professor Jorge A. Sabato werd op 4 juni 1924 in Rojas, Argentinië
geboren. Hij studeerde in Buenos Aires en in Birmingham, Engeland. Hij
is de oprichter en directeur van het metallurgisch instituut van de
Argentijnse commissie voor atoomonderzoek. Hij heeft een aantal studies
en boekwerken betreffende metallurgie op zijn naam staan. Hij is naast
een aantal andere bestuursfuncties werkzaam aan de Fundacion Bariloche
in Buenos Aires en maakt deel uit van de Club van Rome-top.

In Argentinië hebben wij een team georganiseerd dat de problematiek bestudeert
zoals deze in het Rapport van de Club van Rome naar voren werd gebracht. Dit team
staat onder leiding van professor Amilcar Herrera, specialist op het gebied van de
natuurlijke hulpbronnen. Zelf maak ik deel uit van een Latijns-Amerikaanse
adviescommissie waarin ook dr. Helio Jaguaribe uit Brazilië, dr. Victor Urquidi uit
Mexico - beiden lid van de Club van Rome -, Osvaldo Suntsel uit Chili en de
Argentijnen Enrique Oteiza en Carlos Mallman zitting hebben. Professor Herrera -
ook uit Argentinië - is eveneens lid van dit lichaam en daarnaast leider van het project
dat inmiddels bekend is geworden onder de naam ‘Latijns-Amerikaans wereldmodel’.
Het door professor Herrera geleide team wordt gesponsord door de Fundacion

Bariloche, een particuliere instelling uit Argentinië, die zich bezighoudt met
academisch onderzoek op verschillende gebieden, zoals natuurlijke hulpbronnen,
sociologie, wiskunde en muziek.
Het is een interdisciplinaire organisatie die zowel in Argentinië als in geheel

Latijns-Amerika een unieke plaats inneemt. Het team-Herrera werkt onder auspiciën
van deze stichting.

Hoe en wanneer werd uw commissie georganiseerd?
Onze commissie werd in 1971 tijdens een door de Club van Rome belegde
bijeenkomst in Rio de Janeiro georganiseerd. Wij waren toen al op de hoogte van
het ontwerp voor het Rapport van de Club van Rome, dat eerder dat jaar tijdens een
vergadering van de Club in Montreal was gepresenteerd. Naar aanleiding van dit
ontwerp kwamen een aantal Latijns-Amerikaanse afgevaardigden bijeen, en stelden
het uit voerend comité van de Club voor om in Rio de Janeiro een bijzondere
conferentie te wijden aan het standpunt, dat de onderontwikkelde landen jegens het
door Forrester en Meadows bestudeerde gebied innamen. Wij kregen namelijk toen
al de indruk dat de gezichtspunten van de geïndustrialiseerde naties in het Rapport
een veel te grote plaats innamen. Volgens ons ontbrak aan dit Rapport namelijk het
standpunt van de ontwikkelingslanden.
Op grond hiervan organiseerden wij de bijeenkomst in Rio, waar een twintigtal

Latijns-Amerikaanse wetenschapsmensen uit verschillende landen samenkwamen
om het Meadows-rapport te analyseren. Wij besloten een speciaal team uit ons
werelddeel te organiseren, om de ‘problematiek’ zoals deze door de Club van Rome
was gesteld nader te bestuderen.
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Ging u daarbij van een andere benadering uit dan het M.I.T.?
Onze aanpak verschilde op essentiële wijze van die van het M.I.T. De voornaamste
hypothese waarvan het Meadows-team uitging was dat er een wereldomvattende
crisis, een planetaire explosie op handen was, voornamelijk als gevolg van de wijze
waarop de mens zijn natuurlijke hulpbronnen gebruikte. Daaruit vloeiden een aantal
conclusies voort, waarover ik niet verder hoef uit te wijden. De benadering van
Forrester en Meadows kan als volgt worden samengevat ‘Wij leven op éen planeet,
en wanneer wij er onvoldoende zorg aan besteden, zal de aarde exploderen.’
Onze visie op de toekomstige crisis van de wereld luidt echter: ‘Wij leven op een

planeet die uit twee werelden bestaat, en de aarde dreigt als gevolg van een botsing
tussen deze werelden te exploderen.’
Willen wij een planetaire catastrofe vermijden, dan dienen wij van de huidige

toestand ‘Een planeet, twee werelden’ te komen tot een toestand waarin er inderdaad
van éen planeet en éen wereld sprake is. De huidige situatie van éen arme en éen
rijke wereld leidt zonder twijfel tot een enorme explosie. Een constellatie waarin het
rijke deel van de wereld tachtig procent van de hulpbronnen verbruikt die
voornamelijk uit de onderontwikkelde landen afkomstig zijn, maakt een catastrofe
welhaast onvermijdelijk. De toestand waarmee wij thans worden geconfronteerd
komt erop neer, dat de in het Rapport van de Club van Rome voorspelde explosie
zal voortkomen uit het feit dat de meerderheid van de mensheid door een minderheid
wordt geëxploiteerd.
Het Latijns-Amerikaanse gezichtspunt luidt dan ook dat het geen ecologische,

maar eco-politieke oorzaken zijn die een catastrofe zullen veroorzaken. De combinatie
van een stompzinnig verbruik van hulpbronnen en het feit dat driekwart van de
mensheid reeds in het type wereld leeft dat het Rapport als beeld voor de toekomst
schetst, moet op den duur tot een allesoverheersende wereldcrisis leiden. Het is
daarbij interessant om op te merken dat het Rapport over een jaar of veertig, vijftig
een drastisch tekort aan water, frisse lucht, behuizing, onderwijs en dergelijke voorziet.
Maar dat is nu precies de situatie waar zo'n twee miljard mensen nu al in leven! Nu,
op dit moment en niet over veertig jaar, zijn er tweemiljard mensen die moeten leven
zonder voldoende water, zonder sanitaire voorzieningen, zonder onderwijsfaciliteiten,
enzovoort enzovoort. De catastrofe die Meadows voorspelt is voor twee miljard
mensen reeds realiteit!
Plotseling zijn de mensen uit de rijke wereld tot de ontdekking gekomen dat er

iets zeer rampzaligs staat te gebeuren.Misschien druk ik mij enigszins ongenuanceerd
uit, maar neem bijvoorbeeld het probleem van de vervuiling. Mijn eigen cynische
‘Oscar Wilde’-definitie van vervuiling is, dat de rijke mensen pas over vervuiling
begonnen te spreken toen hun eigen kinderen erdoor werden bedreigd. Wat zij
echter-vergeten is dat er op deze wereld honderden miljoenen kinderen zijn die reeds
lange tijd in vervuiling van het ergste soort moeten leven. Ga maar eens naar een
land als-
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Ik kom zojuist terug uit zuidoost-Azië en India.
Ja, reis maar eens naar India. Je hoeft echt niet in de toekomst te kijken. In de

onderontwikkelde wereld voltrekt de catastrofe zich op dit eigenste moment!
Maar ook in de armewereld heerst een scherpe tweedeling. Een kleineminderheid

leidt in de schitterende woonwijken in de steden een luxueus bestaan, als kleine
eilandjes in een zee van ellende en diepe wanhoop.
Naar aanleiding daarvan kwam ons team tot het volgende uitgangspunt. De door

het Rapport van de Club van Rome voorziene crisis is onvermijdelijk wanneer de
huidige ongelijke verdeling van welvaart en irrationele exploitatie van natuurlijke
hulpbronnen blijft voortbestaan. Demensheid als geheel kan deze situatie niet langer
aanvaarden. Het gevolg zal een opeenvolging van politieke crises zijn die misschien
zullen leiden tot een fantastische vernietiging niet alleen van natuurlijke hulpbronnen,
maar ook van mensenlevens. Honderden miljoenen mensen zullen vroeg of laat tot
de conclusie komen dat zij met geweld moeten nemen wat zij nodig hebben. Laat ik
een eenvoudige vergelijking maken. Toen de Barbaren besloten het Romeinse rijk
te vernietigen, was dat geen rationele beslissing, maar een politiek besluit. De
Barbaren trokken Rome binnen en maakten daarmee een einde aan een unieke
beschaving. Ik ben van mening dat de Barbaren van deze tijd - en daarmee bedoel
ik de twee miljard mensen die in erbarmelijke omstandigheden leven - de huidige
onrechtvaardige situatie niet langmeer zullen kunnen accepteren en insgelijks zullen
handelen.

Terug naar Rousseau
Precies. Het is dit andere perspectief, dat het Latijns-Amerikaanse wereldmodel van
de opzet van het M.I.T. doet verschillen: het voornaamste doel van ons model is niet
om aan te geven wat er gebeuren kan als de huidige ontwikkelingen zich doorzetten,
maar om een antwoord te vinden op de vraag hoe wij binnen een redelijke tijdslimiet
(een jaar of honderd) een situatie kunnen scheppen waarin de mensheid zal zijn
bevrijd van de beperkingen die thans haar werkelijke ontplooiing in de ruimste zin
van het woord nog belemmeren. Ons model wil daarbij verder nog aantonen dat dit
doel ook met de huidige hulpbronnenvoorraad valt te bereiken.
Ons fundamentele uitgangspunt is dat ieder mens aan het feit dat hij bestaat het

recht ontleent op een totale bevrediging van alle behoeften - voedsel, gezondheid,
behuizing en onderwijs - die hem in staat stellen om volledig en actief aan het culturele
leven deel te nemen.

Hoe is uw model dan geconstrueerd?
Ons model berust op drie fundamentele axioma's die betrekking hebben op de
voornaamste aspecten van de maatschappelijke en economische ontwikkeling:
a. Het uiteindelijke doel is een samenleving die zowel nationaal als internationaal

op gelijkheid berust.

Willem Oltmans, Grenzen aan de groei (deel 2)



50

b. De produktie moet afgestemd zijn op menselijke behoeften en niet op
mogelijkheden om winsten te maken.

c. Het moet geen consumptiemaatschappij zijn, met andere woorden, geen
samenleving waarin consumeren een op zichzelf staande waarde is.

Dit is uiteraard een utopisch wereldbeeld, maar dan in de goede zin van het woord:
namelijk een vooruitzicht dat niet alleen wenselijk is maar ook binnen bereik der
mogelijkheden ligt.

Hoe past het probleem van de hulpbronnen in uw visie?
De hulpbronnen die wij hebben geanalyseerd waren natuurlijke hulpbronnen, kapitaal
en land. Het ging ons erom, na te gaan of het mogelijk was om de komende honderd
jaar aan de behoeften van zo'n tien miljard mensen te voldoen. De voorlopige
resultaten van deze studie zijn uitermate belangwekkend.
Wat de kwestie van de natuurlijke hulpbronnen betreft zijn wij bijvoorbeeld tot

een totaal andere conclusie gekomen dan hetMeadowsteam aan hetM.I.T. Wij geloven
namelijk niet dat wij de komende honderd jaar gebrek aan natuurlijke hulpbronnen
zullen hebben. Neem bijvoorbeeld de mineralen. Met de technologische middelen
waarover wij thans beschikken zullen wij elk tekort aan mineralen kunnen opvangen.

Terwijl de technologie ongetwijfeld zich zal blijven ontwikkelen.
Precies.Maar ookwanneer wij deze toekomstige ontwikkelingen niet in aanmerking

nemen, kunnen wij zonder meer stellen dat, voor zover wij kunnen nagaan, er
bijvoorbeeld geen sprake van energieproblemen zal zijn.

Met andere woorden: de huidige energiemoeilijkheden in Europa, Japan en de
Verenigde Staten komen uitsluitend voort uit de politieke crisis in West-Azië?
De energiecrisis vormt een uitstekende illustratie van onze hypothese: het lijdt
namelijk geen twijfel dat de huidige crisis veroorzaakt wordt door politieke factoren
en niet door een tekort aan hulpbronnen. Waar het in wezen om gaat is macht,
politieke macht, en het enige mogelijke antwoord is van politieke aard, namelijk een
herverdeling van de macht tussen de verschillende naties.

Hoe ziet uw team het probleem van de vervuiling?
Wij hebben ons eveneens beziggehoudenmet de vervuilingsproblematiek, en kwamen
daarbij tot de slotsom dat ook deze kwestie effectief zou kunnen worden opgelost,
uiteraard alleen wanneer er voldoende geld beschikbaar voor zou worden gesteld.
Wij hebben uitgerekend dat bij elke investering drie à vijf procent van het totale

kapitaal moet worden aangewend om de vervuiling te bestrijden. Het probleem van
de verontreiniging is dan ook in wezen uitsluitend een financieel probleem, met éen
uitzondering, namelijk
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de thermische verontreiniging. Gezien het tweede principe van de thermodynamica
is thermische verontreiniging onherroepelijk. Uiteindelijk wordt alle energie omgezet,
en deze omzetting doet de temperatuur van de dampkring stijgen. Het voornaamste
aspect van deze kwestie is, in hoeverre deze temperatuurstijging ons voor problemen
stelt. Naar aanleiding daarvan hebben wij een submodel van de dampkring
geconstrueerd dat gebaseerd is op het geschatte energieverbruik in de komende
honderd jaar. Hiermee proberen wij na te gaan welke effecten zullen kunnen optreden.

En de voedselsituatie?
Wij zijn bij de bestudering van de voedselkwestie eveneens tot zeer interessante
conclusies gekomen. Met de technologische middelen waarover wij nu in 1973
beschikken, zijn wij in staat elk voedseltekort te voorkomen, maar alleen wanneer
de eigendomsstructuur van het grondbezit onmiddellijk wordt gewijzigd. Ook op dit
gebied worden wij niet met een technisch, maar met een politiek probleem
geconfronteerd. Wanneer het land op deze aarde verdeeld en op een maatschappelijk
verantwoordelijke manier gebruikt werd, en niet zoals op het ogenblik een middel
is om ten koste van boeren die in ellendige armoede leven, geld te verdienen en winst
te maken, zou de catastrofe die wellicht in het verschiet ligt kunnen worden afgewend.
Land zou evenals lucht een goed moeten zijn waarover iedereen gratis of bijna gratis
kan beschikken.
Als het land op deze aarde inderdaad als eigendom van de gehele mensheid werd

gezien en ook als zodanig werd geëxploiteerd - en zoals u zult begrijpen is een
dergelijke hypothese vanuit politiek standpunt beschouwd zeer radicaal - zouden wij
al het voedsel kunnen produceren dat wij voor ons Utopia nodig hebben.
Een ander fascinerend probleem dat wij hebben bestudeerd is de

bevolkingsproblematiek. Een jaar of wat geleden begonmen in de geindustrialiseerde
wereld plotseling te spreken over de demografische problemen - van de
ontwikkelingslanden, uiteraard. Maar iemand die zelf in een ontwikkelingsland
woont, wordt enigszins argwanend wanneer mensen uit de geïndustrialiseerde wereld
het nodig vinden om met adviezen te komen! Zeker wanneer dergelijke adviezen
afkomstig zijn van een man als Robert McNamara.

De man die eerst bevel gaf tot de vernietiging van Vietnam en toen in een Sinterklaas
veranderde!
Inderdaad. Je vraagt je dan ook af -

Waarom de rijke landen zich plotseling zo bezorgd tonen.
Precies. Onze argwaan dateert overigens niet van de laatste paar jaar. Wij zijn er

van overtuigd dat wij bij discussies over de problematiek die door de Club van Rome
is aangesneden, volledig in staat zijn om met onze eigen modellen te komen. Wij
beschikken over een model dat alle wereldproblemen omvat en dat is samengesteld
uit een aantal
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submodellen, die onderling met elkaar in verband staan. Wij hebben een
voedselmodel, een landmodel, een energiemodel en een bevolkingsmodel, dat vooral
zo belangwekkend is omdat het, zoals ik al eerder zei, duidelijk aantoont in hoeverre
de zogenaamde bevolkingsexplosie met politieke problemen in verband staat.

Wat is uw conclusie, nu alle problemen in laatste instantie van politieke, of tenminste
van semi-politieke aard blijken te zijn?
Ik denk dat wij allemaal wel een bepaalde voorstelling hebben van de manier waarop
deze problemen al of niet kunnen worden opgelost. Wij zien het niet als onze taak
om bepaalde antwoorden te geven of deze te suggereren. Wij willen wat dit betreft
alleenmaar aangeven dat het onmogelijk is om een beeld van de toekomst te schetsen,
zonder daarbij tevens rekening te houdenmet de politieke constellatie van ons huidige
wereldbestel. Het is onjuist om te menen dat ons team alleen maar oog heeft voor
de politieke oorzaken van de problemen van deze tijd, maar wij willen er wel de
nadruk op leggen dat een analyse van de problemen van de mensheid die geen
aandacht besteedt aan de politieke omstandigheden waarin wij de komende decennia
zullen leven, van een volstrèkt naïeve benadering getuigt. Dit is bijvoorbeeld de
reden waarom wij het bij voorkeur over het ‘ecosysteem’ hebben, omdat in deze
term de relatie tussen de natuurlijke en de menselijke ecologie tot uiting komt.
‘Ecosysteem’ wil zeggen: de mens als zodanig in zijn georganiseerde samenleving,
de wisselwerking tussen de menselijke en de ecologische kringloop. Het is zinloos
om natuurlijke hulpbronnen als een eenheid te beschouwen, zonder daarbij in
aanmerking te nemen dat zij in zekere zin door de mens geproduceerd en uitgevonden
zijn. De mens heeft bijvoorbeeld koper gemaakt tot wat het is. Vóor de uitvinding
van de elektriciteit was koper een tamelijk onbelangrijk metaal dat maar weinig
toepassingen vond. Maar toen de mens eenmaal de elektriciteit ontdekt had werd
koper, dat tot op dat moment in vrijwel onbeperkte hoeveelheden voorhanden was,
een schaarsteartikel. Hetzelfde geldt voor aluminium. Als wij bereid zijn om de
daarvoor benodigde prijs in energie te betalen en in plaats van koper aluminium te
gebruiken, zou koper als elektriciteitsgeleider volstrekt overbodig worden.
In dat geval zouden wij de komende honderd jaar praktisch over onbegrensde

aluminiumvoorraden voor allerlei doeleinden beschikken.

Dat klinkt à la Herman Kahn.
Nee, dat is geen Herman Kahn, dat is een feit, dat door elke specialist op het gebied

van natuurlijke hulpbronnen zal worden bevestigd.

Over het geheel genomen maakt u een aanzienlijk optimistischer indruk dan de
schrijvers van het Rapport van de Club van Rome.
Ja en nee. In zekere zin ben ik inderdaad optimistisch. Wanneer wij onze

hulpbronnen rationeel gebruiken, is er van een tekort geen sprake. Doen wij dat niet,
dan is een catastrofe in de zin van het beeld dat het Rapport van de Club van Rome
schetst, onvermijdelijk.
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Bedoelt u met een rationeel gebruik van hulpbronnen een rationeel gebruik in politieke
zin?
Ja, inderdaad. Ik bedoel ermee dat wij niet moeten vergeten dat onze arme planeet
niet uit éen, maar uit twee werelden bestaat, en dat een wereldomvattende crisis
onvermijdelijk is wanneer onze waarden en produktiestelsels niet rationeel
georganiseerd worden en in fundamentele overeenstemming met ons ecosysteem
verkeren.
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E.A. Ayandele

Professor Emmanuel Ayenkanmi Ayandele werd op 12 oktober 1936 in
Ogbomosho, Nigeria, geboren. Hij studeerde in Nigeria zelf en later aan
het King's College van de Londense universiteit. In 1969 volgde zijn
benoeming als hoogleraar in de geschiedenis aan de universiteit van Ibadan:
In 1972 werd hij directeur van de faculteit der geschiedenis aan dezelfde
universiteit. Hij schreef een aantal boekwerken, waaronder African
Exploration andHumanUnderstanding (EdinburghUniversity Press 1972)
en The Educated Elite in Nigerian Society (Ibadan University Press 1974).
Professor Ayandele is lid van de Club van Rome.

Bent u het met mij eens dat dit symposium (Tokio, oktober 1973) van de Club van
Rome zijn aandacht niet meer hoofdzakelijk op statistieken en computers richt, maar
steeds meer op de fundamentele problemen waarmee de mensheid op deze aarde
geconfronteerd wordt, en dat de Club er zich hoe langer hoe meer van bewust wordt
dat geen probleem zo dringend en zorgwekkend is als de kloof tussen arm en rijk?
Inderdaad, maar voordat ik op uw vraag inga, wil ik eerst een paar algemene
opmerkingen maken over de Club van Rome, waar ik me gelukkig prijs lid van te
zijn. Sinds ik tot dit college ben toegetreden - zo'n twee en een half jaar geleden -
ben ik zeer getroffen door een groot aantal concrete aspecten rond deze organisatie.
Als historicus ben ik allereerst onder de indruk van het feit dat zoveel mensen,

afkomstig uit totaal verschillende delen van de wereld, zich zo betrokken voelen bij
de enorme problemen die zijn voortgekomen uit de successen die de mens op
wetenschappelijk en technologisch gebied heeft geboekt. Of anders gezegd, dat al
deze leden van de Club van Rome geen slaaf zijn geworden van prestaties die de
mens in sommige opzichten duidelijk veel materieel comfort hebben bezorgd. Niet
minder belangrijk is volgens mij dat de leden van de Club van Rome zich veel
rechtvaardiger hebben betoond dan hun voorgangers. Met voorgangers bedoel ik niet
de imperialisten, want dat is een veel te subjectieve term, ik gebruik liever het woord
koloniale heersers. Hun opvattingen over Afrika en de andere onderontwikkelde
delen van de wereld kwamen er namelijk in wezen op neer, dat zij deze als principieel
minderwaardig beschouwden, waardoor zij het ook niet nodig vonden om ze bij de
oplossing van enig probleem van wereldomvattende aard te betrekken. De Club van
Rome is een zeer belangrijke organisatie en heeft volledig begrip voor deze kwestie.
De leden van de Club zijn zich wel bewust dat de problemen die onderdeel van de
‘problématique’ vormen in wezen algemeen menselijk zijn en niet kunnen worden
opgelost door alleen een beroep te doen op de wijsheid en vindingrijkheid van de
mensen in het ontwikkelde deel van de planeet, zonder daarbij de bevolking van de
onderontwikkelde landen te raadplegen.
Het gaat daarbij trouwens om heel wat meer dan alleen maar
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raadplegen. Binnen de Club van Rome discussiëren wij volledig op voet van
gelijkheid. Wij voelen ons een eenheid. Heel vaak gaan wij volledig spontaan, zeer
broederlijk met elkaar om. Wij benaderen problemen naar hun specifieke inhoud,
zonder ons daarbij ook maar in het minst bewust te zijn van onze verschillende
geografische, raciale of etnische achtergronden. Dit is in mijn ogen uiterst belangrijk.
Niet alleen uit moralistische overwegingen, ook al ben ik misschien als gevolg van
mijn opvoeding over het algemeen moralistisch ingesteld; maar vooral omdat ik op
grond vanmijn opvatting van de geschiedenis, mijn beeld van demens, de hypothese
heb - en het is in feite meer dan een hypothese, het is een soort stelregel - dat mensen
waar en hoe zij ook leven in de allereerste plaats mensen zijn, en dat hun onderlinge
verschillen in wezen van geografische en ecologische aard zijn. Ik ben van mening
dat toevallige omstandigheden als huidskleur en andere etnische kenmerken volstrekt
onbelangrijk zijn en niets afdoen aan het principe dat alle mensen biologisch gezien
gelijk zijn.
De Club van Rome - dit werd me sedert de eerste vergadering die ik in Montreal

in 1971 bijwoonde, steeds duidelijker - vormt bij haar benadering van
wereldomvattende problemen in wetenschappelijke termen een volstrekte eenheid.
Dit is volgens mij zeer belangrijk en het zou een voorbeeld moeten zijn voor andere
internationale organisaties. Wij gaan volledig onbevangen met elkaar om. Andere
professionele organisaties zijn vaak subjectief en discriminerend, ommaar te zwijgen
van de Verenigde Naties - commissies, die broedplaatsen zijn van politieke intriges,
enzovoorts.
Ik geloof dat het goed zou zijn als de buitenwereld besefte dat de Club van Rome

een organisatie is die niet uit verschillende vakjes bestaat, of anders gezegd, die er
voor zover ik weet geen vooroordelen op na houdt.

Zoals de psycholoog Gordon Allport eens stelde: ’Een atoom valt makkelijker te
splitsen dan een vooroordeel.’
Precies Wat de buitenwereld ook zou moeten weten is dat de leden van de Club

van Rome op planetaire leest geschoeid zijn. Planetair in praktische zin, dat wil
zeggen dat zij een bepaalde opvatting over een wereldburgerschap gestalte proberen
te geven. Ik denk daarbij onwillekeurig aan de stoïcijnen uit de achtste eeuw voor
Christus, die aanvankelijk beweerden burgers van het heelal te zijn. Ik heb niet de
bedoeling om de leden van de Club van Rome te romantiseren, maar ik geloof dat
zij werkelijk wereldburgers zijn. U kunt zich er zelf van vergewissen dat de vele
problemen waarmee zij zich de afgelopen vijf jaar hebben beziggehouden niet op
een beperkt doel gericht waren, maar ook werkelijk vanuit een zorg voor de wereld
als geheel benaderd werden en op wereldomvattende schaal geprojecteerd zijn.
Als we het over de crisis van de mensheid hebben, de eerste leus die door de

stichter van de Club, Aurelio Peccei, gebruikt werd, en we de fundamentele problemen
waarmee de mensheid geconfron-
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teerd wordt proberen vast te stellen, komen we al snel op het probleem van de
hulpbronnen. Moeten wij in deze tijd egoïstisch zijn? Moeten wij onze honger
bevredigen en de hulpbronnen van de aarde op zo rationeel mogelijke wijze
exploiteren? Moeten de mensen zich in zo'n tempo voortplanten dat er binnenkort
meer mensen zijn dan de wereld kan voeden? Hoe moeten we de Groene Revolutie
doorvoeren? Dit zijn een aantal fundamentele problemen die alle mensen aangaan,
ongeacht godsdienst, huidskleur of afkomst. De Club van Rome heeft geprobeerd
deze problemen aan te pakken. Daarbij hebben haar ledenmeer op het oog dan alleen
onze huidige generatie. Als zij egoïstisch waren zouden zij zich niet zoveel moeite
geven om over een tijd te denken waarin zij zelf al lang met hun voorouders verenigd
zullen zijn. Ik geloof dat onzelfzuchtigheid een van hun meest kenmerkende
eigenschappen is.

Aurelio Peccei heeft me eens verteld hoe graag hij iets constructiefs voor zijn
kleinkinderen en voor kinderen in het algemeen zou willen doen.
Zo'n soort altruïsme tref je echt niet vaak aan in organisaties. Voor zover ik weet

is het ook nauwelijks de manier waarop de mensheid zich in de geschiedenis
gewoonlijk gedragen heeft. U heeft onze besprekingen van de afgelopen drie dagen
hier in Tokio bijgewoond en u heeft zelf kunnen constateren hoe wij tijdens onze
discussies allemaal een spontaan altruïsme aan de dag leggen.

Volgens mij is dat voor een belangrijk deel te danken aan het leiderschap en de
persoonlijkheid van Aurelio Peccei. Zo is nu eenmaal de manier waarop hij
functioneert. Hij is de ziel van alles.
Om nu in te gaan op uw vraag wat ik van de afgelopen dagen in Tokio vond - ik

geloof dat onze gesprekken over de energiecrisis en de kwestie van de
voedselproduktie, waaraan ook experts deelnamen die geen lid zijn van de Club van
Rome, uiterst nuttig zijn geweest, omdat de Club van Rome, die in wezen een
braintrust is, haar standpunten niet op abstracties baseert, maar op empirische
gegevens die vanuit alle delen van de wereld bijeengebracht worden.
Maar u heeft gelijk, ik voel me vaak overweldigd door de hartstocht waarmee

Aurelio Peccei zich voor deze zo uiterst positieve zaak inzet.

Hij wil ook geen enkele lof voor alles wat hij doet, en waarschijnlijk zou hij het
allerminst prettig vinden als hij wist dat wij er nu hier over praatten.
Misschien niet. Maar hij is werkelijk het brein achter deze hele beweging.

Heeft u het met uw studenten in Ibadan ook over de Club van Rome gehad?
Nee, zeer welbewust niet. Alles heeft namelijk zijn tijd. De mensen
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in de ontwikkelingslanden verkeren op 't ogenblik in het stadium dat je, voordat je
met een programma komt, er eerst heel zeker van moet zijn dat ze er ook aan willen.
De taal en de strekking van een studie als het Rapport van de Club van Rome -

Zou de meeste Afrikanen als Chinees in de oren klinken.
Precies. Het Rapport zou zeer veel toelichting nodig hebben om in Afrika met

enig succes gepresenteerd te kunnen worden. Het zou enigszins illusoir zijn om zo'n
soort taal en zo'n soort strekking in ons werelddeel te introduceren. De politieke
instincten zijn in Afrika als gevolg van de lange imperialistische en koloniale
overheersing zeer sterk ontwikkeld. Afrikanen zijn er dan ook van nature toe geneigd
om een organisatie, die voornamelijk door mensen uit het ontwikkelde deel van de
wereld geleid wordt, te wantrouwen. Dat hoeft ook nauwelijks verbazing te wekken.
Zelfs in de ontwikkelde landen zijn er mensen die de Club van Rome op ideologische
gronden wantrouwen; zo worden de leden van de Club door sommigen bijvoorbeeld
als samenzweerders tegen hun eigen welvarende klasse beschouwd. U kunt zich dus
wel voorstellen hoe de meeste Afrikanen zouden reageren op het beeld dat door rijke
westerlingen in het Rapport naar voren wordt gebracht. De strekking ervan zou nooit
tot de bevolking doordringen.
Ik heb veel over deze kwestie nagedacht, en ik ben tot de conclusie gekomen dat

de beste manier om het programma van de Club van Rome aan Afrika te verkopen
is, om eerst belangstelling te wekken bij de politieke leiders en met hen de punten
van algemeen belang te bespreken. Dat betekent niet - en ik wil dat met nadruk stellen
- dat het Afrikaanse publiek zo naïef is als sommige mensen schijnen te denken. Wij
bezitten van nature een ongelooflijk vermogen om bepaalde kwesties te begrijpen,
maar deze dienen wel op het juiste tijdstip en op de juiste manier naar voren te worden
gebracht. Het zou een verkeerde tactiek zijn om het grote publiek via de populaire
pers met de strekking van wat de Club van Rome doet te overvallen, zonder eerst
zorgvuldig de weg vrij te hebben gemaakt. Zonder gedegen voorbereiding zouden
de massa's in de Club van Rome niet meer dan een neokolonialistisch komplot zien,
temeer omdat de Club uit zakenmensen, geleerden en politici uit andere delen van
de wereld bestaat.

Ik moest onwillekeurig aan de heersende hongersnood in Centraal-Afrika denken
toen ik de overladen dinertafels en buffetten zag op de hoogste verdieping van het
Imperial Hotel hier in Tokio, waar de deelnemers aan het symposium van de Club
van Rome zich te goed deden aan de kostbaarste heerlijkheden.
Inderdaad. Dat toont n voor de zoveelste maal de kloof die er heerst tussen degenen

die de crisis van de mensheid bespreken, zoals de Club van Rome, en degenen die
deze crisis beleven zoals de bewoners van het zuidelijk deel van de Sahara, die op 't
ogenblik de ont-
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stellende honger in die gebieden aan den lijve moeten ondervinden. Dat was tussen
haakjes ook het punt dat de Poolse afgevaardigde naar het symposium, professor
Adam Schaff, steeds weer naar voren bracht.

Samen met zijn Poolse collega Josef Pajestka en vele Latijns-Amerikaanse
gedelegeerden.
Weet u, wij ontvangen in Nigeria vaak brochures, ons toegestuurd door

buitenlanders, die ons ongetwijfeld met de beste bedoelingen duidelijk willen maken
dat de Afrikaanse tropen het gevaar lopen binnenkort overbevolkt te raken. Daarmee
vertellen zij de Nigeriaanse lezers echter niets nieuws. Maar omdat deze alarmerende
geluiden uit het buitenland komen zijn de meeste Nigerianen en demeeste Afrikanen
in het algemeen geneigd, om al het gepraat hierover als een blanke samenzwering
te zien. Zij kunnen tenslotte echt wel hun eigen bevolking per land in verhouding tot
zijn geografische en fysieke grootte zelf berekenen. Zo komen ze bijvoorbeeld tot
de wedervraag ‘En Nederland dan?’, omdat zij weten dat Nederland een van de
dichtstbevolkte landen ter wereld is.

Maar de Nederlanders krijgen van andere Nederlanders te horen dat hun huidige
bevolking van ruim dertien miljoen tot hoogstens tien miljoen moet worden
teruggebracht.
Als het Rapport van de Club van Rome zonder meer aan de openbare mening van

de Afrikanen zou worden voorgelegd -

Zou het een tegengesteld effect hebben.
Inderdaad. De Afrikanen zouden zeggen: ‘De blanken willen niet dat wij ons

vermenigvuldigen.Maar de geschiedenis toont aan dat zij dat zelf wel hebben gedaan.
Omdat Engeland overbevolkt raakte hebben de Britten zich over de hele aardbol
verspreid tot Noord-Amerika, Zuid-Afrika en Australië toe.‘ Dit is misschien niet
helemaal waar, maar het is wel de logische conclusie die Afrikanen eruit zouden
trekken. De Nigeriaanse bevolking wordt geschat op zo'n zestig, vijfenzestig miljoen,
met andere woorden, ongeveer hetzelfde inwonersaantal als Groot-Brittannië. Maar
Nigeria is viermaal zo groot als Engeland. De Nigerianen kunnen op 't ogenblik
onmogelijk inzien dat zij in zo'n netelige situatie verkeren als beweerd wordt door
mensen, die zich ernstig zorgen maken over de bevolkingsgroei, zoals de leden van
de Club van Rome, die hun oordeel bijna uitsluitend op de situatie in de blanke landen
baseren.
De manier waarop Afrikanen tegenover het schrikbeeld van de overbevolking

staan, kan alleen begrepen worden vanuit de levensfilosofie die zij ten opzichte van
hun traditionele omgeving bezitten. Wat is de filosofie van de Afrikanen? In de
allereerste plaats beschouwt de doorsnee Afrikaan zichzelf niet als arm. Afrikaanse
boeren zijn altijd afgemeten aan de normen van de mensen die ze bestudeerden. Het
idee dat Afrikaanse boeren in verschrikkelijke ar-
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moede leven, komt voort uit de denkwijze van de rijke inwoners uit ontwikkelde
landen, die zeker niet altijd even gelukkig zijn als de zogenaamde arme volkeren
met wier lot zij zo begaan zijn. Ik ben zelfs geneigd te veronderstellen dat vele
Afrikanen zichzelf in kwalitatief en geestelijk opzicht rijker achten dan een groot
deel van de bevolking van de zogenaamde rijke landen, hun geletterde tegenhangers.

Zij zien een toekomst om naar toe te leven, omdat zij hun landen naar moderne
maatstaven kunnen opbouwen.
Als u met ‘zij’ de ontwikkelde elite bedoelt, zou ik zeggen: ‘ja’. Maar ik heb het

tot nu toe nog alleen maar gehad over de ongeletterde massa's, die nog steeds de
meerderheid vormen, en die nog nauwelijks door westerse gewoonten en opvattingen
zijn aangetast. Als ontwikkelde Afrikaan onderschrijf ik het credo dat in uw vraag
besloten ligt. Maar dat geldt niet noodzakelijkerwijze voor de Afrikaanse
plattelandsbewoner. Dit is een punt dat ik met de meeste nadruk naar voren wil
brengen. De Afrikanen die zich met kwesties als gezinsplanning bezighouden zijn
intellectuelen zoals ik. Het is echter overbodig om deze groep over de voordelen van
gezinsplanning te onderhouden. Deze voordelen zijn namelijk bekend en worden
algemeen onderschreven. Maar de doorsnee Afrikaan zou volledig verbijsterd en
letterlijk met stomheid geslagen zijn als je hem trachtte duidelijk te maken dat hij er
een klein gezin op na moest houden. Hij zou aan je verstandelijke vermogens
twijfelen. Aan deze houding ligt namelijk een diepgewortelde overtuiging ten
grondslag, dat een kind een goddelijke zegen is die niet verworpen of vernietigd mag
worden. Zo eenvoudig ligt de zaak in wezen. En zeg nu niet dat dit een primitieve
opvatting is, want de rooms-katholieke kerk denkt er net zo over! Het idee van
gezinsplanning raakt de heiligheid van het leven zelf.
De redenering van de ongeletterde Afrikaan is volmaakt logisch en er valt niets

aan af te dingen. Om hem heen is meer dan genoeg land om in cultuur te brengen.
En hoe meer kinderen je hebt, over des te meer mankracht beschik je om het land te
bebouwen. Ongeletterde Afrikanen houden nog steeds vast aan hun tradities en
godsdienstige opvattingen. En ik wil er daarbij opnieuw op wijzen dat zij tegen een
achtergrond waarbij zij blanken niet als beschaafde wezens beschouwen, zichzelf
niet zo arm achten als zij in de ogen van mensen uit Londen en New York misschien
wel zijn.

Maar toch zijn er in Nigeria enkele gezinsplanningsgroepen actief.
Mijn universiteit, de universiteit van Ibadan, houdt zich nu al een paar jaar met

gezinsplanning bezig, en gaat daarbij uit van de vraagstukken die wij in de Club van
Rome bestudeerd hebben. Het idee van gezinsplanning, dat geloof ik door een of
andere Amerikaanse stichting gesponsord wordt, heeft ook in Nigeria langzamerhand
vaste voet verworven, vooral bij de ontwikkelde elite.
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Op welk gebied, of op welke gebieden zou de Club van Rome volgens u kunnen
beginnen om ook in Afrika, via hun befaamde computermodelmethoden, speciale
studies op touw te zetten?
Allereerst een persoonlijk academisch vooroordeel, gebaseerd op mijn eigen
vakgebied, de geschiedenis. Ik geloof namelijk niet dat de mens in een computer valt
onder te brengen, of tot wiskundige componenten teruggebracht kan worden. De
mens is veel complexer en ondoorgrondelijker dan wij geneigd zijn aan te nemen,
en het vernuft van een computer is daartoe ontoereikend. Methodologisch gezien is
de modelmethode die op 't ogenblik door een deel van de geleerden met zoveel
hartstocht beleden wordt, gebaseerd op uitgangspunten waarin de mens geen centrale
plaats inneemt.Moeten we ons er dan ook over verwonderen dat machines tot dusver
op schrikbarende wijze gefaald hebben bij het oplossen van fundamentele menselijke
problemen die in het wezen van de mens verankerd liggen?
Wat ik bedoel is dat noch computermethoden, noch angstaanjagende

onheilsvoorspellingen, noch modellen, hoe rationeel en valide ze in theoretisch
opzicht ook mogen zijn, problemen als de uitputting van de hulpbronnen of de
zogenaamde overbevolking op kunnen lossen, zolang de mens het punt niet heeft
bereikt waarop instincten gebaseerd op stam, ras of natie, hoogmoedswaanzin,
hebzucht, koppig egoïsme en dergelijke definitief tot het verleden behoren.
Wat de Afrikaanse problemen betreft ben ik er niet van overtuigd dat de huidige

systeemdynamischemodellen op dit moment vanmeer dan potentieel belang kunnen
zijn. Bijvoorbeeld: gezien de enorme reserves aan delfstoffen en bossen waarover
Afrika beschikt, lijdt het geen twijfel dat Afrika nog veel meer mensen kan herbergen
dan het nu doet. Omdat de industrialisering zich nog in de kinderschoenen bevindt,
is er geen sprake van een vervuilingsprobleem van enige omvang. Het vage streven
naar een hoogwaardiger bestaan, waarin de mens niet langer meer onder de tirannie
van het laag-bij-de-grondse materialisme gebukt gaat, zoals dat nu vooral in Japan
onweerstaanbaar om zich heen grijpt, is een verschijnsel dat in Afrika, een continent
dat nog steeds overwegend agrarisch, traditionalistisch en vanuit westers standpunt
gezien analfabetisch is, nog in het verre verschiet ligt.
Afrikaanse problemenmoeten op een anderemanier enmet anderemethodologische

uitgangspunten worden aangepakt. Wat is de Afrikaanse crisis? Deze komt in het
kort op het volgende neer: hoe kunnen wij de technologie voor een maximale
economische groei en een hoogwaardiger bestaan aanwenden, zonder dat dit leidt
tot de mensonwaardige sociale problemen die Europa en Noord-Amerika hebben
geteisterd? En hoe kunnenwij in de loop van dit proces van economische ontwikkeling
en industrialisering de geestelijke kenmerken van het traditionele Afrikaanse bestaan
in stand houden? Dit maakt misschien een weinig realistische indruk, en lijkt een
poging om op het zaaisel te bezuinigen zonder aan de oogst te verliezen.
Maar de Afrikaanse crisis wordt nog verder gecompliceerd door
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de zware last van het neokolonialisme, de natuurlijke en dodelijke opvolger van het
kolonialisme, waardoor Afrika en deAfrikanen nog steeds uitgebuit en leeggeplunderd
worden door de ‘ontwikkelde’ volkeren van deze planeet, voornamelijk ten eigen
bate.
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Teng Hsiao-ping

Vice-premier Teng Hsiao-ping werd in 1904 in Kwangan in de provincie
Sze-tsjwan in China geboren. Op zestienjarige leeftijd trad hij in de
voetsporen van Chou En-lai en vertrok voor verdere studie naar Frankrijk.
Hij leerde Chou in Parijs kennen. Hij keerde via Moskou naar zijn land
terug en sloot zich aan bij de guerrillastrijdkrachten, die in 1939 in de
provincie Kwangsi opereerden. In 1935 nam hij als politieke commissaris
deet aan de legendarische voettocht van Mao Tse-tung in de richting van
Noord-China. In 1956 vindt men Teng terug in Peking als
secretaris-generaal van de partij en lid van het zes man tellende Centraal
Comité. Dat zelfde jaar woonde hij samen met partijleider Mao het 20ste
congres van de Sowjet-communistische partij inMoskou bij, alwaar Nikita
S. Khrushchev de politiek van Stalin veroordeelde. Tijdens de Culturele
Revolutie werd Teng een geliefkoosd doelwit van de Rode Garde. Hij
werd bespot als liefhebber van bridge en hij zou reizenmaken in particulier
gereserveerde wagons. Hij werd verder bekritiseerd omdat hij tiit dure
restaurants in Peking hors d'oeuvres thuis zou hebben laten bezorgen. In
1967 zou hij hebben toegegeven contrarevolutionaire gedachten te hebben
gehad. Plotseling verscheen Teng op 12 april 1973 weer in het openbaar
in Peking tijdens een staatsbanket en éen jaar later arriveerde hij in New
York om de hier volgende rede af te steken.1

De auteur tekent bij dit interview aan: Op alle mogelijke manieren is
getracht ook enkele Chinese deskundigen op het gebied van de
milieuproblematiek, zoals de leider van de Chinese delegatie naar de
Stockholmse milieuconferentie van 1972, Tang-ke, te inverviewen.
Herhaalde schriftelijke verzoeken hiertoe door mijn uitgever bij de Chinese
ambassade in Den Haag bleven straf onbeantwoord. Ook een benadering
van de autoriteiten in Peking met behulp van het ministerie van
Buitenlandse Zaken in Den Haag en de Nederlandse ambassade in Peking
bleven vruchteloos. Desalniettemin heb ik gemeend het Chinese standpunt
niet in deze serie te mogen laten ontbreken, om welke reden ik de
redevoering van vice-premier Teng Hsiao-ping op de
grondstoffenconferentie van de Verenigde Naties in New York in april
1974, volgens de tekst, uitgegeven door de Chinese ambassade in Den
Haag, integraal in deze serie opneem.

Mijnheer de voorzitter,
De speciale zitting van de algemene vergadering van de Verenigde Naties over

de problemen van grondstoffen en ontwikkeling, op voorstel van president Houari
Boumedienne van de Revolutionaire Raad van de Democratische Volksrepubliek
Algerije en gesteund door de grote meerderheid van de landen van de wereld, is op
succesvolle wijze bijeengeroepen. Dit is voor het eerst in de negenentwintig jaar
sinds de oprichting van de Verenigde Naties dat er een zitting gehouden werd speciaal
om de belangrijke kwestie te bespreken van verzet tegen imperialistische uitbuiting

1 Zie ook: Joseph Lelyveld, ‘Top Chinese who made come-back’ in de New York Times
van 11 april 1974.

Willem Oltmans, Grenzen aan de groei (deel 2)



en plundering en van het tot stand brengen van een verandering in de internationale
economische betrekkingen. Hieruit blijkt dat er diepgaande veranderingen hebben
plaatsgevonden in de internationale situatie. De Chinese regering spreekt haar
hartelijke gelukwensen uit ter
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gelegenheid van de bijeenroeping van deze zitting en spreekt de hoop uit dat deze
een positieve bijdrage zal leveren tot het versterken van de eenheid van de
ontwikkelingslanden, het waarborgen van hun nationale economische rechten en
belangen en tot het bevorderen van de strijd van alle volkeren tegen het imperialisme
en vooral het hegemonisme.
Op dit ogenblik is de internationale situatie zeer gunstig voor de

ontwikkelingslanden en de volkeren van de wereld. De oude orde, gebaseerd op
kolonialisme, imperialisme en hegemonisme wordt steeds verder ondermijnd; zij
schudt op haar grondvesten. De internationale betrekkingen zijn drastisch aan het
veranderen. De gehele wereld bevindt zich in beroering en onrust. De situatie is er
een van ‘grote wanorde onder de hemel’, zoals wij Chinezen zeggen. Deze ‘wanorde’
is een manifestatie van het feit, dat alle fundamentele tegenstellingen in de wereld
van vandaag zich toespitsen. Hierdoor worden de desintegratie en het verval van de
decadente reactionaire krachten versneld en het ontwaken en de groei van de nieuw
naar voren komende krachten onder de volkeren gestimuleerd.
In deze situatie van ‘grote wanorde onder de hemel’ zijn alle politieke krachten

in de wereld op drastische wijze verdeeld en hergegroepeerd door langdurige
krachtmetingen en strijd. Een groot aantal Aziatische, Afrikaanse en
Latijns-Amerikaanse landen hebben de een na de ander de onafhankelijkheid
verworven en zij spelen een steeds grotere rol in internationale aangelegenheden.
Als gevolg van het feit dat het sociale imperialisme de kop opstak bestaat het
socialistische kamp dat een tijd bestond na de TweedeWereldoorlog niet langer. Ten
gevolge van de wet van de onevenwichtige ontwikkeling van het kapitalisme valt
het westerse imperialistische blok ook uiteen. Uitgaande van de veranderingen in de
internationale betrekkingen bestaat de wereld op het ogenblik in feite uit drie delen,
of drie werelden, die zowel onderling verbonden zijn als in tegenstelling tot elkaar
staan. De Verenigde Staten en de Sowjet-Unie vormen de Eerste Wereld, de
ontwikkelingslanden in Azië, Afrika, Latijns-Amerika en andere gebieden vormen
de Derde Wereld. De ontwikkelde landen tussen deze beide vormen de Tweede
Wereld.
De twee supermogendheden, de Verenigde Staten en de Sowjet-Unie streven

tevergeefs naar de wereldhegemonie. Elk van hen tracht op zijn eigen wijze de
ontwikkelingslanden van Azië, Afrika en Latijns-Amerika onder zijn heerschappij
te brengen en zij trachten tegelijkertijd de ontwikkelde landen te tiranniseren, die in
kracht niet hun gelijke zijn.
De twee supermogendheden zijn de grootste internationale uitbuiters en

onderdrukkers van vandaag. Zij zijn de bron voor een nieuwe wereldoorlog. Allebei
bezitten zij grote aantallen kernwapens. Zij houden een hevige bewapeningswedloop,
stationeren massale strijdkrachten in het buitenland en richten overal militaire bases
op, waarbij zij de onafhankelijkheid en veiligheid van alle naties bedreigen. Allebei
gaan zij voort andere landen te onderwerpen aan hun overheersing, subversieve
activiteiten, inmenging of agressie. Zij buiten beide andere landen economisch uit,
plunderen hun rijkdommen en maken zich meester van hun natuurlijke hulpbronnen.
De ene supermogendheid die pronkt met
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het etiket socialisme heeft een bijzonder kwaadaardige wijze van tiranniseren van
anderen. Zij heeft haar strijdkrachten gestuurd om haar ‘bondgenoot’ Tsjechoslowakije
te bezetten en aangezet tot de oorlog om Pakistan te verbrokkelen. Zij houdt zich
niet aan haar woord en is verraderlijk; zij is zelfzuchtig en kent geen scrupules.
De kwestie van de ontwikkelde landen die zich tussen de supermogendheden en

de ontwikkelingslanden bevinden is gecompliceerd. Sommige onder hen onderhouden
nog kolonialistische betrekkingen van de een of andere aard met landen van de Derde
Wereld en een land als Portugal zet zelfs zijn barbaarse koloniale overheersing voort.
Er moet een eind gemaakt worden aan deze stand van zaken. Tegelijkertijd worden
al deze ontwikkelde landen in verschillende mate overheerst, bedreigd of
getiranniseerd door de ene supermogendheid of de andere. Sommige van hen zijn in
feite door een supermogendheid teruggebracht tot een afhankelijke positie, onder
het voorwendsel dat zij tot haar zogenaamde ‘familie’ behoren. Al deze landen hebben
in verschillende mate de behoefte de knechting en overheersing door de
supermogendheden af te werpen en hun nationale onafhankelijkheid en de
onschendbaarheid van hun soevereiniteit te waarborgen.
De talrijke ontwikkelingslanden hebben lang geleden onder kolonialistische en

imperialistische onderdrukking en uitbuiting. Zij hebben politieke onafhankelijkheid
verworven; toch zien zij zich allen voor de historische taak gesteld met de
overblijfselen van het kolonialisme af te rekenen, de nationale economie te
ontwikkelen en de nationale onafhankelijkheid te consolideren. Deze landen omvatten
een uitgestrekt grondgebied, hebben een uitgebreide bevolking en zijn rijk aan
natuurlijke hulpbronnen. Daar zij onder zeer zware onderdrukking geleden hebben
koesteren zij een zeer sterk verlangen om zich te verzetten tegen onderdrukking en
streven zij naar bevrijding en ontwikkeling. In de strijd om nationale bevrijding en
onafhankelijkheid hebben zij een enormemacht getoond en voortdurend schitterende
overwinningen behaald. Zij vormen een revolutionaire beweegkracht die het wiel
van de wereldgeschiedenis voortbeweegt en zij zijn de voornaamste kracht in de
strijd tegen kolonialisme, imperialisme en vooral tegen de supermogendheden.
Aangezien de twee supermogendheden streven naar wereldhegemonie bestaat er

tussen hen een tegenstelling die niet bij te leggen valt; de een overweldigt de ander
of wordt overweldigd. Hun compromis en geheime verstandhouding kan slechts
gedeeltelijk, tijdelijk en betrekkelijk zijn, terwijl hun naijver alomvattend, permanent
en absoluut is. Uiteindelijk zijn de zogenaamde ‘evenwichtige vermindering van
strijdkrachten’ en de ‘beperking van de strategische bewapening’ slechts holle frasen,
want in feite is er geen ‘evenwicht’, noch kan er ookmaar sprake zijn van ‘beperking’.
Zij kunnen bepaalde overeenkomsten tot stand brengen, maar hun overeenkomsten
zijn slechts schijn en bedrog. Au fond streven zij naar uitgebreidere en heftigere
naijver. De naijver tussen de supermogendheden strekt zich uit over de gehele aarde.
In strategisch opzicht ligt Europa in het brandpunt van hun naijver, waar zij zich
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voortdurend in gespannen confrontatie bevinden. Zij intensiveren hun rivaliteit in
het Midden-Oosten, de Middellandse Zee, de Perzische Golf, de Indische Oceaan
en de Stille Oceaan. Zij spreken dagelijks over ontwapening maar zijn in feite
betrokken in een bewapeningstoename. Dagelijks spreken zij over ‘ontspanning’
maar zij creëren in feite spanning.Waar zij met elkaar wedijveren, ontstaat beroering.
Zolang er imperialisme en sociaal imperialisme bestaat zal er zeker geen rust in de
wereld zijn, noch zal er ‘blijvende vrede’ bestaan. Zij zullen óf elkaar bestrijden, óf
de volkeren zullen revolutie maken. Het is zoals voorzitter Mao Tse-tung heeft
gezegd: ‘Het gevaar van een nieuwe wereldoorlog bestaat nog steeds, en de volkeren
van alle landen moeten er zich op voorbereiden. Maar revolutie is de voornaamste
trend in de wereld van vandaag.’
De twee supermogendheden hebben hun eigen antithese geschapen. Door hun

wijze van handelen, waarbij de groten de kleinen tiranniseren, de sterken heersen
over de zwakken en de rijken de armen onderdrukken hebben zij krachtig verzet
opgewekt in de Derde Wereld en bij de volkeren van de gehele wereld. De volkeren
van Azië, Afrika en Latijns-Amerika hebben nieuwe overwinningen behaald in hun
strijd tegen kolonialisme, imperialisme en vooral tegen hegemonisme. De volkeren
van Indo-China rukken voortdurend op in hun strijd tegen de imperialistische agressie
van de Verenigde Staten en voor de nationale bevrijding. In de vierde oorlog in het
Midden-Oosten hebben de volkeren van de Arabische landen en Palestina de
overheersing door de twee super-mogendheden en de status van ‘geen oorlog, geen
vrede’ doorbroken en een geweldige overwinning behaald op de Israëlische agressors.
De strijd van de volkeren van Afrika tegen imperialisme, kolonialisme en
rassen-discriminatie ontwikkelt zich in de diepte. De Republiek Guinee-Bissau werd
op roemvolle wijze geboren te midden van de vlammen van gewapende strijd. De
gewapende strijd en de massabewegingen, uitgevoerd door de volkeren van
Mozambique, Angola, Zimbabwe, Namibië en Azania tegen de Portugese koloniale
heerschappij en het blanke racisme in Zuid-Afrika en Zuid-Rhodesië boeken krachtige
vooruitgang. De strijd ter verdediging van de zeerechten, begonnen door de
Latijns-Amerikaanse landen hebben zich ontwikkeld tot een wereldomvattende strijd
tegen de hegemonie op de zeeën van de twee supermogendheden. De 10de vergadering
van staats- en regeringshoofden van de Organisatie voor Afrikaanse eenheid, de 4de
topconferentie van niet-gebonden landen, de Arabische topconferentie en de
Islamitische topconferentie spraken achtereenvolgens een strenge veroordeling uit
van imperialisme, kolonialisme, neokolonialisme, hegemonisme, zionisme en racisme.
Zij gaven zo blijk van de krachtige wil en de vastberadenheid van de
ontwikkelingslanden, hun eenheid te versterken en elkaar te steunen in hun
gemeenschappelijke strijd tegen de gehate vijanden. De strijd van de landen en
volkeren van Azië, Afrika en Latijns-Amerika die golf na golf oprukt heeft de
fundamentele zwakte onthuld van het imperialisme en vooral van de
supermogendheden, die naar buiten sterk zijn maar van binnen zwak. Hun strijd heeft
hevige klappen toegebracht aan de
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wilde ambities van de supermogendheden, die de wereld willen overheersen.
Het hegemonisme en de machtspolitiek van de twee supermogendheden hebben

het heftige misnoegen gewekt van de ontwikkelde landen van de Tweede Wereld.
Van dag tot dag neemt de strijd van deze landen tegen de overheersing door de
supermogendheden, inmenging, intimidatie, uitbuiting en het afschuiven van
economische crises toe. Hun strijd heeft eveneens een belangwekkende uitwerking
op de ontwikkeling van de internationale situatie.
Talloze feiten tonen aan dat alle opvattingen, die getuigden van overschatting van

de kracht van de twee hegemonistische mogendheden en van onderschatting van de
kracht van de volkeren, ongegrond zijn. Het zijn niet de een of twee supermachten
die krachtig zijn; werkelijk krachtig zijn de Derde Wereld en de volkeren van alle
landen die zich verenigen en die de durf hebben te vechten, de durf te overwinnen.
Aangezien talrijke landen en volkeren van de Derde Wereld in staat waren door
langdurige strijd politieke onafhankelijkheid te verwerven, zullen zij zeker ook in
staat zijn op deze basis door aanhoudende strijd een diepgaande verandering tot stand
te brengen in de internationale economische betrekkingen die gebaseerd zijn op
ongelijkheid, overheersing en uitbuiting. Op deze wijze kunnen zij de essentiële
voorwaarden scheppen voor de onafhankelijke ontwikkeling van hun nationale
economie door hun eenheid te versterken en zich te verbinden met andere landen die
onderworpen zijn aan de tirannie van de supermogendheden alsmedemet de volkeren
van de gehele wereld, met inbegrip van de volkeren van de Verenigde Staten en de
Sowjet-Unie.

Mijnheer de voorzitter,
De essentie van de problemen van grondstoffen en ontwikkeling is de strijd van

de ontwikkelingslanden om hun staatssoevereiniteit te verdedigen, hun nationale
economie te ontwikkelen en de plundering en overheersing door het imperialisme,
vooral door de supermogendheden, te bestrijden. Dit is een zeer belangrijk aspect
van de huidige strijd van de landen en volkeren van de Derde Wereld tegen
kolonialisme, imperialisme en hegemonisme.
Zoals wij allen weten hebben het kolonialisme en imperialisme in de afgelopen

paar eeuwen de volkeren van Azië, Afrika en Latijns-Amerika op niets ontziende
wijze geknecht en geplunderd. Zij buitten de goedkope arbeidskracht van de
plaatselijke bevolking en hun rijke natuurlijke hulpbronnen uit, legden een eenzijdige
economie op, gebaseerd op een enkel produkt, dwongen enormewinsten af door zich
meester te maken van de goedkope landbouw- en de minerale produkten, brachten
hun industriegoederen op de markt, wurgden de nationale industrie en voerden de
ruil van ongelijke waarden door. De rijkdom van de ontwikkelde landen en de armoede
van de ontwikkelingslanden zijn het resultaat van de kolonialistische en
imperialistische politiek van plundering.
In veel Aziatische, Afrikaanse en Latijns-Amerikaanse landen die
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politieke onafhankelijlkheid verworven hebbenworden de economische levensaderen
nog steeds in verschillende mate beheerst door het kolonialisme en imperialisme, en
de oude economische structuur is er niet wezenlijk veranderd. De imperialisten,
vooral de supermogendheden, passen neokolonialistische methoden toe om de
uitbuiting en plundering van de ontwikkelingslanden voort te zetten en te intensiveren.
Zij exporteren kapitaal naar de ontwikkelingslanden en bouwen daar een ‘staat in de
staat’ met behulp van internationale monopolieorganisaties als de ‘transnationale
maatschappijen’ om economische plundering en politieke inmenging uit te voeren.
Gebruik makend van hun monopoliepositie op de internationale markten behalen zij
fabelachtige winsten, door de exportprijzen van hun eigen produkten te verhogen en
lagere prijzen voor de grondstoffen van de ontwikkelingslanden af te dwingen.
Bovendien, nu de politieke en economische crises van het kapitalisme ernstiger
vormen aannemen en hun onderlinge concurrentie zich toespitst, intensiveren zij de
plundering van de ontwikkelingslanden verder door op hun schouders de economische
en monetaire crises af te schuiven.
Er moet op gewezen worden dat de supermogendheid die zichzelf een socialistisch

land noemt, geenszins minder bedreven is in de neokolonialistische economische
plundering. Onder de naam van zogenaamde ‘economische samenwerking’ en
‘internationale verdeling van de arbeid’ maakt zij gebruik van eigenmachtige
maatregelen om superwinsten af te dwingen bij haar ‘familie’. Bij het profiteren ten
koste van anderen is zij zo ver gegaan als men zelden heeft meegemaakt, zelfs in het
geval van andere imperialistische landen. De ‘gezamenlijke ondernemingen’ die zij
in sommige landen uitvoert onder de naam ‘hulp’ en ‘steun’ zijn in wezen kopieën
van transnationale maatschappijen. Gewoonlijk vraagt zij een hoge prijs voor
verouderde apparatuur en voor tweederangs wapens, die zij dan milt voor strategische
grondstoffen en landbouwprodukten van de ontwikkelingslanden. Door op grote
schaal wapens en munitie te verkopen is zij een internationale handelaar in de dood
geworden. Zij maakt vaak gebruik van de moeilijkheden van anderen om op
terugbetaling van schulden aan te dringen. In de recente oorlog in het Midden-Oosten
kocht zij Arabische olie tegen een lage prijs met de grote hoeveelheid buitenlandse
valuta die zij had verdiend door de handel in munitie, en daarna verkocht zij de olie
voor een hoge prijs, waar-door zij in een oogwenk schrikbarende winsten maakte.
Bovendien predikt zij de theorie van de ‘beperkte soevereiniteit’, beweert dat de
hulpbronnen van de ontwikkelingslanden internationaal eigendom zijn en beweert
zelfs dat ‘de soevereiniteit over de natuurlijke hulpbronnen in belangrijke mate
afhangt van het feit, in hoeverre de industrie van de ontwikkelingslanden in staat is
deze hulpbronnen te gebruiken’. Dit zijn door en door imperialistische drogredenen.
Zij zijn zelfs nogminder verborgen dan de zogenaamde ‘onderlinge afhankelijkheid’,
zoals die wordt aangeprezen door de andere supermogendheid, welke in feite een
instandhouding betekent van de relatie, waarbij de ene partij de andere uitbuit. Een
socialistisch land dat zijn naam trouw is dient het principe
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van internationalisme te volgen, oprecht steun en hulp te verlenen aan onderdrukte
landen en naties en hen te helpen bij de ontwikkeling van hun nationale economie.
Maar deze supermogendheid doet precies het tegenovergestelde. Dit is nog een bewijs
dat zij socialisme in woorden belijdt en imperialisme in daden bedrijft.
Plundering en uitbuiting door kolonialisme, imperialisme en vooral door de

supermogendheden maken de arme landen armer en de rijke landen rijker, waardoor
de kloof tussen beide groepen nog breder wordt. Imperialisme vormt de grootste
hindernis voor de bevrijding van de ontwikkelingslanden en voor hun vooruitgang.
De ontwikkelingslanden hebben volledig het recht een eind te maken aan het
economische monopolie en de economische plundering door het imperialisme, deze
hindernissen weg te vagen en alle noodzakelijke maatregelen te nemen om hun
economische hulpbronnen en andere rechten en belangen te beschermen.
De handelingen van het imperialisme en vooral van de supermogendheden kunnen

in geen enkel opzicht een belemmering vormen voor de triomfantelijke opmars van
de ontwikkelingslanden langs de weg van economische vrijwording. In de recente
oorlog in het Midden-Oosten gebruikten de Arabische landen, die tot een geheel
verenigd waren, de olie als een wapen waarmee zij een gevoelige klap toebrachten
aan het zionisme en aan degenen die het steunden. Zij handelden juist en terecht. Dit
was een baanbrekende actie, ondernomen door de ontwikkelingslanden in hun strijd
tegen het imperialisme. Deze versterkte in hoge mate de strijdlust van de volkeren
van de DerdeWereld en verminderde de arrogantie van het imperialisme. Zij doorbrak
de internationale economische monopoliepositie die lang gehandhaafd werd door
het imperialisme en bewees ten voile de macht van een verenigde strijd, gevoerd
door de ontwikkelingslanden. Als imperialistischemonopolies samen kunnen spannen
om naar willekeur de markten te manipuleren, tot groot nadeel van de vitale belangen
van de ontwikkelingslanden, waarom kunnen de ontwikkelingslanden zich dan niet
verenigen om het imperialistische monopolie te breken en hun eigen economische
rechten en belangen te verdedigen?De oliestrijd heeft het gezichtsveld van de volkeren
verruimd. Wat in de oliestrijd gebeurde moet en kan gedaan worden met andere
grondstoffen.
Verder moet erop gewezen worden dat de betekenis van de strijd van de

ontwikkelingslanden ter verdediging van hun natuurlijke hulpbronnen geenszins
beperkt blijft tot het economische vlak. Om verder te kunnen bewapenen,
oorlogsvoorbereidingen te treffen en te wedijveren om de wereldhegemonie moeten
de supermogendhedenwel op hebzuchtige wijze de hulpbronnen van deDerdeWereld
plunderen. Het is essentieel voor de ontwikkelingslanden, dat zij hun eigen
hulpbronnen beheren en beschermen, niet alleen voor de consolidatie van hun politieke
onafhankelijkheid en de ontwikkeling van hun nationale economie maar ook om de
bewapeningstoename en oorlogsvoorbereidingen van de supermogendheden te
bestrijden en te verhinderen dat de supermogendheden agressieoorlogen beginnen.
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Mijnheer de voorzitter,
Wij zijn van oordeel dat het waarborgen van de politieke onafhankelijkheid een

eerste vereiste is voor een land van de Derde Wereld om zijn economie te kunnen
ontwikkelen. Als de bevolking van een land politieke onafhankelijkheid heeft
verworven, heeft zij pas de eerste stap gezet, en zij moet voortgaan deze
onafhankelijkheid te consolideren, want er zijn nog steeds overblijfselen van het
kolonialisme in eigen land en nog steeds bestaat het gevaar van subversieve acties
en agressie door imperialisme en hegemonisme. De consolidatie van politieke
onafhankelijkheid is noodzakelijkerwijs een proces van herhaalde strijd. In laatste
instantie zijn politieke onafhankelijkheid en economische onafhankelijkheid
onscheidbaar. Zonder politieke onafhankelijkheid is het onmogelijk economische
onafhankelijkheid te verkrijgen; zonder economische onafhankelijkheid is de
onafhankelijkheid van een land onvolledig en onzeker.
De ontwikkelingslanden hebben grote mogelijkheden om hun economie op

onafhankelijke wijze te ontwikkelen. Zolang een land zich aanhoudende inspanningen
getroost in het licht van zijn eigen specifieke kenmerken en voorwaarden en het
voortgaat langs de weg van onafhankelijkheid en het steunen op eigen krachten, is
het zeer goed mogelijk dat het geleidelijk een hoog ontwikkelingsniveau bereikt, dat
nog nooit door vorige generaties bereikt werd bij de modernisering van de industrie
en de landbouw. De ideeën van pessimisme en hulpeloosheid die verspreid worden
door het imperialisme in verband met de ontwikkeling/van de ontwikkelingslanden
zijn allemaal ongegrond en worden met bijbedoelingen verspreid.
Met net steunen op eigen krachten bedoelen wij dat een land voornamelijk moet

steunen op de kracht en de wijsheid van de eigen bevolking, de eigen economische
levensaderen moet beheren, volledig gebruik moet maken van de eigen hulpbronnen,
zijn uiterste best moet doen om de voedselproduktie op te voeren en de nationale
economie stap voor stap op geplande wijze te ontwikkelen. De politiek van
onafhankelijkheid en het steunen op eigen krachten betekent geenszins dat deze
losgekoppeld moet zijn van de feitelijke voorwaarden van een land. In plaats daarvan
is het noodzakelijk dat er onderscheid wordt gemaakt tussen de verschillende
omstandigheden en dat ieder land zijn eigen wijze moet uitwerken, waarop het dit
steunen op eigen krachten toepast, in het licht van de specifieke omstandigheden. In
het huidige stadium moet een ontwikkelingsland dat zijn nationale economie wil
ontwikkelen in de eerste plaats zijn natuurlijke hulpbronnen in eigen hand houden,
en geleidelijk de beheersing door buitenlands kapitaal afschudden. In veel
ontwikkelingslanden maakt de produktie van grondstoffen een aanzienlijk deel uit
van de nationale economie. Als zij de produktie, het gebruik, verkoop, opslag en het
transport van grondstoffen in eigen hand kunnen nemen en ze tegen redelijke prijzen
kunnen verkopen op basis van gelijke handelsbetrekkingen in ruil voor een grotere
hoeveelheid goederen, noodzakelijk voor de groei van hun industriële en agratische
produktie, dan zullen zij in staat zijn stap voor stap de moeilijk-
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heden op te lossen waarmee zij geconfronteerd worden, en de weg effenen Iangs
welke zij zich spoedig kunnen vrijmaken van armoede en achtergebleven
ontwikk-eling.
Met steunen op eigen krachten wordt geenszins bedoeld dat men ‘zichzelf

afzondert’ en alle buitenlandse hulp afwijst. Wij hebben het altijd voordelig en
noodzakelijk geacht voor de ontwikkeling van de nationale economie, dat er tussen
landen uitwisseling plaatsvindt op economisch en technisch gebied, op basis van
respect voor de staatssoevereiniteit, gelijkheid en wederzijds voordeel, en dat er
benodigde goederen geruild worden om elkaars tekorten aan te vullen.
Op dit punt willen wij de nadruk vestigen op het speciale belang van economische

samenwerking tussen de ontwikkelingslanden. De landen van de Derde Wereld
deelden in het verleden een zelfde lot en zien zich nu geplaatst tegenover de
gemeenschappelijke taak van verzet tegen kolonialisme, neokolonialisme en
hegemonisme van de grote mogendheden, ontwikkeling van de nationale economie
en de opbouw van de respectievelijke landen. Er is alle reden voor ons om ons nauwer
aaneen te sluiten en er is geen reden om ons van elkaar te vervreemden. De
imperialisten en vooral de supermogendheden maken gebruik van tijdelijke
meningsverschillen onder ons ontwikkelingslanden, om tweedracht te zaaien en de
eenheid te verstoren, om hun manipulaties, overheersing en plundering te kunnen
voortzetten. Wij moeten volledig waakzaam blijven. Meningsverschillen tussen ons
ontwikkelingslanden kunnen zeer goed bijgelegd worden en moeten ook bijgelegd
worden, door overleg door de betrokken partijen.Wij zijn verheugd dat met betrekking
tot de oliekwestie de betrokken ontwikkelingslanden actieve pogingen doen en naar
geschikte wegen zoeken om een redelijke oplossing te vinden.
Wij, de ontwikkelingslanden, moeten elkaar niet alleen in politiek opzicht steunen

maar elkaar ook op economisch gebied helpen. Onze samenwerking is er een,
gebaseerd op werkelijke gelijkheid, en biedt ruime perspectieven.

Mijnheer de voorzitter,
De landen van de DerdeWereld eisen met kracht dat de huidige extreem ongelijke

internationale economische betrekkingen veranderd worden en zij hebben vele
redelijke voorstellen tot een hervorming gedaan.
De Chinese regering en het Chinese volk onderschrijven deze van harte en steunen

met kracht alle rechtvaardige voorstellen die door de landen van de Derde Wereld
ingediend werden.
Wij zijn van oordeel dat zowel bij politieke als economische betrekkingen de

landen nit moeten gaan van de vijf principes van wederzijds respect voor de
soevereiniteit en territoriale onschendbaarheid, wederzijdse non-agressie,
niet-inmenging in elkaars binnenlandse aangelegenheden, gelijkheid en wederzijds
voordeel, alsmede vreedzame coëxistentie. Wij verzetten ons ertegen, dat enig land
in enig deel van de wereld de hegemonie en invloedssferen in het leven roept, wat
een schending
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van deze principes inhoudt.
Wij zijn van oordeel dat de aangelegenheden van ieder land door het eigen volk

geregeld moeten worden. De volkeren van de ontwikkelingslanden hebben het recht
hun eigen sociale en economische systeem te kiezen en erover te beslissen. Wij
steunen de blijvende soevereiniteit van de ontwikkelingslanden over hun eigen
natuurlijke hulpbronnen alsmede het gebruik dat zij ervan maken. Wij steunen de
acties van de ontwikkelingslanden om al het buitenlandse kapitaal, en vooral de
transnationale maatschappijen onder hun beheer en bestuur te brengen, tot en met
nationalisatie. Wij steunen de positie van de ontwikkelingslanden voor de
ontwikkeling van hun nationale economie via ‘het steunen op eigen krachten, in
individuele en collectieve zin’.
Wij zijn van oordeel dat alle landen, groot of klein, rijk of arm, gelijk moeten zijn

en dat internationale economische aangelegenheden gezamenlijk beheerd dienen te
worden door alle landen van de wereld, in plaats van dat zij worden gemonopoliseerd
door een of twee supermogendheden. Wij steunen het volledige recht van de
ontwikkelingslanden, waar de grote meerderheid van de wereldbevolking woont,
deel te hebben aan alle besluitvorming over internationale handel, monetaire zaken,
scheepvaart en andere aangelegenheden.
Wij zijn van oordeel dat de internationale handel gebaseeerd moet zijn op de

principes van gelijkheid, wederzijds voordeel en de ruil van benodigde goederen.
Wij steunen de dringende eis van de ontwikkelingslanden tot verbetering van de
handelsvoorwaarden voor hun grondstoffen, primaire produkten, halffabrikaten en
fabrikaten tot het uitbreiden van hun markt en tot het vaststellen van billijke en
gunstige prijzen. Wij steunen de ontwikkelingslanden bij het oprichten van
verscheidene organisaties van grondstof exporterende landen voor een verenigde
strijd tegen kolonialisme, imperialisme en hegemonisme.
Wij zijn van oordeel dat economische hulp aan de ontwikkelingslanden de

soevereiniteit van de ontvangende landen strikt moet respecteren en niet vergezeld
moet gaan van enigerlei politieke of militaire voorwaarden en het afdwingen van
speciale privileges of buitensporige winsten. Leningen aan de ontwikkelingslanden
moeten renteloos zijn of een lage rente hebben, en uitgestelde terugbetaling van
kapitaal en rente of zelfs reductie en kwijtschelding van schulden in geval van
noodzaak moeten toegestaan zijn. Wij verzetten ons tegen de uitbuiting van de
ontwikkelingslanden door woekerrente of chantage onder het mom van hulp.
Wij zijn van oordeel dat technologie die aan de ontwikkelingslanden wordt

overgedragen praktisch, efficiënt, economisch en handig in het gebruik dient te zijn.
De deskundigen en het overige personeel dat naar de ontvangende landen wordt
gezonden hebben de verplichting op nauwgezette wijze de technische kennis over
te dragen aan de bevolking in die landen en de wetten en nationale gebruiken van de
betrokken landen te respecteren. Zij moeten geen speciale eisen stellen of om speciale
voorzieningen voor hun eigen gerief vragen, laat staan dat zij zich met illegale
activiteiten bezig zouden houden.

Willem Oltmans, Grenzen aan de groei (deel 2)



72

Mijnheer de voorzitter,
China is een socialistisch land en tevens een ontwikkelingsland; China behoort

tot de DerdeWereld. De Chinese regering en het Chinese volk volgen steeds voorzitter
Mao's leerstellingen en steunen op krachtige wijze alle onderdrukte volkeren en
onderdrukte naties in hun strijd ter verwerving of verdediging van de nationale
onafhankelijkheid, ter ontwikkeling van de nationale economie en tot verzet tegen
kolonialisme, imperialisme en hegemonisme. Dit is onze dure internationalistische
plicht. China is geen supermogendheid en zal er nooit naar streven er een te worden.
Wat is een supermogendheid? Een supermogendheid is een imperialistisch land dat
overal andere landen onderwerpt aan haar agressie, inmenging, overheersing,
subversieve activiteiten of plundering en dat streeft naar de wereldhegemonie. Als
het tot het herstel van het kapitalisme komt in een groot socialistisch land, dan zal
dit onvermijdelijk een supermogendheid worden. De Grote Proletarische Culturele
Revolutie die in de afgelopen jaren in China plaatsvond en de campagne tot het
bekritiseren van Lin Piao en Confucius die nu in heel China plaatsvindt zijn er beide
op gericht, de restauratie van het kapitalisme te voorkomen en te verzekeren dat het
socialistisch e China nooit van kleur zal veranderen en altijd de onderdrukte volkeren
en onderdrukte naties bij zal staan. Als China op een dag van kleur zou veranderen
en een supermogendheid zou worden, als het ook als een tiran zou optreden in de
wereld en overal anderen zou onderwerpen aan tirannisering, agressie en uitbuiting,
dan zouden de volkeren van de wereld het identificeren als sociaal imperialisme, het
ontmaskeren, zich ertegen verzetten en samenwerken met het Chinese volk om het
omver te werpen.

Mijnheer de voorzitter,
De geschiedenis ontwikkelt zich in strijd en de wereld schrijdt voort te midden

van beroering. De imperialisten en vooral de supermogendheden worden overstelpt
met moeilijkheden en bewegen zich in dalende lijn.
Landen willen onafhankelijkheid, naties willen bevrijding en de volkeren willen

revolutie; dit is de onweerstaanbare trend van de geschiedenis. Wij zijn ervan
overtuigd dat zolang de landen en volkeren van de Derde Wereld hun eenheid
versterken, zich verbinden met alle krachten die verbonden kunnen worden en
volharden in een langdurige strijd, dat zij dan zeker voortdurend nieuwe overwinnigen
zullen behalen.
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Michail Sladkovsky

Michail Sladkovsky werd op 21 november 1906 in het Siberische dorp
Kljukwennaja van het district Krasnojarsk geboren. In 1930 promoveerde
hij aan het in Wladiwostok gevestigde instituut voor het Verre Oosten.
Hij heeft zich hierbij gespecialiseerd op economische vraagstukken van
de Aziatische gebieden van de Sowjet-Unie. Van zijn hand zijn verschenen
AHistory of the Economic Relations between the Soviet-Union and China
en het boek China and Japan, naast andere werken en bijzondere studies.
In 1966 werd professor Sladkovsky benoemd tot directeur van het instituut
voor het Verre Oosten van de Sowjet-academie van wetenschappen, alwaar
dit interview met hem en zijn beide medewerkers, professor Markov en
professor Malukhin plaats heeft gevonden. De auteur heeft deze drie
gesprekken samengevoegd, omdat zij gezamenlijk werden gevoerd.

Andrei P. Markov

Professor Andrei P. Markov werd in 1915 in de Sowjet-Unie geboren. Hij
studeerde aan het Pedagogisch Instituut in Irkoetsk, Oost-Siberië. Daarna
volgde hij de school voor de diplomatie in Moskou. Hij werkte als
diplomaat zowel in Pakistan als in Japan. Vervolgens trad professorMarkov
toe tot de journalistiek en was een aantal jaren aan verscheiden
Sowjet-dagbladen verbonden. Sedert 1968 is professor Markov als
historicus en wetenschappelijk hoofdmedewerker verbonden aan het
instituut voor het Verre Oosten van de Sowjet-academie van
wetenschappen. Hij schreef een aantal boekwerken, waarvan wij noemen:
Het Japanse militarisme (1972),De buitenlandse politiek en internationale
betrekkingen van de Chinese Volksrepubliek (1974) en Van
anti-imperialisme naar anti-Sowjetisme (1974).

A.M. Malukhin

Professor A.M. Malukhin werd in 1911 geboren. Hij studeerde
geschiedenis. Later specialiseerde hij zich aan het Moskouse instituut voor
ingenieurs op het Verre Oosten. In 1946 voltooide hij zijn opleiding aan
de hogere diplomatenschool van het ministerie van Buitenlandse Zaken.
Onder zijn werkzaamheden rekent men van 1933 tot 1936 de aanleg van
spoorwegen in de Sowjet-Unie. Van 1937 tot 1943 was hij journalist. Van
1947 tot en met 1969 was hij verbonden aan het ministerie van
Buitenlandse Zaken. In 1969 werd hij een der voornaamste medewerkers
van het instituut voor het Verre Oosten van de Sowjet-academie van
wetenschappen. Hij schreef een aantal artikelen en studies over het huidige
China.
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Chechotkina van de Prawda: ‘Wat is het voornaamste
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probleem van de Sowjet-Unie in Azië?’ Tot mijn verbazing antwoordde ze: ‘Japan.’
Niet China, zoals ik eigenlijk had verwacht.

PROFESSOR SLADKOVSKY:
Ik denk dat het belang van een land wordt bepaald door een aantal factoren, niet

door een enkele factor. Als we zouden praten vanuit het standpunt van de ontwikkeling
van onze economische betrelkkingen zou Japan natuurlijk een zeer belangrijke plaats
innemen. We kunnen ons verheugen in de verwachting dat die betrekkingen zich
voortdurend belangrijk zullen blijven uitbreiden. Maar als we praten vanuit een
politiek standpunt, dan neemt China natuurlijk een bepaalde positie in bij onze
beschouwingen, want het is geen geheim dat de huidige Chinese leiders in de
afgelopen jaren aan de grenzen een gespannen situatie hebben geschapen, die de
algemene ontwikkeling negatief heeft beïnvloed. Maar eigenlijk is het niet China
zelf waar we ons zo druk over maken.We hebbenmet dit land eeuwenoude historische
en traditionele banden. We hebben geen echte geschillen met China. De toestand is
voornamelijk verslechterd als gevolg van de machtsovername door Mao Tse-tung
die een duidelijke anti-Sowjet-politiek voert. Vanuit het standpunt van de huidige
politieke toestand heeft het probleem van onze betrekkingen met China een bepaald,
misscbien zelfs wel groot belang.

President Sukarno van Indonesië heeft dikwijls tegen me gezegd: ‘We hebben sterke
banden met Nederland maar we verafschuwen het Nederlandse imperialisme.’ Wat
u nu zegt doet mij hieraan denken: ‘We zijn tegen het maoïsme maar we zijn voor
het Chinese volk.’
PROFESSOR SLADKOVSKY:
Dat klopt, Dat is een zéer juiste opmerking. Het feit dat we problemen hebben, of

het verschil van mening dat er op het ogenblik tussen ons en de Chinese leiders
bestaat, heeft niets te maken met China als land, maar met de regering van Mao
Tse-tung. In verband hiermee wil ik er de nadruk op leggen dat de politiek van Mao
Tse-tung niet alleen anti-Sowjet, maar ook anti-Chinees is. Zij is absoluut gericht
tegen de fundamentele belangen van China. U hebt gelijk als u hieruit de conclusie
trekt, dat we een onderscheid moeten maken tussen de betrekkingen die we
onderhouden met de politici, en de betrekingen die we hebben met het volk dat deze
politici vertegenwoordigen. We moeten dit onderscheid maken in verband met de
fundamentele belangen die ieder land deelt met elk ander land.

Er is aanzienlijke verwarring ontstaan over de verdwijning van maarschalk Lin Piao,
van wie het laatste nieuws luidde dat hij een vriendelijker houding tegenover de
Sowjet-Unie had aangenomen. Volgens de Chinese autoriteiten is hij met zijn vliegtuig
neergestort in Mongolië terwijl de Sowjetautoriteiten hebben gezegd dat zij Lin's
stoffelijk overschot niet hebben kunnen vinden.

PROFESSOR SLADKOVSKY:
Volgens de binnengekomen inlichtingen is Lin Piao inderdaad overleden, maar

de juiste omstandigheden van zijn dood zijn mij en mijn in-
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stituut onbekend. Het is natuurlijk duidelijk dat Lin Piao niet meer in leven is. Dit
feit kan verschillende redenen hebben. Er kunnenmeerdere verldaringen voor worden
gegeven. Naar mijn mening, en dat slaat dan niet alleen op Lin Piao maar op de hele
toestand in China, waar de politieke instabiliteit nog steeds voortduurt, is de
voornaamste oorzaak van het incident-Lin Piao gelegen in het feit dat de algemene
lijn van de communistische partij, zoals die in China aan het begin van de jaren vijftig
is vastgelegd, werd vernietigd. Deze achttien jaar oude richtlijn was erop gericht het
socialisme in China op te bouwen. Mao Tse-tung heeft deze algemene beleidslijn
vernietigd. Hij heeft de betrekkingenmet de Sowjet-Unie en andere landen bedorven.
In verband hiermee hebben wij onze hulp, ook de financiële hulp, stopgezet. De
sociale opbouw van China werd op die manier nog verder vertraagd.
Het erge is, dat Mao Tse-tung nog altijd geen werkelijk nieuwe beleidslijn heeft

uitgestippeld. Ook heeft hij geen alternatief kunnen bieden voor het socialisme. Het
resultaat is niet alleen het voorval met Lin Piao, maar bovendien heeft er een hele
reeks gebeurtenissen plaatsgevonden die de politieke instabiliteit van dat land
karakteriseren. We weten niet of Lin Piao een speciaal plan had ontworpen en zijn
ons daar ook niet van bewustMaar ik kanmij heel goed voorstellen, dat als de mensen
zien dat het ene programma van de baan is zonder dat het door een ander programma
wordt vervangen, zij zich zullen afvragen: Hoe moeten we nu doorgaan? Dan zien
we dat het regiem van Mao Tse-tung in 1972 een vrij plotselinge verandering op het
gebied van de buitenlandse betrekkingen teweegbracht waarin aan de ene kant de
anti-Sowjet-tendens werd versterkt, terwijl aan de andere kant werd gestreefd naar
nauwere vriendschap met belangrijke imperialistische landen.
Zoals bekend was Lin Piao de leider van het Chinese leger. Het is ook bekend,

dat het leger in de loop van vele jaren was opgevoed met anti-imperialistische
slagzinnen waarin de Verenigde Staten en het imperialisme de voornaamste vijanden
waren. Als er dan plotseling op het negende partijcongres wordt aangekondigd dat
van nu af aan de Sowjet-Unie vijand nummer éen is geworden, en wanneer dit in de
periode volgend op het congres wordt volgehouden, denk ik dat zelfs vele mensen
die zich politiek neutraal opstellen, zeer verrast waren. Deze plotselinge ommezwaai
kan ook bepaalde gevoelens in militaire kringen hebben opgeroepen, vooral omdat
die kringen waren gevoed met totaal tegenovergestelde propaganda. Ik denk dat we
het vraagstuk-Lin Piao niet alleen moeten beschouwen vanuit het raadsel rondom
zijn verdwenen stoffelijk overschot, of moeten proberen de juiste gang van zaken
rondom zijn dood te reconstrueren, want dit is een politieke aangelegenheid. Het is
een probleem dat karakteristiek is voor de politieke instabiliteit die het resultaat was
van de vernietiging van de algemene beleidslijn an de communistische partij, en
bovendien het gevolg van de afwezigheid van een duidelijk politiek programma voor
de toekomst.

PROFESSOR MARKOV:
Ik wil u mijn persoonlijke mening geven. Misschien zullen mijn col-
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lega's het hier niet mee eens zijn. Mijn mening over Lin Piao is deze. Het is dus een
zéer persoonlijke mening die niet representatief is voor de mening van ons instituut
over deze zaak. Ik heb nooit gedacht dat Lin Piao een echte volgeling van Mao
Tse-tung kon zijn. Lin Piao was een ziek mens. Hij was er zeer slecht aan toe en kon
eigenlijk geen actieve rol meer spelen in het leger, laat staan in de landspolitiek. Hij
wasmisschien nogmin of meer op de hoogte van de algemene gevoelens in het leger,
maar met betrekking tot het politieke leven van zijn land was hij al volstrekt
geïsoleerd. Naar mijn mening heeft Mao de autoriteit van Lin Piao gebruikt, want
Lin Piao was een man van grote autoriteit. Hij was een held en zijn faam ging terug
tot de burgeroorlogen nit de twintiger en dertiger jaren. Bovendien speelde hij de
militaire hoofdrol in het beslissende stadium van de burgeroorlog van de jaren 1947,
1948, 1949. Hij was de commandant van de belangrijkste gewapende troepen die
opereerden in Mantsjoerije en wij, in de Sowjet-Unie, hebben dit leger ook
daadwerkelijk geholpen. Dit zelfde leger heeft de rest van Mantsjoerije later de
beslissende klap toegebracht Lin Piao werd een absolute nationale held. Zijn invloed
was indrukwekkend en inderdaad zeer groot. Daarom geloof ik dat Lin Piao nodig
was, zodat zijn invloed in het leger kon worden gebruikt. Toen Mao Tse-tung en zijn
kliek de partij vernietigden, hadden ze de steun van het leger nodig. Om hun invloed
op het leger te vergroten hadden ze de hulp van Lin Piao nodig. Maar ik herhaal:
niemand die Lin Piao gekend heeft zal serieus gedacht hebben dat hij Mao Tse-tung
zou opvolgen. Daarvoor was hij. veel te ziek.
En wat betreft uw opmerking over het belang van Japan: Ik maak deel uit van een

studiegroep die een speciale studie maakt over Japan. Wij zijn van mening dat Japan
een hele duidelijke rol speelt in de toekomst van Azië. In vele opzichten zelfs een
leidende rol. Zoals u weet heeft Japan hier altijd naar gestreefd. Japan had hier
bovendien vele redenen voor. Professor Sladkovsky sprak reeds over het belang van
Japan, over de economische en technische potentie ervan. Ik zou graag melding
willen maken van het vermogen van de Japanners om hard te werken. Japan beschikt
over een enorme hoeveelheid kennis over Azië en onderhoudt directe contacten met
alle Aziatische landen. Het heeft een bijzonder grote behoefte aan zulke contacten
en aan goede betrekkingen in commercieel, politiek, strategisch en ander opzicht.
Dit allestezamen maakt Japan tot een van de pretendenten naar een leidende, of
misschien zelfs de leidende positie hi Azië. Hoe kan Japan zich die leidende positie
verwerven? Het is bekend dat er kringen hi Japan zijn, die van mening zijn dat Japan
de weg moet volgen die het altijd gevolgd heeft. Dat wil zeggen, met gebruik van
militaire macht en het aanwenden van politieke invloed. Volgens hen zou dit de beste
manier zijn om Japans positie in dat deel van de wereld te handhaven. Zij zijn van
mening dat deze handelwijze het meest tegemoetkomt aan het eigenbelang, de
dwingende nationale belangen van Japan. Deze opvattingen circuleren nog altijd in
bepaalde kringen in Japan. Zij denken dat een actieve politiek van wedergeboorte,
van een terugkeer op het Aziatische poli-
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tieke toneel, Japan de beste gelegenheid zal bieden om de gewenste resultaten te
behalen, vooral met inachtneming van de zojuist beschreven politiek. Maar de
toekomst biedt Japan maar heel weinig politieke kansen, waarbij zulke initiatieven
ontplooid zouden kunnen worden. Want het is alom bekend dat de betrekkingen van
Japan met zijn Aziatische buurlanden buitengewoon voorzichtig van aard moeten
zijn. Hiervoor zijn vele redenen te noemen. Daarom zijn de mogelijkheden voor
Japan om in dit opzicht een gemeenschappelijke ‘taal’ te vinden met de Aziatische
buurlanden vanzelfsprekend eveneens uitermate beperkt. Daarom zal de weg die
Japan nu kennelijk gekozen heeft - het aangaan van economische contacten met deze
landen en het uitbreiden van de economische mogelijkheden van Japan - precies de
weg zijn die voor Japan de meest positieve resultaten zal afwerpen. Deze resultaten
zijn echter twijfelachtig geworden, omdat dit beleid - het zogenaamde
economisch-diplomatieke beleid - fundamenteel imperialistisch van aanleg is. Het
is een beleid dat gericht is op de vestiging van een Japanse heerschappij over de
omliggende landen door middel van Japans economische kracht. Daarom is er nu in
Japan een sterke beweging op gang gekomen, of om het nauwkeuriger te stellen, er
is een ontwikkeling gaande die er belang bij heeft de invloed van Japan in Azië op
andere manieren te versterken. Eén van die belangen is bijvoorbeeld de wens, hi te
gaan op het voorstel van de Sowjet-Unie om te komen tot oprichting van een systeem
van collectieve veiligheid. Het doel hiervan is dat er tussen Japan en zijn buurlanden
normale betrekkingenworden aangegaan, zowel in politiek als in economisch opzicht.
Omdat alleen zulke betrekkingen een gezonde basis zouden vormen die Japan in
staat stelt de situatie te ontwikkelen, nodig om te komen tot normale economische
en politieke aanknopingspunten met de omliggende landen, bovendien nodig om
voort te gaan op de weg naar de welvaart.

Nederlanders hebben enige eeuwen de scepter gezwaaid in Indonesië. Toen de
bevrijding van Azië, als door Lenin voorspeld, eindelijk in 1945 begon, wisten zij
geen ander antwoord op de kreetMerdeka! (vrijheid) te verzinnen, dan een modern
imperialistisch leger op Indonesiä af te sturen. Inderdaad hadden Nederlanders
geleerd hoe kinine, koffie en time verbouwd moesten worden, en hoe rubber kon
worden getapt, maar van een waarachtige communicatie met de autochtone bevolking
kon men niet spreken. Althans de overgrote meerderheid van het Nedelandse volk
was niet met de adat van Java bekend en een kortsluiting in communicatie leidde tot
schieten. Kampt de Sowjet-Unie niet, in haar betrekkingen met bijvoorbeeld China,
met dezelfde euvels? In de Verenigde Staten is het plotseling ‘in’, zelfs op middelbare
scholen, om Chinese talen te leren. Hoe is de situatie wat dit betreft in de
Sowjet-Unie? Tonen uw jonge mensen dezelfde levendige belangstelling voor het
China van nu?

PROFESSOR SLADKOVSKY:
In ons land is de interesse voor China niet plotseling ontstaan. De betrekkingen

met de verschillende Aziatische landen hebben zich alle-
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maal anders ontwikkeld. Wat betreft onze belangstelling voor ons voornaamste
buurland, China, moet ik zeggen dat die in de loop der eeuwen voortdurend heeft
geleefd. In de loop van de laatste jaren is die belangstelling zelfs nog toegenomen,
samen met onze interesse in de bestudering van de Chinese taal of de Chinese
geschiedenis, de Chinese tradities. Het is dus geen nieuw verschijnsel. Het is bekend
dat de basis voor de studie van het Chinees werd gelegd door de Russische
geestelijkheid. De eerste zendingsmissie naar China vertrok in de loop van de
zeventiende eeuw. Er was een tijd waarin zich onder de geestelijkheid veel Chinese
experts bevonden en in latere jaren, vooral ná de Oktober-revolutie, heeft ons land
veel sympathie voor China betoond. Dit geschiedde voornamelijk op politieke basis.
Wij, de arbeiders van de Sowjet-Unie die de macht in dit land hadden overgenomen,
voelden veel sympathie voor China. Onze leider Vladimir Ilyich (Lenin) heeft ons
dat geleerd. Hij praatte vaak over onze internationale verplichtingen om strijdende
volkeren bij te staan, China inbegrepen. Ik denk dat onze belangstelling het grootst
was, dat wil zeggen, dat we aanvankelijk in de twintiger jaren het meest actief waren
met het versterken van onze banden met China. Daar kwam die dagen een breed
georganiseerde democratische revolutie op gang en de Chinese revolutionair, dr. Sun
Yatsen, wendde zich tot ons om hulp.
Zelf werkte ik bijvoorbeeld tijdens de Chinese revolutie van 1926 aan de universiteit

van Sjanghai. Op basis van onze politieke principes wilden wij, de Sowjets, het
Chinese volk graag helpen. Later ontwikkelden zich zekere verschillen in opvatting.
Dat gebeurde eind 1927. Onze betrekkingen verslechterden door de houding van
Chiang Kai-shek die veel leek op de houding die nu door Mao Tse-tung wordt
ingenomen en die anti-Sowjet van strekking is. Chiang beschuldigde de Sowjet-Unie
indertijd al van rood imperialisme tenwijl Mao ons nu uitmaakt voor
sociaal-imperialisten. Als we al deze verklaringen vergelijken blijken ze veel
overeenkomsten te vertonen. Als voorbeeld haal ik een toespraak aan van Chiang
Kai-shek. Als ik het me goed herinner was het een toespraak die hij heeft gehouden
in juli 1929, op een bijeenkomst die was georganiseerd door de leiders van de
Kuomintang. Als je nu kijkt naar de laatste toespraken die door maoïstische leiders
zijn gehouden, zult u zien dat de taal precies dezelfde is. Aan het eind van de twintiger
jaren werden onze betrekkingen al verknoeid, voornamelijk als gevolg van deze
intensieve anti-Sowjet-campagne. Deze werd gevolgd door de Japanse aanval in
1931. China werd blootgesteld aan vele beproevingen en de Sowjet-Unie begon
China opnieuw hulp te verlenen. Dat betekende een opleving van onze betrekkingen.
Ze werden uitgediept. Dit betekende natuurlijk ook een uitbreiding van onze contacten
bijvoorbeeld op het gebied van wetenschap. Onze landgenoten reisden weer naar
China. Onze militaire specialisten adviseerden en hielpen mee, net als onze
wetenschapsmensen. Maar vervolgens veroorzaakte de Tweede Wereldoorlog weer
een onderbreking in onze relaties met China. Toen wij betrokken raakten bij een
grote oorlog, werd de volle aandacht van ons volk en onze wetenschapsmensen
natuurlijk gericht op ons voor-
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naamste probleem: de strijd in Europa. Maar onmiddellijk na de oorlog namen wij
onze belangstelling voor China en het Oosten weer op, vooral toen er een nieuwe
golf van vrijheidsoorlogen door de volkeren van Azië ging, zoals in China, Japan,
Indonesië, Vietnam... Onze belangstelling groeide niet alleen bij ons volk in het
algemeen, maar vooral bij onze jongeren. Het Sowjet-volk was bij wijze van spreken
getuige van een wedergeboorte van de gevoelens, die zij zelf hadden gekend in de
begindagen van onze eigen revolutie: namelijk de wens om een ander land te helpen
dat strijdt voor zijn nationale en sociale onafhankelijkheid. We hebben actief
deelgenomen en onze medewerking verleend aan de opbouw van een socialistische
maatschappij in deze Aziatische landen. Natuurlijk vroeg dit om een zeer grote
uitbreiding van onze betrekkingen zowel als van onze voorbereidingen. In 1958
veroorzaakte Mao Tse-tung - laat ik u niet het hele verhaal vertellen, dat is
waarschijnlijk voldoende bekend - een breuk in de verhouding met de Sowjet-Unie,
Dit was niet de schuld van ons, maar het resultaat van de doorMao Tse-tung gevolgde
politiek.1 Deze kan het best worden omschreven als een chauvinistische politiek, die
door een grote macht wordt bedreven omdat zij streeft naar politieke hegemonie.
Onze relaties werden verstoord, niet een klein beetje maar in hoge mate. Dit vond
natuurlijk zijn neerslag in de voorbereidingen die door onze specialisten werden
getroffen. Maar China is niettemin een realiteit voor ons en geen van onze politici
is, zoals wij dit uitdrukken, subjectief in staat China te negeren. En omdat China ons
buurland blijft, gaan we natuurlijk door China te bestuderen en onze jonge mensen
bijvoorbeeld voor te bereiden op de studie van Chinese talen, of de Chinese
beschaving, ongeacht de huidige moeizame politieke betrekkingen.Wij baseren onze
beslissingen op ons geloof in de toekomst. We weten dat er ook voorheen sprake is
geweest van een golfbeweging in onze betrekkingen met China en dat een
contrarevolutie altijd samengaat met een anti-Sowjet-stemming. Dat was het geval
van 1927 tot 1931. Het was eveneens het geval gedurende de TweedeWereldoorlog,
toen we zelf aan het front in een moeilijke situatie verkeerden. Ook toen toonde de
Kuomintang een anti-Sowjethouding. Wij geloven dat de Aziatische volkeren - het
Chinese volk en andere volkeren in het Oosten - in de toekomst goede betrekkingen
met ons zullen onderhouden.

En toch, op het gebied van communicatie met de Aziatische volkeren - ik ben zojuist
opnieuw uit Japan teruggekeerd, en daar geldt dit waarschijnlijk meer dan waar
ook ter wereld - je kunt een taal leren, een beschaving bestuderen, in Moskou, in
Djakarta of in Amsterdam, maar dat wil allerminst zeggen dat je zelfs maar de basis
legt voor werkelijk contact met mensen aan de andere kant van de wereld, of met
hun gedrag en him manier van denken en voelen.

1 Ook hier betreurt de auteur het, door Peking niet in staat te zijn gesteld woordvoerders van
Mao's politiek op het Sowjet-standpunt te laten antwoorden.
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PROFESSOR MALUKHIN:
Volgens mij verschilt de manier van denken van de Chinezen of het Chinese volk

in principe niet van de manier van denken van andere mensen of van Europeanen.
Er zijn geen opvallend grote verschillen in China. Wij, de Sowjet-burgers, hebben
ons hiervan kunnen overtuigen in de loop van de tien jaar en meer dat we in China
hebben gewerkt, vooral na de stichting van de Volksrepubliek China. Wij hebben
een gemeenschappelijke taal gebonden. En laat ik iets zeggen over de taalbarrière.
In feite bestond die barrière niet. In de vijftiger jaren bestond er geen struikelblok
tussen de Sowjet-burger en hun Chinese vrienden. De Sowjet-burgers en himChinese
vrienden hadden al heel spoedig een gemeenschappelijke taal gevonden. Een zakelijke,
een politieke taal.1

PROFESSOR SLADKOVSKY:
De sinologie over de hele wereld omvat verschillende scholen die verschillende

ideeën hebben. Een van die scholen is die van de traditionalisten. Ik geloof dat zij
vooral in de Verenigde Staten worden aangetroffen. De kern van deze opvatting is,
dat de Chinese manier van denken, de Chinese tradities en gebruiken, een beperking
vormen van de Chinese kennis. Sommige mensen die deze opvatting aanhangen
zeggen zelfs dat de Chinezen niet toegankelijk zijn voor de moderne sociaal-politieke
leerstukken van verschillende aard. Dat is de opvatting die door de zogenaamde
traditionalisten wordt gehuldigd. Ze verkaren alles - zelfs de huidige politieke
instabiliteit - vanuit de gedachte dat het socialisme in China niet de minste vruchtbare
bodem heeft gevonden, en dat de chaos die doorMao Tse-tung is aangericht, de grote
‘sprong’ voorwaarts en de ‘Culturele Revolutie’, een reactie waren op het socialisme
dat voor China ongeschikt was. Wij delen deze mening niet. En wij niet alleen, maar
ook alle weldenkende Chinezen delen deze mening niet. Ten eerste omdat Sun
Yat-sen, een van de grootste politici en filosofen van deze eeuw, deze mening niet
aanhing en hij als Chinees zeer goed bekend was met de Chinese tradities en zijn
volk. Hij werd gevolgd door de eerste marxistische leraren Li Ta-chao, Chen Tuhsin,
Ch'ü Ts'iu-po en vele anderen. Zij deelden deze mening evenmin. Ze ontkenden de
vooroordelen die omtrent de Chinezen in zwangwaren en die inhielden dat de Chinese
manier van denken beperkt is en niet open staat voor nieuwe ideeën. Zij noemden
deze opvatting een belediging voor het Chinese volk. De ervaring van de Chinese
revolutie heeft integendeel laten zien dat de Chinezen een heel capabel volk zijn en
dat ze openstaan voor nieuwe ideeën - en ook in staat zijn hun progressieve ideeën
vorm te geven, politieke en sociale opvattingen inbe-

1 De auteur is het hier absoluut niet mee eens. Hij baseert deze tegengestelde mening op zijn
langdurige en vaak herhaalde verblijf in Azië, speciaal in Japan, of de jaren die hij in Indonesië
heeft doorgebracht. Men kan alle woorden van de Javaanse taal leren en absoluut niets van
het denken en voelen of van de gedragspatronen van de Javaan begrijpen, laat staan dat een
werkelijk contact zoals hier bedoeld mogelijk zou zijn. Dit soort niet-weten, niet-kennen en
niet-begrijpen leidde tot conflicten tussen Indonesië en Nederland, zoals dit heeft geleid tot
schieten tussen de Sowjet-Unie en China.
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grepen. Afgezien hiervan zou het natuurlijk verkeerd zijn om te ontkennen dat de
tradities, de oude tradities, met inbegrip van reactionaire tradities of tradities die
betekenden dat men voor sterke machten diep moet buigen, dat deze tradities een
bepaalde invloed hebben gehad op het Chinese denken. Deze tradities hebben
ongetwijfeld zelfs een zeer grote invloed. Maar revoluties, en zeker socialistische
revoluties, zijn er vooral op gericht deze tradities te vernietigen en plaats te maken
voor een echte socialistische revolutie die de mensen tot nieuwe hoogtepunten van
hun beschaving zal voeren. In dit opzicht - en ik herhaal dit - zijn we het niet eens
met de opvattingen die erop neerkomen tradities de voornaamste bepalende factor
van het Chinese bewustzijn te noemen.Wij zijn vanmening dat vele van deze tradities
reeds lang in vele opzichten overleefd zijn en dat de Chinezen het moderne tijdperk
binnentreden waarin zij zich onder andere zeer bewust zijn van het bestaan van
moderne doctrines, moderne wetenschappen en de moderne beschaving.

PROFESSOR MALUKHIN:
Het gaat erom dat de westerse pers vol staat met discussies, die proberen het te

doen voorkomen alsof de Chinezen er moeite mee hebben zich het marxisme eigen
te maken. Dit is in feite onjuist. De twintiger jaren en zelfs in de jaren daarna hebben
aangetoond dat de Chinese bodem - als ik het zo mag voorstellen - oprechte marxisten
heeft voortgebracht, internationale communisten die zich het marxisme op een
bijzondere manier eigen hebben gemaakt en die vooral de leerstelling van Marx en
Lenin hebben gevolgd. Maar Mao Tse-tung en zijn helpers of de mannen door wie
zij worden omringd zijn met de Chinese marxisten in botsing gekomen. Hun namen
zijn bekend: Li Ta-chao, Ch'ü Ts'iu-po, P'eng Pai en anderen.

Tussen deza beschouwingen in de westerse pers bevinden zich ook gedetailleerde
theorieën, die beweren dat de Sowjet-Unie bezig is China in te sluiten en waarin het
bezoek dat de secretaris-generaal van uw partij, Leonid Brezhnev, onlangs (in oktober
1973) aan India heeft gebracht, in deze zin wordt uitgelegd. Hoe ziet de Sowjet-Unie
haar toekomstige betrekkingen met Azië, met India, China en Japan?
PROFESSOR SLADKOVSKY:
Mijn standpunt wat betreft onze betrekkingen met deze landen en de toestand in

deze landen is als volgt. Zowel met betrekking tot India als China wordt er in Europa
en Amerika gezegd, soms zelfs met een bepaalde vrees, dat dit zeer dicht bevolkte
landen zijn - China met zijn 800 miljoen en India met 600 miljoen inwoners. Dit is
dan de basis waarop zij hun opvattingen funderen. Deze bevolkingsdichtheid heeft
voor ons niets beangstigends. Als wetenschapsman ben ik zelf, net als mijn collega's,
van mening dat zulke angsten ongegrond zijn, dat deze landen beschikken over zeer
grote hoeveelheden grondstoffen en dat deze volkeren bovendien in staat zullen zijn
hun toekomstige welvaart veilig te stellen. Daar kan aan worden toegevoegd dat elk
van deze landen, en dat geldt speciaal voor China en India, vele binnenlandse pro-
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blemen hebben, zelfs zeer vele. Het lijkt me dat deze landen, ook China en het Chinese
volk, geen behoefte hebben aan expansie over hun eigen grenzen. Het lijkt me
voldoende om vast te stellen dat China slechts een aandeel van 0,5% heeft in de
wereldomzet van goederen. Wat wil dit zeggen? Dat wil zeggen dat de belangrijkste
problemen in het land zelf bestaan en dat ze voornamelijk van binnenlandse aard
zijn. China heeft er geen behoefte aan en kent de noodzaak niet om zich bezig te
houden met expansie in den vreemde. Ik geloof dat de toestand in India precies zo
ligt. India heeft vele binnenlandse problemen. Er heerst nog steeds armoede en er
bestaan nog veel andere problemen die na een lange periode van koloniale
overheersing onopgelost zijn gebleven. Deze landen zullen nog heel lang worstelen
met de oplossing van hun binnenlandse problemen. Daarom zijn onze betrekkingen
met deze landen - ook al gezien het feit dat wij de gevoelens van deze onderdrukte
volkeren delen en dat we een vreedzame coëxistentie voorstaan - gebaseerd op onze
hoop op een vreedzame ontwikkeling zowel met India als China en Japan. Als u
kennis hebt genomen van de redevoeringen van kameraad Brezhnev - hij heeft in
Tasjkent gesproken en het ook bij andere gelegenheden gezegd - weet u dat er in al
deze toespraken éen zin voorkomt die ons standpunt weergeeft, dat alles volledig
afhangt van de Chinese leiders zelf. Dat wil zeggen op politiek gebied. Als ze alleen
maar hun extremisme van hun programma zouden schrappen, evenals hun
toespelingen op oorlog, zou dit een belangrijke vooruitgang zijn. Ik zal u zeggen hoe
deze situatie verklaard moet worden.
Waarom is China politiek zo instabiel? Waarom praat het steeds over oorlog?

Waarom staan zij al die provocaties en dergelijke toe? De kwestie is datMao Tse-tung
en zijn kliek wensen dat hun land een wereldmacht wordt. Ze wensen een zekere
hegemonie over alle andere Aziatische landen, maar hun bronnen zijn onvoldoende.
Ze beschikken niet over voldoende economische bronnen en deze afwezigheid van
een werkelijk economische basis voor expansie brengt ze ertoe een avontuurlijke
politieke koers te varen, een koers die niet zorgvuldig is uitgestippeld, een beleid dat
steunt op oorlog en is gebaseerd op de vraag hoe andere landen met elkaar in conflict
kunnen worden gebracht en hoe de verschillende provocaties kunnen worden
aangewend om een spanning te creëren waar zij van kunnen profiteren. Maar al dat
geïntrigeer is van voorbijgaande aard. Het stemt niet overeen met de ware aard van
het Chinese volk. Daarom geloven wij dat China uiteindelijk zal terugkeren op de
weg van de vreedzame coëxistentie, samen met ons land en met andere landen. Als
ik een voorspelling moet doen voor de komende paar jaar zie ik geen heldere
vooruitzichten, maar een duistere toekomst voor China.Mao Tse-tungmaakt misbruik
van het feit dat hij een belangrijke autoriteit is. Het Chinese bevolkingsaantal is
enorm. Hij brengt voortdurend veranderingen aan in de top. Sommige leiders die
ervaring hebbenworden ontslagen en vervangen door volstrekt onrijpe, jongemensen.
Hij manipuleert miljoenen jonge mensen en dat stelt hem in staat deze politieke
instabiliteit te creëren die waarschijnlijk nog een hele tijd zal duren. Maar er zal
tenslotte een einde aan komen, en we zijn er-
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van overtuigd dat zelfs China terug zal keren op de weg van de vreedzame
coëxistentie, zodat het mogelijk zal zijn in China een situatie te bereiken die de
collectieve veiligheid waarborgt waarover door onze regering en kameraad Brezhnev
is gesproken.

PROFESSOR MARKOV:
Wat de vooruitzichten voor de ontwikkeling van de banden tussen Japan en de

Sowjet-Unie betreft ben ik ervan overtuigd dat we niet alleen kunnen verwachten
dat ze uitstekend zullen zijn, maar bovendien voldoende aanknopingspunten bevatten
om ze te verwezenlijken. Het feit dat de Sowjet-Unie en Japan naaste buren zijn,
heeft ons voor de absolute noodzaak geplaatst de allerbeste betrekkingen te
onderhouden en voortdurend te trachten deze contacten verder te ontwikkelen. Want
de ervaring heeft ons geleerd dat betrekkingen van een andere aard onze wederzijdse
belangen ernstig zouden schaden. Daarom zal goede nabuurschap onze beide landen
uitgebreide mogelijkheden bieden om tot wederzijdse samenwerking te komen, in
de eerste plaats op het gebied van handel en economie, maar ook in andere sectoren.
De huidige ontwikkeling van exploitatie van de uitgestrekte, onbegrensde gebieden

van Siberië, evenals van de oostelijke gebieden van de Sowjet-Unie, waar enorme
rijkdommen aan olie, gas, kolen, ijzererts, koper en andere natuurlijke bronnen voor
het grootste deel nog niet ontgonnen zijn, zou Japan de gelegenheid kunnen bieden
haar Industrie op gunstige voorwaarden van grondstoffen te voorzien. Bovendien
krijgt deze situatie, in een tijd waarin de energiecrisis meer naar voren treedt en de
prijzen van ruwe grondstoffen en brandstoffen hoger worden, speciale betekenis voor
Japan. Tenwijl voor ons tegelijkertijd een nauwe samenwerking met Japan in de
exploitatie van grondstoffen in Siberië en verafgelegen oostelijke gebieden van de
Sowjet-Unie van groot belang is, omdat daardoor een gecompliceerde taak wordt
vereenvoudigd en versneld. Beide factoren zijn van even grote betekenis voor de
samenwerking die ik zojuist geschilderd heb en versterken steeds meer de
samenwerking en de vriendschapsbanden tussen onze landen.

Robert McNamara van de Wereldbank heeft er in 1972 op gewezen dat de landen
van de zogenaamde Derde Wereld toen al een schuld van niet minder dan 70 miljard
dollar aan de rijke landen hadden, wat betekende dat ze jaarlijks een bedrag van 7
miljard dollar aan rente moesten betalen. Dit bedrag is intussen gestegen tot ruim
80 miljard. De kloof tussen de rijke en de arme landen wordt steeds breder. Wat
moeten de westerse landen en de socialistische landen van Oost-Europa doen om
een einde te maken aan deze alarmerende en steeds ernstiger wordende
onrechtvaardige situatie?
PROFESSOR SLADKOVSKY:
De schulden die u noemde en die waarschijnlijk door McNamara werden bedoeld,

betreffen investeringen in het buitenland. Buitenlandse investeringen, in de vorm
van leningen of in de vorm van directe investeringen in de Industrie, al deze
investeringen samen vormen inderdaad het bedrag dat door McNamara is genoemd.
Eén lange schuld, De be-
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langrijkste vraag is hoe je de economie van de ontwikkelingslanden kunt verbeteren.
Tachtig miljard is op zichzelf een groot bedrag, maar als we over de hele wereld
praten is het niet zo buitengewoon groot. De economische vooruitgang van deze
landen hangt samen met de uitbouw van hun economie. Het voornaamste kwaad dat
het imperialisme in deze voormalige kolonies heeft aangericht, was dat het hun
industriële ontwikkeling in de weg stond. De imperialistische landen pikten alleen
maar de ruwe grondstoffen in. Het resultaat was een ruilhandel op ongelijke basis.
Ruw geschat en op wereldschaal gezien stonden de verkoopprijzen van deze ruwe
materialen in verhouding tot de prijzen van het produkt, het industriële produkt als
éen staat tot vier of vijf. En hier vinden we het element van uitbuiting. Daaromwordt
de welvaart van de gekoloniseerde landen niet gediend door het verlenen van leningen
of giften door de rijke landen, maar wel door de kans die deze landen moeten krijgen
om hun eigen nationale industrieën te ontwikkelen. Het moet ze niet langer alleen
maar zijn toegestaan hun kostbare ruwe grondstoffen te exporteren om ze elders te
laten verwerken. In verband hiermee zou ik erop willen wijzen dat we in de
Sowjet-Unie ten opzichte van zulke landen dit beleid al voeren. Neem bijvoorbeeld
de volksrepubliekMongolië waarmeewe vriendschappelijke contacten onderhouden,
en gelijksoortige landen. We volgen een beleid dat deze landen in staat stelt hun
eigen Industrie op te bouwen, en in ruil voor onze leningen verwachten we geen
ruwe grondstoffen, maar industriële produkten. Natuurlijk voert elk land ruwe
grondstoffen uit - zelf exporteren we heel veel ruwe grondstoffen - maar ze zouden
bovendien de kans moeten krijgen te betalen met industriële produkten. Daarom
moet er een beleid worden gevolgd dat de industrialisatie bevordert, en dit beleid
moet worden uitgevoerd door grote, rijke landen die in industrieel opzicht ontwikkeld
zijn, met als doel de nationale economie van elk land afzonderlijk te versterken. Dat
is de voornaamste mogelijkheid die moet worden aangewend ten opzichte van de
ontwikkelingslanden die bezig zijn hun nationale economie op te bouwen.

PROFESSOR MARKOV:
Deze schuld van 70 of 80 miljard dollar is natuurlijk niet plotseling ontstaan, maar

is het resultaat van een langdurig proces dat vele jaren in beslag nam en werd
veroorzaakt door ongelijke politieke en economische betrekkingen, die niet waren
gebaseerd op gelijkheid tussen de rijke kapitalistische landen en de
ontwikkelingslanden, de landen die de Derde Wereld vormen. Dit is natuurlijk nog
altijd het gevolg van koloniale betrekkingen uit het verleden of van betrekkingen die
nog steeds sterk aan het imperialisme doen denken. Natuurlijk is er éen uitweg, en
die bestaat uit de liquidatie van de principes van ongelijkheid die nog steeds de basis
vormen van de betrekkingen tussen de rijke en arme landen. Men zou normale
betrekkingen op basis van gelijkheid moeten invoeren zoals die op het ogenblik door
de Sowjet-Unie worden voorgestaan, evenals door andere socialistische staten en de
ontwikkelingslanden zelf. U.N.C.T.A.D. roept ook om de instelling van wederzijdse
betrekkingen tussen de onderontwikkelde en ontwikkelde landen op basis
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van gelijkheid. Natuurlijk, de hulp van de ontwikkelde landen, de rijke landen, zoals
ze worden genoemd, moet er ook op zijn gericht, zoals professor Sladkovsky zojuist
al zei, de ontwikkelingslanden bij te staan in de ontwikkeling van hun eigen nationale
economie of hun eigen zware Industrie. Met andere woorden om de basis te leggen
voor hun eigen nationale economie, die deze landen in staat zal stellen waarachtig
onafhankelijk te worden, zowel op politiek als op economisch gebied. Het is
voldoende bekend dat de Sowjet-Unie onlangs bij de Verenigde Naties een voorstel
heeft ingediend, dat beoogt de defensieuitgaven van de rijke ontwikkelde landenmet
tien procent te verlagen, zodat dit geld, of een deel van het geld dat hierdoor bespaard
zou kunnen worden, gebruikt zal worden voor economische hulp aan de
ontwikkelingslanden. Ik denk dat een dergelijk initiatief of een dergelijk beleid, dat
werkelijk is gericht op de economische ontwikkeling van de onderontwikkelde landen,
deze landen zal helpen zich te ontworstelen aan de moeilijke positie waarin zij zich
op dit ogenblik bevinden.

Vorige maand heb ik in New Delhi aan mevrouw Indira Gandhi gevraagd of zij hoop
had voor de toekomst - vooral met betrekking tot de kinderen van India. Haar
antwoord was erg positief. Wat is de houding van uv instituut en uw staf van
onderzoekers ten opzichte van het bevolkingsprobleem, het voedselvraagstuk en
dergelijke problemen die de toekomst van Azië betreffen?
PROFESSOR SLADKOVSKY:
In China, en dat geldt ook voor India, wordt op het ogenblik ongeveer dertig

procent van het beschikbare land gebruikt, omdat slechts dit percentage voor
agrarische bewerking geschikt is. De overgebleven zeventig procent zoudenmogelijk
ook kunnen worden gebruikt, maar alleen als er enorme hoeveelheden geld in zouden
worden geïnvesteerd. Er is een plan, geweest dat twaalf jaar zou kosten om te worden
uitgevoerd en dat een zeer aanzienlijke uitbreiding van deze agrarische oppervlakte
tot gevolg zou hebben gehad. Op het ogenblik worden er in China 110 miljoen
hectaren land bewerkt. Er wordt in China een paar maal per jaar geoogst, twee keer,
drie keer, soms maar éen keer. Gemiddeld halen ze in China anderhalve oogst per
jaar op. Een niet al te grote stap vooruit zou kunnen zijn dat men het agrarische
gebied met 220 of 250 miljoen hectare zou uitbreiden hi een periode van vijf tot tien
jaar. Het land dat voor agrarische bewerking in aanmerking komt zou dus meer dan
kunnen worden verdubbeld. Dit betekent dat de Chinezen in de toekomst 375miljoen
hectaren beschikbaar zouden hebben waar ze van zouden oogsten. De oogst levert
in China op het ogenblik een gemiddelde van veertien centenaar per hectare op. Een
centenaar is honderd kilogram per hectare, en dus inderdaad een erg laag gemiddelde.
Volgens de plannen die de Chinezen eens hebben opgesteld, zagen ze demogelijkheid
om dat gemiddelde in de nabije toekomst op te voeren tot twintig centenaar per
hectare. Als u dat met elkaar vermenigvuldigt betekent dat, dat deze beschikbare
grond, de Chinezen in staat stelt 250 miljoen hectare te oogsten. Als het gecultiveerde
land aldus
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wordt uitgebreid en de gemiddelde opbrengst opgevoerd, zouden de Chinezen in
staat zijn voedselhoeveelheden te produceren die voldoende zouden zijn voor ongeveer
twee miljard mensen.

En hoe denkt u over Japan in dit opzicht?
PROFESSOR SLADKOVSKY:
Als u Japan als voorbeeld neemt kunt u zien dat als de welvaart toeneemt, de

hoeveelheid voedsel die de mensen tot zich nemen verandert. We gaan ervan uit, dat
de vraag naar graanprodukten kleiner wordt. Japan heeft tijden gekend waarin het
een tekort aan rijst had. Nu houdt Japan ieder jaar ongeveer tien tot elf miljoen ton
rijst over. Daardoor kan Japan aan de binnenlandse vraag voldoen, hoewel het toch
slechts een kleine hoeveelheid land voor bewerking beschikbaar heeft. Het voorbeeld
van Japan toont aan dat hoewel er sprake is van een aanzienlijke bevolkingstoename
er geen echt voedseltekort hoeft te bestaan. Als we teruggaan naar India - het spijt
me maar ik kan u de juiste cijfers niet precies noemen - als het vereiste werk maar
zou worden uitgevoerd, dat voornamelijk verband houdt met het reguleren van de
rivieren in India, krijgen de Indiërs de mogelijkheid hun in cultuur gebrachte
grondgebied aanzienlijk uit te breiden en de opbrengst van hun oogsten in de komende
tien of vijftien jaar aanzienlijk te vergroten. India heeft wat haar landbouw betreft
meer problemen dan bijvoorbeeld China, maar niettemin bestaat volgens mijn eigen
schatting, en die van andere kameraden, ook voor India alle kans op een oplossing
van het voedselprobleem. Daarom ben ik, vanuit dit standpunt bezien, van mening
dat de vooruitzichten voor deze landen die tenslotte de grootste zijn op onze planeet,
gunstig zijn. Ze zullen in staat zijn hun voedselproblemen op te lossen.

Dus u deelt het optimisme van Indira Gandhi?
PROFESSOR SLADKOVSKY:
Ja, als mevrouw Gandhi dat geantwoord heeft stem ik volledig met haar mening

in en deel ik haar overtuiging dat al deze problemen kunnen worden opgelost.
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C.V. Narasimhan

Chakravarthi V. Narasimhan werd op 21 mei 1915 in Srirangam in het
zuiden van India geboren. Hij studeerde aan de universiteiten van Madras
en Oxford. In 1936 begon hij in het provinciale bestuur van Madras te
werken. In 1950 werd hij in New Delhi aangesteld en maakte deel uit van
de top van de ministeries van Landbouw en Financiën. In 1956 werd hij
benoemd tot uitvoerend secretaris van de ECAFE (United Nations Economic
Commission for Asia) in Bangkok. Van 1959 tot 1962 was de heer
Narasimhan ondersecretaris voor bijzondere politieke zaken op het
hoofdkwartier van de Verenigde Naties. Bovendien benoemde
secretaris-generaal Dag Hammarskjöld hem in 1961 tot chef-de-cabinet,
een post die hij de gehele ambtsperiode van secretaris-generaal U Thant
heeft bekleed, evenals onder KurtWaldheim tot 15 september 1973. Thans
is hij de onder-secretaris-generaal voor bemiddelingszaken en coördinatie
op het hoofdkwartier van de Verenigde Naties in New York, alwaar dit
gesprek plaatsvond.

De mensheid heeft het idee van een wereldomvattende organisatie nergens to dicht
benaderd als in de Verenigde Naties. Toch is men over het algemeen uiterst somber
over de kracht, de invloed en het prestige ervan.
Ik heb de indruk dat deze somberheid allereerst voortkomt uit de al te hoog

gespannen verwachtingen die men ervan heeft gekoesterd, en daarnaast uit een wijd
en zijd verbreid misverstand over de aard van de organisatie. U moet wel bedenken
dat de Verenigde Naties op de eerste plaats uit vertegenwoordigingen van regeringen
bestaan. Hoewel het handvest spreekt over ‘mensen’, en niet over lidstaten, toont
het optreden van de regeringen in de verschillende organen van de Verenigde Naties,
zoals de Algemene Vergadering, de Veiligheidsraad, enzovoort, dat de Verenigde
Naties voor vele landen een middel is om nationale belangen tot uitdrukking te
brengen. Dit blijkt vooral uit de gevallen waarin deze belangen een overheersende
rol spelen. De Verenigde Naties kunnen bovendien alleen maar effectief zijn wanneer
de lidstaten dit toelaten en bereid zijn om de positie en het gezag van een
overkoepelend orgaan te aanvaarden. Desondanks ben ik ervan overtuigd dat een
versterking van de Verenigde Naties op de lange duur alle lidstaten ten goede zal
komen. Met het huidige handvest kunnen de lidstaten er echter maar moeilijk toe
komen om de organisatie in dit licht te zien, en dit maakt deel uit van de problematiek
waarvoor wij nog steeds staan.
Wat de te hoog gespannen verwachtingen betreft, deze zijn grotendeels terug te

voeren tot op het moment waarop het plan voor de oprichting ontstond, aan het eind
van de Tweede Wereldoorlog. De Verenigde Naties werden toen gezien als het
antwoord op alle wereldproblemen. Het zou natuurlijk schitterend zijn geweest
wanneer de organisatie inderdaad op die wijze gewerkt zou hebben, maar zoals u
wel weet worden wij met talrijke problemen geconfronteerd. Allereerst bijvoorbeeld
de kwestie van het gebrek aan politieke wil. Zelfs voor een zekere mate van
economische samenwerking tussen de lidstaten is een politieke bereidheid van de
kant van de verschillende landen in kwestie noodza-
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kelijk. Sommige economische problemen in dewereld zijn zelfs nogmindermakkelijk
oplosbaar dan vele politieke problemen. Dit alles draagt uiteraard bij tot een algemeen
gevoel van teleurstelling. Een van mijn vrienden, een filosoof, placht te zeggen dat
de twee grootste teleurstellingen in het leven waren: ten eerste, te krijgen wat je wilt;
ten tweede, niet te krijgen wat je wilt.
Want wel te krijgen wat je wilt kan immers eveneens een zeer teleurstellende

ervaring zijn. Het woord ‘nemesis’ betekende oorspronkelijk: te krijgen wat je had
gewild, om dan te ontdekken dat je het eigenlijk niet wilde. In ons geval zijn de
mensen teleurgesteld omdat de Verenigde Naties niet aan de verwachtingen hebben
kunnen beantwoorden. Maar aan de andere kant wordt bijvoorbeeld wel verwacht,
als zich een situatie voordoet zoals de oorlog in het Midden-Oosten, dat indien de
grote mogendheden het eens zouden kunnen worden over een staakthet-vuren, dit
uitsluitend via de Verenigde Naties moet worden tot stand gebracht. De twee
supermogendheden waren er zonder dese bemiddeling niet toe in staat geweest. Het
kon pas realiteit worden door de goede diensten van de Verenigde Naties. Trouwens,
de secretaris-generaal liet ons onlangs een telegram lezen dat hij van een dame had
ontvangen; het luidde: ‘Godzijdank dat de Verenigde Naties er zijn.’
Dit geldt inderdaad voor een operatie van beperkte omvang, zoals het handhaven

van de vrede in het Midden-Oosten. Maar wat kwesties op grotere schaal betreft,
zoals het probleem van de eindigheid van de aarde, het probleem van de hulpbronnen,
het probleem van de grenzenaan-de-groei, het probleem van de vervuiling, het
probleem van het milieu, het probleem van de overbevolking, enzovoort, dan vinden
we een samenspel van individueel optreden, nationale besluiten en internationale
actie. Als iedereen op de wereld tien kinderen wilde, zou u zich kunnen voorstellen
wat het lot van de wereld zou zijn. Maar wanneer iedereen uit zuiver persoonlijke
overwegingen, dus niet omdat het belang van zijn land of dat van de mensheid als
geheel dat vraagt, tot de slotsom zou komen dat het onverstandig zou zijn om meer
dan twee kinderen te krijgen, zou de bevolkingstoename automatisch tot nul dalen.
Dan zou het ook veel makkelijker zijn om de toekomst op langere termijn uit te
stippelen.
Ik ben ervan overtuigd dat kwesties als het milieu, de vervuiling, ziektes,

epidemieën, voedsel, honger, enzovoort alle nationale grenzen overschrijden, vooral
gezien de technologische revolutie van het ogenblik. Nu bijvoorbeeld iemand als u
gisteren in Tokio kon zijn, vandaag in New York en morgen weer in Amsterdam, is
het duidelijk dat het ritme van de wereld op dramatische wijze versneld is. De mens
trekt voortdurend heen en weer. De snelheid van het internationaal verkeer is zo
toegenomen, dat problemen die vroegermisschien geïsoleerd en afzonderlijk benaderd
konden worden, nu op intercontinentale schaal moeten worden aangepakt. De huidige
problemen van de mens transcenderen alle nationale grenzen. Zij houden niet halt
bij de grens van een bepaald land. Om ze te kunnen oplossen moeten Internationale
acties worden ondernomen.
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Mevrouw Indira Gandhi vertelde mij met veel nadruk dat geboortebeperking
bijvoorbeeld niet van bovenaf kon worden opgelegd, maar via vrije keuze tot stand
moest komen. Maar hoe kunnen wij op wereldomvattende schaal het inzicht
bevorderen dat geboortebeperking absoluut noodzakelijk is en zo snel mogelijk moet
worden doorgevoerd?
Geboortebeperking zal nooit voor iedereen aanvaardbaar zijn. Maar het probleem
zou al grotendeels zijn opgelost, wanneer de meerderheid van de mensen het wilde
aanvaarden. Het is volmaakt zinloos om op dit gebied naar universele
overeenstemming te streven. Maar dat neemt niet weg dat er aan de kwestie van de
overbevolking in de zeventien jaar die ik nu bij internationale instanties werkzaam
ben, zeer veel aandacht is besteed. Wat de Verenigde Naties op dit gebied hebben
kunnen bereiken, is zonder meer geweldig.
Toen ik ruim zeventien jaar geleden lid werd van de Economische commissie voor

Azië, zette ik voor het eerst een instantie op die zich speciaal met demografische
problemen bezig moest houden. Een van mijn toenmalige collega's, Gunnar Myrdal,
die op dat moment uitvoerend secretaris van de Economische commissie voor Europa
was, waarschuwde mij dat demografie voor de Verenigde Naties een gevaarlijk
terrein zou zijn om te betreden. Maar ik antwoordde hem dat mij dat niet kon schelen,
omdat ik mijn eigen gebied, Azië, kende. Ons belangrijkste probleem was de
overbevolking. Het leek me absoluut noodzakelijk dat we tenminste de omvang van
dat probleem zouden leren kennen. Bewustwording van problemen als overbevolking,
de complicaties die uit economische groei voortkomen, enzovoort, is tot nu toe
voornamelijk een zaak van de Verenigde Naties geweest. De allereerste stap om deze
problemen op te lossen is tenslotte het besef dat er inderdaad problemen zijn. En dit
besef werd in hoofdzaak gestimuleerd door het werk dat de Verenigde Naties tijdens
dat wat de donkere jaren genoemd kunnen worden, op dit gebied verricht heeft. De
VerenigdeNaties staken een kaars aan waardoor anderen konden zien wat de toekomst
voor hen in voorraad had. Dit was de allereerste stap.
Geleidelijk aan werd er algemeen op veranderingen aangestuurd. Zo was de

Wereldgezondheidsorganisatie een jaar of tien geleden bijvoorbeeld een uiterst
conservatieve instantie. Een man als dr. Bandau was in dat opzicht zeer conservatief,
maar later veranderde hij volledig van instelling.

Vele waarnemers zijn het erover eens dat de overbevolking het aller-belangrijkste
probleem is. Wat doen de Verenigde Naties op 't ogenblik concreet gezien op dit
gebied?
We beschikken over een fonds voor activiteiten op dit terrein. Aanvankelijk, vijf jaar
geleden, bestond dat uit vijf miljoen dollar. Nu is het gestegen tot vijftig miljoen
dollar per jaar, en dit bedrag zal binnenkort waarschijnlijk nog worden verdubbeld.
Augustus 1974 zal er in Boekarest eenwereldbevolkingscongres worden gehouden.

Tijdens die conferentie zal een voor de hele wereld geldend actieplan worden
geïntroduceerd, dat ongetwijfeld zal worden aan-
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genomen. De Verenigde Naties kunnen de nationale regeringen niet dwingen dit plan
nit te voeren, evenmin als de regeringen hun bevolking kunnen dwingen om
geboortebeperkende maatregelen toe te passen, zoals mevrouw Gandhi zeer terecht
heeft opgmerkt. Maar ook op dit gebied kan er uitgebreid onderzoek worden verricht.
Er zijn twee types van onderzoek. Ten eerste het zogenaamde operationele onderzoek,
waarbij wordt nagegaan waarom een bepaald programma in sommige delen van de
wereld wel aansloeg en werd aanvaard, en in andere delen niet.We vragen ons daarbij
tevens af wat er gedaan moet worden om deze programma's ook elders aanvaardbaar
te maken. Het tweede type onderzoek is om na te gaanwaar gezinsplanning in principe
niet op weerstanden stuit, waarna wij ons afvragen of wij in staat zijn om de mensen
in kwestie de middelen te verschaffen waarmee zij de door hen gewenste resultaten
kunnen behalen. Dit terrein biedt volgensmij nog zeer veel gelegenheid tot uitgebreide
onderzoekingen en verhoogde inspanningen. Ik ben ervan overtuigd dat al deze
problemen op een goede dag kunnen worden opgelost. Intussen moeten wij in de
landen die het meest met het probleem van overbevolking te kampen hebben, nog
van de oude methoden gebruik maken.
Dit is echter slechts éen van de gebieden waarop er voor de Verenigde Naties een

taak ligt bij het op gang brengen van het bewustwordingsproces en het onderstrepen
van de noodzaak om op drie niveau's tot actie over te gaan: internationaal, nationaal
en individueel.
Alleen in dat geval zullen wij op de lange duur in staat zijn om plannen te

ontwerpen voor acties op wereldwijde schaal, zonder daarbij natuurlijk de twee
andere niveau's te vergeten.
Er zijn bijvoorbeeld verschillende V.N.-missies naar India uitgezonden om daar

over de gezinsplanningsprojecten te discussiëren, en te bestuderen in hoeverre deze
zouden kunnen worden verbeterd. Uiteraard zijn de Verenigde Naties bereid om elk
land dat daarom vraagt op dit gebied hulp te verlenen. Maar het is anderzijds
allerminst de bedoeling van de Verenigde Naties om een regering het idee van
gezinsplanning op te dringen. Evenmin is het him bedoeling om precies voor te
schrijven hoe daarbij te werk moet worden gegaan, omdat een dergelijke methode
een averechts resultaat zou hebben.

Om nu op een ander ondenwerp over te gaan, namelijk het probleem van de
grenzen-aan-de-groei en de beperktheid van de natuurlijke hulpbronnen - bent u van
mening dat het, gezien de toekomstige daling in het aanbod van grondstoffen,
misschien wel de toekomstige schaarste aan grondstoffen, mogelijk zou zijn dat zich
een bepaalde agressie gaat ontwikkelen tussen de rijke landen, of de
verbruikerslanden, en het onderontwikkelde deel van de wereld? Een klein voorproefje
van wat er misschien gaat gebeuren, zou de oliecrisis van eind 1973 kunnen zijn.
Ik hoop juist dat de ontwikkelingslanden de geweldige gelegenheid die zij nu

hebben om hun hulpbronnen te delen met de hoogontwikkelde landen die van deze
hulpbronnen afhankelijk zijn, zullen aangrijpen. Conflicten van het type dat in uw
vraag gesuggereerd wordt, zie ik
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overigens niet ontstaan.

Maar het lijkt niet meer dan natuurlijk dat de arme en onderontwikkelde zuidelijke
helft van de aardbol tenslotte meer dan genoeg krijgt van een situatie zoals nu, waarin
de Verenigde Staten, die 6 procent van de wereldbevolking vertegenwoordigen,
minstens 40 procent verbruiken van de natuurlijke hulpbronnen, die naar men
veronderstellen mag voor iedereen bestemd zijn. Hetzelfde zou overigens ook van
Europa gezegd kunnen worden.
Toch geloof ik dat het type conflict dat u bedoelde misschien wel in de negentiende

en de eerste helft van de twintigste eeuw mogelijk was, maar in de toekomst beslist
niet meer. Ik acht het eerlijk gezegd onmogelijk dat de Verenigde Staten of Frankrijk
zich zomaar van een oliebron meester zullen maken om hun financiële belangen te
beschermen.

Misschien ook omdat elk optreden van de westerse mogendheden in het
Midden-Oosten bijvoorbeeld thans onmiddellijk door de Sowjet-Unie beantwoord
zou worden.
Maar dat niet alleen; ook omdat het een uiterst onpraktisch beleid zou zijn. Neem

bijvoorbeeld de ochtendbladen of de radio - ze vertellen ons allemaal dat er een
gastekort dreigt. Wat houdt dat in? Dat we minder moeten verbruiken. En bovendien
dat de ontwikkelingslanden meer kunnen en zullen vragen voor wat ze te bieden
hebben. In het laatste kwart van deze eeuwwordt de kloof tussen arm en rijk tenslotte
misschien toch iets nauwer, en wordt de ongelijkheid ten opzichte van Amerika,
waar de mensheid al zo lang onder gebukt gaat, misschien toch iets geringer.
Ik ben ervan overtuigd dat de hooggeïndustrialiseerde landen in de loop van dit

proces ertoe gedwongen zullen worden om aanzienlijke wijzigingen in hun
consumptiepatroon aan te brengen. Op de lange duur zullen zij waarschijnlijk tot de
slotsom komen dat dit eigenlijk alleen maar een gunstige ontwikkeling is. Het is
nauwelijks voordelig om een auto na éen jaar weg te doen. Het is nauwelijks voordelig
om niet over reparatiemogelijkheden te beschikken en in een situatie te verkeren,
waarin het, zoals nu in de Verenigde Staten, voordeliger is om een ijskast weg te
gooien dan om te proberen hem te laten repareren. Zoiets is een zeer verkwistende
en onverantwoordelijke manier van handelen en het zal wel niet lang duren voordat
demensen daar achter komen. Ook de consumptiepatronen zullen wijzigingenmoeten
ondergaan, omdat de natuurlijke hulpbronnen steeds schaarser zullen worden. Volgens
mij zal dan ook blijken dat juist dit de hefboom is waarmee de ontwikkelingslanden
de bestaande discrepanties en ongelijkheden kunnen overbruggen, niet alleen wat
het groeicijfer, maar ook wat de levensstandaard betreft. Ik hoop dat de
levensstandaard van de arme en de rijke landen tenslotte zal convergeren op een
niveau dat je dat van een goed leven in de beste zin van het woord zou kunnen
noemen. Betekent een goed leven het bezit van vele televisietoestellen, telefoons en
talloze andere luxegoederen? Nee, een goed leven is een behoorlijk en comfor-
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tabel bestaan met een beperkte mate van vrije tijd, zodat er ook gelegenheid is om
aan esthetische en intellectuele interessen te voldoen.
Dit is volgens mij de belangrijke les die wij in Azië de geïndustrialiseerde naties

van het Westen te bieden hebben. Ik herinner mij een Amerikaanse vriend die een
aantal jaren geleden naar India kwam. Hij was iemand met zeer veel oog voor zijn
medemens. Op een dag zei hij mij: ‘Weet je, ik heb hier zoveel mensen gezien die
op blote voeten in de zon lopen. Ik heb diep medelijden met ze.’ Ik antwoordde:
‘Mijn vriend, je hebt een enorme kans gemist. Je bent naar India gekomen en je hebt
naar de voeten van de mensen gekeken om te zien of ze geschoeid waren, in plaats
van naar hun gezichten om te zien of ze gelukkig waren. Want in dat geval zou je
tot de ontdekking zijn gekomen dat de mensen hier, zo arm als ze zijn, misschien
wel blootsvoets lopen - en dat zou inderdaad niet mogen gebeuren, ik probeer het
niet goed te praten - maar ondanks dat zijn ze gelukkig. Dit geluk ontbreekt in het
deel van de wereld waar jij vandaan komt. Zoals je weet heeft Samuel Johnson eens
gezegd: ‘Een grote en een kleine beker kunnen alletwee vol zijn. Het gaat er niet om
of de grote beker meer kan bevatten dan de kleine. Het gaat erom welke van beide
vol is, en een tot de rand gevulde kleine beker kan een hoger niveau van voldoening
en tevredenheid vertegenwoordigen dan een drie, vier, zes keer zo grote beker die
half leeg is.’
Als de mens in staat was om zijn denkpatroon aan zijn consumptiepatroon aan te

passen, zou hij volgens mij tot de ontdekking komen dat alles op zijn plaats valt. Ik
beschouw de huidige schaarste aan hulpbronnen als een unieke kans om via een wijs
economisch en sociaal beleid de opvattingen van demens over deze uiterst belangrijke
kwesties die met het menselijk voortbestaan samenhangen, diepgaand te veranderen.
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Shinkichi Eto

Professor Shinkichi Eto werd op 16 november 1923 in Mukden in China
geboren. In 1948 promoveerde hij aan de universiteit van Tokio in
rechtswetenschappen. Van 1949 tot 1953 was hij werkzaam aan het
Institute of Oriental Culture van deze universiteit. In 1953 werd hij
verbonden aan het technologisch instituut van Tokio als professor in de
politieke wetenschappen. Momenteel is hij voorzitter van de faculteit van
internationale betrekingen aan de universiteit van Tokio. Naast tal van
werken in het Japans zijn in het Engels van professor Eto verschenen:
Moderation and Radicalism in the Chinese Revolution (New York 1970)
en ‘Postwar Japanese and Chinese Relations’ in Survey (jrg. 18 no. 4,
Oxford 1972).

In discussies over de positie van Japan in de wereld van vandaag werd voorspeld,
dat Japan zelfs rijker zal warden dan de Verenigde Staten. Japan ontwikkelt zich
inderdaad tot een economische macht. Maar om te kunnen overleven heb je vrede
nodig om zodoende bijvoorbeeld zeker te zijn van een constante aanvoer van
grondstoffen. Hoe verwacht u dat Japan deze macht zal gebruiken met betrekking
tot de rijke natuurlijke grondstoffenvoorraden in zuidoost-Azië of een zich
ontwikkelend China?
Sinds de Tweede Wereldoorlog is Japan uitgegaan van een politiek van neutraliteit.
Wat de internationale betrekkingen betreft zal dat zo blijven. Misschien dat Japan
onder de overweldigende invloed van de Verenigde Staten aanvankelijk steun heeft
gegeven aan het nationalistische China op T'ai-wan. Tenslotte waren we door het
veiligheidspact met Washington in hoge mate gebonden. Hoewel Japan deze beide
belangrijke banden heeft aanvaard, is het ten aanzien van verschillende internationale
conflicten neutraal gebleven. Ik denk dat deze fundamentele houding of politieke
benadering in de jaren 70 en 80 zal voortduren.
De redenen hiervoor zijn: ten eerste. Wat de binnenlandse politiek betreft blijft

Japan verdeeld. Wat de buitenlandse politiek betreft kan de regering geen sterk
leiderschap uitoefenen. Als de regering van plan is zet A te maken, zal de oppositie
zeker een anti-A-standpunt innemen. Maar het zal er tenslotte op neerkomen dat er
een beslissing wordt genomen waarin maar een klein beetje van A is verwerkt. Dat
is alles. Sommige Japanse politici wilden bijvoorbeeld de uitgaven voor de Japanse
defensie drastisch en op tamelijk korte termijn verhogen. Maar de oppositie heeft
zich voortdurend tegen dit soort maatregelen uitgesproken. Daarom is de nationale
verdediging, of de toename van het defensiebudget, maar zéer geleidelijk gegaan.
Het blijft minder dan éen procent van het bruto nationaal produkt.
Nogmaals, deze verbinding van de binnenlandse met de buitenlandse politiek

maakt het voor Japan onmogelijk een actieve en positieve politiek te voeren op het
gebied van internationale betrekkingen. Dat is de eerste reden. De tweede is dat de
L.D.P. vroeg of laat haar meerderheid in het Lagerhuis, de Tweede Kamer, zal
verliezen.
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Met L.D.P. bedoelt u de liberale democratische partij.
Inderdaad. Een echte coalitieregering wordt in Japan pas mogelijk in de tweede helft
van de jaren zeventig of in het begin van de jaren tachtig. Dan zal het huidige beleid
van Japan zeker worden gewijzigd. Bijvoorbeeld: van het begin af aan heeft de
oppositie zich verzet tegen het Amerikaans-Japanse veiligheidsverdrag. Ze hebben
ook oppositie gevoerd tegen het huidige systeem van nationale verdediging. En ten
derde hebben ze zich verzet tegen de door Japan gevoerde economische expansie
naar minder ontwikkelde landen.

Waarom doet de oppositie dat?
Ik weet het niet. Vraag dat maar aan hen! De oppositie is ook erg achterdochtig wat
betreft de economische samenwerking van Japanmet deminder ontwikkelde landen.
Ze hebben onze huidige economische samenwerking met ontwikkelingslanden -

Zoals Brazilië?
Ja - economisch imperialisme genoemd. Zodra ze succes zullen hebben met het
formeren van een coalitieregering zal de huidige politiek sterk worden gewijzigd.
En de derde vraag die ik met betrekking hiertoe zou willen stellen is dat niemand

in Japan, ook ikzelf niet, weet welke richting Japan in de internationale gemeenschap
op moet gaan. Sommige extremisten hebben de neiging hun eigen ideologische
filosofie aan te bevelen. Maar de grote meerderheid in Japan, de bescheiden en
praktische mensen, hebben er geen idee van in welke richting Japan zich zou moeten
ontwikkelen. Onze economische activiteiten in het buitenland hebben bijvoorbeeld
aan de kant van de ontvangende landen ambivalente gevoelens gewekt.

Zoals Thailand.
Precies. Misschien hebben ze veel te danken aan de economische activiteiten van

Japan in hun land, waarbij de Japanse technologie en het Japansemanagement worden
gevolgd. Er is daar Japans geld geïnvesteerd en daardoor is een verhoging van het
Thailandse nationale inkomen per hoofd van de bevolking mogelijk geworden, maar
aan de andere kant -

Zij zijn uw land te veel schuldig en u hebt daar te veel bezittingen.
Juist. Ze geven ons vaak de schuld van onze te nadrukkelijke aanwezigheid daar.

De nationalistische gevoelens van de Thailandse bevolking zijn door de Japanse
economische activiteiten zeer zeker geraakt of zelfs gekwetst. Een toenemende
ambivalentie is daarvan het gevolg. De meerderheid van het Japanse volk heeft geen
idee wat de gewenste snelheid van onze economische ontwikkeling of samenwerking
in andere landen zou moeten zijn. Dat is ons probleem. Dus dit zijn de drie
voornaamste redenen waarom Japan geen actieve rol zal spelen in de internationale
gemeenschap, tenminste, de komende jaren nog niet.
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Maar toch wordt er, met hulp vanWashington, voorgesteld dat Japan een permanente
zetel zou moeten hebben in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties.
Nou ja, in economisch opzicht is Japans rol in de internationale gemeenschap bijna

automatisch groter geworden. Dat is waar. We hebben bijvoorbeeld voldoende
voorraden van buitenlandse valuta. Daardoor worden we gedwongen een hoop geld
uit te geven buiten Japan. Daardoor worden we ook gedwongen kapitaalinvesteringen
te doen in het buitenland. Dat is ook waar. Maar aan de andere kant ben ik niet zo
optimistisch over de toename van de rol die Japan speelt in de internationale politiek
om de fundamentele redenen die ik zojuist heb uiteengezet. Daarbij lijkt de Verenigde
Naties me een heel gecompliceerde organisatie. Misschien hebben de Verenigde
Staten een verklaring van die strekking afgelegd, maar ik weet niet of Washington
met een concreet voorstel zal komen om Japan een permanente zetel in de
Veiligheidsraad te geven.

Dat hebben ze al gedaan.
Nee, nee. Ze hebben gezegd dat ze dat van plan waren, maar ze hebben geen

concreet voorstel gedaan over de manier waarop Japan als permanent lid van de
Veiligheidsraad moet worden uitgenodigd. Natuurlijk zouden India en Brazilië er
niet erg over te spreken zijn. Ik heb begrepen dat Italië ook al enige tijd een oogje
op een permanente zetel heeft.

Italië zou belachelijk zijn. Brazilië en India, ja. Frankrijk en Groot-Brittannië zouden
er op staande voet als permanente leden uit moeten worden gegooid, want deze
landjes vertegenwoordigen machtsverhoudingen uit een wereld van 1945!
Goed, dat is uw standpunt. Maar objectief gezien vind ik de gedachte dat Japan
permanent lid van de Veiligheidsraad zou worden niet zo geslaagd.

Als ik over de campus van de Kioto-universiteit wandel, zien de jonge mensen er
precies hetzelfde uit als studenten in Californië. Blue jeans, truien, en zij rijden in
eigen auto's. Maar hoeveel daarvan is uiterlijk vertoon en hoeveel is gebaseerd op
de overtuiging dat wat uit de Verenigde Staten wordt geïmporteerd goed is voor
Japan? Wat leeft er in de harten van uw studenten?
Dat is een heel goede vraag. Laat ik, aangezien de studenten behoren tot de
intellectuelen, over de Japanse intellectuelen in het algemeen spreken. Ze hebben
twee kenmerkende eigenschappen. Ten eerste: Japanse intellectuelenmaken een heel
duidelijk onderscheid tussen wat ze werkelijk voelen en waar ze in het openbaar over
schrijven en praten.Wat ze werkelijk voor Amerika voelen houdt enige bewondering
in - misschien is dat wel een te sterk woord - laat ik zeggen voor de blanken,
Westeuropeanen en Amerikanen inbegrepen.
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Misschien meer verborgen bewondering die niet openlijk tot uitdrukking komt.
En die het best wordt omschreven met de psychologische term

‘minderwaardigheidscomplex’. Daarom zijn de Japanse intellectuelen altijd zo begerig
naar contacten met bijvoorbeeld de Franse cultuur, of laten we zeggen de American
way of life. Tegelijkertijd is dit minderwaardigheidscomplex er de oorzaak van dat
de Japanse intellectueel zijn ware gevoelens tegenover de blanken verborgen houdt.
Want in hun hart hebben ze kritiek op de Verenigde Staten en vinden ze het zelfs
prettig om na te denken over de ondergang en het verval van de Europese beschaving,
bijvoorbeeld. Ze vinden het altijd prettig om de verschillende gebreken en
tekortkomingen van de Amerikaanse maatschappij, of de westerse maatschappij in
het algemeen, te ontdekken. Het is werkelijk buitengewoon moeilijk om de echte en
ware gevoelens van de Japanse intellectueel jegens de westerse maatschappij te leren
kennen. Laat ik u een goed voorbeeld geven.
Een extreem radicale linkse professor, die zich duidelijk had uitgesproken over

het Amerikaanse imperialisme en die talrijke artikelen had geschreven tegen de
Amerikaanse activiteiten in Azië, en die enthousiast steun verleende aan
studentenopstanden, werd benaderd door de U.S. Information Service van Tokio,
die hem vroeg om naar Amerika te komen en daar een studiereis van drie maanden
te maken. Hij nam dat aanbod onmiddellijk aan en hij ging naar de Verenigde Staten.
Hij had een plezierige reis en werd vergezeld door een speciale tolk die hem door
het ministerie van Buitenlandse Zaken was toegewezen. Niettemin ging hij later door
kritiek te leveren op de Verenigde Staten.

Na zijn terugkeer in Japan?
Zeker. Terwijl ik ervan overtuigd ben dat deze professor dol is op de Verenigde
Staten, en de American way of life schitterend vindt.

Maar is het niet mogelijk om veel van Amerika en de Amerikanen te houden en
vierkant tegen het vervloekte systeem te zijn, tegen Nixon of de corrupte politieke
manipulaties in dat soort samenleving?
Dat is waar. Maar laten we zeggen dat Nixon een andere zaak is. Hier gaat het om
een schandaal. Mensen houden niet van schandalen.Maar volgens mij zijn sommigen
van die critici, die zoveel hebben aan te merken op de American way of life en het
systeem van het particulier initiatief in de onderneming of het Amerikaanse
kapitalistische systeem, toch wel erg gesteld op de weelde die dit systeem te bieden
heeft Het gekke is dat ze, als ze een uitnodiging krijgen van Peking, even graag naar
de Volksrepubliek China gaan. Op het moment waarop ze China verlaten en weer
in Hongkong aankomen, verklaren de meesten dat ze buitengewoon gelukkig zijn
dat ze dat land weer uit zijn. Ze vergelijken China met een militair ballet en klagen
over het daar heersende totalitaire systeem.Maar als ze terugkeren naar Tokio houden
ze in het openbaar toespraken en prijzen ze China eensgezind om de verschillende
prestaties. Nooit zullen ze in het openbaar kritiek oefenen op de rege-
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ringsleiders van Peking. Deze tegenstelling is illustratief voor de Japanse intellectueel,
onverschillig hoe links of rechts zijn politieke instelling ook is.
Daarom besteden wij als experts op het gebied van de internationale betrekkingen

ook veel aandacht aan de fundamentele psychologische structuren van de verschillende
landen. We kunnen geen analyse meer maken van Internationale betrekkingen,
wanneer we niet proberen een psychologische analyse te maken van de verschillende
landen en gedragspatronen bestuderen. Omgekeerd geloof ik dat dit in hoge mate
het geval is als je probeert het Japanse volk te analyseren.

De paar keer dat ik in Japan ben geweest heb ik veel gehoord over de befaamde
computer in de Japanse hoofden.
Je kunt de psychologie van de Japanner vergelijken met een ui. Je haalt een schil

weg en er komt weer een andere te voorschijn. Als je die dan weghaalt, komt er weer
een andere naar voren. Iedere schil is bovendien weer anders dan de vorige.

De belangrijkste vraag is wat deze lagen bij elkaar houdt.
Precies. Daar gaat het om.

Hoe staan uw studenten tegenover een Japan, dat zich niet alleen economisch
gigantisch ontwikkelt, en wat vinden ze van de politieke internationale verplichtingen
van Japan?
Ze vinden het verwarrend. Ze vinden het allemaal zeer verwarrend. Als ze nog erg
jong zijn, zoals de eerstejaars op de universiteit, zijn ze nog romantisch en idealistisch
geïnspireerd. Ik zou zeggen dat ongeveer negentig percent van de eerstejaars op onze
universiteiten tegen herbewapening van Japan is. Ze zijn tegen machtspolitiek en
tegen corruptie in de Japanse zakenwereld of onder politici. Enthousiast spannen ze
zich in voor rechtvaardigheid en gerechtigheid binnen de gemeenschap. Maar als ze
wat ouder zijn beginnen ze in te zien hoe ingewikkeld de realiteit van de menselijke
samenleving in deze wereld is. Sommigen worden dan ook meer conservatief en
realistischer. Ik schat dat negentig percent van de studenten die aan hun laatste jaar
bezig zijn het druk heeft met het vinden van een goede baan, besprekingen voert met
verschillende particuliere ondernemingen, overheidsexamens aflegt, en de meesten
hebben een heel realistische kijk op de zaken gekregen. Je zou het probleem dus zo
kunnen formuleren: hoe kun je nun idealisme en romantische instelling verenigen
met de werkelijkheid. Want corruptie bestaat, zelfs in de regering. Kijk maar naar
de ambtenaren. Ze zijn allemaal even rijk! Zelfs premier Kakuei Tanaka heeft niet
geschroomd geld te geven aan journalisten. Of laat ik het anders formuleren: zelfs
premier Tanaka heeft niet geschroomd grote sommen geld uit te geven voor zijn
eigen politieke doeleinden. Ook vanuit het buitenland wordt Japan voortdurend
geconfronteerd met verschillende soorten machtspolitiek. Zo heeft Japan zelfs te
maken met chantage die door zwakkere broeders op ons wordt gepleegd.
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Door de Arabieren?
Inderdaad. De Arabieren hebben bezwaren tegen onze vriendschappelijke
betrekkingen met Israël. En ook toen president Sukarno van Indonesië een botsing
over Irian Barat (Westelijk Nieuw-Guinea) uitlokte met Nederland, protesteerde zijn
regering heftig tegen het bezoek dat een Hollands vliegdekschip zou brengen aan de
havens van Yokohama. Tenslotte besloot de Japanse regering de eis van Sukarno in
te willigen. Dat is een voorbeeld van chantage door kleine machten.

Misschien, maar Sukarno was kennelijk toch niet zo erg zwak, want hij bleek in staat
te zijn de Japanse regering zijn wil op te leggen. Welk land was nu het zwakste, Japan
of Indonesië?
Vergeleken met Japan heeft Indonesië niet zoveel te betekenen.

Japan was het zwakste, want Japan gaf toe!
Precies, en dat is wat de jonge Japanse studenten het meest in verwarring brengt. Ze
beginnen in te zien dat wereldpolitiek een heel smerige bezigheid is en soms wilden
ze wel dat ze die wereld kwijt waren.

Tegen de tijd dat zij zelf politici zijn, zullen zij zich precies gedragen als hun vaders
deden en ook corrupt zijn. Of niet?
Inderdaad. Dat is de verandering die voortdurend in menselijke wezens plaatsvindt.
We hebben dat in Japan tenminste altijd gezien.

Wat ik niet goed kan begrijpen is dat zoveel democratische regeringen nauwe en
voordelige banden onderhouden met enkele van de meest corrupte en tegen het volk
gerichte regimes in het huidige zuidoost-Azië. Zoals bijvoorbeeld Thailand vóor de
coup van 1973 of het Indonesië van Suharto na diens coup van 1 oktober 1965,
waarbij eerst honderdduizenden boeren door de fascisten werden afgeslacht en
waarna vele duizenden voor onafzienbare tijden in concentratiekampen werden
gestopt. Geen wonder dat Japan dan moeilijkheden krijgt met de werkelijke mensen
in zuidoost-Azië..
Ik wil niet ingaan op uw uitspraak als zouden de regeringen van Thailand en

Indonesië corrupt zijn. Wat voor politiek ze voeren en wat voor regering ze hebben
is helemaal hun eigen zaak.
Wat ik hier wil benadrukken is het feit dat het Japanse volk een periode van bijna

220 jaar van volledige afzondering heeft gekend. Dat was van 1639 tot 1854. Die
afzondering kwam nog bij het geografische isolement van onze eilandbevolking.
Japanners zijn niet gewend de verschillende culturele conflicten op te lossen, die
zich voordoen wanneer verschillende culturen met elkaar in aanraking komen.
Japanners hebben de neiging zich niet bewust te zijn van de cultuur, de denkwijze
en de gedragspatronen van andere volkeren, met uitzondering van deWest-europeanen
en de Chinezen. Omdat het Japanse volk tot ongeveer 1850 aan de rand van de
invloedssfeer van de Chinese Han-beschaving leefde, en sindsdien meest aan de rand
van de westerse beschavingssfeer verkeerde, heeft het ten opzichte van deze twee
culturen een minder-
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waardigheidscomplex ontwikkeld. Japanners zijn daarom vaak erg onderdanig
tegenover volkeren die zich in het centrum van deze twee beschavingen bevinden.
Wat mij hindert is een overwegende neiging onder Japanners om zeer onderdanig

en soepel te zijn als ze met Chinezen of westerlingen te maken hebben, maar
buitengewoon arrogant en stug in de omgang met andere volkeren. Voor Chinezen
en westerlingen zijn Japanners royaal en gemakkelijk om mee om te gaan. Tegen
andere volkeren zijn ze schijnbaar zelfingenomen en vervuld van eigenbelang. Tenzij
deze kenmerkende eigenschappen kunnen worden gecorrigeerd, denk ik niet dat we
het probleem van de anti-Japanse gevoelens in Azië kunnen oplossen.

Wat denkt u van de ontwikkeling in communicatie tussen de Japanse jongeren? U
werkt tenslotte ook mee aan hun opvoeding. En hoe zal de verhouding worden met
de honderden miljoenen Chinese jongeren, die op door Mao geïnspireerde wijze met
zeer onconventionele maar uiterst effectieve methoden worden klaargestoomd voor
een nieuwe maatschappij? Of zoals de Amerikaanse psychiater Robert Jay Lifton dit
formuleerde, ‘Mao was in staat te articuleren, zich uit te leven en aan te sluiten bij
de aspiraties van het Chinese volk in een tijd van crisis’?
Dat is ook een zeer goede vraag. Laat ik als voorbeeld nemen de gevoelens die Henry
Kissinger tot uiting bracht vis-à-vis Japanse en Chinese leiders. Ik weet zeker dat
Kissinger vóor zijn bezoek aan Peking zeer achterdochtig was ten opzichte van de
leiders in Peking, Chou Enlai inbegrepen. Maar zodra hij met premier Chou En-lai
over verschillende internationale problemen van gedachten had gewisseld, ontdekte
hij dat ze beiden hetzelfde standpunt innamen, dat van de machtspolitiek. Beiden
ontdekten dat ze dezelfde sterke wil hadden om eigen nationale belangen te behartigen.
Het doet er niet toe hoe overtuigend Chou melding maakte van de morele problemen
van onze tijd. Dat was allemaal maar oppervlakkige schijn. Slechts een nieuwe schil
van de ui! Achter de vorige laag kwam de oude opvatting te voorschijn: de op
machtspolitiek georiënteerde gedachtengang.
Henry Kissinger raakte zelfs in de ban van premier Chou En-lai. Terwijl Kissinger

er absoluut niet in slaagde een gemeenschappelijk uitgangspunt te vinden toen hij
premier Tanaka en onze minister van Buitenlandse Zaken, Ohira ontmoette. Daarom
ben ik ervan overtuigd, dat de Verenigde Staten en de Volksrepubliek China in staat
zullen zijn een zinvolle dialoog voort te zetten. Aan de andere kant maak ik me
inderdaad zéer bezorgd over een toekomstige dialoog tussen het Japanse en het
Chinese volk. Aan de oppervlakte praten beide landen over morele problemen, over
Aziatische bevrijdingsbewegingen -

En over nieuwe luchtverbindingen.
Ja, of over economische samenwerking. Ik denk niet dat er gemeenschappelijke

uitgangspunten zijn voor diepgaande discussies tussen Japan en China. Vroeg of laat
moeten er misverstanden ontstaan. En dit
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soort misverstanden tussen de twee landen zouden gemakkelijk politieke conflicten
kunnen uitlokken. Hier ben ik zéer bezorgd over. Ik ben nog jong, dus ik vind het
niet prettig als zich dit soort conflicten tussen China en Japan zouden ontwikkelen.
Binnen onze faculteit zullen we doorgaan onze emoties in bedwang te houden en de
Chinees-Japanse betrekkingen nauwkeurig proberen te analyseren en een manier
trachten te vinden om deze toekomstige conflicten te vermijden. Dat ben ik per slot
van rekening als man van de wetenschap verplicht.

Geeft u uw studenten een maximum aan kennis over het nieuwe China? Leren ze
bijvoorbeeld Chinese talen?
Zeker. Ik heb mij ingespannen om de allerbeste studenten te werven voor een studie
over Aziatische aangelegenheden en over China in het bijzonder.
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Chie Nakane

De Japanse sociaal-antropologe Chie Nakane werd op 30 november 1926
in Tokio gebaren. Zij groeide op in Peking, China. Zij studeerde
geschiedenis met het accent op China en Tibet aan de universiteit van
Tokio, waar zij in 1952 promoveerde. Vervolgens studeerde zij sociale
antropologie aan de London School of Economics en aan het Instituto
Italiano per il Medio ed Estremo Oriënte in Rome. Zij verrichtte
wetenschappelijke onderzoekingen bij bergvolken in Assam, de Himalaja,
in de staat Kerala en onder Tibetaanse vluchtelingen in Massorie. In 1958
aanvaardde zij een leerstoel voor sociale antropologie aan de universiteit
van Tokio. Zij gaf gast-colleges in Londen, Chicago en Stanford. Zij is
adviseuse van premier Tanaka bij diens plannen voor hervormingen in
Japan. Zij schreef verschillende boeken, waaronderKinship and Economic
Organization in Rural Japan. (Athlonepress, Londen 1967) en Japanese
Society (Weidenfeld & Nicolson, Londen en Berkeley 1970).
Dit interview vond plaats in het Centre for Advanced Study in Behavior
Sciences van de Stanford-universiteit alwaar professor Nakane - ook wel
de Margaret Mead van Japan genoemd - aan een studie-opdracht werkte.

U hebt Japan een ‘homogene samenleving’ genoemd. Hoe zou u dit begrip willen
definiëren of illustreren, bijvoorbeeld in vergelijking tot een maatschappij als India
of de Verenigde Staten?
De homogeniteit van de Japanse samenleving is gebaseerd op het simpele feit dat
het Japanse eilandenrijk al sinds de prehistorische tijden bewoondwordt door dezelfde
etnische groepering, die erin geslaagd is om haar culturele en sociale eenheid te
bewaren zonder dat deze door vreemde volkeren verstoord werd. Tussen de derde
en zevende eeuw na Christus hebben zich weliswaar immigranten van het vasteland
in Japan gevestigd, die een belangrijke invloed op de vorming van de toenmalige
staat hebben uitgeoefend, maar hun aantal was zo gering dat zij spoedig door de
plaatselijke bevolking geassimileerd werden. Vanaf dat moment heeft de bevolking
van Japan zich voortdurend naar een culturele eenheid bewogen, en deze ontwikkeling
werd nog aanzienlijk versterkt door het gecentraliseerde feodale Tokugawa-regiem
en later door de moderne gecentraliseerde bureaucratie. De homogeniteit van zijn
bevolking verleent Japan hi de huidige wereld een uitzonderlijke positie.

Maar ook een moeilijk toegankelijk karakter. Desondanks lijken popart en jeans in
Japan tamelijk populair. In hoeverre draagt deze mode volgens u een oppervlakkig
karakter, en in welke mate zal de homogeniteit van de Japanse samenleving erdoor
worden aangetast?
Aanvaarding van andere culturen is een van de kenmerkende eigenschappen van het
Japanse volk. Een vreemde cultuur wordt echter nooit als operationeel systeem
geaccepteerd, maar alleen in bepaalde fragmenten of onderdelen, die de kern van
onze culturele en sociale traditie nauwelijks kunnen aantasten. Invloeden van buitenaf
komen vooral tot uiting in uiterlijkheden als materialen of technieken. Het is in feite
verbazingwekkend hoezeer de Japanners erin geslaagd zijn om hun oor-
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spronkelijke denkwijze en hun eigen maatschappelijke stelsel in stand te houden,
ondanks de sterke invloeden van eerst de Chinese en later de westerse cultuur. De
uitwerking van al deze invloeden is misschien wel zo gering omdat onze cultuur zo
hecht in onze samenleving verankerd ligt.

Gelooft u dat groepsbindingen in Japan sterker zijn dan het individualisme?
Ik geloof dat deze kwestie met enige omzichtigheid behandeld moet worden. Ik heb
deze tegenstelling individualisme versus groepsbewustzijn altijdmet enig wantrouwen
bezien. Japan heeft uiteraard een andere geschiedenis als Europa. Wanneer ons volk
voor dezelfde omstandigheden was komen te staan als de Europeanen of de
Amerikanen, zou het heel goed mogelijk zijn geweest dat het individualisme ook bij
ons een intensievere ontwikkeling had ondergaan. Het lijdt geen twijfel dat in Europa,
vooral na de middeleeuwen, sterke nadruk werd gelegd op het individualisme. De
Japanse geschiedenis nam echter een andere loop.
Door de eeuwen heenwerd in Japan altijd veel waarde gehecht aan het onderhouden

van harmonieuze betrekkingenmet anderen - vooral waar het primaire relaties betreft.
Waardering voor en aanpassing aan anderen staan in hoog aanzien, terwijl agressiviteit
en individuele uitingen als slechtemanierenworden beschouwd. Volgensmijn analyse
ligt de nadruk in het Westen op het element (het individu) en in Japan op de relatie
(tussen individuen). Dit zijn twee verschillende benaderingswijzen, die als
gedragsalternatieven echter op éen lijn staan. Zij hebben beide hun voor- en nadelen,
en leiden, tot in het extreme doorgevoerd, beide tot onleefbare situaties. Vergeleken
met het Westen vertoont het Japanse gedragspatroon echter inderdaad een sterke
groepsoriëntatie.

Ik hoorde echter van sommige van uw studenten dat er in Japan al werkgevers zijn,
die pas afgestudeerde jongeren bijna niet meer als authentiek Japans beschouwen.
Dat is volgens mij een kwestie van gradatie. Voor zover ik zelf kan nagaan - op

grond van mijn ervaringen als docent aan de universiteit van Tokio - is de instelling
van de studenten niet veranderd, zeker niet waar het groepsactiviteiten betreft die nu
in hoger aanzien staan dan ooit. Het belangrijkste punt waarin zij van de oudere
generatie verschillen is in de eerste plaats hun wijze van persoonlijke interactie. Zij
geven veel openhartiger uiting aan eigen opvattingen. Zij maken geen gebruik van
overgeritualiseerde gedragspatronen en hun manier van optreden is vergeleken met
vroeger sterk vereenvoudigd. Zij zijn veel minder afhankelijk van de oudere generaties
dan in het vooroorlogse Japan het geval was. Dit moet in de allereerste plaats worden
toegeschreven aan het feit dat hun leven als gevolg van de economische welvaart en
het grote aanbod aan arbeidsplaatsen over het algemeen veel gemakkelijker is
geworden. Vroeger beschikten studenten over veel minder keuzemogelijkheden.
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Bovendien hadden zij toen geen zakgeld, en konden zich dan ook niet veroorloven
om bandrecorders of auto's te kopen.
Zij beschikten over minder alternatieven, daarin ligt het belangrijkste verschil.

Volgens mij is het gedrag van de jongere generaties de logische consequentie van
de welvarende economische situatie van het huidige Japan.

Uw studenten hebben thans de gelegenheid om met honderden en duizenden tegelijk
naar het buitenland te gaan. Zij kunnen Engels lezen en staan aan een enorme
toevloed van westerse ideeën bloot. Gelooft u niet dat dit zijn sporen zal nalaten op
komende generaties Japanners?
Ik ben er niet zeker van of dat inderdaad in zo'n belangrijke mate het geval zal zijn.
Het is weliswaar mogelijk dat de door u geschetste ontwikkeling hun perspectieven
verbreedt en tot een geleidelijke verandering leidt. Maar het is daarentegen ook
denkbaar dat zij zich juist steeds kritischer tegenover westerse systemen en culturen
zullen gaan opstellen. Vergeleken met de oudere generaties is de bewondering voor
het Westen en de snobistische voorkeur voor alles wat Europeaans of Amerikaans
is, reeds aanzienlijk gedaald. Een belangrijk punt is ook dat de jongere generaties,
zolang ze in dienst zijn van Japanse organisaties, in ieder geval een Japans patroon
zal worden opgedrongen, of zij willen of niet. Het zou ongetwijfeld een heel andere
zaak zijn wanneer de jongeren ergens buiten Japan, bijvoorbeeld in de Verenigde
Staten, bij buitenlandse ondernemingen gingen werken. In dat geval zouden zij bij
hun terugkeer in Japan de grootste moeite hebben om zich weer aan onze samenleving
aan te passen.

Ik las een interessant artikel van Robert Trumbull in de New York Times van 4
oktober 1973 over een groep ‘sansei’: kleinkinderen van Japanners die zich in het
buitenland hebben gevestigd. Zij vonden het uiterst frustrerend om weer in Japan te
leven. Een ‘sansei’-meisje uit Californië merkte bijvoorbeeld op: ‘Dat ik geen vrienden
kon maken, maakte me erg van streek. Men ging gewoon niet op mijn pogingen in.’
Weigeren de Japanners ze eenvoudigweg in hun samenleving op te nemen?
Dat zal in ieder geval uiterst moeilijk gaan. Japanners beschouwen iemand als

‘een van hen’ wanneer hij van dezelfde organisatie deel uitmaakt, niet simpelweg
omdat hij ook een Japanner is.

Japanners die Japan verlaten worden dus noodgedwongen ‘displaced persons’?
Zij worden beschouwd als leden van een andere organisatie. Dat geldt zelfs voor

mensen die hun geboortedorp verlaten. Ook deze moeten een nieuwe organisatie
zoeken om zich bij aan te sluiten. Iemand die uit zijn geboortedorp wegtrekt, geeft
daarmee bijna automatisch ook het lidmaatschap van zijn vroegere leefgemeenschap
op. Met het oog hierop, zullen Japanse jongeren, die deze situatie instinctief blijken
aan te voelen, er niet aan denken om lang in het buitenland te blijven.
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In uw boek1 vergelijkt u de gezinssituatie in Japan onder andere met die in India.
Zelf ben ik echter beter op de hoogte van de toestand in Indonesië. Daar is het
allerminst ongewoon dat iemand die op een kantoor werkt, zijn jongere broer in de
gelegenheid stelt, een universitaire studie te volgen. Is een dergelijke gezinssolidariteit
ook in Japan mogelijk?
Nee. Wat dat betreft zijn de Japanners heel anders. Zelfs in een traditionele
plattelandsgemeenschap legt bloedverwantschap maar weinig gewicht in de schaal.
Zoals u waarschijnlijk weet is de familieband in Amerika bijvoorbeeld veel sterker
dan in Japan. Bloedverwantschap heeft in onze samenleving nooit een erg belangrijke
rol gespeeld. Broers, ooms, neven en dergelijke vervullen in Japan een heel andere
functie dan in een land als Indonesië. Japanners moeten andere alternatieven
ontwikkelen.

Zoals vriendschap?
Precies. Vriendschap tussen collega's of tussen ouderen en jongeren in hetzelfde
bedrijf is heel belangrijk.

Voor zover ik begrepen heb, gaan de grote Japanse ondernemingen min of meer te
werk volgens het principe, dat hun bedrijf éen grote familie vormt.
Inderdaad. Dat is éen van de redenen waarom het voor een Japanner zo belangrijk

is waar hij werk vindt.

Premier Kakuei Tanaka heeft een paar maanden geleden, in september 1973, een
uitgebreid onderzoek laten houden, om de opvattingen van Japanse jongeren te
vergelijken met die van jongeren elders in de wereld. Vragenlijsten werden
toegezonden aan twintigduizend kinderen in allerlei verschillende landen. Tot ieders
verbazing bleken de Japanse jongeren verreweg het meest cynisch, ontevreden en
realistisch te zijn.

Zo antwoordde bijvoorbeeld slechts twintig procent van de jongeren buiten Japan
op de vraag of de mens in wezen goed of slecht is, dat de mens slecht is. In Japan
bedroeg dat percentage echter drieëndertig. Denken Japanse jongeren zo realistisch
of pessimistisch over de wezenlijke aard van de mens?
Ik weet het niet. Het probleem is dat Japanners niet gewend zijn om zo diep te denken.
Als iemand een Japanner zomaar een dergelijke vraag voorlegt, krijg je plotseling -

Het verkeerde antwoord.
Inderdaad. Wij zijn niet gewend om dergelijke directe vragen te beantwoorden.

Wij uiten ons niet meteen over zo'n gecompliceerd punt.

Hoemoeten wij Japanners leren begrijpen? Ik heb eens gelezen dat een buitenlander
die alle woorden uit het Japanse woordenboek kent, daarnaast bovendien zou moeten
leren denken als een Japanner.

1 Chie Nakane, Japanese Society. Weidenfeld & Nicholson, Londen 1970.
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Dat geldt voor elke taal, maar misschien inderdaad voor het Japans in het bijzonder,
omdat onze cultuur door de eeuwen heen altijd zo geisoleerd is geweest.

Waarom zei u zoëven dat Japanners niet zo diep denken?
Dat ligt niet in onze aard, denk ik. Japanners zijn wel gevoelig, maar niet wijsgerig.
Bijna elk belangrijk land telt in zijn geschiedenis wel een groot filosoof, maar Japan
vormt wat dat betreft een uitzondering. De Japanse mentaliteit functioneert op andere
wijze. Japanners concentreren al hun aandacht op de ontwikkeling van de esthetische
aspecten van hun geest. De belangrijkste bijdragen die Japan aan de wereldcultuur
geleverd heeft liggen op het gebied van de kunst, vooral op dat van de schilderkunst.
Schoonheid is voor Japanners belangrijker dan logica. Japanners proberen niet zozeer
over het leven te filosoferen, zij trachten het vooral mooier te maken.

Ik las eens een kop boven een interview dat u aan het Amerikaanse tijdschrift
Newsweek had toegestaan, namelijk ‘Japanners hebben geen principes’. Uit uw
boek begreep ik echter iets anders: namelijk dat Japanners niet in de eerste plaats
van een dogma, van een principe uitgaan, maar meer van de situatie als zodanig.
Ja, inderdaad.

Met andere woorden: de kop in Newsweek was enigszins misleidend.
Wij hebben wel principes van waaruit wij te werk kunnen gaan, maar wij

beschikken niet over een concrete ideologie die wij aan andere volkeren kunnen
overdragen of waarop wij een doel op langere termijn kunnen baseren. Wij proberen
ons altijd in de eerste plaats zo goed mogelijk aan te passen aan de situatie zoals deze
zich voordoet. Gezien de voortdurend veranderende situaties in de wereld, is een
dergelijk open systeem voor een land als Japan een van de beste methoden.

Sympathiseert u met buitenlanders die naar Japan komen om met Japanners op een
enigszins redelijk niveau te communiceren? Ik had daar tenminste altijd de grootste
moeite mee, tot op het moment dat er een boek van mij in het Japans gepubliceerd
werd en ik gevraagd werd een lezing voor studenten van de Hitotsubashi-universiteit
te houden. Dus totdat ik op de juiste wijze in de Japanse samenleving geïntroduceerd
was. Vanaf dat moment bleek niet alleen het contact met studenten tijdens mijn lezing
uiterst makkelijk te verlopen; 's avonds kwam er bovendien nog een deputatie naar
het Imperial Hotel om tot diep in de nacht te discussiëren.
Japanners hebben niet alleen weinig ervaring in de omgangmet mensen uit andere

culturen, maar zelfs in contacten met hun eigen landgenoten, wanneer deze deel
uitmaken van een andere organisatie. Om met Japanners in contact te komen, moet
je eerst iemand vinden die je als persoon accepteert, of die sterk onder de indruk van
je is. Via hem kun je dan aan zijn vrienden worden voorgesteld. Een formele of
zakelijke
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aanpak leidt niet tot werkelijke communicatie. Japanners komen iemand anders pas
tegemoet wanneer er een persoonlijk contact is ontstaan. Maar dit geldl misschien
ook wel voor vele andere samenlevingen, zij het niet voor een mobiele maatschappij
als de Verenigde Staten. Verder stellen Japanners gewoonlijk een nietszeggende
conversatie met een vreemde die zij min of meer toevallig ontmoet hebben, allerminst
op prijs, zelfs niet wanneer deze op de juiste wijze geïntroduceerd is. Het is daarom
heel goedmogelijk dat de meeste buitenlanders zich in Japan dan ook uiterst eenzaam
en gefrustreerd voelen.

Wat kunt u niet-Japanners die uw land bezoeken aanraden? U kent beide werelden.
Hoe kunnen wij met Japanners in werkelijk contact komen?
Dat is een erg moeilijke vraag. Ik geloof dat iemand die ons land bezoekt allereerst
ons maatschappelijk stelsel moet bestuderen. Buitenlanders beoordelen ons te vaak
vanuit hun eigen waardensysteem. Hetzelfde geldt overigens ook voor de Japanners
die bijvoorbeeld de Verenigde Staten bezoeken. Voordat wij een oordeel vellen,
moeten wij eerst iets over elkaars stelsel weten. Maar uiteraard is niets zo moeilijk
als aan te voelen hoe een ander volk denkt en functioneert. Buitenlanders staan daarbij
in onze samenleving nog voor de extra moeilijkheid, dat wij onze gedachten niet
uitspreken. Bovendien nemen Japanners in feite zonder meer aan dat buitenlanders
begrijpen wat zij bedoelen. En wanneer dat niet het geval blijkt te zijn, concluderen
zij eenvoudigweg dat buitenlanders de Japanners en de Japanse cultuur nooit zullen
leren begrijpen, en dat het dan ook niet de moeite loont om ze daarbij te helpen.
Bovendien is de verbale communicatie in onze samenlevingminder sterk ontwikkeld
dan in andere culturen. Dit is een van de voornaamste problemen waarvoor Japanners
bij internationale contacten komen te staan. Wij maken onder elkaar maar zo'n
spaarzaam gebruik van verbale communicatie!

Blikken, gezichtsuitdrukkingen, intonaties. En bovendien nog de taalbarrière.
Daarnaast is onze etiquette wat persoonlijke contacten betreft veel ingewikkelder

dan bijvoorbeeld bij Amerikanen. Buitenlanders slaan in dat opzicht de plank zo
vaak mis, dat zij nauwelijks serieus worden genomen. Bovendien zijn al deze
schijnbaar onbelangrijke, maar in wezen essentiële rituelen bijna onmogelijk aan een
niet-Japanner uit te leggen Engelsen beschikken eveneens over een uitgebreid
wellevendheidsysteem, maar dit is algemeen bekend, terwijl Engelsen bovendien
veel makkelijker kunnen duidelijk maken wat zij bedoelen dan wij. Wat dat betreft
moeten de Japanners wel een van de allermoeilijkste volkeren zijn om mee om te
gaan.

De politicoloog Shinkichi Eto vertelde mij dat premier Tanaka redelijk kon
communiceren met de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Henry
Kissinger, maar dat Brezhnev en hij in Moskou beiden

Willem Oltmans, Grenzen aan de groei (deel 2)



107

met de vuist op tafel sloegen. Voor zover ik begrepen heb, zijn vrede en een goede
verstandhouding met het buitenland van zeer veel belang voor de toekomst van het
Japanse eilandenrijk - en zelfs voor het voortbestaan van uw land. Het lijkt mij dan
ook hoogst nuttig wanneer iemand eens een handleiding zou schrijven hoe met de
Japanners dient te worden omgegaan en andersom.
Dat is inderdaad een moeilijk probleem. Maar volgens mij maken wij geleidelijk
vorderingen. Japanners worden zich er langzamerhand steeds meer van bewust dat
er buiten hun land een andersoortige wereld ligt.

Ik herinner mij dat de Japanse ex-premier Sato eens naar aanleiding van de Japanse
export van textiel in de Verenigde Staten zei: ‘Ik zal mijn best doen.’ Dit werd vertaald
als: ‘Ik zal het doen.’ Het gevolg was dat Nixon woedend werd toen er niets gebeurde
en de Japans-Amerikaanse betrekkingen een gevoelige knauw kregen. Met andere
woorden: behalve alle communicatieproblemen die u al genoemd hebt, worden wij
bovendien nog met een ernstige taalbarrière geconfronteerd.
Ik weet het, het is verschrikkelijk.
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D.L. Echeverria

Lic. Luis Echeverria Alavarez, de huidige president van Mexico, werd op
17 januari 1922 in Mexico City geboren. Hij studeerde
rechtswetenschappen aan de universiteit van Mexico. In 1946 werd hij
benoemd tot assistent-secretaris van de toenmalige voorzitter van de P.R.I.
(Partido Revolucionario Institucional). In 1951 trad hij in dienst van het
ministerie van Nationale Opvoeding. In 1952 nam hij de algemene leiding
van de administratie van de Mexicaanse marine op zich. In 1964 wordt
hij minister van Binnenlandse Zaken van Mexico. In dit verband dient
herinnerd te worden aan zijn verantwoordelijkheid voor een massale
schietpartij op studenten, op 2 oktober 1968, waarbij tientallen doden
vielen. Op 1 december 1970 werd hij president van de republiek. De heer
Echeverria interesseert zich in belangrijke mate voor het werk van de Club
van Rome en woonde in februari 1974 haar vergadering in Salzburg,
Oostenrijk bij. Hij nodigde de Club van Rome uit in 1975 de
jaarvergadering in Mexico te doen plaatsvinden.1

U hebt tijdens de U.N.C.T.A.D. III-conferentie in Santiago een voorstel ingediend, om
te komen tot een planetaire formulering van het menselijk gedrag vooral in de sector
van financiële en economische transacties.
Inderdaad heb ik in 1971 in naam van Mexico op de derde algemene vergadering
van de U.N.C.T.A.D. dit voorstel ingediend voor de opstelling en goedkeuring van wat
wij tot nu toe het Handvest van de economische rechten en plichten van de staten
hebben genoemd. Demeeste landen die op deze vergadering vertegenwoordigdwaren
betuigden hun sympathie met dit voorstel. Besloten werd tot het oprichten van een
commissie van 31 landen, teneinde een ontwerp voor een dergelijke code op te stellen.
Naderhand hebben de Verenigde Naties besloten het aantal leden van deze commissie
tot veertig uit te breiden. In Genève werden reeds een reeks vergaderingen gehouden
om een ontwerp-handvest uit te werken, dat in het najaar van 1974 bij de zitting van
de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties moet worden voorgelegd en
besproken.
De algemene strekking, de basisgedachte ervan is het scheppen van een evenwicht

tussen de rijke en de arme landen, tussen de onderontwikkelde landen en de landen,
die de weg naar ontwikkeling al hebben ingeslagen en de industriële landen, die door
een eeuwenlange wetenschappelijke en technische ontwikkeling een zeer uitgestrekte
invloedssfeer hebben verkregen. Het gaat hier niet alleen om het principe van
internationale sociale rechtvaardigheid. Het gaat ook om de vrede, want als in de
wereld - en dat is de essentiële gedachte - de verschillen hoe langer hoe groter en
onrustbarender worden, zoals tot nu toe het geval is, ligt daar in de eerste plaats de
oorzaak voor in het voortduren van die onrechtvaardige toestand.
In de tweede plaats veroorzaakt het schrikbarende verschil tussen rijk en arm

evenwichtsverstoringen, die overslaan - zoals gebeurd is bij de

1 Op 27 mei 1974 publiceerde de Nouvel Observateur een voortreffelijke 12 pagina's
tellende reportage, ‘Le Mexique d'Echeverria’ door K.S. Karol.
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oliecrisis en zoals kan gebeuren met groeiende tekorten aan andere essentiële
grondstoffen - op landen met een hoge levensstandaard. Plotseling wordt het
evenwicht ondermijnd door inflatie, welke niet meer beperkt blijft tot éen land en
die bovendien ook terugslaat op de arme en de grondstoffen producerende landen.
Het komt mij voor dat de wereld hoognodig oplossingen voor deze verrassende
ontwikkelingen zal moeten vinden. De Verenigde Naties zullen, volgens
secretaris-generaal Kurt Waldheim, het ontwerp dat in Genève wordt opgesteld en
dat voor het eind van 1974 klaar moet komen, zeker goedkeuren. Hoe dat handvest
er in detail zal uitzien, hangt af van de landen die het opstellen, maar het essentiële
ervan heb ik u nu verteld. Dat is er de fundamentele inhoud van.
Het gaat hier tevens om het verdedigen van de politieke soevereiniteit van de

ontwikkelingslanden. Door de belangstelling die buitenlandse investeerders voor de
grondstoffen hebben en door de sociale en politieke structuur van
ontwikkelingslanden, komen er met de buitenlandse investeringen onafscheidelijk
daarmee verbonden ideologieën en commerciële propaganda-ideeën mee, die in het
politieke leven ingrijpen en zodoende een gevaar vormen voor de politieke autonomie
van de betrokken ontwikkelingslanden. Het oorspronkelijke ontwerp van dit nieuwe
handvest spreekt dan ook van een juist gebruik van natuurlijke hulpbronnen, van een
evenwichtig handelsverkeer en van een vrije overdracht van technische kennis, dat
wil zeggen, het vooronderstelt dat moet worden ingezien, dat de wereldmoet afstappen
van wat tot nu toe zulke grote verschillen en eeuwigdurende discussies heeft
veroorzaakt op velerlei terrein van het internationale leven en ook tot oorlog heeft
geleid. Oorlog is immers nooit een oplossing voor deze problematiek geweest.
Meer dan in 1971, toen dit handvest door mij in Santiago werd voorgesteld, nemen

wij de laatste twee en een half jaar zeer gevaarlijke en onrustbarende verschijnselen
waar, zelfs in de landen, die schijnbaar tot voor enkele maanden nog niet met ernstige
problemen te kampen hadden en waar tot dusverre voorspoed heerste. Het is van
essentieel belang, dat het Mexicaanse voorstel niet wordt beschouwd als uitsluitend
een Mexicaans ontwerp maar als een voorstel waar vele landen achter staan, zoals
een voorstel van de Verenigde Naties in feite behoort te zijn. Op die wijze zullen
ook onze inspanningen om het goedgekeurd te krijgen niet worden beschouwd als
het belang van éen land of van éen regering, maar als een erfdeel en doelstelling en
een noodzakelijkheid voor de internationale gemeenschap in haar geheel. Deze idee
werd tenslotte niet toevallig in Mexico geboren. Wij zijn economisch en militair
gezien geen machtig land. Aan de andere kant zijn wij ook niet onderontwikkeld.
Mexico hoort bij de landen van middelmatige ontwikkeling en invloed. Maar wij
hebben een ingrijpende revolutie meegemaakt en het is bepaald gedurfd, wat onze
regering met haar voorstel opnieuw heeft bewezen. Om die redenen hebben wij het
voorgelegd aan de gehele internationale gemeenschap.
De bezoeken die ik nu in 1973 aan diverse landen breng, vallen in
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cen periode waarin Mexico op het gebied van de internationale politiek veel actiever
is dan vroeger. Bij die bezoeken hebben wij er onder meer op aangedrongen dit
voorste] serieus te bestuderen en zo spoedig mogelijk goed te keuren. Dat is in het
kort de gedachtengang van een handvest, een gedragscode bij het internationale
handelsverkeer, zoals wij dit hebben voorgesteld.

Welke reacties zijn er uit de verschillende machtsblokken op uw voorstel gekomen,
zoals uit Noord-Amerika, Europa, de socialistische landen, en Japan?
Deze vraag is buitengewoon interessant. Er bestaat bijvoorbeeld onzekerheid omtrent
de reactie van rijke landen, van grote industriële landen, zoals de Verenigde Staten,
enkele Europese landen en Japan met betrekking tot het voorstel, dat nu dus in de
Verenigde Naties wordt besproken. Aanvankelijk dacht men dat het handvest bedoeld
was als een politiek en juridisch instrument ter verdediging van de landen, die zich
willen ontwikkelen of die er al een begin mee hebben gemaakt en het tempo ervan
willen versnellen. Zoals te voorzien was reageerden de grote landen, die niet dezelfde
ernstige moeilijkheden hebben meegemaakt als de arme landen, óf onverschillig óf
met openlijke tegenstand. De situatie is echter veel gecompliceerder en bijgevolg
ook veelbelovender. In het begin bestond er inderdaad gebrek aan belangstelling of
werd het voorstel als romantisch of utopisch beschouwd. Maar al een paar maanden
na het formuleren van het voorstel hebben we een belangrijke verandering opgemerkt.
De machtige landen begonnen in te zien dat spanningssituaties van tegenstrijdige
belangen in de kleine of arme landen, in hun eigen landen tot conflicten voerden.
Bovendien geven ze de voorkeur aan een georganiseerdewereld vanwege de groeiende
en steeds voelbaarder wordende onderlinge afhankelijkheid van de wederzijdse
economie en vanwege de behoefte aan grondstoffen, waarvan de produktie
gestimuleerd kan worden, zodat er nu inderdaad een zeer gezond en gemotiveerd
verlangen bestaat naar technische en economische samenwerking.
Ik denk niet dat nog iemand, ook niet in de Derde Wereld, het standpunt huldigt

dat een zelfstandige en spontane ontwikkeling mogelijk is. Alle landen, zelfs de
kleinste en de meest afgelegen, weten dat ze de hulp nodig hebben van de
wetenschappelijke research, van vele moderne instrumenten, en dat ze van een land
met een primitieve agrarische economie niet op stel en sprong een industrieland
kunnen worden. Zonder het belang te overschatten, die machines en de instrumenten
van demoderne beschaving voor demensheid hebben, ziet men tegenwoordig terdege
in dat de ontwikkeling van de eigen landbouw, veeteelt, van diverse andere primaire
activiteiten of van de industrie absoluut afhankelijk zijn van het bezit van de
modernste machines. Sommige landbouwlanden dachten tegen alle logica in dat ze
zich zelfstandig konden ontwikkelen langs dezelfde weg, die de industriële landen
in het verleden hebben afgelegd. Maar al spoedig zagen ze hun vergissing in.
Zelfs de meest elementaire landbouwproduktie kan niet verhoogd
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worden als men niet de beschikking heeft over de vele instrumenten die door de
moderne beschaving zijn ontwikkeld. Daarom is het noodzakelijk de vooroordelen
weg te nemen, die er in zeer rijke en in zeer achtergebleven landen heersen, want
iedereen is bij samenwerking gebaat. In de nabije toekomst blijven er nog vele raadsels
op te lossen: het probleem van het eerbiedigen van de soevereiniteit van de zwakke
landen in een wereld die bij betere coördinatie naar meer onderlinge afhankelijkheid
zal neigen, het eerbiedigen van de eigen culturele evolutie en het eigen specifieke
karakter, een ontwikkeling die rekening houdt met eigen opvoeding en artistieke
uitingen.Want ook al staan deze culturenmidden in de wereld, en zijn zij ontvankelijk
voor allerlei invloeden van buitenaf, toch is het wenselijk dat alle volkeren, of ze nu
al éen natie zijn of een natie in wording, een redelijk onafhankelijke ontwikkeling
zullen doormaken op basis van hun eigen persoonlijkheid.
En tenslotte is er dan het probleem van een supranationale planning van vele

activiteiten. Op dit gebied zijn er inderdaad alleen maar enkele incidentele pogingen
ondernomen.Maar demeest vooruitziende denkers zien duidelijk de noodzakelijkheid
in van een collectief en diepgaand gesprek over de vele aspecten van een universele
planning, die landen van uiteenlopende ideologieën omvat, kapitalistische zowel als
socialistische landen. Er zijn vele bilaterale pogingen ondernomen om tot een
oplossing van bepaalde problemen te komen. Vooral in de laatste tijd. Maar we leven
in een wereld met vele universele betrekkingen en ongetwijfeld moeten de
onderzoekers, economen, sociologen en politici, hoe langer hoemeer in supranationale
dimensies over een gecoördineerde uitwisseling en handel gaan denken.

Aurelio Peccei, voorzitter van de Club van Rome, is ten dele gemotiveerd, omdat hij
een bijdrage wil leveren tot een betere wereld ten behoeve van zijn kleinkinderen.
U woonde de vergadering van de Club van Rome in Salzburg bij (oktober 1973) en
in de lokale pers verscheen een foto van uw gezin met kinderen en kleinkinderen,
waardoor ik een parallel zou willen trekken tussen Peccei en uw motivering, als
president van uw land iets voor de jeugd te willen ondernemen. Hoe ziet u hun
toekomst?
Zonder twijfel zal de komende generatie met veel ernstiger problemen te kampen
krijgen dan wij nu. Ik geloof niet dat men grondig onderzocht heeft wat de oorzaken
zijn van de onrust onder de adolescenten en de jongelui over de hele wereld. Soms
geeft men daar verklaringen aan die volgens mij oppervlakkig zijn als men spreekt
(zoals vooral de laatste maanden het geval is, maar dat raakt alweer voorbij) over de
noodzaak om de sociale structuur in vele landen te veranderen, het
ontwikkelingsproces te stimuleren en te versnellen en jongeren meer kansen te geven,
ook op leidinggevend niveau. De menselijke psyche is ontegenzeglijk veel
gecompliceerder. Vele jongeren en adolescenten nemen momenteel een wereld vol
onzekerhedenwaar. Dat is ongetwijfeld de reden van hun zoeken naar een verandering
van sociale structuren. Zij zijn dikwijls de oorzaak van ongeregeldheden en van
opstanden, die
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men soms ongegrond vindt, maar die volgens mij voortspruiten uit het feit dat de
toekomstige wereld een redelijke zekerheid mist, die zich voor ieder mens moet
aftekenen en die hij nodig heeft om een leven met een logische inhoud te kunnen
leiden. Natuurlijk denkt men hier niet alleen zo over als men hoofd van een gezin is,
ook al is dat belangrijk. Het spreekt dan misschien wel meer aan. Aurelio Peccei
heeft ook hierin, zoals in vele andere dingen, gelijk.
En nu zeg ik iets tussen haakjes, wat dus niet onmiddellijk betrekking heeft op uw

vraag. Peccei heeft bewonderingswaardig werk verricht bij de voorbereiding van
bijvoorbeeld deze vergadering in Salzburg. Daar heeft hij dezer dagen de kroon op
gezet, door met veel talent en bekwaamheid te bereiken dat de Club van Rome snel
van richting en doelstelling veranderde. Wanneer men kinderen en kleinkinderen
heeft, denkt men zo.
Maar het is voldoende de sociale verschijnselen waar te nemen, die vele landen

gemeen hebben. Dit zien we al enige jaren.Men kan zich dus gemakkelijk voorstellen
dat in een wereld, die een constant ontwikkelingsproces doormaakt, vele jongeren
voelen dat de natuurlijke onzekerheden, waarvan ze zich vanaf hun adolescentie
bewust zijn, zich in de maatschappij toespitsen. Deze onzekerheden manifesteren
zich in de economie, in het gezinsleven, in het leven in de grote steden en in de vele,
steeds wisselende en onheilspellende internationale problemen, waardoor de jongeren,
vooral de meest intelligente onder hen, het gevoel krijgen dat hun geen veilige en
zekere wereld te wachten staat.
Ik geloof dat dit een goede verklaring is voor de vele zorgen, die de jeugd zich

maakt. Het verklaart ook hun zoeken naar en gebruiken van verkeerde middelen en
het vinden van irreële oplossingen, waarvan sommige aan zelfvernietiging grenzen.
Ik geloof dan ook dat ieder het zijne moet doen. Als ook de volwassenen teleurgesteld
zijn over het leven in de moderne tijd, zal er een gezamenlijke krachtsinspanning
moeten komen en nodig zijn. Dat is de belangrijke ontwikkeling die noodzakelijk
is. Niet alleen regeringsleiders, maar de gehele wereld moet meewerken of de
problemen bestuderen, teneinde gezamenlijk een beter leven op te bouwen in deze
maatschappij, die een ernstige crisisperiode doormaakt.
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A. Herrera

Amilcar Oscar Herrera werd op 23 oktober 1920 in Buenos Aires,
Argentinië geboren. Hij promoveerde aan de universiteit van Buenos Aires
en aan de mijnbouwhogeschool van Colorado in de Verenigde Staten. Van
1955 tot 1966 doceerde hij economische geologie aan de universiteit van
Buenos Aires. Van 1964 tot 1966 was hij vice-voorzitter van het Institute
of Geology and Mining van de republiek Argentinië. Van 1966 tot 1969
was professor Herrera gastdocent aan de universiteit van Chili. Sedert
1969 is hij verbonden aan de Fundacion Bariloche als voorzitter van de
afdeling natuurlijke hulpbronnen. Professor Herrera is bovendienwerkzaam
aan het Latijns-Amerikaanse model van de Club van Rome en zit in de
top van deze organisatie.

Wat is uw indruk van het door de Club van Rome hier in Tokio in 1973 gehouden
symposium? Is u van mening, dat de Club nu het punt bereikt heeft, waar zij een
meer positieve richting zal inslaan, in plaats van van de daken te schreeuwen dat de
wereld ten onder gaat?
Aangezien ik geen lid ben van de Club van Rome kan ik u op dit punt alleen mijn
algemene indruk geven. Ik geloof, dat de Club van Rome een uitgesproken andere
richting heeft ingeslagen sinds de laatste samenkomst in Jouy-en-Josas nabij Parijs
in januari 1973. De belangrijkste verandering is wel, dat de Club van Rome nu lijkt
te erkennen, dat de voornaamste hinderpalen voor de ontwikkeling van de mensheid
niet van fysieke maar van socio-politieke aard zijn. Natuurlijk is er nog steeds veel
discussie over ‘grenzen aan de groei’, zero-groei, de bevolkingsexplosie en zo meer,
maar er is een duidelijke verschuiving van de belangstelling waarneembaar in de
zojuist genoemde richting.
De Club begon haar activiteiten een paar jaar geleden, pogend om politieke

meningen en verwikkelingen te ontwijken, om zodoende zich te concentreren op wat
zij beschouwde als de ‘globale’ problemen, waar de mensheid voor is geplaatst. Maar
zij kwam al spoedig tot de ontdekking dat dit niet mogelijk is. Er bestaan geen
belangrijke wereldproblemen zonder socio-politieke consequenties. Te proberen die
problemen te analyseren van een niet-politiek standpunt uit, betekent in feite het
innemen van een uitgesproken politiek standpunt. Ik geloof, dat de Club van Rome
deze werkelijkheid nu onder ogen ziet, en zich begeeft in de goede richting.

Uit de besprekingen tijdens dit symposium in Tokio heb ik de indruk gekregen, dat
Afro-Aziatische en Latijns-Amerikaanse delegaties in feite deze verandering van
richting in de Club van Rome hebben afgedwongen.
Ik ben het met u eens, dat zij een grote invloed hebben uitgeoefend op die

verandering. Toen de leden van de Club van Rome voor de eerste keer bijeenkwamen,
dachten zij in termen van een wereld, die wat betreft de door het fysieke milieu
opgeroepen globale problemen kon worden beschouwd als een eenheid. Nu moeten
zij toegeven, dat de
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mensheid in feite in twee delen is verdeeld, een rijke en een arme wereld, en dat met
die situatie bij elke vorm van overlevingsstrategie rekening dient te worden gehouden.
Het uiteindelijke doel zou zeer wel een verenigde mensheid kunnen zijn, maar om
dat resultaat te bereiken dient de gehele structuur van de wereldpolitiek radicaal te
worden gewijzigd. Overigens, dat is een zaak van de toekomst, en momenteel doen
wij er goed aan rekening te houden met de werkelijke toestand van nu. Dat is de
enige methode, die hoop biedt om wellicht mettertijd een verenigde en een betere
wereld te bereiken.

Men mag dus verwachten, dat de Club van Rome wat meer afstand zal gaan nemen
van technologie, computers, statistieken en grafieken, en meer belangstelling dan
tot nu toe het geval was zal gaan wijden aan de menselijke kant van de problemen.
Er bestaat geen tegenstelling tussen computers en een humanistische benadering.

Mathematische modellen zijn zeer nuttig, vooral bij het bestuderen van de materiële
aspecten van dewereld. Zij kunnen er veel toe bijdragen om in de ontwikkelingslanden
de meest rationele weg te vinden naar verbetering van de levensomstandigheden
aldaar. Maar het feit blijft bestaan, dat een computer slechts een instrument is, en de
daarmee verkregen resultaten zijn niet van groter waarde dan de vooronderstellingen
en feiten, waarmee men de computer heeft gevoed.

De computer is slechts het verlengstuk van de hersenen.
Ja, het is alleen maar een uitbreiding van de capaciteit van het brein. Een

mathematisch model is niet anders dan een in exacte vormen gegoten geestelijk
model, dat ertoe bijdraagt om de precieze kwantitatieve relaties vast te leggen tussen
de variabele factoren, welke men benut, en om interne overtolligheden en
ongerijmdheden te elimineren.

Een groot aantal van de problemen, waarover momenteel gediscuteerd wordt, heeft
betrekking op de sociale en fysieke gevolgen van de consumptie. Wat is uw mening
over dit vraagstuk?
De consumptieproblemen hebben een totaal verschillende betekenis voor de twee
sectoren, waar de wereld momenteel in is verdeeld. De meeste inwoners van de
onderontwikkelde landen kunnen hun fundamentele materiële levensbehoeften niet
bevredigen. Voor hen is het vergroten van de consumptie van zaken als voedsel,
woongelegenheid, gezondheidszorg, onderwijs en zo meer, een eerste vereiste om
te komen tot hun opname als volwaardige, actieve leden in hun samenleving. Vrijheid,
democratie en sociale participatie hebben geen betekenis voor mensen, die in de
diepste misère leven, en al hun energie moeten besteden aan de dagelijkse strijd voor
het naakte overleven.
In de ontwikkelde landen ligt het probleem geheel anders. Een groot deel van de

bevolking dáar vertoont een consumptie van goederen, vér boven het peil dat vereist
is om de fundamentele levensbehoeften voldoende te bevredigen, en vrijwel de gehele
bevolking leeft er ruim boven het bestaansminimum. De produktie van materiële
goederen neemt
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er voortdurend toe, in hoofdzaak om twee redenen: ten eerste omdat demarkteconomie
op het winstbeginsel is gebaseerd, en ten tweede, en dit is sociaal de belangrijkste
oorzaak, omdat de economische groei werkt als een vervangingsmiddel voor sociale
gelijkheid. De enige rechtvaardiging voor de sociale ongelijkheid (hetgeenmomenteel
gelijkstaat met economische ongelijkheid) in een welvarende samenleving is de
illusie, dat economische groei mettertijd iedereen op hetzelfde consumptieniveau zal
brengen als nu reeds wordt genoten door de geprivilegieerde sectoren van die
samenleving. In feite is het zo, dat het probleem in de ontwikkelde landen er een is
van herdistributie van de rijkdom, en niet een van produktievermeerdering.
Waar de teamleden van hetM.I.T. pleitten voor zero-groei, maakten zij twee fouten

in hun redenering. De eerste was, dat zij uitgingen van een gemiddelde
wereldconsumptie, waarmee het feit verborgen bleef, dat een derde deel van de
wereldbevolking rond 85 procent van de beschikbare goederen verbruikt. Ten tweede,
namen zij impliciet aan, dat een zero-groei mogelijk zou zijn in een samenleving,
waarin materiële goederen ongelijk zouden worden verdeeld.

Hoe zou men in de toekomst stabilisatie van de economische groei kunnen bereiken?
Ik meen dat in het geval van een mensheid, die gelijkheid heeft bereikt in de zin als
hierboven aangeduid, de stabiliteit van economische groei geen kwestie is van
economische of natuurlijke rijkdommen, maar een cultureel probleem, gebaseerd op
een bepaling van waarden. Nu is de consumptie een sociale waarde, een waarde per
se, in ieder geval in de kapitalistische landen. Wanneer die waarde niet door andere
wordt vervangen, zal het onmogelijk zijn de economische groei te stoppen of althans
redelijk te stabiliseren. De beslissende vraag is, hetzij door te gaan met het
voortdurend vermeerderen van de produktie, dan wel de vrije tijd uit te breiden,
waarmee men het de mensen mogelijk zou maken om van die culturele waarden te
genieten, die momenteel nog het privilege zijn van een minderheid der mensheid. Ik
kan onmogelijk voorspellen wat men zal kiezen, maar ik ben wel van mening dat
een mensheid, die ten aanzien van materiële goederen gelijkheid heeft bereikt, beter
bij machte zal zijn om werkelijk redelijke beslissingen te nemen.

Met welke aspecten van de problematiek houdt uw team bij de Fundacion Bariloche
zich momenteel bezig?
Met ons model beogen wij een alternatief te bieden, gezien uit het gezichtspunt van
de Derde Wereld, voor de modellen, die in de ontwikkelde landen worden
geconstrueerd. Ons model is gebaseerd op enkele fundamentele vooronderstellingen.
Het M.I.T.-model voorspelt een catastrofe, die zou plaatsvinden in de komende 70

tot 80 jaar. De verschijningsvormen van die catastrofe zouden zijn een wijd verbreide
hongersnood, hoge sterftecijfers, kortom in het algemeen miserabele
levensomstandigheden. Wij menen, dat het niet nodig is om nog 70 tot 80 jaar op
die catastrofe te wachten: dat is
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nu al het levenslot van een groot deel van de mensheid. Wij houden ons bezig met
die actuele catastrofe, niet met een, die voor de toekomst wordt voorspeld.
Een ander punt voor ons is, dat naar onze mening de macht van de mensheid over

haar natuurlijk milieu voor een groot deel afhangt van de aard van haar sociale
organisatie. Ons standpunt is hier totaal verschillend van dat, hetwelk impliciet wordt
ingenomen in de meeste oplossingen, die in de ontwikkelde landen worden
voorgesteld. In het algemeen wordt aangenomen, dat bij de onderlinge relatie tussen
de mens en zijn ecologisch systeem de sociale organisatie er betrekkelijk weinig toe
doet of, in andere woorden, als een constante factor mag worden beschouwd. Vooral
waar sommige van de fysieke componenten, zoals bijvoorbeeld de totale omvang
der natuurlijke hulpbronnen, eveneens als constant worden beschouwd, wordt het
hele systeem eenzijdig gedetermineerd van aard. Dat doet in sommige gevallen de
fatalist te voorschijn treden, die de mening oppert dat, alleen door de bevolkingsgroei
af te remmen en de economische groei te stoppen, de ramp kan worden voorkomen,
zij het dan ten koste van het voortbestaan van de ellende in de Derde Wereld.
Als wij het feit aanvaarden, dat de sociale organisatie evenals het waardenstelsel

kan worden gewijzigd, en dit, op zijn beurt, de inwerking van de mensheid op haar
milieu zal veranderen, ziet men geheel nieuwe graden van vrijheid in het systeem
verschijnen. Met andere woorden, de toekomst van de wil der mensheid, en niet van
onveranderlijke fysieke dwang.
Om te begrijpen waarom veel van de door de ontwikkelde landen bepleite

oplossingen van het ‘fatalistische’ type zijn, kunnen wij teruggrijpen op enkele
historische precedenten. Toen Malthus aan het begin van de negentiende eeuw zijn
theorie van de schaarste ontwikkelde, was zijn wetenschappelijke basis op zijn minst
genomen erg zwak. Wanneer desondanks zijn stelling zo algemeen werd aanvaard,
kwam dat omdat daarmede werd beantwoord aan de belangen van de in dat tijdperk
dominerende bevolkingsklassen. De in de stellingen vanMalthus impliciet verwerkte
loonpolitiek vormde de grondslag voor de accumulatie van kapitaal tijdens de
Industriële Revolutie.
In een andere context is de toestandmomenteel hetzelfde. De door de ontwikkelde

landen bepleite oplossingen leiden ertoe, de internationale en sociale organisatie te
vereeuwigen, waarop hun bevoorrechte positie is gegrondvest. Daarom ook bezitten
alleen de slachtoffers van het systeem, de onderontwikkelde landen, voldoende
motivatie om alle graden van vrijheid van het systeem mensheid-milieu te
onderzoeken, uitziend naar nieuwe, meer realistische en rationele oplossingen.
Wij zijn ook vanmening, dat de ontwikkelingslanden zich niet kunnen ontwikkelen

langs dezelfde weg, als in het verleden werd gevolgd door de momenteel rijke landen.
In de eerste plaats is dat onmogelijk: de historische en sociale situatie is momenteel
totaal verschillend van die tijdens de Industriële Revolutie. Ten tweede zou het,
indien mogelijk, toch ongewenst zijn, aangezien het zou betekenen dat dezelfde fou-
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ten weer worden herhaald, die bij de ontwikkelde landen hebben geleid tot hun
huidige toestand van sociale ontaarding en groeiende vervreemding.
Tenslotte menen wij dat de achtergebleven landen voor hun ontwikkeling zullen

moeten vertrouwen op hun eigen zowel natuurlijke als menselijke hulpbronnen. Wij
moeten het feit aanvaarden, en hoe eerder wij dat doen des te beter, dat wij geen
omvangrijke hulp moeten verwachten van de ontwikkelde landen.

Op welke sociale en economische vooronderstellingen is uw mathematisch model
gebouwd?
De centrale vooronderstellingen voor ons model zijn als volgt:
Wij stellen ons een samenleving met gelijkheid tot doel. Daaronder verstaan wij

een samenleving, waarin elk menselijk wezen - door het simpele feit van zijn bestaan
- een volstrekt recht bezit op voldoende bevrediging van zijn fundamentele materiële
en culturele behoeften, namelijk voedsel, onderdak, gezondheidszorg en onderwijs.
Dat betekent dat die behoeften moeten worden bevredigd als een sociale
dienstverlening, onafhankelijk van het genoten salaris. Na die fundamentele behoeften
komen de culturele opties, die het model niet probeert exact te bepalen, aangezien
die afhankelijk zijn van de culturele waarden van elke afzonderlijke samenleving.
De enige vooronderstelling op dat niveau is het bestaan van gelijke mogelijkheden
om tot die culturele waarden toegang te verkrijgen, hetgeen betekent volledige
participatie bij alle sociale beslissingen. Een ander essentieel punt is, dat de produktie
zal worden bepaald door sociale noden en niet door het winstbeginsel.
Met die vooronderstellingen als basis construeerden wij ons model rondom een

functie van fundamentele behoeften, die aanwijst wat de totale hoeveelheid materiële
goederen is, dat een menselijk wezen van node heeft om volledig deel uit te maken
als actief lid van zijn samenleving, zonder verkwisting van hulpbronnen. Het als
voldoende te beschouwen bevredigingsniveau van die behoeften - voedsel,
woonruimte, gezondheidszorg en onderwijs - is vastgesteld na een zorgvuldige
bestudering van elk dezer factoren. Wij hebben ook een bevolkingsmodel gebouwd
- gebaseerd op de analyse van geschiedkundig bewijsmateriaal - dat de bevolking
doet ontstaan als een functie van de in het model benutte socio-economische variabele
factoren. Het bevolkingsmodel bevestigt het historische bewijsmateriaal, dat de enige
methode om effectief de omvang van de bevolkingsgroei te controleren gelegen is
in het verbeteren van de socio-economische levensomstandigheden van de bevolking.
Het voornaamste doel van het bevolkingsmodel is aan te tonen dat, mits de

noodzakelijke sociale beslissingen worden genomen, een bevredigend levensniveau
binnen een redelijk tijdsverloop bereikbaar is voor alle menselijke wezens.
Tenslotte wil ik er nogmaals de nadruk op leggen, dat wij in ons model uitsluitend

fundamentele levensbehoeften incalculeren, met andere woorden behoeften, die van
gelijke aard zijn voor welke soort samen-
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leving dan ook, omdat wij van mening zijn dat alle andere behoeften van hogere orde
cultureel bepaald worden, en derhalve voor elke menselijke groep verschillend zijn.
Wij menen, dat de culturele verscheidenheid van de mensheid dient te worden
behouden en verrijkt.

Dus niet als in China?
Waarom niet?

Iedereen in China lijkt hetzelfde saale, grijze pak te dragen, heel China zwaait met
hetzelfde rode boekje, ongeacht - bedoel ik - de fantastische resultaten welke in China
zijn bereikt sinds Mao Tse-tung de macht verkreeg. U lijkt te streven naar een grotere
verscheidenheid in plaats van een strenge vorming van alle mensen op identieke
gronden.
Zeker, maar u moet niet vergeten, dat China zich in een overgangsperiode naar

een nieuw soort samenleving bevindt. Ik meen, dat wij het rijke en complexe Chinese
proces niet mogen beoordelen naar zulke uiterlijke verschijnselen als een rood boekje
of een grijs pak. Ik geloof, dat alle ingrijpende sociale veranderingsprocessen zeer
gecompliceerd zijn, niet lineair verlopend en vol innerlijke tegenstrijdigheden, en
de gebeurtenissen in China vormen geen uitzondering op die regel.
Ik weet niet welke vormen het veranderingsproces zal aannemen in de rest van de

DerdeWereld, omdat de geschiedenis zich nooit herhaalt. Maar het zullen zeer zeker
uiterst gecompliceerde vormen zijn, gezien de economische, sociale en culturele
verscheidenheid in dat deel van de wereld. Wanneer wij het proces bezien op lange
termijn, bevinden wij ons reeds volledig in die veranderingen, hoewel wij nog niet
kunnen voorzien, hoe die zich zullen ontwikkelen, en welke soort samenleving er
uit te voorschijn zal komen.

Een van mijn Afrikaanse gesprekspartners gaf uiting aan de mening, dat het stellig
nog te vroeg is om met zijn studenten te spreken over problemen van ‘grenzen aan
de groei’ of om het M.I.T.-rapport ter beschikking te stellen van de populaire pers in
Afrika. Hoe is dit in Latijns-Amerika? Ik zou heel graag vernemen of ook jonge
mensen deel uitmaken van uw groep.
Het M.I.T.-model is uitvoerig besproken in Latijns-Amerika, en de overwegende

opvatting is, dat het de gezichtspunten weergeeft van de ontwikkelde landen.
Wat betreft het tweede deel van uw vraag, de leden van ons team zijn niet

uitgesproken jeugdig, de meesten zijn tussen eind twintig en begin veertig. Wij
menen, dat de in ons model verwerkte denkbeelden de idealen van een groot deel
van de jeugd in Latijns-Amerika weerspiegelen. In die idealen vindt men de beste
mogelijkheden voor verandering in Latijns-Amerika belichaamd.

Is het dan misschien zo, dat wij niet al te veel van die zogenaamde bloemenkinderen
vinden bij de Latijns-Amerikaanse jeugd, jongeren die zich wenden tot de oosterse
religies, tot zen, tot yoga, tot het boeddhis-
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me, zoals we dat momenteel zien bij de ontwikkelde naties en met name in Californië?
Nee; onze jongeren beschouwen over het algemeen die contemplatieve
levenshoudingen als een vorm van escapisme, als een op de vlucht gaan voor de
werkelijkheid. Zij beseffen dat zestig procent van onze bevolking leeft beneden het
minimale niveau voor een fatsoenlijk bestaan, en dat een dergelijke toestand alleen
door een harde, politieke strijd kan worden verbeterd.
Mijn persoonlijke opvatting is, dat de meeste hippiebewegingen meer een

uitingsvorm zijn van een decadente, oude samenleving dan de voorhoede van een
nieuwe wereld. Zij vertegenwoordigen een persoonlijk soort ‘oplossing’, die niets
van doen heeft met het bouwen van een nieuwe gemeenschap.
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Leopold Senghor

Leopold Sédar Senghor werd op 9 oktober 1906 geboren. Hij studeerde
in Dakar en aan de universiteit van Parijs. Aanvankelijke doceerde hij aan
het Lycée Marcelin Berthelot alvorens in 1946 als afgevaardigde voor
Senegal in de Nationale Vergadering van Frankrijk zitting te nemen. In
1960 aanvaardde hij met de onafhankelijkheid het presidentschap van
Senegal. Hij is de stichter van de Union Progressiste Sénégalaise. In 1965
ontving hij de Dag Hammarskjöld-prijs. Senghor heeft tal van bekende
dichtbundels gepubliceerd, zoals Chants d'ombres (1954), Hosties noires
(1948) en Nocturnes (1961). President Senghor is internationaal
buitengewoon actief. Zo bracht hij in 1974 een bezoek aan Mao Tse-tung
in Peking, was het eerste staatshoofd dat een ontmoeting hadmet de nieuwe
Franse president, Giscard d'Estaing, en in februari van hetzelfde jaar
woonde hij met enkele andere staatshoofden en premiers de Club van
Rome-vergadering in Salzburg, Oostenrijk bij. In het najaar van 1974
brengt hij bovendien een staatsbezoek aan Nederland.

Wat was uw reactie toen u kennis nam van het inmiddels beroemd geworden Rapport
van de Club van Rome?
Mijn eerste reactie was positief, omdat ik het gevaar van de groei al onderkend had,
omdat men de groei had gecultiveerd ten koste van de ontwikkeling. Zo heb ik eens
tegen president John F. Kennedy gezegd - ik geloof dat het in 1961 was, tijdens mijn
bezoek aan Amerika - ‘U bent al bij voorbaat door de Sowjets verslagen, omdat u te
veel verspilt. U bouwt bijvoorbeeld gebouwen van honderden meters hoog, en dat
terwijl de grondstoffenreserves beperkt zijn.’ Juist omdat ik weet dat verkwisting in
de westerse wereld hoogtij viert, heb ik de publikatie van het M.I.T.-rapport
toegejuicht. Ik heb eerst de Engelse en daarna de Franse editie gelezen, en ik heb
uitgebreid aantekeningen gemaakt.

Gelooft u dat dit schokkende rapport beter nog niet op het Afrikaanse continent
gepubliceerd zou moeten worden, omdat, zoals een Nigeriaanse professor zei, men
er nog niet rijp voor is?
Ik geloof inderdaad dat het Rapport van de Club van Rome in de eerste plaats voor
de westerse wereld bestemd is. Het probleem van het Westen is, zoals ik al gezegd
heb, dat er te veel verspild wordt. De westerse mens propt zich vol met vet en suiker;
wij hebben dat stadium nog niet bereikt. Wij hebben een minimum aan groei nodig.
Ondanks dat geloof ik dat het Rapport ook voor Afrika waardevol is omdat het ons
erop wijst dat kwantitatieve economische groei allerminst voldoende is en dat onze
aandacht ook naar de kwalitatieve groei moet gaan. Het Rapport van de Club van
Rome bevat ook voor ons veel stof tot nadenken. Ik heb er dan ook veel over
nagedacht. Weliswaar waren wij de weg die de Club van Rome aangeeft al lang vóor
de publikatie van het Rapport ingeslagen, want wij hadden al meteen na het verwerven
van onze onafhankelijkheid besloten om onze economische groei en culturele
ontwikkeling niet onafhankelijk van elkaar te laten verlopen. Zo hebben wij
bijvoorbeeld in 1972 drieëndertig procent van onze be-
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groting besteed aan posten als onderwijs, vorming en voorlichting, met andere
woorden, aan culturele activiteiten, terwijl de defensie slechts twaalf procent van
onze begroting bedroeg.

In de Ivoorkust gaat men 500 miljoen dollar uitgeven om de jeugd tegen het jaar
1980 via de televisie onderwijs te kunnen geven. Men schijnt een groot gebrek aan
onderwijzend personeel in Afrika te hebben. Hoe is de situatie in Senegal?
In zekere zin is die wel te vergelijken met de situatie in andere Afrikaanse landen.
Wij maken echter geen gebruik van televisieonderwijs, zoals in Nigerië en de
Ivoorkust, maar van praktisch middelbaar onderwijs. Wij staan namelijk voor het
volgende probleem: wij zijn niet in staat om alle kinderen die de lagere school verlaten
voortgezet onderwijs te laten volgen, maar desondanks geloven wij dat zij tot hun
zestiende naar school moeten kunnen gaan. Dat houdt dus in dat wij na de lagere
school nog voor een opleiding van vier jaar moeten zorgen, en deze hebben wij
gezocht in het praktisch middelbaar onderwijs. Deze heeft als doel om de algemene
ontwikkeling van de kinderen te voltooien en hen tegelijkertijd een vak te leren,
zodat zij goede vissers, herders, landbouwers, metselaars of meubelmakers kunnen
worden. Dit stelt ons voor de taak een geheel nieuw onderwijssysteem op te bouwen,
en naar aanleiding daarvan hebben wij ons tot de wereldbank gewend om de kredieten
te verkrijgen die voor de toepassing van deze nieuwe pedagogische methode
noodzakelijk zijn. Het praktisch middelbaar onderwijs is namelijk bestemd voor
tachtig procent van de kinderen die de lagere school verlaten. De overige twintig
procent kan voortgezet onderwijs volgen. Zoals u ziet, gaan wij dus op andere wijze
te werk als in de Ivoorkust, maar wanneer het televisieonderwijs tot positieve
resultaten mocht leiden - en wij houden de ontwikkelingen in de Ivoorkust wat dat
betreft nauwlettend in het oog - zullen wij daar ongetwijfeld ook toe overgaan.

Toen u vanmorgen uw zoon ter sprake bracht, die een muziekstudie volgt in de
Verenigde Staten, bracht deze opmerking mij op de gedachte u te vragen hoe u de
toekomst van de Afrikaanse jeugd ziet.
Ik ben van nature optimist. Ik geloof dat alle problemen oplosbaar zijn wanneer

zij tenminste systematisch en rationeel bestudeerd worden en men zich niet tevreden
stelt met oplossingen op korte termijn. Wij hebben ons ten doel gesteld om het
inkomen per hoofd van de bevolking, dat bij het verwerven van de onafhankelijkheid
200 dollar per jaar was en op het ogenblik tot 243 dollar is gestegen, tegen het jaar
2000 tot 600 dollar op te voeren om omstreeks die tijd het industriële tijdperk te
kunnen binnentrekken. Zoals ik al heb gezegd, willen wij de economische en culturele
ontwikkeling parallel laten verlopen, maar op een andere manier dan in Europa
gebruikelijk is. In Europa streeft men ernaar om alle kinderen verplicht, kosteloos
en openbaar onderwijs te laten volgen, terwijl wij slechts veertig procent van onze
kinderen naar school kunnen laten gaan, en dat terwijl wij al drieëndertig percent
van
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onze nationale begroting aan onderwijs en vorming besteden. In het praktisch
middelbaar onderwijs proberen wij een middel te vinden om zowel kinderen die een
school bezocht hebben als kinderen die daartoe geen gelegenheid hebben gehad een
verdere opleiding te laten volgen. Bovendien hebben wij in elk
plattelandsarrondissement - elk arrondissement telt zo'n twintigduizend inwoners -
een plattelandsexpansiecentrum ingesteld, waar de jongere generaties in Afrikaanse
talen moderne landbouwmethoden aanleren, zoals het gebruik van selectieve
bezaaiing, zaaikoren, zwammendodende middelen, door ossen getrokken ploegen
en zaaimachines, enzovoort, enzovoort. Zoals u begrijpt hebben wij dan ook goede
hoop om onze beloften te kunnen houden, temeer omdat wij onder de zeebodem
langs de kust bitimineuze olie hebben, ook al is de exploitatie ervan nog niet rendabel.
Verder hebben wij ijzer en zullen er stuwdammen worden aangelegd. Wij geloven
dan ook dat wij redelijkerwijs kunnen verwachten dat wij tegen het jaar 2000 het
industriële tijdperk zullen binnentreden en ons zullen openstellen voor waarden uit
andere werelddelen, met name Europa, zonder onze eigen Afrikaanse achtergrond
te verloochenen.

U denkt aan de geestelijke en psychologische waarden van uw volk?
Precies, aan de psychologische waarden van ons volk. Sinds het verwerven van onze
onafhankelijkheid hebben wij reeds een Senegalese schilderkunst, beeldhouwkunst
en textielbewerking in het leven geroepen. Half juni zal er in Parijs een tentoonstelling
van Senegalese kunst worden gehouden, daarna in Stockholm, Helsinki, Wenen -

Ook in Nederland?
Daar zal ik over kunnen spreken, wanneer ik later in 1974 een staat-siebezoek aan
uw land zal brengen.

De keizer van Ethiopië, Haile Selassie, heeft eens voor de Organisatie voor Afrikaanse
eenheid gezegd dat hij van mening was dat het Afrikaanse continent in 1983 van alle
buitenlandse overheersing en smetten bevrijd zou zijn. Gelooft u dat ook?
Afgezien van Zuid-Afrika en Rhodesië: ja. Ik geloof dat de Portugese kolonies vóor
1983 vrij en onafhankelijk zullen zijn.1 Wat Rhodesië en Zuid-Afrika betreft, zal dit
proces waarschijnlijk enigszins langer duren, maar desondanks geloof ik dat Afrika
tegen het jaar 2000 geheel bevrijd zal zijn. Daarmee bedoel ik overigens niet dat wij
de blanken zullen verjagen. DeAfrikanen hebben in de verklaring van Lusaka plechtig
verklaard dat de blanken enmet name de blanken in Zuid-Afrika en Rhodesië dezelfde
rechten hebben als de zwarten, de Arabieren en de Berbers.Wij zijn echter niet bereid
om de blanken méer rechten toe te kennen. Met andere woorden: wanneer ik zeg dat
Zuid-Afrika

1 Dit interview vond plaats tijdens de Club van Rome-‘summit’ in Salzburg, Oostenrijk, in
februari 1974, dus enkele maanden vóor de staatsgreep in Portugal.
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en Rhodesië voor het jaar 2000 bevrijd zullen zijn, bedoel ik daarmee dat zij omstreeks
die tijd democratische staten zijn geworden.

DeClub van Rome heeft hier in Salzburg, Oostenrijk een uitnodiging van de president
vanMexico ontvangen haar vergadering in 1975 inMexico te houden. Gaat u erheen?
Als ik tijd heb zal ik heel graag naarMexico gaan, temeer omdat ik de ontwikkelingen
in Mexico met zeer veel aandacht volg. Mexico is namelijk een geïntegreerde
samenleving, een samenleving die voor 85 procent uit mengrassen bestaat. Dit is
volgens mij een uiterst belangwekkende siutatie omdat naar mijn mening alle grote
culturen gemengde culturen zijn.
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A.N. Leontiev

Alex Nikolajewitsj Leontiev werd in 1903 in Moskou geboren. In 1924
promoveerde hij aan de universiteit van Moskou, in welk jaar hij in dienst
trad van het instituut voor psychologie. In 1926 gaf hij bovendien college
aan de academie voor communistische opvoeding. In 1931 verscheen zijn
eerste boek: De ontwikkeling van het geheugen. Van 1932 tot 1935 was
professor Leontiev hoofd van de psycho-neurologische afdeling van de
academie van de Oekraine, terwijl hij tevens doceerde aan het pedagogisch
instituut in Charkov. In 1945 wordt hij benoemd tot voorzitter van de
psychologische faculteit van de Moskouse universiteit. In 1963 wordt hij
rector van dezelfde universiteit. Professor Leontiev beweegt zich eveneens
op internationaal wetenschappelijk terrein en was bijvoorbeeld
vice-president van de internationale vereniging voor wetenschappeltjke
psychologie. In 1963 kreeg hij de Leninprijs voor zijn boek Ontwikkeling
van de psyche. Hij ontving eredoctoraten van de universiteiten van Parijs
en Boedapest. Hij werd onlangs bovendien onderscheiden met de
Leninorde.

Mevrouw Valentina Tereshkova heeft er eens op gewezen dat de jongeren in de
Sowjet-Unie reeds vanaf hun prille jeugd wordt geleerd dat de staat ze nodig heeft
en dat een speciale taak hebben bij de opbouw van de toekomstige
Sowjet-samenleving.
Laat ik allereerst stellen dat ik het volledig eens ben met de opvatting dat de

jongeren van ons land zich er volledig van bewust zijn dat zij nodig zijn, dat zij nuttig
zijn voor de samenleving als geheel en dat zij in hoog aanzien staan. Dat is volledig
juist. Anderzijds geloof ik niet dat wij ons deze zaak al te simplistisch moeten
voorstellen. Tenslotte moet dit besef nuttig te zijn - om het zo maar te noemen - in
de opvoeding worden aangekweekt, en men zou met recht kunnen stellen dat ons
hele educatieve stelsel erop is gericht om kinderen het gevoel te geven dat zij nodig
en nuttig zijn. Wij leren ze volledig aan de ontwikkelingen in onze samenleving deel
te nemen en daarnaast om creatief te zijn. Misschien kan ik dat het beste formuleren
door te stellen dat wij er de nadruk op leggen dat zij een aandeel bij de opbouw van
onze wereld hebben. Dat is niet iets wat alleen in een bepaalde ontwikkelingsfase
geaccentueerd wordt. Dat zou namelijk volstrekt ontoereikend zijn. Het is in de eerste
plaats het resultaat van ons onderwijsproces als geheel, van de eerste schooljaren tot
het beëindigen van een universitaire studie aan toe.
Ik zou dit graag in concretere termen willen verduidelijken. De kwestie in welke

vormen deze maatschappelijke deelname zich ontwikkelt, heeft u niet aangeroerd,
evenmin als de vraag onder wiens leiding dit leerproces plaatsvindt en op welke
wijze de jeugd bij de opbouw van de samenleving van nut kan zijn. Ik zal deze punten
voor het moment daarom ook laten rusten.

Het is uw interview, ik luister.
Ik zou naar aanleiding daarvan graag iets willen zeggen, niet als psycholoog, maar

als lid van de Sowjet-samenleving. Voor mij gaat het er allereerst om in welke
verschillende vormen de jeugd betrokken is bij de
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opbouw van de samenleving als geheel. Volgens mij is dat een verschrikkelijk
belangrijk punt, ook psychologisch gezien. Wij kennen uiteraard vele vormen van
menselijke activiteit, en al deze vormen hebben betrekking op de opbouw waar wij
nu over spreken.

Bedoelt u de opbouw van een wereldomvattende samenleving?
Nee, voor het moment heb ik het uitsluitend over de ontwikkeling van de
Sowjet-samenleving, met andere woorden, de opbouw van een socialistische
maatschappij. Daarvoor is een breed spectrum van allerlei verschillende activiteiten
nodig, zoals bijvoorbeeld Industrie, landbouw, wetenschap, medicijnen, handel,
vervoer, administratie, enzovoort.
Historisch gezien, of liever gezegd: in de loop van de maatschappelijke

geschiedenis, heeft zich een soort maatschappelijke schaal gevormd, terwijl er tevens
een evaluatie van de verschillende activiteiten ontstond. Anders gezegd: sommige
activiteiten werden hoger gewaardeerd dan andere, en dit ten koste van de gewone
man. Dat is een historisch feit. Wij hebben echter tot taak om deze schaal te
veranderen en tot een nieuwe waardering te komen. En waarop moet deze gebaseerd
zijn? Op de kwaliteit van onze activiteit, de produktiviteit.
Op grond hiervan is het mogelijk een grote variëteit aan vormen te evalueren,

bijvoorbeeld het dagelijks werk van de arbeiders in de industrie en de landbouw. Als
u onze kranten kon lezen, zou u merken hoe het verschil in waardering tot uiting
komt: namelijk in de beloning. Daarnaast zou u zien dat deze waardering zich uitstrekt
van de meest eenvoudige taken in de samenleving tot uiterst gecompliceerd
wetenschappelijk werk. Al deze activiteiten worden in feite met dezelfde maatstaven
gemeten. Uiteraard merken wij daarbij soms paradoxale gevallen op, zoals
bijvoorbeeld een ingenieur met een academische titel die minder salaris ontvangt
dan een bepaalde arbeider die toevallig zeer bekwaam is op zijn speciale gebied. Wij
waarderenwerk namelijk niet in termen van technieken of vanuit een bepaalde theorie,
maar uitsluitend zoals het zich in de praktijk voordoet. Hiermee benadrukken wij
dat de waarde van het werk in de kwaliteit ervan ligt. Of in de creatieve kracht ervan,
als u het zo wilt formuleren. Begrijpt u? Dit heeft onze samenleving diepgaand
veranderd.
In de meeste landen staat de populaire pers vol van de bekende cliche's over de

zogenaamde grote persoonlijkheden, generaals, ministers, politici, enzovoort. Maar
als u een Sowjet-krant zou kunnen lezen, zou u voortdurend artikelen tegenkomen
over mensen met een gewoon beroep, bijvoorbeeld een spoorwegreparateur. Ieders
werk is in wezen even belangrijk. Een dergelijk artikel zien wij als een loon naar
werken. Publiciteit moet op de openbare mening worden afgestemd. Iedereen heeft
recht op prestige. Daarom kunt u in een eersteklas rusthuis mensen uit alle lagen van
de bevolking aantreffen, schrijvers, wetenschapsmensen en ook gewone handarbeiders.
Wij laten in een dergelijk rusthuis allerlei soorten mensen toe, en niet alleen de
categorie die tot een bepaalde hoogte van de sociale ladder is opgeklommen, zoals
in een
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samenleving die in klassen is verdeeld. Hierin onderscheidt de Sowjet-Unie zich
fundamenteel van de meeste andere landen. Dat neemt overigens niet weg dat het
ook in onze maatschappij soms bijzonder moeilijk is om bepaalde vooroordelen uit
de weg te ruimen. Sommige mensen houden nog steeds aan het vroegere
waardensysteem vast. Zo zijn er bijvoorbeeld ouders die ook nu nog hopen dat hun
kinderen een van de hogere lagen van de samenleving bereiken. Een hogere klasse
als zodanig bestaat er echter niet in de Sowjet-Unie.

In onze samenleving geloven wij niet dat de Sowjet-maatschappij werkelijk klasseloos
is.
Ik geloof dat het absoluut noodzakelijk is om zo precies mogelijk te definiëren

wat het begrip klasse, waarover wij het hier hebben, in feite inhoudt. Een socialistische
samenleving kent geen klassen, die tegengesteld zijn aan elkaar. Met andere woorden:
in een socialistische samenleving zijn geen klassen die elkaar bestrijden of uitbuiten.
Dergelijke klassen zijn in de Sowjet-Unie eenvoudigweg niet te vinden, en dat is
volgens mij het allerbelangrijkste kenmerk van onze samenleving. Dat wil uiteraard
niet zeggen dat er geen verschillende groeperingen in onze maatschappij zijn, zoals
bijvoorbeeld de groep arbeiders, de intelligentsia, de groepen intellectuelen. Zo zijn
er ook verschillen tussen de bewoners van de steden en de plattelandsbevolking,
grote verschillen zelfs, ook al worden die steeds kleiner. En hoe komt dat? In de
allereerste plaats door de economische situatie in een bepaald gebied en de pogingen
om de landbouw te industrialiseren. Zo zijn er bijvoorbeeld al dorpen waarin dezelfde
soort grote gebouwen zijn te vinden als in de steden. Met andere woorden: de oude
izba (hut) die vroeger het standaardverblijf op het platteland was, maakt
langzamerhand plaats voor het moderne type woning dat van dezelfde moderne
snufjes voorzien is als een huis in de grote stad. Zelfs in onze meest afgelegen
gebieden wordt nu elektriciteit aangelegd.

Ook telefoon?
Direct na afloop van de burgeroorlog hebben wij geprobeerd een telefoonnet overal
over het land aan te leggen. Dit proces is sindsdien voortdurend versneld.

Maar zal er niet altijd ongelijkheid bestaan, een ongelijkheid gebaseerd op verschillen
in intelligentie? En zo ja, wat moeten wij dan doen met mensen met een laag IQ,
mensen die alleen maar in staat zijn om gangen schoon te houden?
Dat is een uiterst ingewikkeld probleem en wij moeten goed begrijpen waar het
daarbij precies om gaat. Mensen zullen altijd psychologische verschillen blijven
vertonen, zoals zij ook lichamelijk nooit volledig gelijk zullen zijn. Deze verschillen,
gebaseerd op de individualiteit van de mens, moeten in feite steeds groter worden,
omdat de vele maatschappijen in de wereld, die elk uit verschillende klassen bestaan,
allemaal volgens verschillende methoden te werk gaan. Ondanks dat blijft ge-
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lijkheid de basis voor elke individuele ontwikkeling. Dat wil niet zeggen dat het
individu door gelijkheid gevormd wordt, maar het krijgt erdoor gelegenheid zichzelf
verder te ontwikkelen, en een toestand van volledige rijpheid te bereiken, zonder
daarvoor in een vast patroon te worden gedrukt. Wat ik zeer betreur, is de neiging
om mensen volgens een bepaalde norm te programmeren, of anders gezegd, de
neiging om mensen te modelleren volgens een standaardtype, dat de gemiddelde
vertegenwoordiger van een bepaalde groep of klasse moet voorstellen. Neem
bijvoorbeeld de beroemde Amerikaanse ‘citizen’. In feite bestaat deze helemaal niet,
maar desondanks wordt er geprobeerd een stereo-type te vormen. De Amerikaanse
‘citizen’ is een model dat uit alle macht gepropageerd wordt en dat tot een soort
gelijkheid leidt die werkelijk beangstigend is. Werkelijke gelijkheid in individuele
ontwikkelingsmogelijkheden geeft het individu gelegenheid om zijn creatieve
vermogens volledig te ontplooien en zijn individualiteit te doen gelden.
Ik heb het zoëven over veranderende waarden gehad en ik geloof dat de gelijkheid

van iemands activiteiten, van iemands professionele kwaliteiten daar niet los van
moet worden gezien, omdat de gelijkheid van het eerste type, dat van de
maatschappelijke-ladderschaal waarover wij gesproken hebben, juist datgene is dat
de gelijkheid binnen die schaal mogelijkmaakt, namelijk de gelijkheid die het individu
in staat stelt zijn persoonlijke capaciteiten in de volledige zin van het woord te
ontwikkelen.Waarop is deze gebaseerd?Hiermee komenwij op het beruchte probleem
van het IQ van de mens. Deze schaal wordt verkregen door middel van een aantal
testen en meetinstrumenten die verre van volmaakt zijn. Ik zou zelfs willen stellen
dat iemand wiens IQ wordt gemeten, zeer eenzijdig bestudeerd en beoordeeld wordt.
Hij wordt slechts onderzocht op een aantal geestelijke functies die naar mijn mening
alleen maar oppervlakkig bezien deel uitmaken van zijn persoonlijkheid. Om het
nauwkeuriger te formuleren: het zijn functies die alleen maar zijn aangenomen om
in een in wezen willekeurige behoefte te voorzien. Wat in het genetisch programma
van de mens aanwezig is zal nooit hetzelfde zijn als dat wat onder invloed van de
buitenwereld aan de dag treedt. Simpel geformuleerd: onze erfelijke kenmerken zijn
de voonwaarden, op basis waarvan onze ontwikkeling plaatsvindt. Om bijvoorbeeld
te kunnen zien, heb ik een oog nodig. Het valt te vergelijken met een machine die
voor een bepaald doel is ontworpen. De machine kan deze taak verrichten, maar of
zij dat ook doet, hangt helemaal af van de manier waarop zij gebruikt wordt.
Het is onmogelijk om onderscheid te maken tussen erfelijk bepaaldemogelijkheden

en de realisering ervan, omdat het zeker niet uitgesloten is dat de mogelijkheden die
in de genetische structuur verankerd liggen, nooit tot uiting kunnen komen. Zo is het
bijvoorbeeld heel goed denkbaar dat iemand aan alle erfelijk bepaalde voorwaarden
voldoet om een taal te leren, en er desondanks nooit een leert spreken omdat hij niet
met een taal in aanraking komt.
Met andere woorden: bestaat er een direct en onverbrekelijk verband tussen

erfelijkheidsfactoren en het resultaat van een ontwikkeling? Dit
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is uiteraard een zeer gecompliceerde zaak. Er zijn een groot aantal gevallen bekend
die erop wijzen dat er vele contradicties bestaan. Neem bijvoorbeeld het geval van
een kind dat blind wordt geboren of zijn gezichtsvermogen in zijn allervroegste jeugd
verliest. Dit zijn omstandigheden die normaal gesproken een intellectuele ontwikkeling
zouden uitsluiten; maar via een speciale opvoeding is een dergelijke ontwikkeling
allerminst onmogelijk. Dit houdt in dat er blijkbaar geen direct verband bestaat tussen
erfelijkheid en het einde van een ontwikkeling, terwijl de grenzen bovendien eerder
van kwalitatieve dan van kwantitatieve aard zijn. Met andere woorden: het gaat niet
om de mogelijkheden tot ontwikkeling als zodanig, maar om de mogelijkheid om je
in een bepaalde richting te ontwikkelen. Veel hangt daarbij af van de vraag of de
richting van deze ontwikkeling door de maatschappij, de omgeving, de Umwelt, op
haar juiste waarde geschat wordt. Als demaatschappij de ontwikkelingsmogelijkheden
verkeerd beoordeelt, worden de mogelijkheden op verdere verbetering begrensd.
‘Begrensd’ klinkt misschien enigszins overdreven. Er zijn waarschijnlijk wel
begrenzingen, maar deze oefenen in de praktijk weinig invloed uit. Binnen het raam
ervan zijn in ieder geval nog ruime perspectieven aanwezig. Ik geloof bijvoorbeeld
niet dat iedereen over de mogelijkheid beschikt ommuziek te maken, of dat iedereen
een esthetische ontwikkeling in muzikale activiteiten kan doormaken. Niet iedereen
heeft het talent om viool te leren spelen en dat is ook niet noodzakelijk. Er zijn ook
mensen die zichzelf realiseren via een esthetische activiteit als tekenen, architectuur
of een andere activiteit die op de wereld van de schoonheid gericht is. Zo kunnen de
mogelijkheden van een individu werkelijkheid worden.

Christopher Jencks van de Harvard-universiteit heeft de verschillen tussen blank en
zwart bestudeerd, en kwam tot de conclusie dat de kloof tussen beide rassen in
Amerika niet zozeer door economische als wel door culturele verschillen veroorzaakt
wordt. Als dat inderdaad het geval is zouden de geïndustrialiseerde naties de
ontwikkelingslanden op andere manieren moeten helpen dan door het uitzenden van
technici of het verstrekken van grote sommen geld.
In de allereerste plaats moeten wij aanvaarden dat er verschillen tussen blank en

zwart zijn. De mensen hebben echter neiging om te vergeten dat deze via tests of
experimentele methoden vastgestelde verschillen alleen maar berusten op empirische
waarnemingen, die ons niets vertellen over het ontstaan van deze verschillen, laat
staan over de oorzaak ervan. Allereerst kunnen wij vaststellen dat de
ontwikkelingsmogelijkheden van blank en zwart sterk uiteenlopen. Dat is een
onloochenbaar feit dat wij niet nit het oogmogen verliezen. Daarnaast zijn er uiteraard
ook verschillen die verklaard kunnen worden uit aangeboren eigenschappen.

Erfelijke eigenschappen?
Ja, aangeboren in de zin van erfelijk. Ik denk bijvoorbeeld aan verschillen in
temperament, of in de wijze waarop mensen reageren. Ik
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twijfel er niet aan dat er nog veel meer verschillen zijn, die soms verklaard worden
als verschillen in temperament, en soms, zoals Pavlov heeft gedaan, als verschillen
in het zenuwstelsel. In feite komt dit op hetzelfde neer. Het getuigt alleen maar van
een andere benaderingswijze. Pavlov's verklaring geeft tevens antwoord op een
tweede vraag, de kwestie van verschillen in het centrale zenuwstelsel. Dat deze
verschillen bestaan staat wel vast, evenals het feit dat zij biologisch bepaald en van
erfelijke aard zijn. Ik geloof dan ook dat alle theorieën die ervan uitgaan dat typen
veranderd kunnen worden, bijvoorbeeld via het centrale zenuwstelsel -

Met chemische middelen?
Niet noodzakelijkerwijs. Hetzelfde geldt namelijk ook voor methoden gebaseerd op
veranderde omstandigheden, enzovoort Volgens mij is het onmogelijk om de
individuele typen die zich in de loop van de evolutie gevormd hebben, te veranderen.
Waarom?Omdat zij zich in voldoende mate aangepast hebben.Wanneer dat namelijk
niet het geval was, zouden deze typen niet bestaan, en in de loop van het
evolutieproces verdwenen zijn. Zij zijn misschien wel verschillend, maar ondanks
dat kunnen zij allemaal in eigen behoeften voorzien. Dat is een zeer belangrijk aspect:
zij zijn duurzaam, gezond.
Neem bijvoorbeeld agressie. Wat kan vanuit biologisch gezichtspunt bewezen

worden? Ik bedoel bijvoorbeeld via de bestudering van het gedrag van dieren. Het
is mogelijk om met selectieve fokmethoden een generatie katten te produceren die
zich zeer agressief gedraagt. Katten die muizen doden ook wanneer zij geen honger
hebben. De praktijk heeft uitgewezen dat zoiets mogelijk is. Maar wij moeten ons
daarbij goed bedenken dat dit niets te maken heeft met agressiviteit als mentaliteit.
Het is zeer goed voorstelbaar dat degene die tenslotte op de knop zal drukken die
een atoomoorlog zal ontketenen, iemand is die qua karakter of temperament allerminst
agressief genoemd kan worden, terwijl er tegelijkertijd een uiterst agressieve
persoonlijkheid is, die uit alle macht tracht te voorkomen dat deze knop ooit ingedrukt
zal worden.
Welke conclusie kunnen wij trekken uit het bestaan van zo'n groot aantal biologisch

en erfelijk bepaalde verschillen? Zij kunnen ertoe leiden dat er meerdere
gedragswijzen ontstaan. Zo zullen mensen in zuidelijke landen over het algemeen
heftiger reageren dan mensen in het noorden. Al deze verschillen brengen alleen
maar een gamma aan mogelijkheden voort, binnen het kader waarvan het wezen van
de mens zich verder kan ontwikkelen. Het gevolg hiervan is een voortdurende
verrijking. Dit brengt mij op de culturele betrekkingen tussen volkeren. Ik ben van
mening dat een zekere toenadering bereikt zou kunnen worden, bijvoorbeeld via de
overdracht van bepaalde verworvenheden van de nationale ontwikkeling. Ik spreek
hier over de verrijking van de menselijke cultuur in abstracte zin, in de meest
algemeenmenselijke betekenis van het woord, dat wil zeggen, een verrijkmg die alle
mensen die op deze aardbol wonen in gelijke mate aangaat. De mensheid ondervindt
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geen nadelige gevolgen van de verschillen waarover ik het zojuist had. Integendeel,
zij wordt erdoor verrijkt. Ik sta het idee van een internationaal bewustzijn voor, maar
dat neemt niet weg dat het nationaal bewustzijn een eigen plaats moet hebben. Bij
het aankweken van een internationaal bewustzijn moet altijd rekening worden
gehouden met het feit dat er bepaalde nationale eigenaardigheden bestaan. Tenslotte
kunnen gewoonten, gedragingen en normen zich op totaal verschillende wijze uiten.
Er zijn zoveel verschillende typen: het kalme en rustige type, het gevoelige type, het
trage en langzame type, enzovoort. Wanneer al deze typen culturele betrekkingen
onderhouden, vormen zij tezamen een uitgebreid spectrum. Zelfs wanneer slechts
een tweetal typen intensief met elkaar in contact staan, kunnen wij al getuige zijn
van een uitwisseling van verschillende gedragsvormen. Zoals bij elke uitwisseling,
worden ook in dit geval beide partijen verrijkt. Daarom geloof ik ook niet dat het
mogelijk is om een bepaald model op te stellen, gebaseerd op slechts éen enkele
traditie. Zo kan men zich bijvoorbeeld afvragen of onze muziek beïnvloed is door
de afrikaanse muziek. Het antwoord moet luiden: ongetwijfeld.

Claude Debussy werd beïnvloed door Indonesische gamelanmuziek.
Precies. Dat is volledig normaal.

Maar om terug te komen op de agressie van de mens. Bent u niet bang dat er een
eind aan elke vorm van culturele communicatie zal komen wanneer onze natuurlijke
hulpbronnen uitgeput raken? Zal agressie niet de boventoon gaan voeren wanneer
steeds grotere groepen mensen gebrek aan voedsel krijgen?
U ziet dat ik glimlach, en ik u uitleggen waarom. U neemt een volledig abstract model
aan, een model dat u van a tot z zelf bedenkt. Waarom? Omdat u veronderstelt dat
mensen alleen voedsel van elkaar kunnen krijgen door erom te vechten, te strijden.
Ik geloof echter niet dat dit altijd het geval hoeft te zijn. Waarom zouden wij geen
ander model aannemen? Neem bijvoorbeeld een gezin van zo'n zes, zeven mensen
dat niet of nauwelijks over middelen beschikt om zich in leven te houden.Wat zullen
de leden van dit gezin doen?

Met elkaar overleggen.
Inderdaad. Zij gaan met elkaar na hoe zij aan hun nijpende toestand een eind

kunnen maken. Misschien besluiten zij éen van hen naar de stad te sturen om te
proberen geld te lenen. Zij bespreken verder hoe zij aan water kunnen komen om
hun akkers te bevloeien. Misschien besluiten zij nog meer te bezuinigen. Kortom:
zij zullen trachten een oplossing te vinden die voor hen allemaal aanvaardbaar is.
Wij hebben nu dus twee modellen: dat van u en dat van mij. Beide modellen zijn
abstract. Wij kunnen ons nu gaan afvragen welk van beide het meest realistisch is;
welk van beide op de lange duur het meest effectief zal blijken. Welk model leidt
tot de beste resultaten?
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Maar de geschiedenis wijst in andere richting. Is de concrete werkelijkheid niet
sterker dan alle hoop? U heeft blijkbaar veel vertrouwen in de mens, of in de
menselijke wijsheid.
Ik geloof dat dit de enige manier is waarop je kunt leven. Hoe kun je leven als je

dit vertrouwen niet bezit? Dat is alles. Ik heb geen keus. Wanneer je overtuigd bent
van het andere, rampzalige alternatief kan dat leiden tot krankzinnigheid, neurose,
zelfmoord, noemmaar op. Jemoetmensen niet met pessimistische ideeën vermoorden.
Een dergelijk pessimisme heeft een zelfvernietigend karakter.

Heeft de jeugd in de Sowjet-Unie veel belangstelling voor bijvoorbeeld psychologie,
psychiatrie, de gedragswetenschappen? Meer dan vroeger?
Om deze vraag te kunnen beantwoorden, moet ik een tweetal punten noemen. Het
aantal studentenmet belangstelling voor de gebieden die u noemde neemt voortdurend
toe. Ik zal dit aan de hand van enkele cijfers duidelijk maken. Aan de universiteit
van Moskou zijn zo'n veertien, vijftien faculteiten, die elk uiterst gespecialiseerd
zijn. Zo hebben wij bijvoorbeeld geen faculteit voor alle exacte wetenschappen, maar
afzonderlijke faculteiten voor scheikunde, natuurkunde en wiskunde. Wij hebben
evenmin een faculteit voor alle sociale wetenschappen, maar afzonderlijke faculteiten
voor sociologie, psychologie, enzovoort. Dit is dan ook de reden waarom het aantal
faculteiten zo groot is. Voor toelating tot een van de faculteiten wordt een vergelijkend
examen gehouden, omdat er meestal meer potentiële studenten zijn dan beschikbare
plaatsen. Op deze wijze stellen wij het aantal studenten vast dat een bepaald vak wil
studeren. Het is ons gebleken dat het aantal studenten dat aan een bepaalde faculteit
wil studeren, in een vaste verhouding staat tot het aantal beschikbare plaatsen.

Werkelijk?
Inderdaad.

Maar de Literaturnaja Gazeta schreef nog maar kort geleden dat deze vergelijkende
examens zo moeilijk waren en zo fel betwist werden, dat zij de toekomstige studenten
een zware last op de schouders legden en psychologisch gezien enorme frustraties
veroorzaakten.
De vergelijkende examens worden inderdaad steeds moeilijker, omdat de toeloop

van studenten veel te groot is. Voor bepaalde vakken is de belangstelling zo enorm
dat het aantal afgestudeerden de maatschappelijke behoefte aan specialisten van
academisch niveau verre zou overtreffen.

Net zoals in de westerse maatschappijen, waar voor sommige vakken de toeloop
eveneens veel te groot is.
In de Sowjet-Unie hebben wij met hetzelfde probleem te kampen, en daarom

hebben wij het systeem van vergelijkende examens ingesteld. Is dat de juiste manier
om de toeloop van studenten in te dammen? Ik geloof niet dat er iemand te vinden
is die zich erg gelukkig voelt met

Willem Oltmans, Grenzen aan de groei (deel 2)



132

deze oplossing, maar een betere methode is vooralsnog niet gevonden. Ik ben het
met de Literaturnaja Gazeta eens dat de examens veel te moeilijk zijn, en dat dit een
negatieve invloed heeft op de studenten, die zich nu over de kop moeten werken om
tot de universiteit toegelaten te kunnen worden. Dit leidt inderdaad tot bepaalde
emoties, frustraties, als u het zo wilt noemen. Misschien is het woord frustratie echter
toch te sterk. Wanneer een student bijvoorbeeld dokter wil worden, maar het
toelatingsexamen voor de medische faculteit niet haalt, betekent dit namelijk niet
dat alle hoop vanaf dat moment vervlogen is. In de allereerste plaats krijgt hij een
nieuwe kans, omdat hij het jaar daarop nogmaals kan proberen het examen te halen.
Er zijn zelfs studenten die zich driemaal voor het examen aanmelden. Ons
maatschappelijk systeem biedt daar gelegenheid toe. De studenten kunnen te allen
tijde voorbereidend hoger onderwijs volgen en zich tijdens die periode speciaal op
de toelatingsexamens voorbereiden.

Om terug te keren naar de invloed die de samenleving op het individu uitoefent. B.F.
Skinner gelooft dat de maatschappij het individu op zo'n manier kan programmeren
dat het zich kan verbeteren. Carl Rogers legt daarentegen juist speciale nadruk op
het individu.
Ik ben ervan overtuigd dat de wetenschappelijke psychologie zich op een andere

wijze zal ontwikkelen als respectievelijk Skinner en Rogers menen. Er is namelijk
een derde manier.

Mao Tse-tung?
Nee, laten we hopen van niet. Ik geloof dat er nog een andere manier is waarin de
sociale wetenschappen zich kunnen ontwikkelen. Met andere woorden: ik ben van
mening dat er een derde weg bestaat. Dit is echter een zeer persoonlijke opvatting.

Hoe zou u een wetenschappelijke psychologie willen formuleren die niet volgens de
aanpak van Skinner of Rogers te werk gaat?
Heel eenvoudig. Ik zal u een van mijn uitgangspunten noemen. Als u wilt zal ik het
in axiomatische vorm formuleren. Het is onmogelijk om in kort bestek een volledig
overzicht te geven, omdat dat te veel tijd zou vergen.

Vijftien uur.
Minstens. Volgensmij kunnen er verscheidenewegen, verscheidene psychologische

denkwijzen worden onderscheiden. Ten eerste: individu-maatschappij. Voor de mens
is dat de sociale omgeving, voor het dier het natuurlijk milieu. Ten tweede: de
processen tussen de mensen onderling, de subject-objectrelatie. Wat Skinner nu bij
zijn theorie doet is eenvoudigweg het volgen van de weg die van dier naar mens
leidt. Alles wat je hoeft te doen is de omgeving te veranderen. Maar de natuur, zoals
die door dieren wordt vertegenwoordigd -
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Skinner's beroemde duiven!
Inderdaad. Skinner gelooft dat bij het bestuderen van deze interacties het dieraspect
alleen maar vervangen hoeft te worden door instrumenten, door prikkels, en anders
niets. In werkelijkheid bestaat deze interactie niet uit twee punten, twee stadia, maar
uit drie. Het individu, de mens is punt éen. Het tweede punt is ‘de andere’, het object,
de omgeving. Maar er is nog een derde punt dat van beslissend belang is. Dit valt
echter moeilijk te formuleren. Om te kunnen aangeven wat het precies is kan ik de
term die ik wil gebruiken misschien het beste in drie of vier talen vertalen. In onze
taal zou ik het dejatjelnostwillen noemen. In het Duits Tätigkeit. Met Tätigkeit bedoel
ik iets anders danHandlung. Tätigkeit drukt precies hetzelfde uit als het Sowjet-woord
dejatjelnost. In het Frans zou ik het activitéwillen noemen, maar dat is een enigszins
onduidelijke term. Ik geloof niet dat het woord Tätigkeit in het Frans vertaald kan
worden. Daarom hebben de Fransen een neologisme geïntroduceerd, namelijk l'activité
objectale, niet objective, maar objectale. De Engelsen zouden zeggen: activity.

Menselijke activileit.
Ja, menselijke activiteit met objecten. Dat is het niet helemaal precies wat ik bedoel,

maar het komt wel in de buurt. U begrijpt wel waarom ik het woord dat ik wil
gebruiken, activity, activité objectale, Tätigkeit, dejatjelnost eerst moet verklaren
voordat ik het kan toepassen. Wat is nu dit derde punt, deze derde fase? Deze kan
het best beschreven worden als het produkt van de invloed die het individu op de
omgeving uitoefent. Vanuit dit gezichtspunt bezien komt alles in een ander licht te
staan. De verandering van de omgeving brengt in het individu zelf ook een verandering
teweeg, namelijk in die zin dat het individu een bepaalde opvatting van zijn omgeving
heeft. En deze opvatting kan alleen maar ontstaan via het gedrag van de mens, via
menselijke activiteit. Stel bijvoorbeeld dat ik mijn ogen dicht heb en een bepaald
object betast. Ik vorm er een beeld van, ik vertaal het, ik geef het een subjectieve
vorm, een vorm die een weerspiegeling van het object is. Met deze op de tast
verkregen kennis ontdek je dan dat dit proces in alle modaliteiten voorkomt, zelfs in
de activiteit van het visuele systeem en andere vormen van waarneming.

Door het individu?
Inderdaad. Maar terwijl het individu met objecten bezig is, vindt er tegelijkertijd een
andere verandering plaats. In de verschijnselen, in de objecten die tot de omgeving
behoren, komt een bepaald beeld tot uiting. Met andere woorden: er is sprake van
een tweevoudige beweging. Tijdens dit proces mogen wij een zeer belangrijk aspect
niet vergeten. Met object bedoel ik niet noodzakelijkerwijs een materieel voorwerp.
Het object kan bijvoorbeeld ook een idee zijn, een opvatting, muziek, noem maar
op. Ik wil mij niet tot materiële voorwerpen beperken, al vormt een concreet object
altijd het eerste begin. In de loop van de ontwikkeling worden er echter ook geestelijke
objecten gevormd. Door de
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activiteiten die met deze objecten verricht worden, ontstaan er bepaalde beelden,
zowel om deze objecten als ten gevolge ervan. De objecten dienen namelijk ook als
middel tot het vormen van beelden. Zij vervullen altijd een tweeledige functie. Zij
vormen een cirkel, maar geen gesloten, vicieuze cirkel. De kringloop wordt namelijk
doorbroken door het derde punt waarover ik het zojuist had. Het beeld is nooit
nauwkeurig of natuurgetrouw omdat er een voortdurende confrontatie plaatsvindt
met objecten, die zoals ik al eerder heb gezegd niet van materiële aard hoeven te
zijn. Er is altijd sprake van het ondefinieerbare proces van menselijke activiteit, de
Tätigkeit in geestelijke zin. Er is altijd sprake van een verzet dat zich laat leiden door
de logica. En dit volledig nieuwe proces leidt tenslotle tot wat ik de derde weg heb
genoemd. Wij moeten handelen. Het realiseren van handelingen leidt tot menselijke
activiteit. Dát bedoel ik met het derde punt. Dewereld komt bij dut proces tussenbeide.

Margaret Mead merkte tegen mij op: ‘Wie programmeert Skinner?’
Ik zou die vraag iets anders willen formuleren, namelijk: wie programmeert de

mogelijkheid om de wereld en de menselijke cultuur, of liever gezegd, de menselijke
culturen te veranderen op de manier waarop Skinner dit ziet? Skinner is namelijk
nogal vaag op dit punt. Wat zijn de maatschappelijke structuren die een dergelijke
geprogrammeerde cultuur zullen beïnvloeden? Wat is de inhoud van deze cultuur?
In welke richting zal zij zich ontwikkelen? Zo zal bijvoorbeeld verhuld moeten
worden dat er een nieuwe elite ontstaat. Dat is onvermijdelijk omdat Skinner's schema
anders alle zin zou verliezen: iemand moet het hele proces tenslotte programmeren.
Wie zal deze nieuwe cultuur in het leven roepen En nu komen wij bij een abstractie
die volgens mij volstrekt onmogelijk is.
Een cultuur moet namelijk verspreid, gepropageerd worden. De mogelijkheid om

een bepaalde cultuur te verspreiden moet gezien worden in het licht van de vraag
wie deze cultuur zal bezitten. In een maatschappij die in klassen verdeeld is, zal de
cultuur ongetwijfeld in handen zijn van de hogere klasse. Wat voor consequenties
heeft de programmering voor de pers, de radio, de televisie?Wat voor consequenties
voor de belangen van de verschillende sociale groeperingen en vande grote
ondernemingen? Skinner zegt dat wij ze moeten opvoeden in de geest van een cultuur
die aandacht besteedt aan de toekomst van mens en samenleving. Maar wat gebeurt
er in dat geval met de belangen van de betreffende groeperingen? Laten wij eens een
simpel voorbeeld nemen, de automobielindustrie. De leidende kringen van de
auto-industrie hebben maar éen welomschreven belang: het verkopen van zoveel
mogelijk auto's. Iemand die de auto-industriëlen wil programmeren zal ze er op een
of andere manier van moeten overtuigen dat zij minder auto's dienen te verkopen.
Als ik een auto-industrieel was en voldeed aan het verzoek om minder auto's te
produceren, zou mijn familie waarschijnlijk de autoriteiten inschakelen om mij op
te sluiten of om mij psychiatrisch te laten onderzoeken, omdat mijn besluit uiterst
negatieve conse-
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quenties voor het gezinsinkomen zou hebben. Skinner's ideeën zijn absoluut
onmogelijk. In het geval van de auto-industrie zijn de betrokken gezinnen er
waarschijnlijk al twee of drie generaties lang van doordrongen dat hun rijkdom en
luxe nauw samenhangen met het aantal geproduceerde auto's, en zij zouden zich uit
alle macht verzetten tegen elke poging om de produktie te doen dalen. Zo is het leven
nu eenmaal. Skinner's laatste boek Beyond Freedom and Dignity berust op pure
fantasie. Waar hij over schrijft is een abstractie van de huidige samenleving, waarin
geen verschillen in klassepositie en cultuur voorkomen. Skinner's gedragstechnologie
heeft geen enkele verbinding met de levende werkelijkheid. Bovendien is er in feite
helemaal geen sprake van een technologie. Een werkelijke technologie is gebaseerd
op mechanische en chemische wetmatigheden die strikt en onontkoombaar zijn. Het
is dan ook onzinnig om deze wetten op het menselijk gedrag toe te passen, omdat
elke technologische toepassing in overeenstemming moet zijn met nauwkeurig
vastgesteldewetten. Dergelijkewetten kunnen bijvoorbeeld dienen voor het ontwerpen
van machines of het opzetten van een industrie.
Een andere kwestie is dat wij een menselijk wezen als mens willen zien en niet

als robot. Een mens is een sociaal wezen dat over een bewustzijn beschikt en ernaar
streeft bepaalde doelstellingen in het leven te verwezenlijken. De mens is een actief
wezen dat zich niet alleen bewust is van zichzelf, maar ook van zijn
verantwoordelijkheid ten opzichte van andere individuen in de samenleving. Een
mens moet streven naar het geluk van de hele mensheid, zonder enig onderscheid,
en moet zich bewust zijn van de barbaarsheid van oorlog en elke andere vorm van
geweld.

Gelooft u niet dat de wetenschappelijke explosie van de tweede helft van deze eeuw
het noodzakelijk maakt dat de wetenschapsmensen de ivoren torens van de
universiteiten verlaten en opgeleid worden tot een volledig besef van hun
verantwoordelijkheid als wetenschapper voor de mensheid als geheel?
Ik ben er inderdaad voorstander van dat er bij abstracte studies als scheikunde,
natuurkunde, enzovoort ook aandacht besteed wordt aan de
maatschappijwetenschappen. Ik geloof dat de huidige opleiding van
wetenschapsmensen een onvolledig karakter draagt. Zijn de studenten die momenteel
aan universiteiten overal ter wereld afstuderen, klaar voor de eisen van de
eenentwintigste eeuw? Voor iedereen die zijn gedachten laat gaan over de toekomst
en het voortbestaan van de mensheid, is het zonneklaar dat het huidige stelsel waarin
mensen slechts een onvolledige opleiding ontvangen zo snel mogelijk gewijzigd zou
moeten worden.

Half ontwikkelde mensen.
Ja, daar komt het inderdaad op neer. Het is niet in de eerste plaats een kwestie van

verantwoordelijkheidsgevoel. Hoe kunnen wij enig verantwoordelijkheidsgevoel
verlangen van mensen die de maatschappe-
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lijke werkelijkheid nooit onder ogen hebben leren zien?

Carl Jung heeft eens gezegd dat het bombarderen van Hiroshima door
wetenschapsmensen en militaristen, in de eerste plaats een rampzalig moment in de
psychologie van de mens was, en pas in de tweede plaats een technologische
catastrofe. Maar toen ik deze kwestie besprak met Edward Teller, een van de
wetenschapsmensen die voor het werpen van de bom verantwoordelijk was, zei hij
mij - en dat was in 1972 - dat Hiroshima ‘misschien’ een vergissing was.
Eerlijk gezegd geef ik de voorkeur aanmijn eigen opvatting. Hiroshima is namelijk

ook een uitvloeisel van de al te gespecialiseerde opleiding van wetenschapsmensen.
Hoe kan ik een geleerde verantwoordelijk achten voor problemen die demaatschappij
en de mensheid als geheel aangaan, terwijl hij daar nooit iets over heeft geleerd? Hij
is eenvoudigweg blind voor de ideeën van anderen. Dergelijke specialisten staan
maatschappelijk gezien voor niets en niemand open. De fout ligt dan ook bij ons
onderwijsstelsel dat volledig verkeerd georiënteerd is en zo snel mogelijk veranderd
moet worden.

Arnold Toynbee vertelde mij dat hij door vele historici eenvoudigweg niet werd
geaccepteerd, omdat hij in hun ogen al te zeer generalist was. Toynbee gelooft echter
datwetenschapsmensen voldoende informatie over de hoofdlijnen van andere
wetenschappen moeten krijgen om zich een oordeel te kunnen vormen over de
fundamentele uitgangspunten van de gehele menselijke problematiek.
Hoe het ook zij, ik ben er absoluut van overtuigd dat iemand die aan het hoofd

staat van een belangrijk wetenschappelijk team, een wetenschappelijke afdeling, een
faculteit of een onderzoekslaboratorium een dergelijke belangrijke taak of functie
alleen naar behoren kan vervullen wanneer hij over een uitgebreide algemene kennis
beschikt. Dat staat volgens mij zonder meer vast.
Onderzoek en onderwijs moeten nauwmet elkaar in verband staan. Dat is uitermate

belangrijk, en niet in de laatste plaats voor de onderzoekskant. Er wordt vaak beweerd
dat men onderzoeker moet zijn om les te kunnen geven. Dat is echter niet juist. Het
is precies andersom: om efficiënt onderzoek te kunnen verrichten moet men ook
gelegenheid hebben om les te geven, omdat men op deze wijze steeds nieuwe
informatie opdoet en zijn geestelijke horizon verruimt. Iemand die lesgeeft loopt niet
het risico dat zijn blik zich al te zeer verenigt. Iemand die neiging heeft zich alleen
bezig te houden met problemen die direct betrekking hebben om zijn onderzoek, dat
vaak slechts een deelgebied van een bepaald ondenwerp bestrijkt, loopt het gevaar
blind te worden voor alles wat niet op zijn eigen specifieke terrain ligt.
Zo liggen de zaken nu eenmaal.

Willem Oltmans, Grenzen aan de groei (deel 2)



137

Masaya Sato

Professor Masaya Sato werd 27 oktober 1932 geboren. Hij promoveerde
in 1963 in de psychologie aan de sociologische faculteit van de
Keio-universiteit in Tokio. Hij specialiseerde zich in experimentele
psychologie. Hij is lid van de Japanse academie voor psychologie, lid van
de Japanse academie voor dierpsychologie en lid van de Japanse academie
voor geconditioneerde reflex. Hij maakte deel uit van een speciaal team
van de Keio-universiteit, bekend geworden onder de naam Cosmo Brain,
waarover in dit interview gesproken wordt. Een van zijn voornaamste
boekwerken draagt de titel: Principles of Behavior and its Applications
for Everyone.

Hoe is de Cosmo Brain-groep waarvan u sinds 1971 lid bent, precies samengesteld?
Voornamelijk uit gedragswetenschappers, maar ook uit een paar zakenmensen die
zich interesseren voor de praktische toepassing van de psychologie.

Wat is het doel van deze groep van tien specialisten?
De meeste mensen hebben belangstelling voor wat ik gezond-verstand-psychologie
zou willen noemen. Kranten en weekbladen staan vol van eenvoudig te begrijpen
psychologische verklaringen. Maar anderzijds is er nauwelijks enige interesse voor
dieper gravende wetenschappelijke psychologische benaderingen.

Is psychologie als studie populair bij studenten?
Ik geloof dat er in Japan zo'n vierduizend professionele psychologen zijn. Ongeveer
éen derde daarvan is aan het onderwijs en de universiteit verbonden. In Japan zijn
bijvoorbeeld geen klinische psychologen werkzaam, behalve misschien enkelen, die
aan een van onze ziekenhuizen zijn verbonden. Het beroep van psychoanaliticus
wordt in Japan echter niet door het maatschappelijk-medisch systeem beschermd,
met andere woorden, zelfs een leek kan ongestraft psychoanalyse verrichten. De
traditionele academische psychologie in Japan is dus in wezen de experimentele
psychologie. De belangstelling richt zich anders gezegd vrijwel uitsluitend op zin
tuigelijke waarneming en leerprocessen, en niet op de werkelijke problemen van de
menselijke geest, het menselijk gedrag en de menselijke samenleving.

Komt dat niet omdat de Japanners hun emotionele problemen per traditie niet
tegenover anderen willen weten?
Inderdaad.

Japanners lijken zich te schamen voor hun emotionele problemen en verbergen deze
voor de buitenwereld. Ook voor dokters?
Ja, ook voor dokters.

Het doel van de Cosmo Brain-groep is met andere woorden -
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de werkelijke problemen van het menselijk gedrag en de menselijke samenleving -
te bestuderen en de resultaten hiervan in zo breed mogelijke kring bekend te maken.
Ons doel is de moderne psychologie in direct contact te brengen met de werkelijke
problemen van de menselijke samenleving, en deze problemen toegankelijker te
maken voor onderzoek en menselijk inzicht. Met andere woorden: wij willen de
hedendaagse werkelijkheid met moderne psychologische middelen onderzoeken.

De Cosmo Brain-groep probeert bovendien bij het Japanse publiek meer begrip voor
dit soort zaken te wekken.
Dat is inderdaad een van onze belangrijkste doelstellingen.

En als gevolg daarvan richt u zich waarschijnlijk in de allereerste plaats op de
concrete werkelijkheid van de Japanse samenleving.
Ja.

En bent u van mening dat uw groep in de eerste drie jaren van haar bestaan bij het
grote publiek resultaten heeft kunnen boeken?
Helaas niet. Het Japanse volk heeft blijkbaar geen belangstelling voor een
wetenschappelijke manier van denken of voor een systeem van wetenschappelijke
analyse. Het laat hen onverschillig of zij meer over zichzelf en anderen te weten
kunnen komen. Uiteraard bestaan er wel de gebruikelijke oppervlakkige contacten
tussen mensen, maar van enige dieper gaande interesse in elkaars problemen is
absoluut geen sprake.

Maar heeft u tenminste enige van uw bevindingen kunnen publiceren?
Nee, nog niet. Misschien over een jaar of twee, drie.

De psychiater José Delgado gelooft dat de moderne wetenschap in de allereerste
plaats tot taak heeft om het individu tegen onze exploderende samenleving te
beschermen.
Ik ben het volledig met Delgado's opvatting eens.

Maar gelooft u dat Japan er de afgelopen vijfentwintig jaar in geslaagd is de ziel
van het jonge Japanse individu tegen de explosie van de techno-economische
maatschappij te beschermen?

Dat is een uiterst moeilijke vraag, die overigens ook op een zeer gevaarlijke situatie
betrekking heeft. Wij brengen de jongeren groot, maar vernietigen hen tegelijkertijd.
Misschien is het allermoeilijkste probleem wel hoe wij kunnen voorkomen dat bij
dit proces ook de cultuur verloren gaat. Zonder cultuur verliest de mens zijn
menselijkheid.

Wanneer men naar de Japanse televisie kijkt, wordt men zich pas goed bewust hoe
groot de invasie van Amerikaanse pop-art, rockmusic, jeans, enzovoort is geworden.
Hoe wordt uw zo unieke cultuur hierdoor beïnvloed?
Er schuilt inderdaad een zeer groot gevaar in. Onze maatschappij is
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echter een zeer gemengde samenleving. De Japanse cultuur is in zoverre uniek dat
zij eenvormig en homogeen is, omdat Japan voordat het zich moderniseerde en zijn
intrede in de wereldgemeenschap deed, historisch gezien gebaseerd was op het
isolement van zijn eilanden, terwijl onze samenleving in tegenstelling tot andere
Aziatische landen, bovendien niet in maatschappelijke klassen was verdeeld.

In tegenstelling tot een land als India.
Bijvoorbeeld. Of in tegenstelling tot Europa. Deze fundamentele homogeniteit is

zo sterk en diep geworteld, dat wanneer een deel van ons door Amerikaanse
gewoonten of Amerikaanse muziek beïnvloed wordt, dit op alle lagen van onze
samenleving doorwerkt, ook al gebeurt dat meestal onbewust. De Japanse levensstijl
is op uniformiteit gericht.
De Amerikaanse invloed op het leven in Japan dateert van de eerste jaren na de

Tweede Wereldoorlog, toen de meeste Japanners honger leden, nauwelijks of geen
verwachtingen van de toekomst koesterden en in die situatie geconfronteerd werden
met de Amerikanen met al hun sigaretten en chocoladerepen. De American way of
life - van de tienermode en het drinken van Coca-Cola tot gemakkelijke
levensopvattingen aan toe - kwam de Japanners van pas, of was, in skinneriaanse
termen geformuleerd, voor de Japanners ‘versterkend’. Onze samenleving is in feite
maar zwak gefundeerd, en wanneer een deel ervan begint te verzakken, sleept dit de
rest in zijn val mee, terwijl in andere maatschappijen een zwak gedeelte door de
andere sectoren geschraagd en in evenwicht gehouden wordt.

Bedoelt u daarmee dat innerlijke gevoelens of innerlijke kracht van de Japanners
onvoldoende ontwikkeld zijn?
Inderdaad. Het probleem is dat al deze Amerikaanse import onze lusten wel bevredigt,
maar ons geen vreugde, geen menselijke vreugde brengt. Lust is tenslotte iets dat
zich op dierlijk niveau beweegt, terwijl een mens pas door vreugde werkelijk mens
kan zijn.

U doet me aan een dichter denken. Strekken de studies van Cosmo Brain zich ook
tot dergelijke aspecten uit?
Niet op systematische wijze.

Vindt u dat de Japanners pragmatisch in hun pragmatisme zijn?
Wij Japanners hebben twee kanten: soms zijn wij pragmatisch, soms
superpragmatisch.

Met welke aspecten van de Japanse mentaliteit houdt uw studiegroep zich vooral
bezig?
Wij maken een psychologische analyse van de wereld waarin wij op het ogenblik
leven. Wij proberen de concrete werkelijkheid, het leven van alledag te analyseren.
Volgens mij zijn in de huidige samenleving twee stromingen te onderscheiden: ten
eerste de drang naar wetenschappelijkheid, en daarnaast wat wij zouden kunnen
formuleren als de be-
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vrijding van het individu, wat Japan betreft is dat de bevrijding van het feodale stelsel
van vroeger tijden. De Verenigde Staten zijn een goed voorbeeld van een dergelijke
ontwikkeling, omdat zij na de bevrijding van de koloniale heerschappij van de Britten,
deze speciale vorm van vrijheid verwierven. Naar mijn mening wordt de crisis van
onze tijd veroorzaakt doordat de bevrijding van het individu botst met al de snelle
wetenschappelijke ontwikkelingen die wij om ons heen zien. Als gevolg van onze
hoog ontwikkelde moderne technologie, wordt de mens steeds meer gebruikt en zelfs
beheerst door machines.
Ik ben bijvoorbeeld onlangs in Parijs geweest. Wat mij daar trof was hoe anders

de metro functioneert dan in Japan. In Tokio gaan de wagondeuren automatisch open
wanneer de trein stopt. Iedereen wacht op het moment waarop dit gebeurt en stapt
dan uit. In Parijs, zo viel me op, kunnen de deuren door de passagiers zelf worden
opengemaakt. Met andere woorden, wat de Parijzenaars doen is, nogmaals in de
woorden van Skinner, het verrichten van ‘instrumentele activiteit’. Eén van de
negatieve ontwikkelingen van onze tijd is dat het individu steeds minder gelegenheid
krijgt tot instrumentele activiteit.

U bedoelt dus dat de moderne samenleving hoe langer hoe meer dingen voor het
individu regelt, en steeds minder aan het eigen initiatief overlaat. In welk opzicht
wordt de ontwikkeling van de menselijke persoonlijkheid door deze situatie geschaad?
Wanneer er geen gelegenheid meer is voor eigen initiatief of voor instrumentele
activiteit, wordt de mens tenslotte een volledig passief wezen. Instrumenteel gedrag
stelt hem in staat initiatieven te ontwikkelen en zich positief aan de omgeving aan
te passen. De ontwikkeling van de menselijke geschiedenis is gebaseerd op
instrumentele activiteit. Instrumenteel gedrag heeft de mens gemaakt tot wat hij is,
en wanneer dit veiloren gaat wordt de mens gereduceerd tot een aanhanger van de
machine.
Op het eerste gezicht beschikken wij op het ogenblik over een groot aantal

keuzemogelijkheden. Wij hebben wat genoemd wordt, een ‘vrije’ keus. De
hoeveelheid dingen waaruit wij kunnen kiezen is inderdaad enorm groot, zo groot
dat wij niet meer weten hoe wij uit al deze mogelijkheden een selectie kunnenmaken.
Wij aarzelen steeds meer bij het nemen van een beslissing en dit maakt ons rijp voor
een tijdperk waarin voor instrumenteel gedrag geen plaats meer is.
In onze feodale periode, die in Japan speciale kenmerken bezat, waren er geen

keuzemogelijkheden. Neem bijvoorbeeld onze traditionele handwerken. Iedereen
leerde een speciale vaardigheid en had geen andere keuze dan deze steeds weer
opnieuw toe te passen.

Van generatie op generatie.
Precies. Maar op het ogenblik, in onze moderne maatschappij, is het bijna

onmogelijk om nog dergelijke specialisten te vinden. Wanneer wij ervan uitgaan dat
de mens zich boven het dier heeft verheven, wordt het geloof ik misschien tijd om
na te gaan hoe de mens daarin is ge-
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slaagd. Een van de belangrijkste eigenschappen van de mens is zijn vermogen tot
het leren van een taal. Hier komen wij op Skinner's theorie van ‘zinvolle prikkels’.
Wij kunnen ons afvragen hoe mensen en dieren reageren wanneer er geen zinvolle

prikkels zijn. In dat geval zullen mensen ze creëren, terwijl dieren niet creatief zijn,
behalve misschien in een zeer primitieve vorm. Het vermogen om zinvolle prikkels
te scheppen impliceert twee dingen: taal en creativiteit. En omdat mensen in staat
zijn zinvolle prikkels te creëren, ben ik het met Skinner eens dat taal een kenmerkende
prikkel is. Omdat wij een taal bezitten, kunnen wij bijvoorbeeld onze omgeving
beschrijven, of zoals Skinner het formuleert, wij beschikken over een
‘verbaal-perceptie-instrument’.Wat de omgeving betreft bezitten wij bovendien nog
het vermogen om te creëren, en met behulp van onze taal creëren wij onze cultuur.

En Noam Chomsky?
Ik geloof niet dat wij moeten denken in termen van Chomsky-versus-Skinner.
Chomsky houdt zich met andere aspecten van het gebruik van de taal bezig. Ik ben
overigens niet op de hoogte van Chomsky's opvattingen over het verband tussen taal
en cultuur. Ook Chomsky heeft benadrukt dat het doel van de taal niet tot
communicatie beperkt blijft.
Skinner en Chomsky zijn het over een groot aantal dingen eens; hetzelfde geldt

voor Konrad Lorenz, die totaal andere uitgangspunten heeft als Skinner, maar die
eveneens het belang van de cultuur in de ontwikkeling van de mens onderkent.

Ik bedenk op dit moment dat Lorenz een groot deel van zijn onderzoekingen op de
studie van het gedrag van ganzen heeft gebaseerd, Skinner zijn halve leven long
duiven heeft geobserveerd, terwijl Mao Tse-tung met 8000 miljoen levende mensen
heeft gewerkt. Uit wiens ‘experiment’ kunnen wij volgens u de meest juiste en
praktische conclusies trekken?
Van de drie mensen die u noemde, geef ik de voorkeur aan Skinner.

Maar u bent zich er natuurlijk van bewust dat Skinner ervan beschuldigd wordt, een
fascistische benaderingswijze van het programmeren van de samenleving voor te
staan. Margaret Mead riep tijdens het gesprek dat ik met haar had uit: ‘Wie
programmeert Skinner?’ Met andere woorden: Skinner's theorie wept ongetwijfeld
orwelliaanse ‘Big Brother’-visioenen op.
Dat is inderdaad een belangrijk punt. Sommigen krijgen de indruk dat Skinner

voor God zou willen spelen. Dat is echter niet juist. Skinner's uitgangspunt is de
interactie tussen organisme en omgeving. Skinner gelooft dat wij ons tegenover onze
omgeving zo instrumenteel mogelijk moeten gedragen. Volgens Skinner selecteert
de omgeving ‘goede’ gedragingen. Wanneer de mens er niet in slaagt zijn
instrumentele activiteiten te behouden, zal hij ten onder gaan.

Is ‘goed gedrag’ volgens u gedrag dat met de omgeving in overeenstem-
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ming is?
Er zijn drie belangrijke punten: leven, voortbestaan en menselijke cultuur. Als éen

van deze drie verloren gaat, worden ook de andere twee vernietigd.
Onze norm moet daarom zijn: heb jezelf en het leven lief; heb de menselijke

samenleving lief en heb de natuur lief.

Wat me nog steeds bezighoudt, is de vergelijking tussen Mao en Skinner. Een
belangrijk verschil is dat Mao over de macht beschikte om een kwart van de mensheid
te programmeren en naar een leefbare samenleving te voeren, terwijl Skinner
ondertussen boeken schrijft en in zijn souterrain orgel speelt.
In feite heeft Mao Skinner's theorieën in de praktijk gebracht. Ik weet niet of hij

het volledig beseft, maar zijn techniek is in principe dezelfde als die van B.F. Skinner.

Ook wat hersenspoeling betreft?
Inderdaad. Mao heeft voor het Chinese volk een uiterst effectief systeem van
hersenspoeling ontwikkeld.

Wanneer er iemand in is geslaagd om een positieve bijdrage aan het voortbestaan
te leveren - en het voortbestaan van de menselijke soort is tenslotte ook Skinner's
voornaamste levensdoel - is dat volgens mij wel Mao Tse-tung geweest met zijn rode
boekje, de levensgids voor het Chinese volk.
Inderdaad.

U gaat geloof ik voor een zeer groot deel van dezelfde theoretische achtergrond uit
als Skinner.
Ik ben het inderdaad in grote lijnen eens met Skinner's theorie over de voorwaarden

voor het voortbestaan van de mens: het levensbelang van instrumenteel gedrag,
appreciate van liefde en schoonheid, en de noodzaak om voor de omgeving open te
staan. Als menselijk gedrag niet meer versterkt zou worden, zou dat het einde van
de mensheid betekenen.

Bent u wat de mensheid betreft optimistisch of pessimistisch?
Geen van beide. Als de menselijke soort te gronde zou gaan aan een of andere
eigenschap die in onze aard verankerd lag, zouden wij waarschijnlijk zeggen dat wij
er niets aan konden doen. Maar als de oorzaak geen intrinsiek onderdeel van de
menselijke natuur uitmaakt, zou het jammer zijn als de mens te gronde ging. Wij
geven leiding aan de wereld. Maar gezien de huidige toestand op aarde, is het
allerminst onmogelijk dat de menselijke situatie zich in verkeerde richting ontwikkelt
en dat hoeft nog niet eens aan onszelf te wijten te zijn. Het is zeker niet uitgesloten
dat de mens weer naar zijn oorspronkelijke dierlijke status terugkeert, en dat zou het
einde betekenen.
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Wat is volgens u de taak of de plicht van de media daarbij?
Het is niet zo dat de massamedia meteen antwoord op onze problemen kunnen geven.
Wanneer iemand een televisieprogramma maakt, zoals u over de Club van Rome
gedaan hebt, leidt dat niet onmiddellijk tot reacties.

Geen feedback.
Het is gedrag dat niet versterkt wordt.

In Skinner's termen geformuleerd: televisie leidt niet noodzakelijkerwijze tot ‘positieve
versterking’.
Televisie is over het algemeen een zeer passief verschijnsel, met nauwelijks enige

feedback. Er wordt praktisch niet op gereageerd. Televisie zou pas gevaarlijk worden,
wanneer het tot actie kon aanzetten.
Om te voorkomen dat het instrumenteel gedrag geheel verdwijnt, moet de mens

al vanaf zijn allervroegste jeugd geconditioneerd worden om actief te zijn. Hier zijn
de volwassenen en met name de ouders uiteraard verantwoordelijk voor. Een kind
moet niet met al te veel zorgen omringd worden. Dat is niet alleen slecht, maar ook
gevaarlijk, omdat het de ontwikkeling naar een actieve gedragsinstelling belemmert.

Omdat het kinderen, met andere woorden, tot passieve wezens maakt.
Ik ben bijvoorbeeld vanmening dat televisie goed is voor ontwikkelde volwassenen,

maar desastreus voor opgroeiende kinderen.

Uweet ongetwijfeld dat kinderen, en zelfs heel jonge kinderen, in de Verenigde Staten
gemiddeld zes à acht uur per dag voor de televisie doorbrengen.
Dat is zeer gevaarlijk, omdat het tot passief, niet-instrumenteel gedrag leidt.

Gelooft u dat de moderne massamedia ertoe zouden kunnen bijdragen dat het gedrag
van de lezers of kijkers positief versterkt wordt? Ik bedoel natuurlijk niet door het
uitzenden van televisiequizzen.
Mensen moet geleerd worden zelfstandig te denken. Iemand kan terwijl hij naar

de televisie kijkt, actief zijn verstand gebruiken. Of zoals Skinner het formuleert,
terwijl hij televisie kijkt, ‘bedekt-instrumenteel’ gedrag verrichten.

Met andere woorden: de massamedia moeten er veel meer op gericht zijn de lezers
of de kijkers tot zelfstandig denken aan te zetten. Hoe kan zelfstandig denken worden
gestimuleerd?
Door conditionering.

Hoe?
Al het gedrag moet onmiddellijk door de interactie met anderen versterkt worden.
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Hoe zouden wij het hele onderwijssysteem in die geest kunnen hervormen?
Bijvoorbeeld door kinderen kennis te laten maken met het plezier dat voortkomt uit
creativiteit. Kinderen moeten dingen met hun handen kunnen doen, en tegelijkertijd
kijken hoe anderen dat doen. Zij moeten actief betrokken worden.

Hier zijn wij dus weer beland bij het handwerk uit de feodale tijden.
Dit is overigens een aspect waaraan de Club van Rome actief aandacht zou moeten

besteden. Volgens mij moeten zij er meer dan ooit op wijzen wat de op handen zijnde
crisis voor u en mij betekent, voor ons gezin, voor onze buren.

Dat is in feite juist de crisis waarmee wij geconfronteerd worden, namelijk dat wij
elk individu op deze aarde moeten bereiken.
Wij moeten leren om onze omgeving in termen van Gemeinschaft te benaderen.

Dank zij het feodale stelsel van vroeger tijden, waren de Japanners wat dat betreft
een heel eind op weg, hoewel het, als je de Japanners op het ogenblik op straat ziet,
bijna onvoorstelbaar is dat zij uit een klein gemeenschapssysteem afkomstig zijn.

Ik vind de Japanners tamelijk koel tegenover een buitenlander of iemand die, zoals
ik, hun land bezoekt.
Niet koel. Wij staan misschien enigszins gereserveerd tegenover buitenlanders.
Japanners hechten zich aan zeer intieme en persoonlijke zaken, en staan vaak heel

dicht bij elkaar. Maar wij hebben natuurlijk ook negatieve kanten, zoals iedereen
overigens. De hoop afval die het publiek bij een honkbalwedstrijd achterlaat is
bijvoorbeeld iets onvoorstelbaars. Wat wij zouden moeten doen, is onderzoeken hoe
wij vroeger waren, en van daar uit onze cultuur opnieuw bezien en niet meteen te
zeggen dat het een oud feodaal systeem was dat terecht veranderd is. Wij moeten de
constructieve aspecten van onze cultuur analyseren om ze daarna tot nieuw leven te
wekken. Weet u wat het Japanse woord amae betekent?

Nee.
Amae betekent het opwekken van vertrouwelijke gevoelens zonder gebruik van

een concrete taal. Met andere woorden: van de persoon in kwestie wordt verwacht
dat hij begrijpt wat ik bedoel, zonder dat ik daarvoor woorden hoef te gebruiken.
Wij Japanners koesteren onze meest intieme gedachten in onszelf, in onze ziel. Wij
hebben vaak grote moeite om onszelf te uiten.

Wat is volgens u de beste manier waarop een buitenlander Japan kan bestuderen en
een allereerste begin kan maken om iets van uw zeer speciale gewoonten en cultuur
te begrijpen?
Bijvoorbeeld door te proberen om onze ‘enka’-liederen te begrijpen. Wij zijn van
mening dat Europese muziek zeer mechanisch, zeer gekun-
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steld is. De traditionele Japanse muziek die voor zo'n groot deel in de populaire
‘enka’-liederen is terug te vinden, is misschien ook wel gewrocht, maar ademt
desondanks zeer veel van de delicate Japanse geest. In ieder geval geloof ik dat begrip
voor onze traditionele muziek éen van de wegen is die naar begrip voor Japan kan
leiden.

Gelooft u dat de Japanse jeugd onbevangen genoeg is en zich voor een deel bewust
is van de problemen die u hebt aangeroerd?
Helaas veranderen mensen niet even snel als hun omgeving, de wereld waarin zij
leven.

Onze taak is om ze weer in harmonie met hun omgeving te brengen.
Inderdaad, en wat dat betreft ben ik pessimistisch.
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Hiroshi Minami

HiroshiMinami werd in 1914 in Tokio geboren. Hij studeerde psychologie
aan de universiteiten van Kioto en Tokio. Van 1940 tot 1947 verbleef hij
in de Verenigde Staten en behaalde zijn doctoraal aan de
Cornell-universiteit. Van 1943 tot 1946 verrichtte hij onderzoek aan de
zogenaamde Behavior Farm van Cornell. Sedert 1948 is hij verbonden
aan de Hitotsubashi-universiteit van Tokio waar hij sociale psychologie
doceert. Hij is tevens directeur van het instituut voor sociale psychologie
van dezelfde universiteit. In 1962 promoveerde hij in de letteren aan de
Kioto-universiteit. Sedert 1964 is hij naast zijn andere werkzaamheden
directeur van het instituut voor sociaal gedrag. Hij is president van de
Japanse vereniging voor sociale psychologie en secretaris-generaal van
het Japans psychologisch genootschap. Hij is lid van de Japanse vereniging
voor psychiatrie en neurologie. In het Engels zijn onder meer van hem
verschencn: The Postwar Social Psychology of the Japanese People,
Human Relations in Japanese Society, On the system of Social Behavior,
The Present Status of Industrial Psychology in Japan, Social Psychology
of Modernization in Japan en Psychology of the Japanese People.

Hoe gaan de traditionele Japanse waarden samen met de moderne democratische
opvattingen? Botsen zij met elkaar? Of zijn de Japanners meesters in het tot stand
brengen van de symbiose?
Ik geloof niet dat Japan gedemocratiseerd kan worden zolang wij het keizerschap
niet zullen hebben afgeschaft.

U bedoelt de overblijfselen van het feodale tijdperk?
De Japanse heersende klasse maakt namelijk nog steeds gebruik van het keizerschap
dat de werkelijke democratisering van het Japanse volk in de weg staat. Op het
ogenblik wordt geprobeerd het keizerschap te democratiseren. Volgens sommigen
heeft het ook in onze massasamenleving nog steeds een soort massabasis. Het is
daarom voor het grote Japanse publiek uiterst moeilijk om het keizerlijk systeem af
te schaffen, omdat het diep in de Japanse geest verankerd ligt.
Toen de oorlog uitbrak, woonde ik in de Verenigde Staten. Ik studeerde aan de

Cornell-universiteit, en werd daar benaderd door een Amerikaanse
regeringsfunctionaris, die in opdracht van Washington trachtte uit te vinden in
hoeverre het Japanse volk zich aan het eind van de oorlog tegen een Amerikaanse
of geallieerde invasie zou verzetten.
Het werd als vaststaand aangenomen dat de Japanse keizerverering zeer stevig

gefundeerd was. Ik zei naar aanleiding daarvan dat de Japanners, gezien de
oorlogstoestand, aan zeer strikte regels gebonden waren en gedwongen werden te
keizer te vereren. Maar ik geloofde niet dat het Japanse volk de keizer werkelijk zou
missen. Ondanks dat waren de Amerikanen ervan overtuigd dat de Japanners tot de
laatste man zouden vechten -
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Om de keizer te verdedigen?
Inderdaad, om de keizer te verdedigen. Aan het eind van de oorlog zetten de
Amerikaanse strijdkrachten voet aan wal in Japan voordat de Sowjet-troepen daartoe
kans hadden gekregen. De reden dat de Verenigde Staten Hiroshima en Nagasaki
hebben laten bombarderen is volgens mij, dat zij de oorlog wilden beëindigen voordat
de Sowjets Japan zouden kunnen bereiken. Dat is in ieder geval een uiterst plausibele
verklaring.
Na de capitulatie van Japan ontstond er binnen de Amerikaanse regering grote

verdeeldheid over de vraag of de keizer al of niet moest worden afgezet. Tenslotte
besloot men de keizer op zijn troon te laten, om zo te voorkomen dat zich na de
oorlog een maatschappelijke revolutie zou voltrekken. De Amerikaanse
bezettingsautoriteiten slaagden erin het keizerschap te ‘democratiseren’ door de
keizer bijvoorbeeld in het publiek te laten verschijnen of door filmpjes over de
keizerlijke familie op de televisie te vertonen. Zelfs de ‘liefdesidylle’ van onze
kroonprins werd aangegrepen om de keizerlijke familie via een enorme publiciteit
een menselijker gezicht te geven. De Amerikanen waren zich in die tijd bewust dat
Mao Tse-tung Chiang Kai-shek zou verslaan en dat China een socialistisch land zou
worden. Zij wilden Japan daarom als tegenwicht tegen China gebruiken, en besloten
in het kader daarvan de keizer op zijn troon te laten. Vele deskundigen op het gebied
van de Japanse verhoudingen probeerden de Amerikaanse regering ertoe over te
halen het keizerschap af te schaffen, omdat zij van mening waren dat Japan anders
onmogelijk gedemocratiseerd zou kunnen worden. Zoals u weet liepen bun pogingen
op niets uit.
Ik herinner mij dat er in het eerste jaar van de oorlog in Ithaca, in de staat

New-York, waar ik studeerde, affiches in de straten hingen met drie portretten:
Hirohito, Hitler en Mussolini. Over alle drie de gezichten was een rood kruis
getrokken en eronder stond: ‘Hang ze op: Hitler, Mussolini, Hirohito’.
Ik zal het nooit vergeten. Het rode kruis over het gezicht van Hirohito.

En nu wil men, dat hij de Verenigde Staten bezoekt.
Het staat wel vast dat het Japanse volk nooit beseft heeft dat de keizer een

oorlogsmisdadiger was, misschien wel oorlogsmisdadiger nummer éen. Dat geloof
ik tenminste. Zij denken nog steeds dat de keizer niet voor de Tweede Wereldoorlog
verantwoordelijk was.

Toen Hirohito een paar jaar geleden naar Holland kwam, werd er in de pers
geschreven dat hij geprobeerd zou hebben de oorlog sneller te beeindigen.
Hij was opperbevelhebber. Ik geloof niet dat hij werkelijk geprobeerd heeft oorlog

te voorkomen. Maar zelfs tegenwoordig nog wordt alle informatie over de keizer
gecensureerd, zodat niemand in Japan hier werkelijk iets over weet.
We kunnen er alleen maar naar raden. Maar volgens het gedetail-
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leerde onderzoek dat David Bergamini voor zijn boek Japan's Imperial Conspiracy
(1971) verricht heeft naar de activiteiten van de keizer tijdens de oorlog, was de
keizer actief bij de voorbereiding en de oorlogvoering betrokken. Bergamini's boek
werd in 1973 in het Japans vertaald, maar ondanks het controversiële karakter ervan
wordt er maar weinig aandacht aan besteed. Dat is misschien wel een nieuw bewijs
van het feit dat kritiek op de keizerlijke familie door het grote publiek nog steeds als
taboe wordt beschouwd.

En Japan zal nooit werkelijk gedemocratiseerd kunnen worden, zolang deze feodale
overblijfselen blijven voortbestaan?
Volgens mij niet. De invloed van de keizer of tenminste van het keizerschap neemt
zelfs nog toe. Ondanks de zogenaamde democratisering van de keizerlijke familie
en het keizerschap wordt de sociale controle steeds hechter. De Japanse heersende
klasse is vastbesloten om de keizer tot aan de jongste dag in het zadel te houden.

Hoe beïnvloedt het najagen van materiële waarden, dat in de Verenigde Staten en
Europa zo duidelijk aan het licht treedt, de jongere generatie in Japan?
Heeft u bijvoorbeeld de huidige jeans-rage opgemerkt? De Europese en Amerikaanse
leefwijze schijnt een fascinerende werking op de Japanse jeugd uit te oefenen.
Maar het blijft ondanks dat een volstrekt oppervlakkige imitatie. Lang haar,

superstars, enzovoort, zijn bijvoorbeeld in de Verenigde Staten symbolen van indirect
verzet en protest tegen het militarisme van Nixon en zijn medestanders.

We mogen gerust zeggen: het misdadige militarisme van Nixon. Voor mij is hij in
onze epoque oorlogsmisdadiger nummer éen.
Ja, inderdaad. Lang haar is een protest tegen de kortgeknipte koppen van de

soldaten; de blinkende voorwerpen die de Amerikaanse jongeren dragen een protest
tegen de grauwheid van het militaire uniform. Wat de Amerikaanse jongeren betreft,
zijn dergelijke protesten volledig begrijpelijk. De Japanse jeugd is echter alleen maar
gevoelig voor de uiterlijkheden van deze Amerikaanse leefwijze. In politiek opzicht
zijn zij totaal onverschillig en apathisch.

Waarom stellen zij het systeem niet ter discussie? Waarom onderzoeken zij niet hoe
het functioneert?
Zij staan of zeer pessimistisch of tamelijk onverschillig tegenover het politieke toneel,
omdat zij weten dat de Japanse politiek volledig door het establishment, de heersende
klasse, beheerst wordt. Bovendien zijn zij niet erg goed op de hoogte van de politieke
situatie in Japan, omdat de pers en demassamedia aan strenge beperkingen onderhevig
zijn. Onze studentenbeweging werd door de regering en de universiteiten de kop
ingedrukt. Als gevolg daarvan zijn alleen de ‘nieuw-links’-studenten nog actief, maar
zij zijn in onderlinge partijstrijd verwikkeld. Gema-
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tigde en wat minder hevig gemotiveerde studenten zijn lid van de communistische
partij of van andere politieke organisaties, en staan veel minder fel tegenover de
universiteitsbesturen.

Is er een undergroundpers?
Voor zover ik weet is er alleen een klein blaadje dat gepubliceerd wordt door een
anonieme inwoner van Nagoja, die het keizerschap bekritiseert. Daarnaast is er nog
een aantal boeken waarin de keizer van oorlogsmidaden beschuldigd wordt. Een
daarvan werd geschreven door een vroegere Japanse soldaat. Hij heeft bovendien
een keer geprobeerd de keizer neer te schieten?

Probeerde hij werkelijk Hirohito neer te schieten?
Niet met een echte revolver, met een speelgoedpistooltje. Het was een soort satirische
daad, een grap, omdat hij de keizer niet waard vond om neer te schieten. Er is
overigens wel eens op Hirohito geschoten, in 1924, toen hij nog kroonprins was. De
kogel miste echter en de dader, een communist, werd tot de dood door de strop
veroordeeld.

Maar hoe komt het dat de jongeren zich zo weinig bewust zijn van wat zich om hen
heen afspeelt, niet alleen in Japan, maar ook daarbuiten, bijvoorbeeld in China of
West-Europa?Waarom staan zij zo pessimistisch tegenover eventuele veranderingen
in het systeem? Is het feodale gezag dan zo hecht verankerd?
Het huidige gezag in Japan, de oude heersende klasse, boet uiteraard wel aan macht
in. Maar dit is een uiterst langzaam proces.
Japanse jongeren wantrouwen de oudere generaties. Er heerst veel corruptie in de

politieke partijen. Vele Japanse jongeren zeggen dat oudere mensen niet te vertrouwen
zijn. Maar ondanks dat komen zij niet in actie. Zij kunnen blijkbaar geen
belangstelling opbrengen voor de situatie in Japan. Daarom zoeken zij naar
ontsnappingsmogelijkhede, zoals muziek, seks of drugs. Japan is geen vrije
samenleving. De politie is uiterst streng.
Ik doceer aan de universiteit. Op alle universiteiten, ook op die waaraan ik les

geef, zijn er kleine groepen studenten die in politiek opzicht zeer actief zijn. Vooral
de communistische partij slaagt erin om jongeren te organiseren, en neemt dan ook
zeer in omvang toe.

Toen ik in 1970 in Japan was, maakte ik een demonstratie van jongeren mee, gericht
tegen het zogenaamde Amerikaanse veiligheidsverdrag. Zij liepen schreeuwend en
zwaaiend met vlaggen door de hoofdstraten van Tokio, maar tot mijn grote verbazing
hielden zij halt toen het verkeerslicht op rood sprong. In Europa zouden zij eerder
de verkeerslichten uit de grond hebben gerukt!
Dat hangt er volgens mij ook vanaf tot welke groepering deze jongeren behoorden.
De jeugdbeweging die door de communistische partij geleid wordt, doet alles om de
orde zoveel mogelijk te bewaren. Hun demonstraties verlopen dan ook altijd uiterst
gedisciplineerd. Dit is een
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van de redenen waarom de nieuw-linkse studenten zo kritisch tegenover de
communistische partij staan. Zij zijn namelijk totaal anders, zij wijzen alles af. Maar
zij zijn sterk in de minderheid. Sommige nieuw-linkse studenten maken deel uit van
het ‘Rode leger’, dat verscheidene malen bij activiteiten van Arabische guerrilla's
betrokken was, zoals bij het incident op het vliegveld van Tel Aviv of een aantal
vliegtuigkapingen. Zij willen hun activiteiten blijkbaar niet tot Japan beperken, en
proberen zich daarom aan te sluiten bij de ‘verenigde revolutionaire beweging’ overal
ter wereld. Een van de bekendste Rode-legerleiders, Fusaka Shigenobu, een vroegere
studente, woont bijvoorbeeld ergens in Europa, en naar men zegt is zij bij dit soort
internationale activiteiten betrokken.

Zou men volgens u in Japan kunnen spreken van een totale confrontatie van de
generaties?
U bedoelt tussen ouderen en de moderne jongeren?

Ja, een echte botsing.
Tot op zekere hoogte is er inderdaad van een botsing sprake, maar afgezien van

het radicaalste deel van onze jeugd, beperkt deze zich tot maatschappelijk en cultureel
gebied, en ligt niet op politiek terrein. De jongeren zijn bijvoorbeeld zeer idealistisch
wat moderne muziek betreft. De oudere generaties in het gezin, de vaders en moeders,
kunnen dit eenvoudigweg niet begrijpen en verdragen niet dat hun kinderen zich
overgeven aan dit moderne lawaai, zoals zij het noemen. Maar de kinderen trekken
zich niets van de protesten van hun ouders aan.

Dat lijkt een nieuw verschijnsel in de Japanse gezinsverhoudingen.
Dat is het vergeleken met de vooroorlogse periode ook inderdaad. Het is een

confrontatie op cultureel gebied. De oudere generatie klaagt voortdurend over de
manieren en de leefwijze van de jongeren. Maar dat is geen specifiek Japanse situatie.
Dit verschijnsel kun je overal ter wereld aantreffen, zelfs al in de oudheid: Sokrates
klaagde al over de Griekse jeugd van zijn tijd. De kinderen vinden dat hun vader zijn
gezin niet kan of wil opvoeden. Vele jongeren klagen erover dat hun vader ze geen
standje geeft of geen aanmerkingen op ze maakt. Ze willen eigenlijk graag door hun
ouders geleid worden. En de belangrijkste oorzaak voor de huidige generatiekloof
in Japan is volgens mij, dat de oudere generaties dit nalaten.
Bovendien geven zij met hun gedrag een voorbeeld van zeer twijfelachtig allooi,

zoals omkoping, belastingontduiking, prijsverhogingen ‘omdat ze het allemaal doen’,
of de onlangs in het leven geroepen zogenaamde oliecrisis.

Hoe staat het met de eeuwenoude opvattingen van de Japanse traditie en cultuur of
met de appreciatie voor de natuur?
Japanners hebben de naam de natuur lief te hebben en te vereren. Ik ben er echter
van overtuigd dat de natuur ze absoluut niets kan schelen. Het Japanse milieu is op
alle mogelijke manieren vervuild. Dat is dus
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op het eerste gezicht een paradox, die volgens mij voortkomt uit het onbegrip dat
westerlingen of buitenlanders in het algemeen voor de Japanse mentaliteit aan de
dag leggen. De boeddhistische leer zegt inderdaad dat wij éen moeten zijn met de
natuur of met het universum. Maar waarschijnlijk hebt u al gemerkt dat het Japanse
volk zeer onverschillig staat tegenover de boeddhistische leer en ideologie.

Maar volgens officiële cijfers is zeventig procent van de Japanse bevolking
traditioneel boeddhistisch.
Ja, maar zonder veel geestelijke diepgang en op een zeer formele manier die in

wezen vaak helemaal niet boeddhistisch is. Japanners zijn verzot op allerlei soorten
ceremonies, maar deze zijn in feite uiterst oppervlakkig en niet meer dan
maatschappelijke tradities. Ik zeg altijd dat Japanners functionalisten zijn. Japanse
goden hebben vele verschillende functies, er bestaat een soort arbeidsverdeling tussen
onze goden.
Elk huis heeft een groot aantal goden. Een god voor de keuken, een god voor het

vuur, enzovoort. Zelfs voor huidziekten is er een speciale god, die geacht wordt ze
te genezen. Japanners beschikken met andere woorden over allerlei soorten goden,
die elk een eigen functie hebben. Wat godsdienst betreft zijn wij uiterst
functionalistisch, met veel nadruk op materiële voordelen. Dit is de reden waarom
er in Japan zoveel verschillende goden, boeddhistische standbeelden en religieuze
instellingen zijn.
Bovendien bestaat er nog een soort werkverdeling tussen de drie voornaamste

godsdiensten van Japan. De inheemse shinto-godsdienst is verantwoordelijk voor
zaken als geboortes, huwelijken en andere ‘rites de passage’, zoals
inwijdingsceremonies, terwijl de boeddhistische monniken zich belasten met
begrafenissen en alles wat met de dood te maken heeft, zoals de voorouderverering
en diensten voor gestorven familieleden. Vele jongeren laten zich echter het liefst
in een christelijke kerk trouwen, ook al zijn zij helemaal niet christelijk. Sommigen
gaan zelfs naar Europa om in een christelijke kerk te trouwen. Dat is nu zelfs de grote
mode.

Uit uw boek1 leidde ik af dat er in Japan vele oude tradities zijn die juist leren dat
je geen materiële bezittingen moet achterlaten, dat bezit geen betekenis heeft.
Dat is alleen maar schijnbaar een paradox. Wij leggen nog steeds zoveel nadruk op
deze kant van de wereld en niet op de andere - en dat is de werkelijke reden waarom
wij altijd moeten preken of praten over de andere kant, over de hemel. De oorsprong
van deze leer ligt uiteraard bij de heersende klasse, die de Japanse massa's ertoe wilde
brengen uiterste soberheid te betrachten. Verkwist je geld niet en dat soort dingen!
Maar zoals u in mijn boek hebt kunnen lezen maken de Japanners momenteel een
periode van verandering door. Zij proberen tegenwoordig tot op zekere hoogte van
hun vrije tijd te genieten, vooral de

1 Psychology of the Japanese People. University of Tokyo Press 1971.
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jongere generaties. De jongeren hechten veel waarde aan geld, omdat zij, zoals ze
zeggen, zonder geld er geen vriendinnetjes op na kunnen houden en geenAmerikaanse
kleren of auto's kunnen kopen. Zij steken niet onder stoelen of banken dat zij geld
willen hebben. Zij zijn van mening dat geld ze niet verraden kan. Dat is een belangrijk
punt, omdat zij het vertrouwen in de oudere generaties verloren hebben en altijd op
zoek zijn naar iets dat wel een stevige basis biedt. En zo zijn zij tot de ontdekking
gekomen dat geld hen niet verraadt, omdat geld concrete, praktische waarde heeft.

Het geeft ze een gevoel van macht.
Macht, zekerheid en uiteraard materiële voordelen. De jongeren staan daarom heel

anders tegenover de zogenaamde geldcultus. Geld is de nieuwe god voor de jongere
generaties. En ik kan ze geen ongelijk geven. Maar niet alle Japanse jongeren leggen
dezelfde nadruk op geld. Het andere uiterste wordt zoals u weet gevormd door de
jonge radicalen. Deze groep gaat van een politieke overtuiging of een ideologie uit,
en is zelfs bereid ervoor te sterven. In de Japanse jeugd kunnen zo twee polen
onderscheiden worden. De grote meerderheid legt steeds meer nadruk op hun
privé-leven en eigen voordeel. Hun individualisme en egoïsme neemt dan ook
voortdurend toe. Dat is ook de reden waarom zij de politieke situatie eenvoudigweg
aan hun laars lappen. Zij zien absoluut niet in wat voor zin het zou hebben om zich
ermee te bemoeien. Geld is belangrijker dan welke ideologie ook. Tot de onlangs
ingetreden oliecrisis, ging onze snelle economische groei vergezeld van de leus:
‘Geld uitgeven is goed’. Dit was een opvatting die ongetwijfeld bij een zeer groot
deel van de bevolking, jong zowel als oud, zeer aansloeg. Maar sinds de ‘crisis’
propageert de Japanse regering een nieuw motto, namelijk: ‘Zuinigheid is goed’. De
jongere generaties schijnen daar echter geen gehoor aan te willen geven, omdat zij
ervan overtuigd zijn dat deze zogenaamde crisis voornamelijk veroorzaakt wordt
door de manipulaties van de multinationale ondernemingen.
In Japan is er met andere woorden niet alleen van een confrontatie tussen twee

generaties sprake, maar ook van een strijd binnen de jongere generatie zelf.

- tussen de kleine radicaal georiënteerde politieke groeperingen en de grote
onverschillige meerderheid?
Inderdaad. Volgens mij is de generatiekloof geen ernstig verschijnsel, omdat er

in de geschiedenis altijd generatieconflicten geweest zijn. Nee, veel tragischer is de
strijd tussen de jongeren onderling. De jonge radicalen proberen elkaar af te maken.

Bedoelt u dat letterlijk?
Inderdaad, letterlijk, zij gebruiken lichamelijk geweld.

Ik vroeg professor Skinner wat hij dacht van Mao Tse-tung's methode om de Chinese
jongeren politiek en maatschappelijk te organiseren. Hij
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antwoordde dat dit misschien wel het meest revolutionaire experiment uit de
menselijke geschiedenis was.
Wat vindt u van de jongere generaties in China die op enorme schaal bereid zijn om
deze nieuwe vorm van maatschappelijk bewustzijn te aanvaarden, en dat terwijl een
buurland als Japan bijna volledig materieel georiënteerd is?
In 1952 bracht ik als eerste Japanse wetenschapsman een bezoek aan China.
Toentertijd werd ik onmiddellijk door de regering veroordeeld.

U werd uiteraard onmiddellijk voor communist versleten.
De eerste minister, Yoshida, schreef mij zelfs speciaal een brief ommij te berispen.

Ik werd echter niet van de universiteit verwijderd. Naar aanleiding vanmijn ervaringen
schreef ik een boek over China. Ik schreef daarin dat er in China geen vliegen meer
waren, dat er niet meer gedronken werd, geen opium meer werd geschoven en geen
mahjong meer werd gespeeld. De reactie van het publiek was: wat professor Minami
schrijft is praktisch onmogelijk. Voor de vele Japanners die vóor de Tweede
Wereldoorlog in China waren geweest, leek het ongelooflijk dat een revolutie een
volk zo volledig kon veranderen - niet alleen op materieel gebied, maar vooral in
geestelijk opzicht.
Volgens mij zijn er twee manieren om een volk te bevrijden: eerst een materiële

revolutie en daarna een geestelijke omwenteling, of juist andersom. Daarnaast kun
je je nog een derde manier voorstellen, namelijk het geval, waarin de materiële en
geestelijke revolutie hand in hand gaan.
In de Sowjet-Unie voltrok de materiële revolutie zich in snel tempo, vooral ook

omdat zij direct na afloop van de Eerste Wereldoorlog inzette. De geestelijke
omwenteling kwam pas veel later, gezien de huidige situatie misschien zelfs wel te
laat. Mao Tse-tung zag zich echter gedwongen de reactionairen te bevechten in een
lange, moeilijke strijd die zo'n twintig jaar duurde. De Chinese revolutionairen
probeerden de massa's gedurende die periode duidelijk te maken waarom zij de
reactionaire, nationalistische legers overal in China bestreden. Overal waar zij
kwamen, overal waar zij vochten, probeerden zij de massa's en zelfs de
gevangengenomen nationalistische soldaten te overtuigen. Op deze wijze trachtten
zij de materieel-maatschappelijke revolutie te combineren met een geestelijke
omwenteling. Dat is allerminst eenvoudig een kwestie van hersenspoeling. Het is
een langdurig, weloverwogen proces van politieke opvoeding. Dat is dan ook de
reden waarom Mao's revolutie slaagde. De Chinese massa's werden zich op zeer
eenvoudige wijze maatschappelijk bewust. Zij gingen zich fatsoenlijk gedragen en
slaagden erin opiumschuiven en ander deviant gedrag af te zweren. Ik geloof dat het
ideaal is wanneer de sociaal-politieke revolutie en de geestelijke omwenteling zich
gelijktijdig voltrekken. Vele mensen achtten het onmogelijk dat de Chinese massa's
binnen zo'n korte periode konden veranderen, maar in werkelijkheid gingen Mao
Tse-tung en zijn kameraden zeer geduldig te werk en speelde het proces zich over
een groot aantal jaren af.
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Zelfs in 1952 kwam ik al onder de indruk van de omgangsvormen van de Chinezen.
Zij hadden geleerd dat zij beleefd en gehoorzaam tegenover de oudere generatie
moesten zijn. Mao Tse-tung had de jongeren namelijk altijd op het hart gedrukt dat
zij met name op politiek en ideologisch gebied volledig het recht hadden om met
hun vaders en met andere mensen in het algemeen van mening te verschillen, maar
dat zij menselijk gezien respect moesten hebben voor de ervaring van de oudere
generaties. Ervaring is niet iets dat je in korte tijd aanleert. Oudere mensen mochten
in politiek en ideologisch gebied danmaar al te vaak reactionaire opvattingen huldigen
en zich koppig tegen het nieuwe systeem verzetten, maar dat nam niet weg dat zij
op velerlei gebied over ervaringen beschikten waarvan de jongere generatie nog
enorm veel kon leren.
Dat is de reden waarom de Chinese jongeren zo gehoorzaam zijn - niet blindeling

gehoorzaam,maar zij gedragen zich bescheiden en zijn bereid naar de oudere generatie
te luisteren.

De Japanse psychiater Takeo Doi1 benadert cultuur en milieu vanuit het gezichtspunt
van de individuele psychiatrie. Gelooft u dat Mao's revolutionaire methode kan
worden teruggevoerd tot een fundamentele aanpak, die erop gericht is het individu
bewust te maken van de redenen waarom er revolutie moest zijn?
Zoals ik al eerder zei, heeft Mao's revolutionaire leger een langdurige strijd gevoerd
die zich overal over China uitstrekte. De voorschriften wat het contact met de
boerenbevolking in de frontlinie betreft, waren gedurende die periode uiterst strikt,
terwijl de discipline eveneens uitstekend was. De indruk die Mao's troepen maakten
was daarom vergeleken met de corrupte nationalistische militairen van Chiang
Kaishek's Kvomintang, zonder meer voortreffelijk.
Al in zijn geschriften uit de jaren twintig wees Mao Tse-tung erop dat de

vrouwenemancipatie, de bevrijding van godsdienst en bijgeloof en het uitbannen van
opiumschuiven en gokken alleen onder de dictatuur van het proletariaat verwezenlijkt
konden worden. De politieke revolutie diende volgens hem dan ook voorrang te
hebben op de geestelijke omwenteling. Desondanks probeerde hij de twee vormen
van revolutie zoveel mogelijk parallel te laten lopen, zelfs tijdens de burgeroorlog.
Hij stimuleerde bijvoorbeeld een nieuwe richting in het toneelwezen en toonde ook
zeer veel belangstelling voor literaire activiteiten. De grote Culturele Revolutie is
een revolutionaire beweging die zowel op politiek-economisch als op geestelijk
gebied ligt, en het woord ‘cultureel’ is een term die alle aspecten van leven geacht
wordt te omvatten. Zo wordt bijvoorbeeld nu in 1974 de erfenis van Confucius als
reactionaire ideologie in militaire, agrarische, industriële en regeringskringen intensief
besproken, en men beschouwt het algemeen als het centrale probleem dat het leven
en denken van elke Chinees beïnvloedt.

1 Takeo Doi, The Anatomy of Independence. Kodausha International, Tokio, New York & San
Francisco 1973.
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Maar wat heeft dit allemaal voor consequenties voor de huidige onrust onder de
Japanse jeugd? De Japanners hebben niet zoals Mao twintig jaar om hun land te
veranderen. China is in dit opzicht met haar achthonderd miljoen mensen Japan ver
vooruit. Hoe kan uw land deze achterstand in de komende jaren inhalen?
Zoals u weet bestaat er een uitgebreid cultureel uitwisselingsprogramma tussen
Chinese en Japanse jongeren, sinds onze regering besloten heeft Japanse jongeren
gelegenheid te geven China te bezoeken -

Maar pas nadat Nixon in Peking was geweest, zodat je wel kunt zien wie de lakens
uitdeelt.
Inderdaad, Hirohito en onze heersende klasse beschikken in feite over geen enkele

macht.

In laatste instantie voeren zij alleen maar de bevelen van Washington uit.
Precies. Zij luisteren altijd eerst naar wat de Amerikanen zeggen en kunnen geen

besluiten nemen zonder dat zij eerst naar Washington gegaan zijn om orders van
Nixon te ontvangen. In feite oefenen zij dan ook geen enkele macht uit. Uiteraard
hebben zij wel iets over het Japanse volk te zeggen, maar de basis voor hun gezag
ligt in de Verenigde Staten.

Maar zal dat op de lange duur niet met de belangen van Peking botsen?
Als de Amerikaanse regering haar beleid ten aanzien van China wijzigt, zal de Japanse
heersende klasse zich daarbij aansluiten. Ik ben niet zo optimistisch over de toekomst.
Denkt u bijvoorbeeld maar eens aan de gebeurtenissen in Korea. Ook in dat geval
staat de Japanse regering machteloos zolang zij geen bevelen van Washington of
misschien zelfs wel van de C.I.A. heeft ontvangen. Zeker weet ik dat natuurlijk niet,
maar het lijkt mij wel hoogstwaarschijnlijk dat het zo gaat.
Ik geloof daarom dan ook dat het nog lang zal duren voordat wij hier in Japan een

socialistische natie hebben opgebouwd. Volgend jaar - in 1974 - vinden er
verkiezingen voor het Hogerhuis plaats. Dat zou een keerpunt kunnen worden, omdat
de huidige regeringspartij gevaar loopt haar meerderheid te verliezen. Dat zou een
van de belangrijkste mijlpalen in demoderne politieke geschiedenis van Japan kunnen
worden.1

Zou Japan in dat geval een realistischer koers inslaan?
Ja, als de socialisten, de communisten en een aantal andere partijen tot
overeenstemming kwamen en eenmeerderheid behaalden, zou dat misschienmogelijk
zijn. Maar echt zeker ben ik er niet van. Ik geloof in ieder geval dat wij nog veel
geduld zullen moeten hebben. Ik wil denk

1 De verkiezingsuitslag op 9 juli 1974 luidde: L.D.P. 134 zetels, Socialisten 59, Komeito 23,
Communisten 11, Democratisch Socialisten 11. Onafhankelijken 6 en vacant 8, zodat de
regeringspartij vooralsnog haar meerderheid in het Hogerhuis wist te handhaven.
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ik zo'n tachtig jaar oud worden, en pas daarom zo goed mogelijk op mijn gezondheid.

U bent pessimistisch over de toekomst, maar u wilt desondanks tachtig worden. Met
andere woorden: u wilt de ondergang van de wereld meemaken.
Ik blijf inderdaad nieuwsgierig naar alles wat er met de mensheid gebeurt.
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Victor L. Urquidi

Professor Victor L. Urquidi werd in 1919 inMexico geboren. Hij studeerde
aan de London School of Economics. Van 1940 tot 1947 werkte hij als
econoom aan de centrale bank van Mexico. Van 1947 tot 1949 was hij
verbonden aan de Internationale Bank for Reconstruction andDevelopment
in Washington D.C. In 1966 werd hij benoemd tot president van het El
Colegio de Mexico. Hij schreef onder meer Free Trade and Economic
Integration in Latin America (Berkeley University of California Press
1962) en The Challenge of Development in Latin America (Praeger, New
York 1964). Professor Urquidi is momenteel eveneens werkzaam aan een
der Club van Rome-projecten en behoort tot de top van deze organisatie
die onder leiding staat van Aurelio Peccei.

U werkt al bijna vanaf het allereerste begin met de Club van Rome samen.
Inderdaad. De eerste keer dat ik over de Club van Rome hoorde was in 1970,

namelijk van een van mijn Amerikaanse vrienden die tevens een goede kennis van
Aurelio Peccei was. Hij raadde me aan iets van het achtergrondmateriaal te lezen
om me op de hoogte te stellen van het werk van de Club, omdat hij wist dat ik veel
belangstelling had voor projecties, bevolkingsproblematiek en de consequenties die
wetenschap en technologie voor ontwikkeling hebben. Op dit gebied ben ik ook bij
de Verenigde Naties werkzaam geweest, en in mijn eigen land had ik een onderzoek
opgezet naar de consequenties van onze bevolkingsgroei, vooral gezien in het
perspectief van onze ontwikkeling. Toen ik de achtergrondinformatie over de Club
van Rome bestudeerd had, raakte ik zeer geïnteresseerd, omdat ik duidelijk besefte
dat de problemen niet op nationaal, maar op internationaal terrein lagen. Niet lang
daarna werd mij gevraagd of ik tot de Club wilde toetreden.

Kunt u in het kort vertellen hoe Mexico aan het werk van de Club deelneemt?
Tot dusver hebben wij nog geen plaatselijk team geformeerd om systematisch
onderzoek te verrichten naar de alternatieven die Mexico voor de toekomst heeft. Ik
heb wel deelgenomen aan het Barlioche Foundation-project, een Latijns-Amerikaans
toekomstmodel. Daarnaast zijn er een aantal Mexicaanse wetenschapsmensen, uit
verschillende disciplines afkomstig, die verschillende methodieken bestuderen en
de resultaten van het Club van Rome-model en andere studies evalueren. Wij hopen
bovendien binnenkort onder mijn leiding een studiegroep op te kunnen zetten, om
een Mexicaans model met verschillende alternatieve mogelijkheden te construeren.
Onze betrokkenheid berust niet op een zuiver academische belangstelling, maar
vooral op het feit dat er zowel in de publieke als in de particuliere sector een groeiende
interesse bestaat voor kwesties op langere termijn. Mexico zal bijvoorbeeld voor
ernstige problemen komen te staan, omdat onze bevolking zeer snel toeneemt. Volgens
de laatste schattingen zal het Mexicaanse inwonertal
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de komende twintig jaar verdubbelen. Onze demografen hebben tot dusver nog geen
aanwijzingen gevonden dat ons geboortecijfer een dalende lijn vertoont, zoals in
Brazilië en de afgelopen tien jaar in Chili en Costa Rica. De reden hiervoor is niet
precies bekend, maar wij denken daarbij vooral aan het feit dat onze
plattelandsbevolking een zeer laag opleidingsniveau heeft en daardoor cultureel nog
niet gemotiveerd is om minder kinderen te krijgen, terwijl zij bovendien niet
voldoende ontwikkeld is om de daartoe noodzakelijke maatregelen te nemen. Bij de
volkstelling van 1970 bleek de gemiddelde Mexicaan nog geen drie jaar scholing
achter de rug te hebben. Zevenenvijftig procent van deMexicaanse beroepsbevolking
- dertien miljoenmensen - was minder dan vier jaar, en in vele gevallen zelfs helemaal
niet naar school gegaan. Dit geeft u misschien een idee waarom het in Mexico zo
moeilijk is om demografische veranderingen door te voeren. Ondertussen is ons
sterftecijfer, dat in 1940 nog 25 per duizend bedroeg, gedaald tot negen per duizend.
Het neemt nog steeds verder af, zij het niet meer in zo'n snel tempo als in de afgelopen
vijfendertig jaar.
Dit soort problemen doet ons beseffen, dat wij ondanks de enormemaatschappelijke

veranderingen van de afgelopen vijftig, zestig jaar en ondanks het feit dat wij over
het algemeen regeringen hebben gehad, die veel aandacht aan sociale hervormingen
en versnelde ontwikkeling hebben besteed, nog steeds met een aantal uiterst netelige
kwesties worden geconfronteerd, zoals voedselvoorziening, woningbouw of andere
urbanisatieproblemen, onderwijs, en sinds kort zelfs met werkeloosheid.Wij hebben
altijd de illusie gehad dat er inMexico voldoende werkgelegenheid was, maar onlangs
is gebleken dat er in ons land wel degelijk werkeloosheid heerst. In 1970 waren er
zelfs éen miljoen werkelozen, terwijl de structurele werkeloosheid ongeveer in
dezelfde orde van grootte lag. De werkeloosheid bedroeg met andere woorden
ongeveer vijftien procent van de totale beroepsbevolking. Wij ondergaan nu de
effecten van de scherpe daling in kindersterfte, omdat de generatie die daar het eerst
van heeft geprofiteerd, nu de leeftijd bereikt, waarop iedereen die geen voortgezet
onderwijs volgt een baan zoekt. Wij hebben dan ook het sterke vermoeden - ook al
beschikken wij niet over voldoende gegevens om deze opvatting te staven - dat het
vooral de jongere generaties zijn, die door de werkeloosheid worden getroffen, de
generaties van vijftien tot twintig jaar of jonger.
Tot voor kort ging de Mexicaanse regering van het standpunt uit, dat wij een

tamelijk hoog groeitempo hadden bereikt. Tenslotte is een percentage van zes en een
half per jaar over een periode van twee decennia een indrukwekkende prestatie. Wij
zijn altijd van mening geweest dat economische groei een oplossing bood voor al
onze problemen, zelfs dat van een snelle bevolkingsaanwas niet uitgezonderd.
Tegenwoordig zijn wij daar niet zo zeker meer van. Dit heeft ertoe geleid dat de
regering haar standpunt wat de bevolkingspolitiek betreft heeft gewijzigd, en
voorstander is geworden van het terugdringen van het geboortecijfer door middel
van gezinsplanning.
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Mevrouw Gandhi zei mij dat gezinsplanning noodzakelijk was, maar in India alleen
op vrijwillige basis kon worden doorgevoerd.
Mexico is een katholiek land en onze regering dient dan ook rekening te houden

met het standpunt van de kerk en het fanatisme dat de kwestie van de geboorteregeling
in sommige kringen oproept. De overheid laat er daarom ook geen twijfel over bestaan
dat zij de individuele beslissing van ieder echtpaar respecteert. Waar de regering
echter wél in kan voorzien is informatie over deze kwesties. Via de ziekenhuizen en
de sociale verzekeringsinstanties is de regering daarom ook een uitgebreide campagne
begonnen om hetMexicaanse publiekmet het principe van gezinsplanning vertrouwd
te maken. Deze campagne vindt tot dusver een enorme weerklank. De Mexicaanse
regering probeert het principe van de geboorteregeling niet alleen in verband te
brengen met de persoonlijke gezinsproblematiek, maar ook met de toekomst van
onze samenleving als geheel. Alles wat onze regering tracht te doen, is de mensen
in staat te stellen een zelfstandige keuze te maken. Dwang zou onmiddellijk tot
negatieve consequenties leiden en een boemerang-effect met zich meebrengen.
Om nog eens terug te komen op wat ik daarnet zei, wij zijn begonnen om een reeks

perspectieven voor Mexixo's toekomst op te stellen die minder optimistisch zijn dan
in het verleden. De voornaamste punten waarvan wij uitgaan zijn, ten eerste, het
probleem hoe wij de verdubbeling van het inwonertal in de komende twintig jaar
moeten verwerken, en daarnaast hoe wij onze nationale economie internationaal
gezien onafhankelijker kunnenmaken; hoe wij onze export van afgewerkte produkten
kunnen uitbreiden en de concurrentie met de industriële mogendheden of met de zich
industrialiserende landen kunnen volhouden; hoe wij de export van onze voornaamste
uitvoerprodukten - en dat zijn nog steeds grondstoffen - kunnen beschermen; en
tenslotte hoe wij het toerisme, dat een van de belangrijkste peilers van onze
betalingsbalans vormt, verder kunnen ontwikkelen. De perspectieven van onze
betalingsbalans zijn momenteel uiterst ongunstig. De uitbreiding van onze nationale
schuld, die welhaast onvermijdelijk lijkt, dreigt een zware last te worden.
Mexico onderhoudt zeer nauwe betrekkingenmet de Verenigde Staten, maar gezien

de overduidelijke gebreken in de Amerikaanse samenleving en de beperkende
bepalingen die de Verenigde Staten ten opzichte van Mexico en andere
Latijns-Amerikaanse landen nog steeds in stand houden, moet ons land deze
noord-zuidrelatie verbreken. Wat dat betreft is onze huidige regering op de goede
weg. Mexico moet zijn eigen weg zoeken, vooral via het aanknopen van nauwe
betrekkingen met vele verschillende landen, niet alleen in Latijns-Amerika, maar
ookmet de Europese Economische Gemeenschap enmet het Verre Oosten. Dit vooral
ook om een tweetal redenen: ten eerste om afzetmarkten voor onze grondstoffen en
afgewerkte produkten te vinden. En daarnaast ook om verschillende investeerders
in een associate met Mexicaans kapitaal te interesseren. En tenslotte om nieuwe
technische wetenschap aan te trekken.
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Toen Henry Kissinger als minister van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Staten
werd benoemd, bracht hij allereerst een bezoek aan Mexico, om daarmee te
onderstrepen, zoals hij zei, hoeveel belang Amerika aan het westelijk halfrond hechtte.
De New York Times merkte echter naar aanleiding daarvan laconiek op: ‘Het zou
prachtig zijn als dit inderdaad ook waar was.’
Uherinnert zichmisschien de beroemde toespraak vanNixon over Latijns-Amerika.

Deze bevatte absoluut niets nieuws. Nixon's uiteenzetting van de uitgangspunten
voor de Latijns-Amerikaanse politiek van de Verenigde Staten, gevoegd bij de enorme
moeite die het kost om de essentiële bijdragen aan de Interamerikaanse Bank - die
tenslotte moet dienen om de ontwikkeling van Latijns-Amerika te bevorderen - van
de Amerikaans regering los te krijgen, en bovendien nog de vele beperkingen op het
vrije handelsverkeer die de Amerikaanse lobby's weten door te voeren om de invoer
van Latijns-Amerikaanse produkten zoveel mogelijk tegen te gaan - de Mexicaanse
landbouw en visexport lijden hier bijvoorbeeld ernstige schade door - hebben er
tenslotte toe geleid dat niemand meer in de goede wil van de Verenigde Staten kan
geloven.
President Echeverria heeft zich in 1972 tijdens zijn bezoek aan Washington zeer

kritisch uitgelaten over het Amerikaanse beleid en zijn twijfels geuit over het nut
van de Organisatie van Amerikaanse Staten die volgens hem op alle belangrijke
punten, en met name dat van de economie, volledig had gefaald. Verder heeft hij
enkele specifieke punten in de Amerikaans-Mexicaanse samenwerking in krachtige
bewoordingen aan de kaak gesteld, onder andere de voor Mexico zeer gevoelige
kwestie van het zoutgehalte van de Colorado-rivier, die uitgestrekte gebieden
landbouwgrond in noordwestelijkMexico letterlijk verwoestte. Onze president merkte
onder meer op: ‘Wij stellen met verbazing vast met hoeveel energie wordt geprobeerd
om met de vijand tot overeenstemming te komen, terwijl er niets gedaan wordt om
de problemen tussen vrienden uit de weg te ruimen.’
Dit leidde tot een onmiddellijke reactie van de kant van de Amerikaanse regering,

met het gevolg dat de kwestie van de Coloradorivier binnen achttien maanden tot
een oplossing was gekomen die de Mexicaanse wensen voor een groot deel
tegemoetkwam.

In Genève had ik een ontmoeting met de vroegere Chileense ambassadeur, Hernan
Santa Cruz, voorzitter van de economische commissie van de Algerijnse conferentie.
Hij vertelde mij dat de Derde-Wereldlanden van plan zijn om zelf een
ontwikkelingsbank in het leven te roepen.
Zoals u weet, hebben wij een regionale bank, de Interamerikaanse Bank voor

Latijns-Amerika, en drie subregionale banken, respectievelijk voorMidden-Amerika,
het gebied rond de Andes, en het Caraïbisch gebied.

En worden deze door de Latijns-Amerikaanse landen zelf gefinancierd?
Zij worden gefinancierd met bijdragen van alle betrokken landen. In het geval van
de Interamerikaanse Bank vallen de Verenigde Staten
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daar ook onder. De Verenigde Staten leveren de grootste bijdrage, maar tot de lijst
van contribuanten behoren ook Canada, een aantal Europese landen, en sinds kort
Japan. De Interamerikaanse Bank is echter een operationele instelling, die al meer
dan tien jaar actief is, over een geweldige ervaring beschikt en toegang tot
kapitaalmarkten overal ter wereld heeft. Het is echter noodzakelijk om de bankminder
afhankelijk te maken van de wil van de Verenigde Staten, zoals die via het
Amerikaanse Congres en de stembevoegdheden van de Amerikaanse directeur van
de bank tot uiting komen. Misschien is er eindelijk een kans om de invloed van de
Verenigde Staten terug te dringen, omdat de twee rijke olielanden in Latijns-Amerika,
Venezuela en Ecuador en andere belangrijke, Latijns-Amerikaanse staten, zoals
Argentinië, Mexico en Brazilië, wellicht binnenkort in staat zijn om meer kapitaal
aan de bank bij te dragen, waardoor hun stembevoegdheden eveneens zullen worden
uitgebreid.

Groei keweekt druk tot meer groei. Het fundamentele doel blijft groei, zoals wij
vooral in Brazilië kunnen zien. Beseft men in Mexico dat de economische groei op
een of andere manier moet of zal worden afgeremd?
Dat is een moeilijke kwestie, omdat Mexico een land is waar de gemiddelde
levensstandaard nog steeds zeer laag is - zo'n zeven à achthonderd dollar per jaar per
hoofd van de bevolking. Dit stelt onze regering duidelijk voor de taak het land te
industrialiseren, werkgelegenheid te scheppen en de economische groei te versnellen.
De afgelopen drie, vier jaar zijn wij echter steeds meer tot het besef gekomen dat
economische groei vergezeld moet gaan van een betere inkomensverdeling. Onze
economen hebben bovendien aangetoond dat dit ook tot een betere
werkgelegenheidsstructuur zal leiden. Wij hebben echter in Mexico een moderne
landbouwsector gecreëerd die met een minimum aan arbeidskrachten kan opereren,
terwijl wij ook op industrieel gebied de geïndustrialiseerde naties blindelings hebben
nagevolgd, en technieken hebben overgenomen die wel tot een hoge produktie leiden,
maar geen uitgebreide werkgelegenheid bieden. Wij moeten daarom teruggrijpen op
onze politieke achtergrond, op de uitgangspunten van de Mexicaanse revolutie en
op het beleid dat de afgelopen vijftig jaar bij tijd en wijle gevoerd is. Anders gezegd:
wij moeten de nadruk leggen op sociale en culturele doeleinden. Het is daarom dan
ook, politiek gezien, onmogelijk om een patroon te volgen waarin geen plaats is voor
wat wij sociale rechtvaardigheid noemen. Concreet gezien komt dit neer op het
bevorderen van een herverdeling van het nationaal inkomen. Het aandeel van de
verschillende maatschappelijke groeperingen moet meer met elkaar in
overeenstemming worden gebracht.
Wanneer wij een model volgen waarin wij de rijken stimuleren, hun economische

positie verstevigen en de bevoorrechte situatie van het Mexicaanse zakenleven
versterken, en daarbij aannemen dat de rest van de economie zich op een of andere
manier wel in dit kapitalistische systeem van voorrechten en privileges integreert,
laten wij de fundamen-

Willem Oltmans, Grenzen aan de groei (deel 2)



162

tele problemen van ons land onopgelost, omdat deze immers van structurele aard
zijn. Het doel van de Mexicaanse revolutie was juist om binnen het kader van een
vrije maatschappij een systeem van sociale rechtvaardigheid te scheppen.

Een Afrikaanse specialist die ik interviewde, zei mij dat hij het nog te vroeg vond om
de problemen van de grenzen aan de groei met zijn studenten te bespreken. Geldt
dat ook voor Mexicaanse studenten?
Nee. Het Rapport van de Club van Rome heeft in Mexico juist veel succes gehad.
De Spaanse editie is zeer veel gelezen, niet alleen in Mexico, maar ook in de rest
van Latijns-Amerika en in Spanje. Volgens mij was het voor vele mensen de eerste
maal dat zij op zo'n dramatische en uitgesproken manier kennismaakten met de
problemen waarmee onze wereld zich geconfronteerd ziet. Bovendien heeft het vele
mensen doen inzien dat groei als zodanig op de lange duur niet noodzakelijkerwijze
tot een sociaal rechtvaardige samenleving hoeft te leiden. Niemand zou serieus willen
beweren dat Mexico niet meer moet groeien. Wij zijn er zelfs geen voorstander van
dat de geïndustrialiseerde mogendheden hun groei al meteen zouden stopzetten,
omdat onze eigen ontwikkeling voor een belangrijk deel met de groei van de
ontwikkelde naties samenhangt. Maar desondanks komt men ook in Mexico
langzamerhand tot het besef dat de structuur van de groei veranderd moet worden,
dat het consumptiepatroon van de industriële of post-industriële samenleving tot
verspilling leidt, dat wij in de moderne sectoren van onze maatschappij dit patroon
navolgen en daardoor het gevaar lopen een waardensysteem over te nemen dat, zoals
langzamerhand duidelijk wordt, tot zinloze consumptie, verspilling van energie,
vervuiling van het milieu en andere schadelijke gevolgen leidt. Wanneer deze ideeën
postvatten en tot alle lagen van de bevolking doordringen, zullen zij ertoe leiden dat
wij ons gedrag op een nieuwe manier zullen interpreteren, namelijk in termen van
verspilling. Toen de energiecrisis in het najaar van 1973 uitbrak, waren wij eerst
geneigd om te denken datMexico buiten schot zou blijven, omdat wij wat brandstoffen
betreft- zowel olie als gas - min of meer in eigen behoeften kunnen voorzien. Maar
al gauw bleek dat wij voor vijftien procent van ons energieverbruik op het buitenland
waren aangewezen, en dat de prijs van deze invoer verviervoudigd was. Dit verplicht
Mexico niet alleen, ernaar te streven om in eigen behoeften te kunnen voorzien, maar
ook om een zo zuinig mogelijk gebruik van de beschikbare energiebronnen te maken.
Ik geloof niet dat een enorme ongelijkheid, een verschrikkelijke armoede, het buiten
spel zetten van een groot deel van de bevolking, die daardoor steeds meer sociale
onrust vertoont, een gezonde situatie voor een land betekent, zeker niet als wij
bedenken dat er grenzen zijn, dat hulpbronnen toch ergens vandaan moeten komen
en dat een overmatige bevolkingsconcentratie schadelijk kan zijn - zoals u in een
stad als Mexico-City met eigen ogen heeft kunnen waarnemen. Deze ideeën waren
een jaar of twee geleden nog nauwelijks tot iemand doorgedrongen, maar sinds de
dramatische presentatie van deze problematiek in het Rapport van de
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Club van Rome, geven ook degenen die de fatalistische implicaties van het Rapport
niet onderschrijven, toe dat wij reden tot ernstige bezorgdheid hebben.
De meeste mensen zijn geneigd te denken dat het wel zo'n vaart niet zal lopen,

omdat wij tenslotte in staat zijn om naar oplossingen te zoeken en omdat de wereld
er wel iets aan zal doen. Wat, weet niemand. Maar dat neemt niet weg dat deze
opvatting toch vrij algemeen wordt onderschreven. Vooral bij onze intellectuelen en
de Mexicaanse overheid heerst het besef dat wij in geen geval pessimistisch of
fatalistisch moeten reageren, omdat dit zou inhouden dat wij de consequenties van
de ontwikkeling van het moderne industriële kapitalisme alleen maar passief zouden
kunnen afwachten. HoewelMexico in vele opzichten eenmoderne geïndustrialiseerde
mogendheid is, geven onze geschiedenis en onze intellectuele ontwikkeling ook
aanleiding om te geloven dat wij in staat zijn om constructieve oplossingen te vinden.

Ik werd zeer getroffen door wat u over de jongere generaties zei. U sprak over de
toenemende werkeloosheid, over studenten die hun ambities niet kunnen realiseren,
omdat de universiteiten overvol zijn en sommige faculteiten geen plaats meer hebben.
Dit zal directe gevolgen voor Mexico's toekomst hebben. Wat kan er in dit opzicht
gedaan worden? Want wanneer de jongeren alle hoop verliezen en niet meer in de
toekomst kunnen geloven, zullen ze diep gefrustreerd worden.
Dat is inderdaad een zeer groot en zeer belangrijk probleem. Tenslotte is Mexico

een land van jonge mensen. Zesenveertig procent van onze bevolking is nog geen
vijftien jaar oud, terwijl onze demografen verwachten dat dit percentage in de
toekomst nog zal stijgen, omdat ons geboortecijfer hoog is, en de kindersterfte steeds
meer afneemt. Met Mexicaanse onderwijssysteem verschilt van dat van vele andere
Latijns-Amerikaanse landen. Het is niet zo ver ontwikkeld als bijvoorbeeld dat in
Chili en Argentinië of, tot op zekere hoogte, in Costa Rica. In het begin van de jaren
twintig, vlak na de revolutie, heeft deMexicaanse regering uit alle macht geprobeerd
om iedere Mexicaan, zowel in de stad als op het platteland, de gelegenheid te geven
onderwijs te volgen. Maar ondanks alle inspanningen die op dit gebied verricht zijn,
is vijfentwintig procent van onze bevolking nog steeds analfabeet. Zoals ik u al eerder
zei, heeft zevenenvijftig procent van onze beroepsbevolking nog geen vier jaar
scholing achter de rug, en is in feite dan ook analfabeet.
Het percentage kinderen dat naar school gaat is per leeftijdsgroep in de steden en

de stadsagglomeraties tamelijk hoog - misschien geen honderd procent, maar in ieder
geval toch zestig à zeventig. Op het platteland ligt dit percentage echter aanzienlijk
lager. De kinderen zijn namelijk onvoldoende gemotiveerd, terwijl onze regering
bovendien niet in staat is om elk dorpje van de benodigde schoolgebouwen en
leerkrachten te voorzien. U weet misschien niet dat vijftien van de zevenenvijftig
miljoen Mexicanen - met andere woorden: ruim vijfentwintig procent - in dorpen
van minder dan duizend inwoners wonen. U kunt zich mis
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schien voorstellen hoeveel gigantische inspanningen het kost om in al deze dorpen
en gehuchten scholen te vestigen. Wanneer dit namelijk niet gebeurt, zou ruim éen
kwart van onze kinderen geen onderwijs kunnen volgen. Het lager onderwijs is de
afgelopen vijftien jaar belangrijk uitgebreid, maar dit heeft weer onvoorziene gevolgen
voor het middelbaar onderwijs met zich meegebracht. Het aantal kinderen dat zich
voor de middelbare school aanmeldde is de afgelopen zes à acht jaar letterlijk in de
hoogte geschoten, en onze regering is dan ook koortsachtig bezig om overal in het
land verschillende typen middelbare scholen te vestigen. Het blijkt echter dat er maar
zeer weinig belangstelling voor technisch en handelsonderwijs is. Kinderen volgen
liever algemeen middelbaar onderwijs, omdat dit in hoger aanzien staat en toegang
geeft tot een betrekking op een kantoor, waar je andere kleren draagt, een beter salaris
verdient, geen vuile handen krijgt en een witte-boordarbeider bent.
Voor de universiteiten geldt hetzelfde. Met andere woorden: universiteiten zijn

per traditie instellingen, waar je niet alleen kennis opdoet of een vakstudie volgt,
maar ook en vooral waar je een bepaalde status verwerft. Wat dat betreft verschilt
ons hoger onderwijs niet van dat elders in Latijns-Amerika. Ons onderwijsstelsel
onderscheidt zich echter wel door de nadruk die er op een algemene opleiding wordt
gelegd. Een opleiding die in termen van nationale doelstellingen uniform is. Dit geldt
echter vooralsnog niet voor het middelbaar en hoger onderwijs, waar bepaalde
educatieve mogelijkheden tot dusver niet zijn benut. Onderwijs moet tenslotte meer
zijn dan alleen maar het leren van wat geschiedenis, wat wiskunde of wat natuurlijke
historie, om daarna zo snel mogelijk naar de universiteit te kunnen gaan en advocaat,
econoom, arts of ingenieur te worden. Onderwijs moet ook dienen om kinderen
werkelijk in de patronen van de moderne samenleving te integreren. Wij zijn ons
hier zeer goed van bewust. Een van de belangrijkste hervormingen die onze regering
onderneemt, ligt dan ook op onderwijsgebied, te beginnen met de lagere school,
waarvoor een geheel nieuw systeem van schoolboeken is ontwikkeld. Wij hopen de
kinderen op deze wijze meer bewust te maken van de werkelijkheid om hen heen,
van de sociale omgang binnen de gemeenschap en van de interacties tussen de vele
verschillende groeperingen die Mexico kent. Ik ben hier enigszins van op de hoogte,
omdat ik bij het schrijven van een aantal nieuwe schoolboeken betrokken ben geweest.
Wanneer deze strategie tot het beoogde resultaat zou leiden, zal dit belangrijke
consequenties hebben voor de mentaliteit waarmee de kinderen de lagere school
verlaten. Zij zullen zich bijvoorbeeld veel meer bewust zijn van de problemen waar
ons land zich voor geplaatst ziet. De kennis die zij verwerven zal niet louter op
theoretisch niveau liggen, maar bijdragen tot een beter inzicht in hun dagelijks bestaan.
Zoals u zojuist al opmerkte, zijn onze universiteiten er inderdaad niet in geslaagd

om de toeloop van demiddelbare scholen op te vangen. Zij zijn letterlijk overrompeld,
overvoerd met studenten. Daar komt nog bij dat onze federale begroting, de
voornaamste financier van de Mexi-
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caanse universiteiten, veel te weinig geld beschikbaar heeft gesteld om deze lawine
van studenten op ook maar enigszins redelijke wijze te verwerken. Het grootste deel
van de toegewezen fondsen is besteed aan de bouw van instituten en collegezalen.
Aan de noodzakelijke uitbreiding van het aantal stafleden en een enigszins redelijke
salariëring van de docenten is, behalve aan onze nationale universiteit, nauwelijks
enige aandacht besteed. De meeste docenten zijn ingenieurs, economen, artsen of
advocaten die een paar uur per week aan het onderwijs kunnen besteden. De
collegezalen zitten stampvol. Niemand kent elkaar meer. Het onderwijs wordt op
die wijze van alle menselijke aspecten ontdaan. De bibliotheken zijn zo noodlijdend,
dat zij nauwelijks meer de naam bibliotheek verdienen, met uitzonderingen van een
aantal onderzoeksinstellingen, zowel binnen als buiten het kader van de universiteit,
zoals bijvoorbeeld mijn eigen Colegio de Mexico. Er zijn in Mexico natuurlijk nog
steeds enkele hoogwaardige wetenschappelijke instellingen, maar over het algemeen
is de kwaliteit van het onderwijs aanzienlijk gedaald en de sfeer aan de universiteiten
is beneden alle peil, omdat alle academische normen overboord schijnen te zijn
gegooid. Er is praktisch geen discipline meer. De politiek heeft in zijn meest negatieve
aspecten zijn intrede op de universiteiten gedaan. In die zin, dat de normen van de
docenten en de maatstaven waarmee de studenten beoordeeld worden, vaak sterk
politiek zijn gekleurd. Sommige afgestudeerden zijn volstrekt niet in staat om de hun
opgelegde taken in het bedrijfsleven of bij de overheid uit te voeren. Er is uiteraard
wel een kleine groep briljante studenten, die alle onvolkomenheden van het systeem
weten te overwinnen, en na hun universitaire carrière wetenschappelijk werk in
Mexico, de Verenigde Staten of Europa verrichten om later de elite te vormen waaruit
de topposities worden gerekruteerd. Dergelijke studenten hebben geen enkele moeite
om werk te vinden. Er is zelfs zo'n grote vraag naar werkelijk bekwame specialisten,
dat zij bijna in elk vak zeer hoge salarissen kunnen verdienen.Maar daarnaast leveren
de universiteiten ook nog een grote groep middelmatige, gebrekkig opgeleide
academici af, waarvoor de moderne samenleving geen plaats heeft. Zij zijn niet
voldoende bekwaam om onderzoek te verrichten of bij de overheid te werken en
voelen zich daarom gefrustreerd en ongelukkig met de ganse situatie. Verder is er
nog een groep die er niet in slaagt om tot de universiteit te worden toegelaten, omdat
er geen plaats voor hen is. Dit betreft jongeren van zeventien, achttien jaar oud, die
niet voldoende middelbaar onderwijs hebben gevolgd en daarom geen werk kunnen
vinden, of die te veel maatschappelijke ambitie hebben om een slecht betaalde baan
te accepteren.

De Mexicaanse schrijver Octavio Paz merkte onlangs op: ‘Latijns-Amerika wordt
steeds meer een verzameling van mislukte ideeën of houdt slechts de skeletten van
de slachtoffers over.’
Als je kijkt naar de situatie in Mexico, in Argentinië en in vele andere

Latijns-Amerikaanse landen - neem bijvoorbeeld de scheuring die zich in 1973 in
de Chileense samenleving heeft voltrokken - is het in-
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derdaad moeilijk om niet uitermate pessimistisch te worden. Maar toch is er nog een
kleine minderheid die, zoals wij zeggen contra viento y mare, tegen de wind en het
getij in, toch vooruit zal komen. Dit is de elite van Latijns-Amerikaanse managers
en ambtenaren.Maar zullen dezen in staat blijken om demeer enmeer onontwikkelde
massa's in toom te houden? Of de mensen, die uit alle macht willen meeregeren,
maar die niet over voldoende opleiding beschikken om de sleutelposities werkelijk
te kunnen bezetten?

Hoe kunnen de ontwikkelde naties Latijns-Amerika werkelijk helpen? Je zou zeggen
dat Mexico best zo'n twee en een half duizend jonge Amerikaanse leraren zou kunnen
gebruiken, die Spaans spreken.
Nee, dat is uitgesloten. Ik geloof dat wij ondanks alle lippendienst die wij verrichten

aan sociale hervormingen - onderwijshervormingen niet uitgezonderd - ondanks alles
wat wij momenteel presteren, wat volgens mij meer gewicht in de schaal legt dan
onze inspanningen van acht jaar geleden, nog niet in staat zijn om in de vraag naar
specialisten te voorzien of om de structuren te creëren die voor het opleiden van
specialisten noodzakelijk zijn.

Is het dan alléen een kwestie van geld?
Nee, niet uitsluitend. Geldgebrek speelt uiteraard ook een belangrijke rol, want als
de huidige regering meer geld had, zou zij ongetwijfeld ook meer geld voor de
universiteiten beschikbaar stellen. In de allereerste plaats hebben wij echter een tekort
aan specialisten.Wij moeten daarom beginnen om een voldoende aantal deskundigen
op te leiden. Maar dat is niet het enige. De afgelopen twintig jaar is er veel nadruk
gelegd op economische groei, vooral door overheidsinvesteringen in de infrastructuur,
door buitenlandse kredieten, door uitbreiding van het elektriciteitsnet, door irrigatie,
door wegenaanleg, door stadsontwikkeling, enzovoort. Tegelijkertijd hebben wij uit
alle macht geprobeerd om de industriële ontwikkeling zoveel mogelijk te stimuleren,
voornamelijk via particulieren, die op allerlei manieren werden aangemoedigd,
overheidsprotectie genoten, op lange termijn leningen kon afsluiten. Maar om de
Mexicaanse revolutie en haar consequenties in de historisch bepaalde omstandigheden
te bevorderen, om de particuliere sector aan te moedigen de haar toekomende rol te
spelen, risico's te nemen en het door haar verzamelde kapitaal te investeren, heerst
er in Mexico een soort stilzwijgende overeenkomst, dat de belastingdruk laag zal
blijven. Het is echter onmogelijk om de maatschappelijke en onderwijsproblematiek
grootscheeps aan te pakken, wanneer er onvoldoende geld beschikbaar is. Dit tekort
zal aangevuld moeten worden door een adequaat belastingstelsel. De totale
belastingdruk is in Mexico, wanneer ook alle mogelijke indirecte belastingen, de
opbrengst van tolwegen inbegrepen, worden meegerekend, echter nog geen veertien
procent van het bruto nationaal inkomen. Dat is een van de allerlaagste percentages
ter wereld, van wat voor criteria je ook uitgaat. In de Amerikaanse en Europese pers
wordt veel aandacht aan deze situatie besteed. Volgens
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mij is het echter geen technisch, maar een politiek probleem. Er is inderdaad sprake
van een uitgebreide belastingontduiking. Maar dat geldt voor bijna elk ander land.
Niemand weet of er in Mexico inderdaad meer belasting wordt ontdoken dan elders.
Misschien zou de belastingopbrengst hoger kunnen zijn, wanneer iedereen in een
uitgebreid computersysteem werd opgenomen en de administratie optimaal was.
Misschien zouden sommige belastingen inderdaad geherstructureerd kunnen worden.
Maar in wezen is het een politiek probleem. Er zijn in Mexico mensen - en politici!
- die belangrijke neveninkomsten hebben, door het afsluiten van allerlei soorten al
of niet eerlijke zakentransacties - en ik wil hierbij ook de middenklasse noemen, die
enorme hoeveelheden land en ander onroerend goed verzamelt en daardoor geweldige
kapitaalswinsten maakt, of de categorie der vrije beroepen, die soms krankzinnig
hoge inkomens verdient - en al deze groepen chanteren deMexicaanse staat in zekere
zin. Er wordt aldus geredeneerd: ‘Als je er niet voor zorgt dat ik grote winsten kan
maken, kan ik mijn kapitaal niet riskeren en aan het algemeen welzijn bijdragen.’
Zolang deze situatie voortduurt zal het onmogelijk zijn om een redelijk belastingstelsel
in te voeren. Zolang dat niet gebeurt zullen de andere problemen onopgelost blijven.
In dat opzicht ben ik niet erg optimistisch. Ik hoef bijvoorbeeld alleen maar naar
mijn eigen activiteiten op dit gebied te kijken. In de jaren veertig ben ik voor't eerst
begonnen aandacht aan het belasting-probleem te schenken. In de jaren vijftig heb
ik artikelen geschreven over de noodzaak om het Mexicaanse belastingstelsel te
hervormen. In de jaren zestig maakte ik deel uit van een studiegroep op het hoogste
niveau die op advies van Nicholas Kaldor tot een voorstel voor een geheel nieuwe
belastingstructuur kwam. Maar hoe constructief en weloverwogen onze suggesties
ookmochten zijn, het resultaat was nihil. Hetzelfde gold voor een recente studiegroep,
die nog pas twee jaar geleden haar eindrapport indiende. Ik heb me met andere
woorden ruim twintig jaar met de hervorming van ons belastingstelsel beziggehouden,
zonder op dat gebied ook maar iets tot stand te hebben kunnen brengen.

Uit uw woorden zou men bijna kunnen concluderen dat Mexico aan een nieuwe
revolutie toe is.
Ja, in zekere zin wel. Ik geloof dat wij ons goed moeten realiseren wat de

Mexicaanse revolutie precies inhield. De Mexicaanse revolutie was een zeer
anarchistisch getinte omwenteling, die weliswaar een eindemaakte aan de toenmalige
orde, maar die een miljoen doden kostte en het land bijna tien jaar lang in een
complete chaos dompelde, tot op het moment dat betrekkelijk conservatieve krachten
binnen de revolutie het land weer begonnen te organiseren en een normaal
functioneren mogelijk maakten. Terugkijkend op de jaren na de revolutie, kunnen
wij ons onmogelijk aan het gevoel onttrekken dat de radicale aspecten van de
Mexicaanse revolutie tot op zekere hoogte zijn verraden.Wij hebben daar een Spaans
woord voor dat moeilijk te vertalen is, namelijk mediatizados. De oorspronkelijke
doelstellingen van de revolutie zijn niet geheel gerealiseerd. De landhervormingen,
de onderwijsvernieuwing, de
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sociale rechtvaardigheid en de rechten van de arbeiders hebben zich niet ontwikkeld
zoals de eerste revolutionairen gehoopt hadden. Roger Hansen heeft deze kwestie in
zijn boek The Politics of Mexican Development uitgebreid behandeld. Hij acht de
Mexicanen voor de volle honderd procent voor deze gedeeltelijke mislukking
verantwoordelijk, maar volgens mij ziet hij daarbij een zeer belangrijk aspect over
het hoofd. Er is namelijk een factor die vele buitenlandse waarnemers volledig ontgaat
en die overigens ook in Mexico zelf soms in het vergeetboek lijkt te raken. Ik bedoel
namelijk dat de Mexicaanse revolutie en het nieuwe beleid van de jaren twintig sterk
onder invloed hebben gestaan van een dreigende interventie van het buitenland,
namelijk van de Verenigde Staten. DeMexicaanse regering zag zich zelfs gedwongen
om de Amerikaanse erkenning te kopen door middel van zeer belangrijke concessies
op het gebied van de oliewetgeving. Er zijn periodes geweest dat een gewapend
ingrijpen door de Verenigde Staten nog maar een kwestie van tijd leek. Bovendien
is het goed om te beseffen dat Mexico in zijn pogingen om vernieuwingen door te
voeren volkomen alleen stond, en geen enkele hulp van buitenaf kreeg. Daarnaast
had de Mexicaanse revolutie een enorme kapitaalvlucht ten gevolge. Buitenlandse
pressie leidde ertoe dat het verwezenlijken van de meeste radicale doeleinden - en
dat geldt met name voor de periode van het presidentschap van Lazaro Cardenas,
die de olie-industrie nationaliseerde en het tempo van de landhervorming zo hoog
mogelijk opvoerde - ernstig belemmerd werden door de noodzaak om Mexicaanse
produkten op de wereldmarkten, met name in de Verenigde Staten, te kunnen
verkopen, en om het Amerikaanse grootkapitaal niet tegen Mexico in het harnas te
jagen. Pas tijdens het presidentschap van Franklin Delano Roosevelt werd het mogelijk
om op regeringsniveau enigszins normale betrekkingen te onderhouden. Voor die
tijd stonden wij, evenals Chili in de periode Salvador Allende, bloot aan een enorme
pressie van het buitenland, die het ons onmogelijk maakte om de doelstellingen van
onze nationale politiek te verwezenlijken. Allende gaf niet toe. Maar de Mexicaanse
regeringen deden - met uitzondering van het Cardenas-bewind - in de jaren twintig
en dertig uitgebreide concessies aan de Verenigde Staten. Niet op alle gebied, omdat
er wel degelijk aandacht werd besteed aan plaatselijke wetgeving, onderwijs en
sociale voorzieningen. Maar uitspraken van deMexicaanse presidenten bleven altijd
enigszins demagogisch getint, ondanks dat hun beleid voortdurend een zekere
populistische aanpak verraadde. Onze regeringen zorgden er echter altijd voor dat
het systeem onaangetast en het evenwicht gehandhaafd bleef. Er ontstond een subtiele
balans tussen de verschillende belangengroeperingen, die er zelfs toe leidde dat de
Mexicaanse arbeidersbeweging nooit strikt onafhankelijk is geworden, en altijd deel
heeft uitgemaakt van de gevestigde orde. Wanneer je echter door het buitenland
bedreigd wordt, hoe deze bedreiging dan ook gedefinieerd mag zijn, doe je je best -

Om geen overhaaste stappen te doen.
Precies, om het evenwicht niet te verstoren. Zo is de situatie nu een-
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maal. Dit verklaart dan ook hoe het komt dat de Mexicaanse revolutie zich heeft
ontwikkeld van een gewapende opstand tot een reeks sociale hervormingen, die
weliswaar nog steeds met de term ‘revolutie’ worden aangeduid, maar die in wezen
nauwelijks revolutionair zijn. Dit is tevens de oorzaak voor de sociale onrust van de
afgelopen jaren, die in de crisis van 1968 tot een climax kwam en allerminst tot de
studentenbeweging beperkt bleef. Dit alles wijst op de noodzaak om nieuwe en
diepgaande veranderingen door te voeren en daarbij vooral het oog te richten op
werkelijk fundamentele kwesties. Als u dit een revolutie wilt noemen - goed, maar
dan een revolutie in de Europese zin van het woord. Mexicanen zouden de term
‘nieuwe revolutie’ niet gebruiken, omdat dit voor hen een gewelddadige uitbarsting
of zelfs de vestiging van een socialistisch systeem, zoals in Cuba of in Chili zou
inhouden. Volgens mij zou een dergelijke uitbarsting in Mexico op weinig steun
kunnen rekenen.
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Yochi Kaya

Professor Yochi Kaya werd 18 mei 1934 in Sapporo in Japan geboren.
Hij promoveerde in 1957 aan de universiteit van Tokio. Hij doceert thans
aan die zelfde universiteit de wetenschap van systeemcontrole. Hij maakt
deel uit en leidt het Japanse Club van Rome-team. Hij publiceerde onder
meer Control Engineering (Kyotitsu Publishing Company, 1969) en
Adaptive Control Procedures (dezelfde uitgever, 1972).

Hoeveel Club van Rome-teams zijn er in Japan werkzaam?
Niet meer dan éen. Een team met vier verschillende projecten.

Wanneer worden de eerste resultaten van dit onderzoek bekendgemaakt?
In 1973 zullen er twee rapporten worden gepubliceerd, in 1974 eveneens twee.

Waar houden de vier projecten zich voornamelijk mee bezig?
Onze vier projecten hebben vooral betrekking op de toekomst van onze planeet en
de consequenties die daar voor Japan uit voortvloeien. Het eerste project richt zich
op het probleem van de hulpbronnen zoals koper, ijzer, aluminium, enzovoort. Zoals
u weet zijn er al veel projecten geweest die zich met deze problematiek bezig hebben
gehouden. Voor het overgrote deel hebben deze zich daarbij echter op speciale punten
gericht, zoals het energieprobleem op zichzelf of het tekort aan een bepaalde delfstof.
Wat wij proberen is een breed opgezet onderzoek te verrichten naar de
energieproblematiek als geheel. Wij bestuderen het als een eenheid, als een systeem.
Wij begonnen met dit project in 1972. Op het ogenblik, in oktober 1973, hebben wij
ongeveer twee derden van ons werk achter de rug. Verscheidene specialisten zijn
full-time bij dit project betrokken. Wij stellen onder andere een overzicht samen van
al het bekende onderzoek dat naar de toevoer van de verschillende hulpbronnen
verricht is. Op grond hiervan stellen wij een model samen waarin alle relaties tussen
prijs, vraag en aanbod zijn opgenomen. Tot dusver hebben wij voornamelijk aandacht
besteed aan de vraag hoe groot het aanbod aan hulpbronnen in de toekomst zijn zal.
Daarnaast hebben wij nog een ander onderzoek verricht dat eveneens van belang is,
namelijk een studie van de klimatologische effecten van hitte en kooldioxyde. Zoals
u weet zijn deze problemen in Japan met behulp van simulatiemodellen bestudeerd.
Het is uiteraard een probleem, dat in de eerste plaats op geologisch en meteorologisch
gebied ligt. Zo werd er bijvoorbeeld een model vervaardigd dat een beeld kon geven
van de gemiddelde temperatuur van de aarde in verhouding tot het
kooldioxy-degehalte en de warmte die aan de lucht wordt vrijgegeven. Dezemodellen
zijn nu nog niet volledig uitgewerkt. Wij proberen ze bovendien te verbeteren. Wij
hebben een aantal fouten in de bestaande modellen ontdekt en vervaardigen daarom
een geheel nieuw simulatiemodel.
Ons tweede project heeft betrekking op de internationale arbeidsver-
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deling. Volgens mij is dat een uiterst belangrijk probleem. Dit tweede project zou
men een soort wereldmodelproject kunnen noemen. Het model dat wij daarvoor
ontworpen hebben verschilt aanzienlijk van het model dat Dennis Meadows voor
het Rapport van de Club van Rome heeft gebruikt. Wij hebben de aarde in een
negental gebieden verdeeld die elk uit zes sectoren bestaan: landbouw, mijnbouw,
lichte industrie, zware industrie, nijverheid en dienstenverlening. Het model dat wij
hiervoor gebruiken is geen simulatie-, maar een planningmodel.Met andere woorden:
wij hebben een doel opgesteld voor de wereld van de toekomst, en dit wiskundig
uitgedrukt in een criteriumfunctie. Door gebruik te maken van wiskundige
programmeringsmethoden als kwadratische programmering zijn wij erin geslaagd
om deze criteriumfunctie tot een minimum terug te brengen. Wij beogen met dit
project het volgende doel: de hulpbronnenvoorraad en het milieu stellen ons voor
bepaalde eisen die uiteraard in verband staan met kwesties als overbevolking en de
economische ontwikkeling. Desondanks gaat het er hier hoofdzakelijk om hoe de
ontwikkelingslanden geïndustrialiseerd zouden kunnen worden. Want zoals u
ongetwijfeld weet, zullen de ontwikkelingslanden zonder hulp van buitenaf,
bijvoorbeeld van Japan, hun economische activiteit onmogelijk volledig kunnen
ontplooien. Wij stonden bij de uitvoering van ons project voor moeilijke problemen.
Bijna alle ontwikkelde landen zijn hooggeïndustrialiseerd, en hun export bestaat voor
het overgrote deel uit afgewerkte produkten. Ontwikkelingslanden kunnen hun
industrieprodukten daarom niet naar de reeds ontwikkelde landen exporteren.
Bovendien zullen de grenzen waaraan onze planeet gebonden is, zich in de toekomst
steeds duidelijker doen voelen. De energiebronnen kunnen bijvoorbeeld nauwelijks
meer overvloedig worden genoemd, en in de jaren tachtig en negentig zullen wij
ongetwijfeld met een tekort te kampen hebben. De prijs per energie-eenheid zal
daardoor sterk stijgen. Deze prijsverhoging kan de ontwikkeling van de achtergebleven
landen ingrijpend en negatief beïnvloeden. Wij moeten dan ook een middel vinden
om ondanks al deze beperkende omstandigheden industrieën in de
ontwikkelingslanden op te zetten. Een van de belangrijkste manieren waarop dit
mogelijk is, kan volgens mij een industriële drukverlaging in de geïndustrialiseerde
landen zijn -

Wat bedoelt u met drukverlaging? Vermindering?
Daar zal het in sommige gevallen inderdaad op neerkomen. Ik zal echter proberen
duidelijk te maken wat ik precies bedoel.Wij moeten proberen eenmethode te vinden
om de kloof tussen ontwikkelingslanden en ontwikkelde naties te dichten.Misschien
is dat wel allereerst een kwestie van hoe wij het industriële patroon in de ontwikkelde
landen kunnen veranderen.

Dat is de 64 000-dollarvraag, hoe de ‘cowboy-economie van de Verenigde Staten’,
zoals Kenneth Boulding het eens heeft uitgedrukt, naar het niveau van een
‘ruimtevaartuig-aarde-economie’ kan worden opgevijzeld.
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Het moet er in ieder geval van komen dat de industrie in de ontwikkelingslanden
opgevoerd wordt. Ik zal proberen, om aan te geven in welke richting wij de definitieve
oplossing moeten zoeken. Vergelijk bijvoorbeeld de bebouwbare grond in de
Verenigde Staten en in Azië. In Azië is 0,34 hectare land per inwoner in cultuur
gebracht, in de Verenigde Staten ongeveer 2,1. Dat wil zeggen, ongeveer zesmaal
zoveel als in Azië. In Azië is bovendien reeds 80 procent van al het beschikbare
bouwland in cultuur gebracht. In de Verenigde Staten slechts vijftig procent. Tenslotte
is het rendement per hectare in de Verenigde Staten ook nog veel hoger dan dat in
Azië. Zoals iedereen weet is het bruto nationaal produkt per hoofd van de bevolking
nergens zo hoog als in Amerika. Als de Amerikanen alleen voor de ontwikkeling
van andere landen konden exporteren enmeer landbouwprodukten naar andere delen
van de wereld uitvoerden, zou dat een oplossing kunnen zijn. In dat geval zouden
de Amerikanen namelijk het aandeel dat de industrie in hun bruto nationaal produkt
heeft, moeten verminderen. Natuurlijk heeft dit probleem vele kanten die eerst
uitgebreid bestudeerd zoudenmoetenworden. De ontwikkeling van de zware industrie
zou in Azië op talrijke moeilijkheden stuiten, zoals bijvoorbeeld de traditie en het
inkomensniveau, dat weer sterk samenhangt met het ontwikkelingsniveau. Een laag
ontwikkelingsniveau houdt in, dat zelfs wanneer er gelegenheid voor de ontwikkeling
van de zware industrie was, het praktisch onmogelijk zou zijn -

- om er mensen voor op te leiden.
Precies. Wat dat betreft moeten de ontwikkelingslanden meer tijd hebben.

Abdelkader Chanderli, president van de nationale Algerijnse gasmaatschappij,
klaagde er tijdens het interview dat ik met hem had over dat sommige
geïndustrialiseerde naties hun know-how en technologische kennis ten nadele van
de ontwikkelingslanden monopoliseren.
De overdracht van kennis en met name technologische kennis is misschien wel

een van de belangrijkste obstakels voor de economische ontwikkeling van de
achtergebleven landen. Hoe het ook zij, de wijze waarop de arme landen tot
ontwikkeling kunnen komen is iets waarmee wij zeer veel rekening zullen moeten
houden. De problemen op dit gebied zijn werkelijk enorm. Ons team probeert via de
methode van wiskundige programmering tot een fundamentele aanpak te komen.
Het derde project, waarmee wij bezig zijn, heeft betrekking op de vraag hoe de

Japanse economie zich gezien de verschillende internationale ontwikkelingen zoals
de situatie op de olie- en delfstoffenmarkt kan en zou moeten gedragen. Ook bij dit
project passen wij de methode van de kwadratische programmering toe. De resultaten
van dit onderzoek tonen aan, dat de broosheid van de Japanse economie vooral aan
de hoge import-ratio aan energie te wijten is.
Het vierde en laatste project betreft het waardensysteem van de Japanners. De

onderzoekers die bij dit project betrokken zijn, proberen
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een of meer modellen te ontwerpen waarin de relatie van de Japanse industriële
structuur tot de waarden en normen van de Japanners kan worden opgenomen.

Werkt u bij dit project samen met gedragswetenschappers, sociale wetenschappers,
psychologen?
Inderdaad. Twee leden van dit team zijn systeemanalytici, de andere twee
gedragswetenschappers, waaronder een econoom. Sociaal-psychologen zijn tot nu
toe niet bij het project betrokken.

Maar gelooft u niet dat de psychologen een beslissende bijdrage tot de oplossing
van dit soort problemen kunnen leveren?
Ja, inderdaad. Maar tot dusverre zijn wij er nog niet in geslaagd om een geschikte
kandidaat voor deze post te vinden.

In welk opzicht verschilt de aanpak van uw team van die van Forrester enMeadows?
Wij doen iets heel anders. Neem bijvoorbeeld ons tweede project. Meadows en zijn
team hebben geprobeerd om aan te geven tot welke consequenties de beperkingen
van de aarde zullen leiden. Zij gingen ervan uit dat de wereld de komende honderd
jaar verschillende crises zou ondergaan, en probeerden na te gaan tot welke gevolgen
dit zou leiden. Wij in Japan trachten uit te vinden, via welke industriële structuur de
wereld als geheel en Japan in het bijzonder deze beperkingen het best het hoofd
kunnen bieden, en bovendien een inkomensherverdeling tot stand kunnen brengen.
Ik geloof dat het fundamentele verschil met de aanpak van het Meadows-team in
onze doelstellingen ligt. Voor ons gaat het er voornamelijk om hoe wij onze materiële
rijkdommen kunnen verdelen en de achtergebleven landen in staat te stellen een
hoger ontwikkelingsniveau te bereiken.
Een ander belangrijk verschil ligt in de opzet van ons model. Ons model is een

planningsmodel, geen simulatiemodel, waarmee wij tot bepaalde voorspellingen
zouden willen komen. Wij hebben ons een doel gesteld en proberen een oplossing
te vinden waarin de criteriumfuncties optimaal zijn. Wij trachten niet in de eerste
plaats na te gaan hoe de toekomst eruit zal zien, maar hoe wij ons moeten gedragen
om een betere toekomst te creëren.

Om de toekomst te beïnvloeden?
Inderdaad. Onze opvattingen over de wereldproblemen verschilt hemelsbreed van
die van Forrester enMeadows; hetzelfde geldt voor demethodenwaarvan wij gebruik
maken.

Hoe komt het dat de aanpak van het Japanse Club van Rome-team aanzienlijk
verschilt van de benadering van het M.I.T.?
Ik herinner mij een discussie, die ik drie jaar geleden aan het M.I.T. heb gevoerd. Ik
woonde er een congres bij dat door de Club van Rome georganiseerd was en waarop
besproken werd welk soort project wij
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zouden ondernemen. Tijdens dat congres toonde professor Jay W. Forrester ons het
prototype van zijn wereldmodel. Ik vond meteen al dat hij de wereld te veel als een
eenheid beschouwde. Regionale parameters ontbraken bijvoorbeeld geheel. Uiteraard
kan de eindigheid van hulpbronnen, milieu en land op wereldomvattende schaal
bestudeerd worden, en ik geef volledig toe dat dit een probleem van zeer groot belang
is. Maar de absolute prioriteit moet volgens mij toegekend worden aan het probleem
van de verdeling van de materiële welvaart. India heeft bijvoorbeeld een bruto
nationaal produkt per hoofd van de bevolking van nog geen honderd dollar, dat wil
zeggen éen of twee procent van het bruto nationaal produkt per hoofd in de Verenigde
Staten.

Met andere woorden: u wilt modellen ontwerpen waarin deze verschillen wel kunnen
worden opgenomen.
Precies. De Indiase bevolking wordt niet geremd door de beperkingen van onze

aarde, maar door regionale beperkingen, door de kleine hoeveelheid land waarover
de gemiddelde boer kan beschikken, enzovoort. De beperkingen van deze aarde
vormen ongetwijfeld een ernstig probleem, maar wij moeten onze aandacht allereerst
richten op de consequenties die deze beperkingen voor de regionale leefwijze en de
regionale economische ontwikkeling met zich meebrengen. Ik bracht deze punten
naar voren tegenover professor Forrester en professor Meadows en ried hun aan hun
model in ieder geval in twee sectoren te verdelen, de geïndustrialiseerde naties en
de ontwikkelingslanden. Helaas hebben zij mijn advies niet opgevolgd. Daarnaast
wil ik nog opmerken dat wij ons in Japan niet door negatieve opvattingen laten leiden,
wij zeggen niet: ‘De wereld gaat ten onder, jammer.’ Neen, wij kijken wat wij eraan
zouden kunnen doen.

Praktisch gezien.
Inderdaad, praktisch gezien. Ik ben technicus, en ben dan ook niet iemand die zich

aan paniek overgeeft. Ik probeer de situatie actief en, constructief te beïnvloeden.
Dit is dan ook het fundamentele uitgangspunt van de Japanse Club van
Rome-projecten.
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Masahiko Aoki

Professor Masahiko Aoki werd in 1938 in Nagoya, Japan geboren. Hij
promoveerde aan de universiteit van Tokio in 1962. In 1967 behaalde hij
een Ph. D. aan de universiteit van Minnesota. Van 1967 tot 1968 doceerde
hij economie aan de Standford-universiteit in Californië. Van 1968 tot
1971 gaf hij colleges aan de Harvard-universiteit. Momenteel is hij als
hoogleraar verbonden aan het economisch instituut van de
Kioto-universiteit in Japan, alwaar het hier volgende interview plaatsvond.
Een van zijn bekendste boeken is An Economic Theory of Planning and
Organisations, dat in het Japans is verschenen.

U bent eens een radicale student geweest. Toen vertrok u naar de Verenigde Staten.
Inmiddels bent u aan de faculteit van Kioto verbonden. Hoe ziet u uzelf nu? Als een
lid van de gevestigde orde?
Ik ben nog altijd een opstandige professor, om het zo maar te noemen. Maar goed,
ik zal proberen uw vraag serieus te beantwoorden.Mijn politieke enwetenschappelijke
inzichten hebben zich ontwikkeld in termen van de intellectuele invloeden en
belangrijke gebeurtenissen die op mij hebben ingewerkt. Zelf geloof ik echter dat
mijn doen en denken min of meer een coherent geheel vormen, zij het misschien niet
voor honderd procent. Een jaar of vijftien geleden was ik zeer actief in de
studentenbeweging. Als ik op dit moment een student in Thailand of in Indonesië
was, zou ik het opnieuwworden. In Japan zou ik memisschienmet andere activiteiten
bezighouden.

Hoe werd u indertijd een opstandige student?
Wij kwamen in opstand omdat wij vonden dat studenten onafhankelijker moesten
zijn. Dat was het werkelijke begin van de studentenbeweging. Maar wij kwamen er
al gauw achter dat ook binnen de linkervleugel een autoritaire structuur heerste. De
studentenbeweging werd namelijk in feite door de communistische partij beheerst.
Onze groepering verzette zich daarom ook tegen de communistische partij, die
indertijd nog onder invloed vanMoskou stond en haar politieke standpunten volledig
op het beleid van de Sowjet-Unie afstemde. Eerst waren zij tegen de atoombom, toen
ervoor. Zij bekritiseerden de Amerikaanse kernproeven en juichten wanneer de
Sowjet-Unie een bom tot ontploffing bracht. Dit was een van de redenen waarom
wij in openlijk conflict met de communistische leiders kwamen. In die tijd werd er
ook voor het eerst in het hoofdkwartier van de communistische partij gevochten. Het
gevolg was dat ik uit de partij werd gestoten. Daarop zetten wij een nieuwe radicale
organisatie op die niet afhankelijk was van Moskou of van een andere richting.
Aanvankelijk hadden wij tamelijk veel succes; zo wisten wij bijvoorbeeld de regering
ten val te brengen.
Toen het hoogtepunt van de studentenbeweging in de Jaren zestig voorbij was,

begonnen de studenten elkaar te bestrijden, op dezelfde wijze als de godsdienstige
sekten van vroeger. Het defaitisme won steeds meer terrein. Ik was van mening dat
wij op deze wijze alle fouten van
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het verleden nog eens herhaalden. Onze organisatie was voor mij alleen maar een
instrument om een beweging op gang te brengen, en zeker geen doel op zichzelf.
Toen de beweging was onderdrukt, werd in mijn appartement een vergadering van
studentenleiders gehouden. Een aantal van mijn vrienden en ik weigerden om het
onderlinge gekrakeel nog verder voort te zetten. Ik werd ervan beschuldigd dat ik
het slagveld ontvluchtte. Dat is voor een Japanner een verschrikkelijke aantijging.
Maar ik vatte het als een compliment op, omdat ik een zelfstandige persoonlijkheid
wilde zijn. Ik ben geen conformist. Zo verliet ik de studentenbeweging. Ik ben er
nog steeds redelijk trots op, en ut geloof dat in feite zij de lafaards waren, en niet ik.
Ik wilde me terugtrekken om me erop te bezinnen wat er met het marxisme mis kon
zijn, dat wil zeggen, met het orthodoxe marxisme, zoals dat door de zelfaangewezen
opvolgers van Marx werd misvormd. Ik heb nog steeds zeer veel respect voor Marx
zelf, die volgens mij een van de grootste denkers uit de negentiende eeuw was. Maar
ik kon me niet verzoenen met de aanmatiging en het gebrek aan oorspronkelijkheid
van vele van zijn aanhangers. Ik probeerde toegelaten te worden tot de universiteit
van Tokio om over mijn eigen tijd te kunnen beschikken. Het kostte me twee jaar.
Het eerste jaar zat ik in de gevangenis en het volgende jaar zakte ik voor mijn
mondelinge examen.

Omdat u bekend stond als politiek agitator?
Ik weet het niet. Tenslotte werd ik toch tot de universiteit toegelaten. Het leven in
Japan viel mij echter erg zwaar. Niet in materieel, maar wel in geestelijk opzicht. Ik
wilde namelijk mijn ideeën in alle vrijheid ontwikkelen. In Japan staat men namelijk
meteen klaar om iemand een etiket op te plakken en volgens stereotiepe categorieën
te classificeren. Ik wilde mij van mijn verleden losmaken, en vertrok daarom naar
de Verenigde Staten, waar ik opnieuw met mijn studie begon.

Waar?
Aanvankelijk aan de universiteit van Minnesota, omdat professor Leonid Hurwicz
daar doceerde. Hurwicz had kunnen profiteren van de beroemde controverse onder
de economen van de jaren dertig over de economische mogelijkheden van het
socialisme, en hield zich voornamelijk bezig met gedecentraliseerde, gecontroleerde
economische systemen, die van prijsmechanismen gebruik maakten. Zijn benadering
trok mij zeer aan, omdat ik nogal ontmoedigd werd door de onmenselijkheid, de
inefficiëntie en de overcentralisatie van de socialistische landen. In Minnesota hield
ik mij bezig met de vraag of de economie ook gedecentraliseerd kon worden wanneer
er sprake was van wat de Amerikanen ‘spillover effects’ noemen en wat economen
meestal met de term ‘externe effecten’ aanduiden, dat wil zeggen, effecten van
economische activiteit, die onafhankelijk van het marktmechanisme optreden, zoals
vervuiling. Dit werd ook het onderwerp van mijn proefschrift. Het bleek overigens
dat decentralisatie weliswaar niet onmogelijk was, maar wel meer geld kostte dan
een zekere mate van collectieve controle. Ik ge-
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loof daarom dan ook niet meer in een dichotomie centralisatie-decentralisatie.
Afhankelijk van de omstandigheden, moet er een optimale combinatie van
prijsmechanismen en collectieve controle worden gevormd. Daarom houd ik mij nu
bezig met de democratisering van het overheidsbeleid via inspraak van burgers.

En na Minnesota?
In 1967 werd ik aangesteld aan de universiteit van Stanford, in Californië? Dat was
een interessante periode, omdat de studentenbeweging tegen de oorlog in Vietnam
op zijn hoogtepunt was. Ook de hippiebeweging leidde in Californië een bloeiend
bestaan. Ik geloof dat de beatniks een zeer individualistische manier van leven - in
de goede zin van het woord - aanhingen als een tegenwicht tegen het conformisme,
zoals dat door de vercommercialisering en de overheersende positie van de grote
organisaties gepropageerd wordt. Achteraf zou je zeggen dat de hippies juist het
tegenovergestelde deden. Zij experimenteerden met een collectieve en
gemeenschappelijke manier van leven. Omdat wij Japanners de Amerikanen
voortdurend trachten na te volgen, daar wij van mening zijn dat zij de sleutel tot de
vooruitgang hebben gevonden, was mijn kennismaking met de Amerikaanse
tegenculturen zeer nuttig, omdat ik zo opnieuw oog kreeg voor de waarde van onze
oosterse traditie, die wil dat de mens een menselijk en sereen bestaan leidt.

Wat leert u uw studenten in Kioto op niet-economisch gebied? Vertelt u ze over uw
ervaringen met de gemeenschappelijke manier van leven in Californië?
O nee, zeker niet! De zogenaamde Japanse tegencultuur is uit de Verenigde Staten
geïmporteerd en wordt driftig door het commercialisme geëxploiteerd. Het is
eenvoudigweg walgelijk en volledig onecht. Hetzelfde geldt overigens ook voor de
Amerikaanse tegenculturen, behalve misschien in het allereerste beginstadium. Ik
werk liever met mijn studenten samen om een nieuw economisch kader op te stellen.
Dit wordt tegenwoordig overal in de wereld geprobeerd, in de Verenigde Staten, in
Engeland, in Hongarije, overal. Wij onderzoeken of het mogelijk is om een
economische constellatie te vinden die meer ruimte biedt voor een creatieve en
bewuste ontwikkeling van het individu.
De ervaringen die ik in mijn vroegere leven heb opgedaan, zijn mij daarbij van

veel nut.

Zijn er aan de faculteit waaraan u doceert professoren die wat dit betreft aan uw
kant staan?
Eigenlijk niet. Ironisch genoeg komt dat onder meer omdat het marxisme bij ons nog
zeer veel invloed uitoefent. Het marxisme is hier echter een starre doctrine geworden.
Demeeste professoren die zichzelf als marxistisch beschouwen, hebben de geest van
Marx geheel verloren, en zijn alleen maar exegeten van Das Kapital, terwijl zij
bovendien in een zeer autoritaire verhouding ten opzichte van hun studenten staan.
Je kunt de geest van Marx erven zonder marxist te zijn. Het gaat erom
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dat je oorspronkelijk en creatief bent, en dat je bij je analyse van de concrete
werkelijkheid uitgaat.

Gebruikt u voor uw onderzoekingen een zelfde soort model als Forrester enMeadows
bij het Rapport van de Club van Rome toegepast hebben?
Nee. Sommige van mijn vrienden gaan vanuit een systeemanalytische benadering te
werk, maar ikzelf niet. Ik interesseer mij vooral voor de actieve wisselwerking tussen
instellingen en menselijke motivaties, en dit element valt uiterst moeilijk, zo niet
onmogelijk, in het Forrester-model in te passen.

Gelooft u dat het Japanse volk door het opkomende materialisme beïnvloed wordt?
Ja, zeer zeker. Het stemt mij enigszins droevig. Neem bijvoorbeeld Kioto. Nog maar
kort geleden was Kioto een prachtige stad, zoals het eeuwenlang is geweest. Niet
alleen dat de tempels schitterend waren, ook de gewone huizen maakten een zeer
aantrekkelijke indruk. Sinds een jaar of tien leidt onze nieuw verworven materiële
overvloed er echter toe dat de oude wijken worden afgebroken en in plaats daarvan
verrijzen er moderne flatgebouwen van plastic. De oude huizen waren uit hout, papier
en prachtigemet de hand vervaardigde bakstenen opgebouwd. Demoderne gebouwen
worden echter uit plastic opgetrokken, met het gevolg dat de hele stad haar
persoonlijkheid en menselijkheid verliest. Kioto heeft niet meer het karakter en de
charme van vroeger. Er zijn nog wel een paar klassieke tempels, maar de stad
eromheen is dood. Kioto wordt op deze wijze een duplicaat van Tokio.

Maar tast de opkomst van het materialisme niet de cultuur en geest van de jongeren
aan?
Het materialisme slaat vooral aan bij de generatie van mensen omstreeks de veertig.
Dit zijn de mensen die in hun jeugd tijdens de Tweede Wereldoorlog en de jaren
daarna, zeer veel armoede en ellende hebben gekend. Ik herinner mij nog dat het in
die tijd soms zeer moeilijk was om aan voedsel te komen. Mijn ouders moesten heel
wat ontberingen doorstaan en reisden het platteland af om eten voor ons te krijgen.
Dit heeft diepe sporen nagelaten op de toenmalige jeugd, en toen Japan een periode

van hoogconjunctuur doormaakte, was het vooral deze generatie die uit alle macht
een eigen huis, een ijskast, een auto, enzovoort wilde bezitten. Zij hebben uiteraard
een gezin waar zij voor moeten zorgen, maar er is volgens mij duidelijk van een
overtrokken situatie sprake. De jeugd van tegenwoordig staat hier met zeer gemengde
gevoelens tegenover. Er zijn weliswaar jongeren die sterk door het materialisme zijn
aangetast, maar een groot deel van hun leeftijdgenoten is veel minder enthousiast
over onze materiële welvaart, omdat zij ermee zijn grootgebracht en het als een
natuurlijk verschijnsel zien. Zij zijn nu dan ook op zoek naar andere waarden en,
zoals overal in de
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geïndustrialiseerde wereld, is er sprake van een hernieuwde belangstelling voor
oosterse filosofie, boeddhisme en de traditionele cultuur. Maar dat wil niet zeggen
dat ik volledig vertrouwen in hen kan hebben. Materiële welvaart is voor hen iets
vanzelfsprekends. Ik vraagme af of zij bijvoorbeeld tegen een eventuele voedselcrisis
zijn opgewassen. Ik hoop van wel. Zelf geloof ik wel dat ik mijn leven zou kunnen
aanpassen, als ik tenminste op mijn jeugdervaringen afga. In zekere zin mis ik die
tijd.

Gunnar Myrdal noemde het Rapport van de Club van Rome ‘baarlijke nonsens’.
Ik sta heel positief tegenover het Rapport.

‘Grenzen aan de groei.’
Inderdaad. Het lijdt tenslotte geen twijfel dat de groei aan zeer concrete grenzen

is gebonden. De manier waarop wij met onze planeet omgaan kan onmogelijk
eindeloos worden voortgezet. Ik vraag mij vaak af wie er moet groeien en waarom.
Dat is volgens mij namelijk een zeer belangrijke kwestie waaraan eigenlijk
betrekkelijk weinig aandacht wordt geschonken. De grote firma's en demultinationale
ondernemingen willen uiteraard blijven groeien, omdat de hiërarchische structuur
van deze bedrijven voortdurende expansie noodzakelijk maakt. De top van deze
maatschappijen is gestructureerd rond het idee van een voortdurende groei, een
constante uitbreiding van activiteiten en winsten. Zijn voornaamste functie is het
plannen van nieuwe produkten en het zoeken naar nieuwe afzetmogelijkheden.
Wanneer alle groei werd stopgezet, zouden de topmanagers even nutteloos worden
als generaals in vredestijd: statische symbolen en niets meer. Daarom gaan zij maar
voortdurend door met planning, met groei, met expansie, omdat zij anders hun positie
in de hiërarchische structuur van de onderneming verliezen.

Bovendien moeten zij de aandeelhouders van hun firma tevreden stellen.
Inderdaad. Groei dient om de mensen die bij de onderneming betrokken zijn

tevreden te stellen. Dat geldt niet alleen voor de aandeelhouders, maar ook voor de
sub-top in het bedrijf. Wanneer de firma expandeert en de top zich voornamelijk met
planning bezighoudt, worden de andere taken gedelegeerd aan de sub-top en de
middenkaders Wanneer een bedrijf groeit hebben alle werknemers recht op een
hogere salaris of loon, waardoor groei een symbool van integratie wordt. Op deze
wijze is het hele bedrijf gemotiveerd om steeds verder te expanderen. Het lijdt dan
ook geen twijfel dat handhaving van de huidige economische structuur onvermijdelijk
tot voortzetting van de economische groei leidt, alle vervuiling, aantasting van het
milieu, verspilling van natuurlijke hulpbronnen enzovoort ten spijt. De door de
neoklassieke economen gepropageerde stellingen dat de consumenten altijd bepalen
in welke richting de economie zich ontwikkelt, en dat de
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economie blijft groeien omdat de consumenten willen sparen om in de toekomst
meer te kunnen uitgeven dan in het heden, berusten dan ook op een pure mythe.
Volgens mij liggen de zaken heel anders en zijn het de grote ondernemingen die
vorm en inhoud van ons leven bepalen.

Hoe kunnen wij erachter komen wat de consumenten willen?
De consumenten passen zich aan hun omgeving aan. Wanneer een gezond leven in
de stad onmogelijk is, zijn de mensen er over het algemeen eerder toe geneigd om
in een buitenwijk of op het platteland te gaan wonen, dan om ertoe bij te dragen de
stad weer een leefbaar karakter te geven. Het gevolg is dat de toestand in de steden
steeds nijpender wordt. De fundamentele kwestie is echter hoe wij de activiteiten
van de grote ondernemingen via een grotere zeggenschap van de bevolking aan
banden kunnen leggen. Ik heb zeer veel belangstelling voor kwesties als inspraak
van de plaatselijke bevolking en uitbreiding van de bevoegdheden de regionale en
lokale instanties.Wanneer ondernemingen bijvoorbeeld ergens pas een nieuwe fabriek
zouden mogen vestigen, wanneer zij eerst met de plaatselijke bevolking tot
overeenstemming waren gekomen, zou het probleem van de vervuiling volgens mij
enigszins verlicht kunnen worden.
Traditioneel links denkt over het algemeen in termen van de klassieke

machtsrelaties tussen kapitaal, managers en arbeid. Het zou mij echter allerminst
verbazenwanneer bleek dat sommige vakbondsbestuurders hun eigen belangen boven
die van de rest van de gemeenschap laten prevaleren. Bij de inmiddels befaamd
geworden vervuiling van deMinamata-baai door de kwiklozing van de Chisso-fabriek,
stonden de vakbondsbestuurders bijvoorbeeld niet aan de kant van de vissers die aan
kwikvergiftiging stierven, maar aan de kant van de onderneming.

Ongelooflijk!
Natuurlijk kies ik partij voor de arbeiders in hun strijd tegen te lage lonen,
erbarmelijke arbeidsomstandigheden, en dergelijke. Maar wanneer een bepaald punt
een publieke kwestie wordt, is een verklaring in termen van het traditionele schema
van klasse-tegenstellingen volgens mij in een hoog ontwikkeld land als Japan niet
meer toereikend. In dat geval sta ik in de eerste plaats aan de zijde van de
gemeenschap als geheel, omdat deze allerlei misdeelde groeperingen omvat. Ik heb
niets tegen economische groei als zodanig. Maar groei moet ertoe bijdragen om de
levensstandaard te verhogen van de categorieën die door factoren als leeftijd, ziekte
of kunne eenminder bevoorrechte plaats in de samenleving innemen. Japan is te veel
gecentraliseerd. In feite is Japan een zeer bureaucratisch land. Twee derden van alle
belastingen worden door de centrale overheid geïnd en éen derde door plaatselijke
besturen, terwijl de plaatselijke besturen tweemaal zoveel uitgeven als de centrale
overheid. Dat houdt dus in, dat de uitgaven van de plaatselijke besturen voor de helft
door de centrale overheid gefinancierd worden. Hierdoor kan onze regering een
sterke controle op lokaal niveau uitoefenen. Die plaatselijke besturen krijgen geen
alge-
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mene rijksbijdrage, maar alleen speciale subsidies voor specifieke doeleinden. Dit
ontneemt de plaatselijke besturen veel van hun macht, en in de praktijk blijken de
belangen van de centrale overheid meestal te prevaleren boven die van de plaatselijke
bevolking.
Zo hebben wij in Kioto bijvoorbeeld een prefect, een vroegere hoogleraar aan de

universiteit van Kioto, die nu al twintig jaar in functie is, en gesteund wordt door de
communisten en de socialisten. Als gevolg hiervan onderhoudt hij betrekkelijk slechte
relaties met de regering. Dit heeft ertoe geleid dat hij te weinig geld van de centrale
overheid ontvangt, waar wij overigens niet al te ontevreden over mogen zijn, omdat
het Kioto voor een al te uitgebreid net van snelwegen heeft behoed.
Ik ben er een voorstander van dat de centrale overheid de publieke fondsen die zij

int, onvoorwaardelijk aan de plaatselijke besturen overdraagt, zodat deze met het
ontvangen geld kunnen doen wat zij willen.
Een dergelijke pluralistische aanpak zou volgens mij het welzijn van de plaatselijke

bevolking zeer ten goede komen. Op deze wijze kunnen individuele burgers invloed
uitoefenen op de structuur van hun eigen leefgemeenschap, of zij kunnen in ieder
geval proberen om de plaatselijke leiders onder druk te zetten en hun verlangens
kenbaar te maken. In wezen komt het er allemaal op neer dat de overheidsmacht
gedecentraliseerd moet worden. Hetzelfde geldt volgens mij in principe ook voor de
internationale betrekkingen.

Maar de wereld vormt meer dan ooit een geheel. Beslissingen op plaatselijk niveau
beïnvloeden het lot van de hele mensheid. Neem bijvoorbeeld het besluit van de
Arabische landen om hun olie ten eigen bate te gebruiken.
Ik geloof niet dat de grote mogendheden of de economische machthebbers het

recht hebben om controle uit te oefenen over de olie van het Midden-Oosten. De
Arabieren hebben volledig het recht om de olietoevoer elders aan hun eigen belangen
ondergeschikt te maken. Volgens mij moeten alle mogendheden dit respecteren. Wat
dat betreft zijn onze betrekkingen met de Volksrepubliek China uiterst interessant.
China stond uitdrukkelijk op het principe dat politieke en economische kwesties niet
te scheiden zijn. Onze zakenmensen hebben dit principe althans formeel aanvaard.
Volgens mij moeten zij hetzelfde doen ten opzichte van de Arabische en de
Oostaziatische naties. Maar de Japanse zakenmensen gedragen zich voor het
merendeel nog steeds uiterst aanmatigend, zeker in hun betrekkingen met
Oostaziatische staten.

B.F. Skinner gaf mij te kennen dat hij onder de indruk was van de wijze waarop de
Chinezen hun samenleving programmeren.
Werkelijk? Wanneer het om oplossingen voor onze maatschappelijke kwalen gaat

ben ik het bijna nooit met Skinner eens. Hij legt volgens mij te veel nadruk op
manipulatieve technieken. Maar ik ben uiteraard zeer geïnteresseerd in de
ontwikkeling van de Chinese samenleving. De Chinezen proberen een
landbouwmaatschappij op te bouwen, en de
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industrie slechts een ondergeschikte rol te laten spelen. Ik geloof dat China het
interessantste sociale experiment van deze eeuw aan het ondernemen is.Wij Japanners
rijden in protserige auto's met airconditioning en stereo-installaties, maar kunnen
ons geen goede sashimi1 meer veroorloven.

Wat denkt u van de toekomstige betrekkingen tussen Chinezen en Japanners? Terwijl
de Chinese jeugd nu een hersenspoeling ondergaat die honderden miljoenen jongeren
ertoe brengt om stalinistische en marxistische filosofieën te aanvaarden, lopen
Japanse jongeren in jeans rond en worden overstroomd met uitingen van de
Amerikaanse ‘rock’-cultuur.
Ik weet het niet. Ik geef toe dat het Chinese produkt een tamelijk monolithische

indruk maakt. Maar de Chinezen zijn meer dan alleen maar stalinisten. Zij erven ook
klassieke Chinese tradities. Wanneer u bijvoorbeeld Mao's beroemde verhandeling
over dialectiek leest, staat u versteld over de parallellen met de I Tjing. Ik geef toe
dat Japanse jongeren minder monolithisch georiënteerd zullen zijn als hun Chinese
buren. Dat is onvermijdelijk, maar allerminst negatief. Ondanks dat moeten wij
respect hebben voor de morele betrokkenheid van onze Chinese tijdgenoten, die wij
bij het najagen van materiële welvaart op tragische wijze verloren hadden.

1 Sashimi: beroemde Japanse rauwe-visschotel.
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R.N. Iyer

Professor Raghavan N. Iyer werd 10 maart 1930 in India geboren. Hij
studeerde economie aan de universiteit van Bombay. In 1950 kwam hij
als Rhodes Scholar naar Oxford, waar hij politieke wetenschappen,
economie en filosofie studeerde. Hij deed zijn doctoraal filosofie aan
Oxford. Teruggekeerd in India was hij werkzaam aan het Indian Institute
of World Culture en was verbonden aan de Planning Commission van de
Indiase regering. Van 1956 tot 1964 doceerde hij aan de Oxford-universiteit
politieke wetenschappen en filosofie. Hij heeft eveneens aan het Erasmus
Seminar lezingen gegeven. In 1965 vestigde hij zich in Santa Barbara,
Californië, waar hij politieke wetenschappen doceert aan de universiteit
van Californië. Hij is lid van de Club van Rome. Hij schreef onder meer
TheMoral and Polilical Thought ofMahatmaGandhi en TheGlass Curtain
between Asin and Europe.

Wat is uw indruk van het symposium van de Club van Rome dat momenteel in oktober
1973 in Tokio wordt gehouden?
De Club heeft tijdens deze bijeenkomst in Japan aanzienlijke vooruitgang geboekt.
Haar leden zien zich dan ook gedwongen verder te kijken dan alleen maar naar een
soort jongste-dagpsychologie. Volgens mij is de Club van Rome aarzelend op zoek
naar een positievere filosofie.

Na de ‘Grenzen aan de groei’-boodschap?
Ja. Een positieve formulering zou vele mensen werkelijk kunnen inspireren. Zoals
u mij tijdens de bijeenkomst hebt horen zeggen, ben ik van mening dat wij de
gebeurtenissen in de wereld alleen een andere loop kunnen geven door de ‘dromen
van de mens te dromen’ en niet door rationele demonstraties van syllogismen te
geven.
De Club van Rome laat zich nog steeds tezeer verblinden door de schone schijn

van de sociale wetenschappen, de ‘nieuwe barbaren’, zoals Bernard Shaw heeft
gezegd. Zij wordt zelfs nu nog gebiologeerd door systeemanalyse,
computerwetenschappen en dergelijke en bezit een grenzeloos vertrouwen in de
soevereiniteit van zulke technieken. Op de lange duur kunnen deze echter niet blijven
voldoen. Ik heb er met nadruk op gewezen dat wij ons met moeten beperken tot
‘grenzen aan de groei’ maar ook aandacht zullen moeten besteden aan ‘grenzen aan
de verspilling’ en ‘grenzen aan de verlangens’. Dit zou een constructieve studie
kunnen worden die tot de verbeelding van de mensen spreekt. Zoals Pythagoras vele
eeuwen geleden opmerkte, kunnen wij onze mo|gelijkheden pas maximaal uitbuiten
wanneer wij eerst een besef van eindigheid, in filosofische en wiskundige zin, hebben
ontwikkeld. Grenzen zijn iets anders dan beperkingen. Helaas worden de grenzen
aan de groei vaak voor beperkingen aangezien. Volgens mij getuigt het accent dat
op het hobbesiaans voortbestaan wordt gelegd van een gebrek aan visie, hoewel wij
natuurlijk inderdaad meteen toestand van schaarste worden geconfronteerd.
Wij moeten verder ook aandacht besteden aan het feit dat wij ontolo-
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gisch gezien over een overvloed aan geestelijke goederen en creatieve mogelijkheden
beschikken. Hersenonderzoek leert ons dat de mens slechts een klein deel van zijn
totale potentieel aan geestelijke vermogens gebruikt. Dat is een enorme verspilling
van het menselijk brein, van de menselijke machine. Deze situatie kan pas veranderd
worden, wanneer zich eerst een radicale omwenteling in de bestaande begrippen
heeft voorgedaan.
Zolang mensen gewoontedieren zijn en hun gedragingen slechts op navolging en

aanpassing berusten, zullen zij altijd geobsedeerd blijven door schaarste, door
onvermijdelijkheid, door onmogelijkheid. Zij zullen in dat geval altijd geneigd zijn
om in een kringetje te blijven ronddraaien. Wat een nieuwe waarheid over de wereld
lijkt, is vaak niets anders dan een neerslag van het karma. Iemand die in zijn
persoonlijk leven louter mislukkingen heeft gekend en geconfronteerd wordt met de
som van de consequenties van al zijn fouten, kan een wereldbe-schouwing creëren
die slechts een compensatie vormt voor het intense gevoel van leegte dat hij heeft
ontwikkeld. Dit geldt zowel voor groepen, voor experts, als voor maatschappijen.
Zij ondergaan allen een pijnlijke confrontatie met de Nemesis, met de
Götterdämmerung, het psychologische uitvloeisel van hun karma. Maar zij streven
ernaar om de moeilijke situatie waarin zij verkeren te sublimeren in een theorie over
de wereld. Dit is zeer begrijpelijk, en in zekere zin zelfs aandoenlijk. Het is iets
waarvoor iedereen die tot medeleven in staat is begrip zal hebben.
Er zijn momenteel echter vele jongeren die een intuïtief besef hebben over de

creatieve mogelijkheden van de mens, die niet in de taal van een mechanistisch
systeem kunnenworden uitgedrukt. Zij hebben zich nog geen vast omlijnde begrippen
gevormd, functioneren zuiver intuïtief en zijn vooralsnog niet bereid om hun gevoelens
te formuleren. Het is de taak van degenen die op de hoogte zijn van de
geestesgeschiedenis van de mens, voor niets terugschrikken en werkelijk
oorspronkelijk kunnen denken, om de intuïties die vele jongeren overal ter wereld
hebben ontwikkeld met concepten te schragen.

Gelooft u als Indiër, die zelf college geeft aan Californische studenten, dat een
dergelijke formule waarin de intuïtieve gevoelens van de jongeren tot uiting komen,
de jeugd van de hele wereld, dus ook de ontwikkelingslanden zou kunnen omvatten?
Ja, inderdaad. De psychologisch misdeelden in Californië beschikken over een
spontaan vermogen om zich met misdeelden elders in de wereld te vereenzelvigen.
Tegelijkertijd bezitten zij het Amerikaanse talent om problemen op te lossen, wat de
vervreemde jongeren overal ter wereld, en met name in de ontwikkelingslanden nog
zeer goede diensten kan bewijzen. Helaas zijn de Amerikaanse jongeren die naar het
buitenland reizen op zoek naar ‘kicks’, niet representatief voor de veel fijnzinniger
geesten hier in Californië. De pseudo-hippies buiten de Verenigde Staten verdoezelen
de diepere betekenis van wat zich hier afspeelt.
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Ik besef dat u al dat gepraat over de Derde Wereld een hoop onzin moet vinden.
Volgens mij zijn vele vertegenwoordigers zelf van wat de Derde Wereld genoemd

wordt, tot op zekere hoogte verlamd door verouderde begrippen, zoals bijvoorbeeld
statistische indices van het bruto nationaal produkt. Maar ondanks dat zijn zij zich
ervan bewust dat zij de meerderheid van de mensheid vormen en dat zij niet alleen
het recht, maar ook de mogelijkheid moeten hebben om hun eigen culturele patronen
te vormen. Dit besef leeft volgens mij het sterkst bij de Afrikaanse leden van de Club
van Rome, sterker nog dan bij de Aziaten. De Aziaten zijn door de lange periode
van geestelijke slavernij die zij hebben ondergaan er schijnbaar in geslaagd om de
Europese cultuur over te nemen. Een Afrikaan die dat zelfde probeert te doen, schept
daarmee zo'n diepe kloof tussen zichzelf en de grote massa van zijn volk, dat zijn
aangeboren zin voor waardigheid en zelfrespect hem dwingt zichzelf fundamentele
vragen te stellen. Als iemand mij vraagt waar men de komende dertig jaar het meest
enthousiast zal zijn over nieuwe ideeën, over het vooruitzicht een nieuwe samenleving
te scheppen, antwoord ik zonder meer dat dit in wat ik de EersteWereld noem, Afrika,
Azië en Latijns-Amerika zal zijn.
Deze ontwikkeling zal volgens mij echter sterk beïnvloed worden door wat zich

in respectievelijk China en India afspeelt. China en India vormen twee tegenpolen.
Bij het proces in deze landen speelt Japan echter een beslissende rol. De Japanners
hebben op het ogenblik een kritiek stadium bereikt. Uiteraard maken zij geen deel
meer uit van wat u de DerdeWereld noemt - Japan is tenslotte een van de belangrijkste
geindustrialiseerde mogendheden - maar desondanks zijn zij zich er volledig van
bewust dat zij zeer sterk van de Europeanen en Amerikanen verschillen. Vele
Japanners zouden graag voor een van beide kanten kiezen, omdat zij zich. bezorgd
afvragen of hun intermediaire positie tussen de riten van hun verleden en de riten
van de moderne wereld, tenslotte niet tot een schizoïde persoonlijkheid zal leiden.
Met andere woorden: het probleem in Japan ligt in de tegenstelling tussen riten en
vormen versus een fundamentele regeneratie of renaissance. En zelfs een Japanese
renaissance moet bereid zijn van andere culturen over te nemen, risico's te nemen
en een geheel nieuwe ideeënwereld in het leven te roepen.
In dat opzicht zijn de traditionele Europese denkpatronen, zeker op politiek

filosofisch gebied, volgens mij in een impasse geraakt. De heersende ideologieën
zijn niet meer relevant. Helaas zijn er ook buiten Europa, bijvoorbeeld in Azië en
Afrika, nog vele mensen die zich eveneens door deze verouderde ideologische
categorieën in hun visie laten beperken. Aanvankelijk probeerden zij een soort
Arabisch socialisme, Indonesisch socialisme of Indiaas socialisme te ontwikkelen,
maar al deze pogingen kwamen in laatste instantie steeds op sjablones en holle frasen
neer, omdat zij niet wisten hoe zij hun enorme behoefte aan zelfdefiniëring politiek
moesten formuleren. Dit geldt met name voor het moderne Japan, en het proces dat
zich daar afspeelt zal in een
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sterke wisselwerking komen te staan met de gebeurtenissen in China, en later ook
met de ontwikkelingen in India.

Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat India zich uiteindelijk naar de explosieve
gebeurtenissen in Japan en China zal moeten schikken.
Het kritieke punt van de Indiase ontwikkeling is in wezen de herbezinning op de

ideeën van Mahatma Gandhi. Gandhi zei dat India na zijn dood zijn ideeën geheel
zou verloochenen en verraden, maar er dertig jaar later uit pure noodzaak op terug
zou grijpen. Dit is inderdaad reeds enigermate het geval, en dit proces zal zich de
komende jaren nog versnellen.
Deze ontwikkeling kan vergeleken worden met de geschiedenis van de nationale

beweging in India. Pas toen de liberalen en de terroristen gefaald hadden, wendde
de elite, de intellectuelen zich tot Gandhi, omdat hij de enige was die de massa's
aansprak. Volgens mij zal zich op sociaal-economisch terrein een zelfde proces
ontwikkelen. India zal tenslotte tot het besef komen dat het Japanse voorbeeld alleen
kan worden nagevolgd wanneer alle traditionele waarden gemobiliseerd worden en
er nieuwe motivaties ontstaan, en wanneer India eenmaal tot het besef komt dat het
alleen maar met Gandhi's symbolen heeft gespeeld, zal het gedwongen zijn om zich
fundamentele vragen te stellen. Op dat moment zal zich pas werkelijk een revolutie
voltrekken. Het is allerminst uitgesloten dat deze een zeer radicale basis zal hebben,
en ideeën van andere bewegingen zal overnemen. Het is vooralsnog onmogelijk te
voorzien welke vorm deze omwenteling zal aannemen, maar éen van haar
uitgangspunten zal ongetwijfeld liggen in een hernieuwde belangstelling voor de
fundamentele vragen die Gandhi heeft gesteld. Deze komen in wezen neer op een
Tolstojaanse vraag, namelijk: hoeveel land heeft een mens nodig? Of: Hoeveel aardse
goederen heeft iemand nodig om een zinvol en bevredigend bestaan te kunnen leiden?

Dat brengt ons op John Platt, behaviorist en lid van de Club van Rome.
Uit de gesprekken die ik met John Platt heb gevoerd, kwam hij naar voren als een

interessante persoonlijkheid. Ondanks dat hij een behaviorist is, kreeg ik de indruk
dat hij zeer goed op de hoogte is van de nieuwe geestelijke ontwikkelingen. Hij
vertelde mij bijvoorbeeld dat hij zich zeer interesseert voor de vraag waarom een
lezing over meditatie in Michigan door drieduizend jongeren bijgewoond werd.

De invloed van het Oosten.
Ik heb er met professor Platt over gesproken hoe deze symptomen blijkbaar

aansluiten met een reeds lang in Amerika gevestigd patroon, namelijk het idee van
de Amerikaanse nomade, die huis noch haard heeft, en voortdurend voor de noodzaak
staat om zichzelf te definiëren. Het lijdt geen twijfel dat de Amerikaanse droom
berust op een impuls die niets met het huidige systeem heeft te maken. Amerikanen
nemen ondanks al hun beperkingen een unieke plaats in de wereldgeschie
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denis in. Er is waarschijnlijk geen volk geweest waarbij theorie en praktijk zo dicht
bij elkaar lagen. Vaak zijn hun ideeën niet erg goed. Vaak is hun praktijk onbeheerst,
maar zij nemen ideeën serieus. Volgens de Amerikanen hebben ideeën benen. Anders
gezegd: als zij door een bepaald idee getroffen worden, willen zij het meteen in
praktijk brengen.
Zoals u weet koketteren de meeste Europeanen alleen maar met ideeën. Hetzelfde

gold ook voor de brahmanen in India. Dit kan zelfs in een soort geestelijke onanie
ontaarden, waarbij mensen zich aan ideeën overgeven zonder dat dit enige
consequenties voor hun gedragspatroon heeft. Het nauwe verband dat in Amerika
tussen theorie en praktijk bestaat, is daarentegen uitermate belangrijk, omdat het een
dimensie vormt van de huidige omwenteling die zich bij de jongeren voltrekt.
Waar komt deze omwenteling in feite op neer? Over deze vraag heb ik lang

nagedacht. Het is geen institutionele revolutie of een revolutie in de natuur van de
mens. Van een dramatische verandering in de menselijke aard bespeur ik niets. Zij
heeft een veel subtieler karakter. Zij speelt zich namelijk af in de relaties tussen de
mens en zijn instellingen en daarnaast vooral in de primaire betrekkingen tussen de
mensen onderling. Het is een streven naar rolflexibiliteit, normrelativiteit en een
onvoorwaardelijk open staan voor elkaar.
Neem bijvoorbeeld het wrede en absurde beoordelingssysteem dat op scholen en

universiteit geldt. Voor iedere leerling of student komt het moment dat hij zich óf
moet conformeren óf moet terugtrekken. Uiteraard is er nog een derde manier,
namelijk om het beoordelingssysteem te laten voor wat het is en er zoveel mogelijk
proberen boven te staan. De jongeren ontdekken hoe zij onafhankelijk van vaste
rolpatronen met elkaar om moeten gaan. Deze volstrekt nieuwe opvattingen en deze
kritische distantie ten opzichte van alle gevestigde instellingen zijn psychologisch
gezien van het allerhoogste belang.
De Club van Rome bestaat voornamelijk uit mensen van de oudere generatie die

nog volledig vertrouwen op institutionaliseringen. Dit vindt zijn oorsprong in de
nasleep van de Tweede Wereldoorlog, het streven naar megalopolis, een soort
wereldregering. Dit vertrouwen in institutionaliseringen is volledig misplaatst. Ik
geloof niet dat de huidige revolutie tot nieuwe instellingen zal leiden. Ik ben er zelfs
van overtuigd dat de revolutie, wanneer dat wel het geval is, tot mislukken gedoemd
is. Het gaat namelijk om een geheel nieuwe aanpak, en deze hoeft niet altijd in vaste
formules te worden neergelegd. Om dit in filosofische termen te formuleren: wij
moeten meer aandacht gaan schenken aan de informele logica van de menselijke
communicatie - alles wat wij bijvoorbeeld in een gesprekmet onze blikken en gebaren
tot uiting willen brengen en dat niet geheel in de dichotomie waar of niet waar kan
worden ingepast.

Of in computertaal kan worden weergegeven. Maar om nog eens terug te komen op
de ‘revolutie’ waar u over sprak - welke rol kan een
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diepere betrokkenheid van de geest daarbij spelen? Margaret Mead heeft mij de
jaren zeventig van deze eeuw omschreven als het decennium van de hersens. Hoe
kunnen wij de paar miljard mensen die de komende jaren geboren zullen worden
opvangen, zolang wij niet nauwkeurig weten hoe onze hersens functioneren? Ik
bedoel, afgezien van het afschaffen van het huidige beoordelingssysteem.
Inderdaad. Wij hebben de afgelopen vijftig jaar misschien wel meer gegevens over
het menselijk brein verzameld dan in alle vorige eeuwen bij elkaar, maar ondanks
dat beschikken wij nog steeds niet over een nieuwe theorie. Wij gaan nog steeds
volgens zeventiende-eeuwse begrippen te werk. In Californië en overal in de
Verenigde Staten en Canada verrichten jongeren pionierswerk op het gebied van
nieuwe vormen van creativiteit en verruiming van het bewustzijn. Zij doen serieuze
pogingen om te mediteren en ondanks de vele fouten die zij bij hun experimenten
maken, leren zij iets over het menselijk denkvermogen, over de creatieve verbeelding,
de Kriyashakti, zoals het in de Indiase traditie bekend staat.
Waar de Amerikaanse jeugd momenteel mee bezig is, staat in direct verband met

de Japanse successen en de toekomst van Azië als geheel. Hoe meer ik over de
ontwikkelingen in Japan nadenk, des te duidelijker zie ik in dat de Japanners meer
hebben gedaan dan alléenmaar de Amerikaanse wijze van leven en werken imiteren.
Japanners hebben altijd een zekere gave tot het creëren van beelden gehad, vooral
tot het creëren van beelden die de wil vrijmaken. Ongetwijfeld zijn er vele Japanners,
die zich dit niet van zichzelf bewust zijn. Ook zij zijn voor het grootste deel door
illusies bevangen. De vraag waar het dan ook om gaat is, welk volk in Azië of elders
in de wereld erin slagen zal om zich in zeer hoge mate van zichzelf bewust te worden.
Intellectueel gezien komt dit neer op het vermogen om vele verschillendemetafysische
gezichtspunten tegelijkertijd in te nemen. Zoals Kant eens in een artikel over de
toekomst van demetafysica suggereerde, zijn er misschien wel evenveel metafysische
kaders als gemoedsgesteldheden - een opvatting die overigens niet met de rest van
de kantiaanse wijsbegeerte in overeenstemming is.
Ik geloof dat de mens van de toekomst de wereld op vele verschillende manier zal

kunnen beschouwen: als freudiaan, als nietzscheaan, als marxist, als zen-boeddhist,
enzovoort. Als de mens van de toekomst in staat is om de wereld vanuit verschillende
perspectieven te zien, leert hij ook van het ene begrip naar het andere over te gaan,
vooral als hij zich aan systematische meditatie overgeeft. De sociale wetenschappen
concentreren zich nog steeds uitsluitend op aanpassing aan verandering. Zij bieden
geen basis voor het begrijpen van continuiteit. Wat is de rode draad die door het
leven van de mens loopt? Hier kan de traditionele wijsheid van het Oosten misschien
een antwoord geven. Krishna zei in de Gita dat ieder mens moet mediteren over
geboorte, dood, ziekte, verval en dwalingen. Voor Plato is iemand pas een filosoof
en heeft hij de wijsheid pas werkelijk lief, wanneer hij zijn vrees voor de dood
overwint. Dit is een kwestie die een steeds belang-

Willem Oltmans, Grenzen aan de groei (deel 2)



189

rijker plaats inneemt in de context van een collectieve psychose, de verzwakking
van de wil, een punt dat de levenden van de doden scheidt. Het zal er steeds meer
om gaan wie te midden van de turbulente veranderingen van deze tijd de continuïteit
van zijn bewustzijn welbewust weet te herwinnen.
Dit probleem treedt vooral in de Verenigde Staten op, omdat het bewustzijn daar

momenteel door het enorme aantal indrukken in ernstige mate gefragmenteerd wordt.
Het is voor Amerikanen langzamerhand onmogelijk om zich nog iets te herinneren.
Zelfs de moraal verliest zijn zin omdat niemand meer weet wat hij een week eerder
beloofd heeft. Dit dwingt de mensen om naar een radicale oplossing te zoeken, omdat
de continuïteit van het bewustzijn niet op normale manier is te herwinnen. Ik krijg
de indruk dat de Amerikanen min of meer gedwongen worden om op dit gebied
pioniersarbeid te verrichten. Maar te zijner tijd zullen en moeten deze activiteiten in
wisselwerking komen te staan met de nog niet aangeboorde wijsheid van India,
China, Japan en elders. Wij zullen nog voor zeer verrassende ontwikkelingen komen
te staan.

Dit zou er dan belangrijk toe kunnen bijdragen om de welvarende landen werkelijk
in contact te brengen met de volkeren van Azië, Afrika en Latijns-Amerika.
Het zou er in zeer belangrijke mate toe kunnen bijdragen. Het zou tevens inhouden

dat de mens over het vermogen beschikt om de geloofwaardigheid te erkennen van
iemand die dit nieuwe bewustzijn verworven heeft, zonder signalen of aansporingen
van buitenaf. De menselijke geest bevat nog vele onbewuste sporen die soms zeer
subtiel kunnen zijn. Wij weten tegenwoordig dat een Indiër nog niet door de Indiase
cultuur geïmpregneerd hoeft te zijn. Een Japanner hoeft nog niet iets van het
zen-boeddhisme te weten. Maar ondanks dat conditioneren raciale tradities subtiele
vormen van racisme, compenserend messianisme, een streven naar onmiddellijke
verlossing en het zoeken naar iemand die boete doet voor allen. Deze concepten
worden echter steeds meer aangetast, omdat er een nieuw type mens ontstaat. Een
mens die in eigen behoeften kan voorzien, die niet op onmiddellijke verlossing uit
is, die niet wil dat anderen boete voor hem doen. Deze nieuwe mens is op zoek naai
de rode draad in het menselijk leven, naar wat in oude boeken, ‘de lijn van de
meditatie over het leven’ genoemd wordt. Ik geloof dat individuen die daartoe in
staat zijn en bovendien een doeltreffende rol in de samenleving weten te spelen, de
werkelijke pioniers van de maatschappij van morgen zullen zijn.
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A. Efremov

Alexander J. Efremovwerd in 1921 in de Sowjet-Unie geboren. Hij volgde
aanvankelijk in Moskou het instituut voor de studie van vreemde talen. In
de jaren 1960 en 1961 maakte hij deel uit van de redactie van het tijdschrift
Za Rubjezom (Van over de grens). Van 1961 tot 1965 bekleedde hij een
functie bij de internationale journalistenorganisatie, terwijl hij later
bestuurslid van de journalistenbond van de Sowjet-Unie werd. In 972 werd
Efremov secretaris van de hogeschool voor het opleiden van functionarissen
der nationale vakcentrale van de Sowjet-Unie. Nadien promoveerde hij in
de geschiedenis. Momenteel is hij voorzitter van de raad voor openbare
voorlichting, een instelling van de Sowjet-vredesraad. Hij schreef onder
meer Achter de schermen van beperkte oorlogen, Het bruine gevaar en
Europa en het kernwapen.

Hoe interpreteert de Sowjet-Unie het woord ‘ontspanning’?
Met ‘ontspanning’ bedoelen wij uiteraard het verminderen van de internationale
spanningen waardoor de mogelijkheid van een militaire confrontatie afneemt. Dit is
het belangrijkste aspect. Daarnaast bedoelen wij met ‘ontspanning’ de ontwikkeling
van een zo breed mogelijke samenwerking op cultureel, economisch
wetenschappelijk-technologisch en cultureel terrein. Ontspanning kan niet beperkt
worden tot het beëindigen of het verzwakken van een militaire confrontatie alleen.
Om volledig, duurzaam en bovendien onherroepelijk te zijn moet zij hand in hand
gaan met een toenemende sfeer van vertrouwen tussen staten en naties. Daarom zijn
wij van mening dat de voornaamste basis van de ontspanning allereerst in de
uitbreiding van deze samenwerking gezocht moet worden. De ervaringen van de
afgelopen jaren tonen aan dat groeperingen die een dergelijke opvatting huldigen
meer succes boeken, dan die welke nog steeds geloven dat het noodzakelijk is om
met ontspanning op militair gebied te beginnen. De ervaring leert dat een zuiver
militaire vrede zonder voldoende politieke voorbereiding en zonder een sfeer van
vertrouwen, onvoldoende basis voor ontspanning biedt. We zijn reeds eerder getuige
geweest van enkele gevallen van eenzijdig troepenverminderingen, maar doordat de
politieke conflicten nooit uit de weg waren geruimd, namen de spanningen altijd
weer snel toe, met het gevolg dat het militaire budget opnieuw snel steeg. Deze
ervaringen tonen duidelijk aan hoe belangrijk het is om omstandigheden te creëren
die de mogelijkheid uitsluiten dat er escalerende militaire conflicten of spanningen
optreden die tot een gewelddadige uitbarsting tussen twee of meer staten zouden
kunnen leiden. Daarom hechten wij zoveel waarde aan bepaalde internationale
principes, zoals erkenning van bestaande grenzen, het uitbannen van geweld of het
dreigen ermee, bilaterale samenwerking die beide partijen ten goede komt en nog
aan vele andere beginselen, die hun neerslag hebben gevonden in de verdragen die
de Sowjet-Unie met de Verenigde Staten, Frankrijk, de Duitse Bondsrepubliek en
een aantal andere landen gesloten heeft. Als deze principes nu alleen maar niet als
stukjes papier,
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als woorden zonder inhoud worden beschouwd, maar ook werkelijk deel zouden
gaan uitmaken van de psychologie, niet alleen van de staten in kwestie, maar van
alle landen, lijkt de mening gerechtvaardigd dat het voortduren van een werkelijke
ontspanning verzekerd is.
Voor wij aan dit gesprek begonnen vroeg u mij, wat wij dachten van de recente

gebeurtenissen toen de Verengde Staten in oktober 1973, na het uitbreken van de
vijandelijkheden in hetMidden-Oosten, eenmilitaire staat van alarm of een verhoogde
staat van paraatheid van de Amerikaanse strijdkrachten afkondigde, wat ook een
eventueel gebruik van kernwapens inhield. In die dagen woonde ik een
wereldvredesconferentie in Moskou bij. Ik sprak hier met vele collega's, vooral uit
de Europese landen, omdat ik deel uitmaakte van de Europese veiligheidscommissie,
die uit vierhonderd vertegenwoordigers bestond. De afgevaardigden tot deze
conferentie kwamen voornamelijk uit de Europese landen, maar daarnaast ook uit
Latijns-Amerika, Afrika en Azië. Toen wij over deze Amerikaanse actie spraken,
kreeg ik de indruk dat iedereen zich hoogst ongerust over deze situatie maakte. Het
behoeft geen betoog, dat een dergelijke actie allerminst in overeenstemming is met
een algehele sfeer van ontspanning. Maar daarnaast is er nog iets. Ik geloof niet dat
deze theorie tot de officiële pers is doorgedrongen, maar persoonlijk ben ik van
mening dat dit optreden van de Amerikaanse regering in nauw verband stond met
de binnenlandse situatie, met name met de Watergate-affaire. De positie van de
president was in die tijd bijzonder ingewikkeld. Hij achtte het wellicht noodzakelijk
om de aandacht van het publiek af te leiden van de uiterst gecompliceerde situatie
die zich op dat moment ontwikkeld had en de uitgebreide kritiek die op hem werd
geuit. Het publiek hield zich in die dagen vooral bezig met de kwestie van de
geluidbandjes en de consequenties die dit voor de positie van de president had. Op
grond daarvanmaakte ik me wat dat betreft niet erg ongerust. Maar waar het uiteraard
om gaat is dat zich een situatie had kunnen ontwikkelen, die geheel in strijd was met
de bedoelingen die de Amerikaanse regering bij deze afkondigen van de staat van
alarm had. We mogen niet vergeten dat onder dergelijke omstandigheden processen
in werking kunnen treden, die een effect hebben dat volledig verschilt van de
oorspronkelijke oogmerken van de regering in kwestie. In dat geval kan er een zeer
gevaarlijke situatie ontstaan, die onverwachts kan uitmonden in een conflict dat onze
hele beschaving kan vernietigen. Daarom zijn dergelijke experimenten uitermate
riskant. En ongeacht de reden waarom de Amerikaanse regering het nodig vond om
de staat van alarm af te kondigen, was deze actie natuurlijk een zeer ernstige
bedreiging voor de wereldvrede. Het is volledig begrijpelijk dat de Europese landen
zich zorgen maakten over het feit dat zij in deze kwestie niet geraadpleegd werden.
U weet waarschijnlijk even goed als ik dat de bondgenoten van de Verenigde Staten
pas's ochtends op de hoogte werden gesteld van het feit dat de Amerikaanse
strijdkrachten in een verhoogde staat van paraatheid waren gebracht, terwijl de staat
van alarm al enige tijd voor deze mededeling was afgekondigd. Ik had er volledig
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begrip voor dat de Westeuropese gedelegeerden op deze conferentie in Moskou zich
hierover verbaasden. Zij achtten het zéer vreemd dat zo'n uitermate belangrijk besluit
genomenwerd, zonder partners als EdwardHeath,Willy Brandt of Georges Pompidou
zelfs telefonisch te raadplegen. Het is tenslotte geen kleinigheid wanneer de grootste
militaire mogendheid ter wereld met bases overal over de aardbol verspreid, in staat
van alarmwordt gebracht. De gebeurtenissen tijdens het conflict in hetMidden-Oosten
toonden dan ook voor de zoveelste maal aan hoe belangrijk het is, omstandigheden
te creëren die een herhaling van een dergelijke actie onmogelijk maken.

Norbert Wiener heeft eens geschreven, dat er geen sprake van vooruitgang kan zijn
wanneer de juiste informatie ontbreekt. In het Westen is men van mening dat
ontspanning met name een grotere mate van uitwisseling op cultureel, en vooral
informatief niveau zou moeten inhouden. Dit betekent niet alleen toernees van het
Bolsjoi-theater, maar ook bijvoorbeeld vrije circulatie van publiciteitsmedia. Als ik
inMoskou ben kan, ik ommaar iets te noemen, geen niet-communistische buitenlandse
kranten krijgen, zoals de New York Times, Le Monde of de Nieuwe Rotterdamse
Courant.1

Actieve culturele uitwisseling is een uiterst belangrijke factor voor ontspanning
en een hechtere samenwerking tussen verschillende staten. Wat dat betreft is het
Sowjet-publiek volledig voorstander van een zo groot mogelijke uitbreiding van de
culturele samenwerking tussen zo groot mogelijke groepen van de bevolking; tussen
wetenschapsmensen, schilders, schrijvers, dichters, enzovoort. Ik geloof dat wij in
dat opzicht beiden optimistisch zijn en verwachten dat de situatie zich zal ontwikkelen
op een wijze die de vrede dient. We hebben echter ook bepaalde twijfels, en ik geloof
dat het goed is als het Westen daar begrip voor heeft. In de Sowjet-Unie hebben wij
bepaalde tradities bij de opvoeding van onze kinderen en de vorming van onze
samenleving. Het spreekt vanzelf dat er mensen in ons land zijn die zich ongerust
maken bij de idee dat er misschien propaganda over de grenzen komt die de zedelijke
standaard van onze bevolking zou kunnen verlagen. Dat willen wij met alle kracht
voorkomen. Wij zijn ons bijvoorbeeld zeer bewust van de gevaren van de drug-rage,
die wij op het ogenblik in andere landen kunnen waarnemen. Hetzelfde geldt voor
gangsterpraktijken in al zijn verschillende vormen. Er zijn vele bevliegingen onder
de jongeren, die wanneer zij ook tot ons land zouden doordringen, tot hoogst
ongewenste gevolgen voor onze samenleving zouden kunnen leiden. Wij zijn ook
gekant tegen de verspreiding van pornografie, die in sommige landen in overvloedige
mate voorhanden is. Wat dat betreft hebben wij onze eigen tradities. Wanneer wij
spreken over waarborgen bij een volledige uitwisseling van informatie met het

1 Tijdens het bezoek van de minister van Buitenlandse Zaken, Max van der Stoel, aanMoskou
in april 1974, was het inderdaad mogelijk deHerald Tribune in het Intourist Hotel inMoskou
te verkrijgen.
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Westen, of wanneer wij de resterende vragen vanuit dit gezichtspunt benaderen,
zonder daarbij het geheel uit het oog te verliezen, geloof ik dat wij tot een oplossing
zullen kunnen komen die zowel de belangen van humanistische idealen dient als de
belangen van een verdere ontwikkeling van onze beschaving.

Ik krijg de indruk dat er in de Sowjet-Unie veel meer uit het Westen afkomstig,
materiaal wordt gedrukt, bijvoorbeeld in de vorm van boeken, dan andersom. U hebt
onlangs in Moskou een instelling voor copyright in het leven geroepen die ons een
stap dichter bij de uitwisseling van wederzijdse publikaties zou kunnen brengen.
Deze nieuwe instelling wordt geleid door een oude vriend van mij, Boris Pankin.

Evenals ik was hij vroeger journalist. Ik heb deze zaken uitgebreid met hem
besproken, en geloof daarom dan ook dat het in het leven roepen van een nieuwe
instelling voor copyright in de Sowjet-Unie, de uitwisseling op literair gebied tussen
ons land en het Westen ten goede zal komen. Ongetwijfeld zal er ook meer orde
komen in eventuele literaire aanspraken van beide partijen, terwijl bovendien de
informatie over nieuwe publikaties zowel in de Sowjet-Unie als in het Westen
verbeterd zal worden. Ik geloof dat er op deze wijze heel wat bereikt kan worden.
Vorig jaar werd er een boek van mij gepubliceerd, getiteld Europa en kernwapens.

Het verscheen bij een Moskouse uitgeverij. Maar onlangs ontving ik een exempaar,
dat door de Amerikaanse regering via het ministerie van Handel in Washington D.C.
uitgegeven was. Het bevatte de volledige tekst van zo'n 400 bladzijden. Het boek
werd verspreid in de vorm van fotokopieën. Het feit, dat wij geen
copyright-overeenkomsten met het Westen hebben, maakt het blijkbaar onmogelijk
om mijn boek daar op normale wijze te publiceren. Daarom gebeurt dat nu op een
semi-illegale manier, als ik dat zo mag noemen. Volgens mij zou het van groot belang
kunnen zijn wanneer de opvattingen van onze wetenschapsmensen op grotere schaal
in het Westen bekend raakten, zodat wij ekaar beter zouden kunnen begrijpen.

Evenals er in ons deel van de wereld venwarring bestaat over de vraag wat ‘détente’
voor de Sowjet-Unie betekent, zijn er ook vele interpretaties van de betekenis die uw
volk en uw regering aan de term ‘concrete vreedzame coëxistentie’ toekennen.
Dat staat zonder meer vast. Wij zijn van mening dat er in elke maatschappij altijd

een zekere strijd heerst tussen verschillende groepen en klassen - de hele geschiedenis
van de mensheid toont aan dat er altijd zo'n strijd geweest is. Deze zal ongetwijfeld
ook in de toekomst niet ophouden. Met vreedzame coëxistentie bedoelen wij dat er
twee soorten staten zijn, elk met een verschillende maatschappelijke structuur. In
het ene systeem - dat van de kapitalistische staten - zijn de produktiemiddelen in
particuliere handen, terwijl er in het andere systeem - het socialistische - voorrang
wordt verleend aan het gemeenschappelijk bezit van produktiemiddelen. Dit is het
voornaamste verschil tus-
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sen beide stelsels. Wij zijn van mening dat vreedzame coëxistentie moet inhouden
dat elk land en elk van beide systemen zich in vrede verder kan ontwikkelen, waarna
de toekomst zal uitwijzen welke structuur de beste vooruitzichten biedt of welke
structuur in de loop van deze vreedzame concurrentiestrijd de overhand zal krijgen.
Denken wij aan de geschriften van Lenin, de stichter van onze staat, dan zien wij dat
Lenin van mening was dat wij door onze economische politiek, door onze
economische prestaties een voorbeeld moesten stellen. Dit doel heeft onze
voornaamste aandacht, omdat wij hiermee een hogere levensstandaard en een grotere
bevrediging van de culturele en geestelijke behoeften van onze bevolking beogen.
Wanneer onze successen op dit gebied groot genoeg zullen zijn - en daar zijn wij
van overtuigd - zal dat volgens ons een daaraan evenredig effect hebben op de staten
die nog steeds een kapitalistische structuur bezitten. Het is geen toeval dat waar je
ook kijkt, in Latijns-Amerika, Afrika of Azië, de ontwikkelingslanden overal naar
staatseigendom van de produktiemiddelen streven. Op deze wijze wordt er een solider
basis voor de ontwikkeling van de economie gecreëerd, waardoor bijvoorbeeld
economische crises voorkomen kunnen worden.
Wij zijn van mening dat vreedzame coëxistentie in de allereerste plaats moet

betekenen, dat elk systeem gelegenheid krijgt om zich op zijn eigen wijze te
ontwikkelen en op die manier kan aantonen hoe het de doeleinden kan verwezenlijken
die ik zoëven genoemd heb: een hogere levensstandaard voor de hele bevolking en
de bevrediging van al haar behoeften. Wij zijn tegen het exporteren van revolutie,
en ook tegen het exporteren van contrarevolutie.
Internationale ontspanning staat in zoverre in verbandmet vreedzame coëxistentie,

dat wij van mening zijn dat deze ontspanning een van de belangrijkste factoren is
die een vreedzaam naast elkaar bestaan mogelijk maakt. Maar het zij nogmaals
gezegd: deze ontspanning moet meer zijn dan alléen maar een verminderde militaire
confrontatie, het moet ook een zo groot mogelijke uitbreiding inhouden van de
samenwerking op velerlei gebied, zoals economie, wetenschap, technologie en cultuur.

Omop het onderwerp van ontspanning terug te komen: de huidige secretaris-generaal
van de N.A.V.O., mijn zeer gewaardeerde landgenoot en vroegere minister van
Buitenlandse Zaken Joseph Luns, wees in een interview met het Amerikaanse
tijdschrift Newsweek in 1972 andermaal op de verschillen in opvatting die over de
term ‘vreedzame coëxistentie’ bestaan. Hij zei, dat de Sowjet-Unie weliswaar over
vrede spreekt, maar in feite alleen maar in oorlog is geïnteresseerd. Dit is met andere
woorden de mening van de hoogste N.A.V.O.-functionaris. Zijn dit dan alleen maar
bakerpraatjes?
De opvattingen van mr. Luns zijn uiteraard niets nieuws. Ik herinner mij dat zijn
voorganger, Manlio Brosio, aan de vooravond van zijn afscheid, letterlijk hetzelfde
zei. In mijn boek Europese veiligheid en de N.A.V.O., dat naar ik hoop in 1974
gepubliceerd wordt, ga ik uitgebreid
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op deze kwestie in, met name op de uitspraken van Brosio, die de mythe van de
Sowjet-dreiging tamelijk uitvoerig heeft geformuleerd. Deze mythe heeft in de
geschiedenis van de N.A.V.O. altijd een belangrijke rol gespeeld, is het meest centrale
dogma geweest, en heeft de mogelijkheid geschapen om bepaalde ideeën in de
N.A.V.O. door te voeren. De lessen die de geschiedenis wat dat betreft leert, zijn
volgens mij zeer onthullend. Het komt mij voor dat telkens wanneer er sprake van
was om de bewapeningswedloop te verminderen, de mythe van de bedreiging die de
Sowjet-Unie zou vertegenwoordigen, nieuw leven werd ingeblazen. Aan het einde
van de eerste fase van de Koude Oorlog - ik bedoel aan het eind van de ongunstige
ontwikkelingen in het begin van de jaren vijftig - toen er wel gesuggereerd werd dat
de Sowjet-Unie Europa op elk moment kon gaan aanvallen, beweerde generaal Loris
Norstad in januari 1951 dat het niet de vraag was of er oorlog zou komen, maar in
welke maand van het jaar 1951 deze oorlog zou uitbreken. De opperbevelhebber van
de N.A.V.O. liet er met andere woorden geen twijfel over bestaan welk standpunt hij
huldigde. Ik herinner mij ook de uitspraken van Thomas K. Finletter, de Amerikaanse
minister van Luchtvaart, die zijn boek Power and Politics in dezelfde geest begon.
Hij schreef dat de dag niet ver meer was dat de Sowjet-Unie over voldoende bommen
en vliegtuigen zou beschikken om een verrassings- aanval op de Verenigde Staten
uit te voeren, en vele steden en het grootste deel van de Amerikaanse industrie te
vernietigen. De onjuistheid van deze uitspraken werd later uiteraard aangetoond.
Maarschalk Montgomery, plaatsvervangend opperbevelhebber van de N.A.V.O., gaf
in april 1959 toe dat de Sowjet-Unie niet van plan was om het Westen aan te vallen,
maar dit werd alleen maar in zeer algemene zin geformuleerd. Ondertussen stegen
de militaire uitgaven van de N.A.V.O.-landen tussen 1949 en 1954 van 18,7 miljard
tot 56,3 miljard dollar. Met andere woorden: zij stegen binnen een tijdperk van vijf
jaar met meer dan 200 procent. De mythe dat de wereldvrede door het Oostblok
bedreigd werd, zou in het begin van de jaren zestig opnieuw op grote schaal
gelanceerd worden. Zo herinneren wij ons bijvoorbeeld het N.A.V.O.-congres in Oslo
in 1961, waarop het gerucht verspreid werd dat de communistische landen een aanval
voorbereidden. Dit leidde tot een oproep de bewapeningswedloop te versnellen. In
de jaren zestig namen de N.A.V.O.-bewapeningsuitgaven nogmaals met zo'n tien
miljard dollar toe. Later gaf Robert McNamara toe dat deze escalatie op niets
gebaseerd was, omdat de gegevens over de militaire projecten van de Sowjets, die
de rechtvaardiging voor de intensivering van de bewapeningswedloop moesten zijn,
volledig onjuist waren. De hele zaak was van het begin tot het einde een
weloverwogenmystificatie geweest.Wat nu de uitspraken van Luns betreft: uiteraard
beweert hij niet meer dat de Sowjet-Unie de wolf is die op het punt staat het kleine
Roodkapje, Europa, aan te vallen. Dit zou al te ongeloofwaardig zijn. De bewering
dat de Sowjets een bedreiging vormen, wordt nu in een verhulder vorm ingekleed,
namelijk door te verklaren dat de Sowjet-Unie naar een situatie streeft waarin haar
invloed zich geleidelijk over
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heel Europa kan verspreiden.Wat dat betreft zijn vooral de opvattingen van het Britse
ministerie van Oorlog interessant. Volgens een theorie van Peter Blaker wil de
Sowjet-Unie geen normale betrekkingen met de kapitalistische landen onderhouden,
omdat zij geen perspectieven ziet in een economische oorlog met het Westen en het
bestaan van de westelijke samenleving daarom niet kan dulden. Dit moet dan tot de
conclusie leiden dat de Sowjet-Unie meer ziet in het gebruik van geweld, met andere
woorden, dat de bedreiging die de communistische landen uitoefenen vooral op
militair gebied ligt. Dit zou dan weer inhouden dat de Sowjet-Unie allerlei fantastische
bedoelingen zou hebben en een enorm militair potentieel aan het opbouwen is. Ik
zou het zeer op prijs stellen wanneer het Westen dergelijke uitspraken met wat meer
objectiviteit zou beschouwen, want ondanks alle lessen van het verleden die aantonen
dat de gegevens over de militaire programma's van de Sowjet-Unie voortdurend
vervalst worden, gaat dit bedrog nog steeds door. Zo liet president John F. Kennedy,
toen hij zijn intrede in hetWitte Huis deed, bijvoorbeeld de door de N.A.V.O. verstrekte
gegevens controleren. Deze gaven namelijk aan dat de Sowjet-Unie veel meer troepen
onder de wapenen had dan de N.A.V.O.-landen, namelijk zo'n 175 à 200 divisies.
Robert McNamara, de nieuweminister van Defensie, stelde een onderzoek in en kon
Kennedy toen meedelen dat het aantal divisies waarover de Sowjet-Unie beschikte
in werkelijkheid half zo groot was. De laatste tijd wordt er opnieuw gesproken over
de gigantische militaire programma's van de Sowjet-Unie, over een enorme
bewapeningswedloop, enzovoort. Zelfs in vergelijking met de doorgaans verkeerde
interpretaties, zijn dit volledig fantastische bakerpraatjes. Zo wordt er bijvoorbeeld
beweerd, dat de militaire uitgaven van de Sowjet-Unie in het jaar 1972 niet minder
dan 77miljard dollar bedroegen. Dit cijfer werd onder meer door het London Institute
for Strategic Studies genoemd. Dit zou betekenen dat de Sowjet-Unie meer geld aan
bewapening besteedde dan Amerika, hoewel het algemeen bekend was dat de
Verenigde Staten in het jaar 1972 79 miljard dollar aan militaire uitgaven hadden
gespendeerd. In werkelijkheid gaf de Sowjet-Unie volgens de jaarlijkse begroting
maar 17,9 miljard aan Defensie uit. Het belangwekkende is daarbij dat zelfs uit de
militaire rapporten in de westerse pers blijkt, dat deze cijfers grove vervalsingen zijn.
Zo keek ik onlangs naar aanleiding van een artikel dat ik aan't schrijven was, de
Military Review door, en las daarin dat dit zeer gezaghebbende tijdschrift tot de
conclusie was gekomen dat de militaire uitgaven van de N.A.V.O.-landen twintig
procent hoger lagen dan die van de landen van het Warschaupact, terwijl het aantal
N.A.V.O.-divisies eveneens groter was dan dat van de Sowjet-Unie en haar
bondgenoten. Hieruit blijkt wel dat beweringen dat de Sowjet-Unie over een veel
groter militair potentieel beschikt, en daardoor een bedreiging voor de veiligheid van
het Westen vormt, of dat de Sowjet-politiek van ontspanning erop gericht is om zich
ondertussen extra te bewapenen, zelfs in militaire kringen van een aantal westerse
landen af en toe als absurd en in strijd met de werkelijke feiten, worden bestempeld.
Ik begrijp
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uiteraard waarom iemand als Luns tot een dergelijke uitspraak komt: hij wil tot elke
prijs bereiken dat de escalatie van de militaire uitgaven in het Westen gehandhaafd
blijft. Ik zou er bijvoorbeeld op kunnen wijzen dat toen generaal Andrew J.
Goodpaster, opperbevelhebber van de N.A.V.O. in 1970 beweerde dat de Sowjet-Unie
een enorme militaire macht in Europa opbouwde en er op aandrong de
bewapeningswedloop te hervatten, de militaire uitgaven onmiddellijk opliepen. In
het jaar 1971 stegen de militaire uitgaven van de Europese landen met 1,3 miljard
dollar. In 1972 nog eens met 5,4 miljard vergeleken bij het vorige jaar. Uit deze
cijfers blijkt duidelijk dat een sterke stijging van de militaire uitgaven vergezeld gaat
van een propagandacampagne over een vermeende bedreiging van Sowjet-zijde.
Naar aanleiding hiervan kunnen we zeggen dat het iedere gezagsdrager uiteraard vrij
staat om te zeggen wat hij wil, maar dat we de werkelijke feiten nooit uit het oog
mogen verliezen. Deze feiten spreken namelijk duidelijke taal. Dat de Sowjet-Unie
naar concrete ontspanning streeft blijkt zonneklaar: niet alleen uit officiële uitspraken
van de Sowjet-regering, maar ook uit vele concrete stappen, zoals het sluiten van
overeenkomsten over de beperking van het gebruik van strategische kernwapens, de
recente voorstellen tijdens de ontwapeningsconferentie in Wenen, het voorstel dat
alle permanente leden van de Veiligheidsraad hunmilitaire uitgavenmet tien procent
zullen verminderen, en vele andere voorstellen die eveneens gericht zijn op het
bevorderen van de ontspanning op militair terrein. Wat de bewering over de
vermeende Sowjet-bedreiging betreft - de geschiedenis heeft al lang geleden
aangetoond dat dit een propagandistische dekmantel is voor de voortzetting van de
bewapeningswedloop. Ik geloof dat we zeer nuchter, geduldig, realistisch en rustig
moeten streven naar succesvolle onderhandelingen over militaire ontspanning en
naar ontwikkeling van wederzijdse samenwerking op verschillende gebieden. Op
die manier zal de invloed van demythe van de Sowjet-bedreiging op het grote publiek
eveneens afnemen.

Westelijke kringen wijzen er voortdurend op dat Moskou bij de
ontwapeningsonderhandelingen geen bonafide bedoelingen heeft, omdat uw land
bijvoorbeeld geweigerd heeft de vroegere secretaris-generaal van de N.A.V.O.,Manlio
Brosio, als speciale afgezant voor besprekingen op dit gebied te ontvangen. Zou u
kunnen zeggen wat u als wetenschapsman hier persoonlijk van denkt?
Dat zal ik doen. Brosio is iemand die praktisch altijd twijfels heeft geuit over de
oprechtheid van de Sowjet-Unie inzake ontspanning, die onze regering altijd
beschuldigd heeft van onwil om een werkelijk begin met een
vreedzaam-naast-elkaar-bestaan te maken, die altijd een van de drijvende krachten
achter de bewapeningswedloop is geweest en die alles heeft gedaan om de vicieuze
cirkel van militaire uitgaven te bestendigen. En wanneer zo iemand als
vertegenwoordiger van het Atlantische blok wordt uitgezonden, twijfelt onze regering
er volgens mij met recht aan of een dergelijke missie wel met serieuze bedoelingen
is opgezet en kans van slagen heeft. Dit is éen kant van het pro-
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bleem, de kant die in direct verband staat met de persoon van de afgezant. Maar er
is nog een ander aspect. Wij zijn namelijk van mening dat besprekingen over
troepenverminderingen geen prerogatief is dat de bestaande blokken voor zichzelf
kunnen opeisen. Er zijn zo'n vijftien staten in Europa die noch lid zijn van de N.A.V.O.,
noch van hetWarschaupact. Besprekingen achter de rug van deze landen om, zouden
ongetwijfeld aanleiding tot bezwaren van hun kant geven, en dit zou het algemene
klimaat alleen maar verslechteren. Persoonlijk ben ik van mening dat deze twee
redenen overtuigend genoeg zijn.

Gelooft u niet dat er, gezien de energiecrisis en de algemeen economische problemen
waarmee de wereld geconfronteerd wordt, aan ontwapening de allerhoogste prioriteit
moet worden toegekend, om zo te voorkomen dat de mensheid jaarlijks meer dan
200 miljard aan vernietigingswapens verspilt?
De huidige energiecrisis in het Westen dwingt vele mensen er ongetwijfeld toe om
over een groot aantal dingen te denken, vooral over de vraag hoe de toekomst zich
zal ontwikkelen. Uiteraard is een van de eerste en belangrijkste stappen om deze
crisis te overwinnen, de beeindiging van de militaire confrontatie en de vermindering
van de bewapeningsuitgaven. Dit kan tot enorme besparingen leiden. Want wij zijn
ons er wel van bewust dat jaarlijkse bewapeningskosten de 200 miljard dollar
overschrijden. Wanneer dit geld aan vreedzame ontwikkeling werd besteed, zou het
ongetwijfeld mogelijk zijn om de bestaande hulpbronnen op aarde ten volle te
benutten. Volgens mij is de kortste weg naar een beëindiging van de huidige crisis
een combinatie van allereerst ontwapening en daarnaast een gemeenschappelijk
initiatief tot een grootscheepse economische samenwerking tussen de verschillende
staten, zelfs wanneer deze over de meest uiteenlopende maatschappelijke systemen
beschikken. Om naar aanleiding daarvan nog eens op het onderwerp van vreedzame
coëxistentie en ontspanning terug te komen: volgens mij bieden coëxistentie en
ontspanning de beste garantie voor het neutraliseren van de gevolgen van de
energiecrisis, terwijl zij tevens een dam tegen een verdere verergering van deze crisis
kunnen opwerpen.

Zoals u weet heeft het onderzoek van het M.I.T., vastgelegd in het Rapport van de
Club van Rome, overal in het Westen en daarbuiten de aandacht getrokken. Deelt
men in wetenschappelijke kringen in de Sowjet-Unie de vrees over de onmiskenbare
‘grenzen aan de groei’, over het probleem van de overbevolking, over de vraag hoe
de beschikbare hulpbronnen tussen arm en rijk moeten worden verdeeld en over de
kwestie hoe wij tot een rechtvaardiger verdeling van rijkdommen over de wereld
moeten komen?
De vraag die u opwerpt is zonder enige twijfel van enorm belang voor alle landen,
ongeacht het maatschappelijk systeem dat zij bezitten. Onze wetenschapsmensen
besteden zeer veel aandacht aan deze kwestie. Er wordt veel over gepubliceerd,
terwijl er tevens van intensief
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overleg sprake is. Ik wil daaraan toevoegen, dat wanneer deze problemen niet in de
nabije toekomst kunnen worden opgelost, dit tot zeer ernstige consequenties zal
leiden, zowel op ecologisch als op demografisch gebied, en misschien daarnaast op
andere terreinen, die op het ogenblik nog niet zijn te overzien. Ik geloof echter dat
het zeker niet eenvoudig is om nu al met concrete plannen te komen. Het is in ieder
geval overduidelijk dat het hoogst noodzakelijk is om een zeer gedetailleerd en zeer
serieus onderzoek op te zetten, waaraan alle wetenschapsmensen overal ter wereld
zouden moeten bijdragen, of ze nu uit de communistische, kapitalistische of
ontwikkelingslanden komen. Alleen op deze wijze is een concrete en volledige
beoordeling van deze problemenmogelijk. De resultaten van deze studie zouden dan
voor verder onderzoek aan de Verenigde Naties kunnen worden overgedragen. Deze
materie moet grootscheeps worden aangepakt. Het zijn problemen die wij uiteraard
niet kunnen negeren of uit de weg kunnen gaan. Onze wetenschapsmensen zijn bereid
om belangrijke bijdragen op dit gebied te leveren, en het deed mij persoonlijk zeer
veel goed dat er tijdens het onlangs in Moskou gehouden vredescongres een speciale
commissie gevormd werd om zich zeer ernstig met de milieuproblematiek bezig te
houden. Dit leidde tot een aantal belangwekkende stellingen die op het ogenblik door
onze wetenschapsmensen worden bestudeerd om te zien of zij bruikbare bijdragen
kunnen leveren aan het werk dat op onze wetenschappelijke instituten wordt verricht.
Ik geloof zonder meer dat deze problemen zo diepgaand en grondig geanalyseerd
moeten worden als maar mogelijk is. De opvattingen over de wijze waarop deze
kwesties moeten worden opgelost lopen uiteraard uiteen, maar ik ben van mening
dat wanneer wij maar van voldoende goede wil blijk geven, wij in staat zullen blijken
om tot oplossingen te komen waarin alle relevante factoren nauwkeurig tegen elkaar
zijn afgewogen en waarvan uiteindelijk de mensheid als geheel profijt zal kunnen
trekken.
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J. Pajestka

Professor Joseph Pajestka werd op 9maart 1924 inMilowa, Polen geboren.
Hij is econoom, directeur van de Poolse Planraad en doceert Economie
aan de Universiteit van Warschau. Hij heeft een aantal functies bekleed
in verband met de activiteiten van de Verenigde Naties, in bijvoorbeeld
Uganda, maar ook op het hoofdkwartier in New York. In 1960 adviseerde
hij de regering van Irak. In 1961 publiceerde hij ‘Capital Investment,
Employment and Economic Development. In 1962: Studies on
Development Patterns of Developing Countries’. In 1970 schreef hij voor
de V.N. ‘Social Dimensions of Development’ met een voorwoord van de
Zweedse premier, Tage Erlander. Professor Pajestka woont de
vergaderingen van de Club van Rome bij.

U hebt de beraadslagingen tijdens deze bijeenkomst van de Club van Rome in Tokio
(oktober 1973) actief bijgewoond. Wat voor indruk heeft u van het geheel gekregen?
Mijn kennis van de Club van Rome was, toen ik hier kwam, tamelijk oppervlakkig.
Ik kende het Rapport van de Club van Rome en was op de hoogte van het werk dat
aan het Massachusetts Institute of Technology verricht werd. In Polen staan wij nogal
kritisch tegenover de standpunten die de Club van Rome tot dusver ontwikkeld heeft.
Ondanks dat werd het boek van Dennis Meadows en zijn medewerkers in Warschau
gepubliceerd, en trok het algemeen de aandacht. In de Poolse pers verschenen dan
ook heel wat artikelen waarin commentaar werd geleverd op hetM.I.T.-rapport, zoals
wij het in Polen noemen.
Al in een vroeg stadium besloot ik mij tegen de benadering van het M.I.T. te

verzetten, misschien wel omdat ik me al enige tijd bezighield met de problemen van
de ontwikkelingslanden en de kwestie van de hulpbronnen, het milieu, enzovoort.
De heersende ideologieën met betrekking tot economische en maatschappelijke
vooruitgang luiden nog steeds dat de aspiraties van de Derde Wereld volledig
realiseerbaar zijn. Dat zou ze voor de ontwikkelingslanden volledig aanvaardbaar
maken, ware het niet dat - zoals de landen van de DerdeWereld steeds opnieuwweer
met nadruk stellen - het niet alleen een kwestie van materiële welvaart is, maar ook
een kwestie van menselijke waardigheid.

Van fundamenteel respect voor elkaar.
Inderdaad, van fundamenteel menselijk respect. Op grond van het Rapport van de

Club van Rome zou je tot de conclusie kunnen komen, dat de ontwikkelingslanden
hun doeleinden niet via economische ontwikkeling zouden kunnen bereiken. Volgens
de studie van het M.I.T. zouden de natuurlijke grenzen op aarde hen verhinderen om
de vooruitgang waaraan zij zo'n dringende behoefte hebben, te realiseren. In Polen
meent men echter - en ik ben het daar volkomen mee eens - dat deze redenering
volledig foutief is. Volgens ons zijn het maatschappelijke verhoudingen en de
geïnstitutionaliseerde structuur die verantwoordelijk zijn voor de jammerlijke situatie
waarin de
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wereld op het ogenblik verkeert, en wordt de huidige tragedie van rijke en arme
landen zeker niet door natuurlijke elementen veroorzaakt. Het is beslist geen kwestie
van een natuur die ons te weinig rendement oplevert. Het gaat om de mensen zelf
en om hun irrationele manier van doen.

Het is het menselijke gedrag dat een catastrofe zal veroorzaken.
Precies.

Dit doet mij aan B.F. Skinner denken.
Misschien vragen sommigemensen zich af waarommensen zoals professor Adam

Schaff en ik, beiden uit Polen, deze bijeenkomst bijwonen en er actief aan deelnemen.
Wij zijn echter van mening dat het werk van de Club van Rome tenminste een
waardevol aspect bevat: namelijk dat er serieus over de toekomst wordt gedacht en
bovendien op lange termijn. Tegelijkertijd geloven wij dat de aanpak en de
argumentatie van de Club veranderd kunnen worden en in dat geval de rationele
aspecten van het menselijk gedrag zullen stimuleren. Wij zijn van mening dat wij
wat dat betreft misschien enige positieve invloed kunnen uitoefenen, en proberen
onze standpunten tijdens deze conferentie van de Club van Rome dan ook zo krachtig
mogelijk naar voren te brengen. Zoals u weet heb ik er bijvoorbeeld op gewezen dat
de huidige redenatie van het Rapport van de Club van Rome erop neerkomt dat Japan
en de andere hooggeïndustria- liseerde naties verlamd zullen raken, wanneer hoge
groeipercentages niet vergezeld gaan van het stellen van steeds hogere
maatschappelijke doeleinden.
De geschiedenis toont aan dat het streven naar gelijkheid een van de krachtigste

drijfveren van het menselijk handelen is. De mens zal zich nooit kunnen verzoenen
met een groeiende ongelijkheid op sociaal-economisch gebied, onverschillig of het
om ongelijkheid tussen maatschappelijke categorieën, naties of andere groeperingen
gaat, omdat dit niet in overeenstemming is met de innerlijke gevoelens van de mens
of met zijn idee van waardigheid. Op grond daarvan staat het dan ook zonder meer
vast dat er steeds sterker zal worden aangedrongen op een snellere vooruitgang, niet
alleen in economisch opzicht, maar ook wat de rationaliteit van het menselijk gedrag
betreft.

De kloof tussen arm en rijk is tenslotte allereerst een gevolg van historische
omstandigheden.
Inderdaad. De kloof in leef- en werkomstandigheden die er tussen iemand in de

hooggeïndustrialiseerde naties en iemand in de achtergebleven gebieden bestaat is
moeilijk te meten. Het gaat niet alleen om verschillen in welvaart en rijkdom aan de
ene kant, honger en armoede aan de andere. Van fundamenteel belang is ook dat de
ontwikkeling van de creatieve vermogens eveneens door deze kloof wordt aangetast
en dat dit nog tot grotere ongelijkheid in levensstandaard
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leidt. Het is een feit dat de mensen door onderwijs, radio en televisie dichter bij elkaar
worden gebracht en elkaar ook in hun opvattingen over wat mogelijk en wenselijk
is steeds dichter naderen. Dit drukt zijn stempel op het menselijk gedrag en daardoor
ook op de maatschappelijke en politieke verhoudingen. Zowel mensen als naties
ontdekken de moderne beschaving, om dan vervolgens tot de conclusie te komen
dat zij er de paria's van zijn. Tegelijkertijd wil ik erop wijzen dat economische
efficiëntie een integraal onderdeel en een dynamisch kenmerk van een bepaald soort
maatschappij is, en niets te maken heeft met de erfelijke karakteristieken van rassen
of naties.

Dat is het gebied waar Christopher Jencks van de universiteit van Harvard zich
speciaal mee bezighoudt.
De erfelijkheidsstructuur die alle mensen gemeenschappelijk hebben neemt een

allesoverheersende plaats in, en de verschillen tussen individuen van hetzelfde ras
of dezelfde natie zijn onvergelijkbaar veel groter dan de verschillen tussen rassen en
naties onderling. Dit wordt ruimschoots aangetoond door onze sociale ervaringen
van tot op heden. Beweringen van het tegendeel berusten op vooroordelen of zijn in
ieder geval van elke empirische basis ontbloot. Economische efficiëntie is een sociaal
kenmerk. In principe kan elke maatschappij een hoge mate van economische
efficiëntie bereiken. Daarmee wil ik overigens niet zeggen dat dit een eenvoudige
zaak is.
Economische efficiëntie hangt ook voor een zeer belangrijk deel af van menselijke

kwaliteiten, zoals het vermogen tot rationeel handelen, energie, creativiteit, enzovoort.
De bijdragen van alle individuen zijn van belang, niet alleen op zichzelf, maar ook
in de wijze waarop zij tot uiting kunnen komen in de maatschappelijke structuur,
waarin zij een nieuwe dimensie en een andere waarde krijgen. Dit is het uitgangspunt
voor een aantal tamelijk fundamentele conclusies waarmee wij grote hoeveelheden
ontwikkelingsprojecten kunnen beoordelen en de doelstellingen van ons
ontwikkelingsbeleid kunnen formuleren.
Van verstrekkend belang is vooral het onderscheid tussen de economische en de

sociale doelstellingen van het ontwikkelingsbeleid. Economische doelstellingen
omvatten over het algemeen hogere groeicijfers door een toenemend
produktiepotentieel, die bijvoorbeeld via kapitaalinvesteringen, uitbreiding van de
export, enzovoort, tot stand moet komen. Sociale doelstellingen hebben betrekking
op zaken als een hogere levensstandaard voor zoveel mogelijk mensen, onderwijs,
medische voorzieningen, uitbreiding van het aantal arbeidsplaatsen en een
rechtvaardiger verdeling van inkomens en maatschappelijke kansen. Er wordt vaak
beweerd dat deze twee soorten doelstellingen met elkaar in strijd zijn en elkaar
wederzijds uitsluiten. Zowel theorie als praktijk gaan er dikwijls van uit dat het
bereiken van sociale doeleinden een hoge graad van economische ontwikkeling
onmogelijk zou maken.
Zes jaar geleden woonde ik hier in Tokio een futurologisch con-

Willem Oltmans, Grenzen aan de groei (deel 2)



203

gres bij, dat met de huidige conferentie te vergelijken viel. Op dat congres gingen
de meeste deskundigen bij hun voorspellingen uit van een groeipercentage van tien
percent, dat tot het eind van deze eeuw zou blijven voortduren. Zij veronderstelden
zelfs dat het jaarinkomen in Japan per hoofd van de bevolking tot 30 000 dollar zou
stijgen. Maar niemand vroeg zich daarbij af of een dergelijke stijging in jaarinkomen
wel noodzakelijk of wenselijk was. De Club van Rome en het M.I.T. dragen er
daarentegen toe bij dat deze vragen op het ogenblik wél gesteld worden. Zij zijn op
zoek naar een nieuwe levensstijl, nieuwe perspectieven, nieuwe culturele en
economische richtlijnen die voor de rijke, hooggeïndustrialiseerde landen, en met
name voor Japan, van belang zouden kunnen zijn.
Een van de belangrijkste redenen waarom ik naar deze conferentie ben gekomen,

is dat ik op deze wijze gelegenheid kreeg om te bestuderen hoe de Japanners nu, zes
jaar later, op deze kwesties reageren. Welke conclusies hebben zij uit het Rapport
van de Club van Rome getrokken? Buigen zij hun groeikromme om of proberen zij
hun economie nog steeds zoveel mogelijk uit te breiden? Zullen zij proberen om de
controle te verwerven over natuurlijke hulpbronnen in gebieden buiten Japan?

Een herleving van het Japanse imperialisme?
Niet in dezelfde zin als vroeger, maar misschien wel economisch gezien.

Zoals het exporteren van vervuiling of het zenden van vissersvloten naar de visrijke
Indonesische wateren?
Tijdens de besprekingen die hier onder auspiciën van de Club van Rome in Tokio
gehouden worden, leggen wij er steeds weer de nadruk op dat de technische en
praktische instrumenten die met hulp van de Club en het M.I.T. ontwikkeld zijn - de
systeemanalyse en de door Jay Forrester ontworpen projecties daarvan - op grote
schaal moeten worden toegepast bij het bestuderen van de problemen van de Derde
Wereld. Het zijn namelijk technieken die zeer veel mogelijkheden bieden, niet alleen
als studie-instrument, maar ook omdat zij door hun vermogen om de consequenties
van een onderzoek te demonstreren tot op zekere hoogte werkelijk waardevol zijn.
Zij bieden analisten meerdere keuzemogelijkheden. Daarom was ik eerlijk gezegd
van plan erop aan te dringen om deze niet te onderschattenwetenschappelijke techniek
in dienst te stellen van de dringende problemen waarmee de ontwikkelingslanden
worden geconfronteerd.
Persoonlijk ben ik er echter van overtuigd dat wat wij problemen van de

ontwikkelingslanden noemen, in feite problemen van de wereld als geheel zijn. Wij
zien steeds duidelijker in dat de ongelijkheid en de onrechtvaardigheden waardoor
de Derde Wereld geteisterd worden, eigenlijk de vrede van de gehele mensheid
bedreigen. Deze ongelijkheid en onrechtvaardigheden zijn in feite de grondoorzaak
voor de politieke wrijvingen die wij op 't ogenblik overal zien. Het is
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daarom dan ook in het belang van de hele mensheid om deze problemen actief aan
te pakken. Ik geloof dat het gebruik van het nieuwewetenschappelijk instrumentarium
dat de systeemanalyse biedt, zeer veel mogelijkheden in zich draagt, en daarom is
het dan ook de moeite waard om samen te werken met een instelling als de Club van
Rome, die deze technieken propageert en financiëel steunt om de invloed ervan te
vergroten. Volgens mij is dit het standpunt dat de meeste deelnemers aan deze
besprekingen hier in Tokio innemen.

Aurelio Peccei en zijn medewerkers maken bij hun pogingen om de problemen van
de komende generaties te bestuderen, een volledig oprechte indruk.
Daarvan wil ik allereerst zeggen, dat wanneer Peccei er niet was, er wel iemand

anders zou zijn. Want nu onze planeet steeds kleiner wordt, komt de mens steeds
meer tot het inzicht dat onze problemen op wereldomvattende schaal benaderd en
opgelost moeten worden. Ondanks dat ben ik inderdaad van mening dat de Club van
Rome psychologisch gezien absoluut oprecht is. Dat is tenminste de conclusie die
ik uit de vele gesprekken die ik met Aurelio en andere leden van de Club gehouden
heb, meen te mogen trekken. Dat neemt echter niet weg dat de positie van een
individu, ook wanneer hij oprecht is, voor een belangrijk deel door zijn sociale
omgeving, door zijn sociale positie bepaald wordt. Uit zijn milieu leidt hij zijn
ideologie af. Hiermee bedoel ik niet dat de structuur en het lidmaatschap van de Club
veranderd zouden moeten worden. Peccei laat mensen van de meest uiteenlopende
richtingen in de kern van de organisatie toe. Maar om werkelijk invloed op grote
schaal uit te oefenen, zou de Club zich voor een nog breder spectrum van opvattingen
open moeten stellen. Anders lopen Peccei en zijn medewerkers gevaar om binnen
betrekkelijk korte tijd uit het gezichtsveld te verdwijnen. Wanneer de Club een
bredere basis weet te vinden en haar efficiëntie vergroot, zal zij ongetwijfeld een
belangrijke plaats blijven innemen.
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Aklilu Lemma

Aklilu Lemma werd op 18 september 1932 in Jigjiga, Ethiopië geboren.
Hij studeerde biologie achtereenvolgens aan het universiteitscollege van
Addis Abeba, de North Western-universiteit in Chicago en de universiteit
van Wisconsin, terwijl hij in 1964 zijn doctoraal behaalde aan de School
of Hygiene and Public Health van de Johns Hopkins-universiteit in
Baltimore, Maryland. In 1964 werd hij benoemd tot wetenschappelijk
medewerker voor parasitologie aan de medische faculteit van de Haile
Selassi I universiteit in Addis Abeba. In 1966 werd hij rector van het
instituut voor pathobiologie aan dezelfde universiteit. Van 1970 tot 1972
werkte hij aan het Stanford Research Institute in Menlo Park, Californië.

Professor Lemma is ondermeer directeur van de Ethiopian Science
Foundation. Naast tal van andere officiële functies is hij sedert 1972 actief
lid van de Club van Rome.

Wat trok u in de idee van de Club van Rome aan?
Ik kende Aurelio Peccei van een bijeenkomst van het Internationale Instituut voor
Milieuzaken, waarvan wij beiden bestuursleden zijn. Hij vertelde mij over de Club
van Rome in 1970 in Parijs.

U bent nu een jaar of drie met de Club van Rome geassocieerd. Hoe staat u er
tegenover?
Met gemengde gevoelens. Ik heb mij nog steeds geen definitief oordeel gevormd.
Op het eerste gezicht is de Club van Rome een groep mensen die voor het grootste
deel uit de geïndustrialiseerde wereld afkomstig zijn. De vooruitzichten voor de
toekomst hebben zij tot dusver voornamelijk vanuit hun eigen gezichtspunt
beschouwd.

Zakenleven, bankwezen, economie in het algemeen.
Ja, misschien wel. Maar toen kwam het Rapport van de Club dat een schok in de

wereldgemeenschap teweegbracht, hoewel het in Afrika nauwelijks vaste voet heeft
gekregen.

Hoe komt dat?
Ik weet het niet. Waarschijnlijk werd deze reactie voor een deel bepaald door het
idee dat het Rapport voornamelijk betrekking had op de toekomstproblemen van de
geïndustrialiseerde wereld en daarom voor Afrika niet relevant was. Daar staat echter
tegenover dat die Afrikanen die het M.I.T.-rapport wel hebben gelezen en die ik heb
ontmoet, allemaal zeer geïnteresseerd waren, en veel belangstelling hadden voor wat
de Club ons duidelijk probeert te maken. Ik ben geen econoom of politicus, ik ben
maar een bioloog. Maar zelfs als bioloog word ik zeer geboeid door de gevolgde
methodiek, waarin het voortbestaan van de mens via studies over het tekort aan
hulpbronnen, de bevolkingsexplosie en dergelijke, gerelateerd wordt aan menselijke
behoeften. Het Rapport toont duidelijk aan dat de Club van Rome zich werkelijk
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genomen tot de constructie van een eerste wereldmodel waarin allerlei vormen van
informatie kunnen worden ingevoerd, en dat voorspellingen kan doen over de wijze
waarop de wereld zich over twintig, dertig, veertig jaar zal kunnen ontwikkelen. Zelf
kan ik misschien tot de activiteiten van de Club bijdragen, wanneer ik erin slaag om
Afrikaanse computerexperts en economen te interesseren voor de vraag of dit soort
systeemdynamische modellen ook kunnen worden toegepast om de toekomst van de
minder ontwikkelde landen in de wereld te voorspellen.
Ik zou bijvoorbeeld graag zien dat er onderzocht werd door welke factoren de

steeds toenemende kloof tussen de geïndustrialiseerde landen en de Derde Wereld
veroorzaakt wordt, en op welke wijze deze voortdurend verslechterende situatie kan
worden verbeterd. Misschien heeft de Club van Rome zich tot dusver nog te veel
gericht op dit deel van de aardbol dat wij de geïndustrialiseerde wereld noemen.

Bovendien ligt de nadruk van de modellen die voor het Rapport van de Club van
Rome en vergelijkbare onderzoekingen gebruikt worden, altijd op gebieden als
technologie, economie of financiën. Maar behoort er geen rol aan psychologische
en culturele factoren te worden toebedeeld?
U heeft volkomen gelijk. De menselijke factor in zijn algemeenheid ontbreekt in het
Rapport van de Club van Rome. Zoals u terecht opmerkt, voeren technologische en
economische overwegingen de boventoon, terwijl de menselijke factor natuurlijk in
de allereerste plaats dient te komen. Het biologisch aanpassingsvermogen dat de
mens onder bepaalde omstandigheden ten toon spreidt, wordt zelfs geheel
verwaarloosd. Zo hechten wij ons bijvoorbeeld aan vele materiële dingen, als olie
en de daaruit voortkomende energie, die wij honderd jaar geleden niet bezaten en
die in sommige delen van de wereld, zoals op het Ethiopische platteland, nog steeds
vrijwel geheel onbekend zijn. Grote delen van Ethiopië en andere, soortgelijke landen
hebben nauwelijks ooit andere energiebronnen gebruikt dan die ter plaatse beschikbaar
zijn, zoals hout, koemest, ossen als trekdieren, ezels als transportmiddel, enzovoort.
Ruim tachtig procent van de Ethiopische bevolking heeft nog nooit olie als brandstof
gebruikt. Zij kunnen dan ook niet missen wat zij nooit hebben gehad. De energiecrisis
van eind 1973 heeft alleen de mensen getroffen die van aardolie en aardolieprodukten
afhankelijk waren. Dit is een aspect dat meestal geheel buiten beschouwing wordt
gelaten.
Een ander aspect waarmee ik mij de laatste tijd nogal bezighoud is het volgende.

Neem een ontwikkelingsland, zoals Ethiopië. Wij streven naar ontwikkeling. Wij
willen een begin maken met onze industrialisering. De ontwikkelde landen verlenen
ons daarbij steun. Zij verkopen ons machines, gebaseerd op het gebruik vanmoderne
energiebronnen, zoals olie of olieprodukten. Maar ondertussen weten deze landen
heel goed dat de daartoe vereiste energiebronnen over
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een jaar of dertig uitgeput zullen zijn. Bovendien zullen de olieprijzen, voordat het
zover is. enorm toenemen, en zelfs astronomische hoogten bereiken. En wat dan?
En dat is nog niet eens het enige.
Stel dat de prijzen stijgen. Dit betekent dat de afgewerkte produkten in de toekomst

ook duurder zullen worden, en de prijsspiraal nog versneld zal worden.
En wat zal er gebeuren als de energiebronnen zijn opgedroogd? De

geïndustrialiseerde landen beschikken over know-how, machines en dergelijke. Zij
zullen dan ook hoogst waarschijnlijk nieuwe energiebronnen kunnen ontwikkelen.
Maar hiervoor zal een hoger technologisch niveau nodig zijn dan dat waarover de
meeste ontwikkelingslanden beschikken. Dit houdt met andere woorden in dat wij
ook in de toekomst onderontwikkeld zullen blijven.
Volgens mij is een dergelijke situatie fundamenteel verkeerd en onrechtvaardig.

En om nog eens op de menselijke factor terug te komen: deze aspecten hebben in
het Rapport van de Club van Rome niet de aandacht gekregen die zij verdienen. Het
Rapport heeft zich voornamelijk beziggehouden met de vraag hoe wij ons luxe
leventje kunnen voortzetten, hoe wij in grote auto's kunnen blijven rondrijden, terwijl
het zich in de eerste plaats had moeten concentreren op het probleem van de armoede
en de verbetering van de leefomstandigheden van de mens, om de wereldbevolking
in zijn geheel te laten voortbestaan.

Zowel in de rijke als in de arme landen.
Inderdaad.

Bespreekt u deze kwesties ook met uw studenten? Houdt de Ethiopische studerende
jeugd zich met deze problemen bezig?
Ik vrees dat ik u wat dit betreft geen bevredigend antwoord kan geven. Op een of
andere manier schijnen wij ons alleen maar met de zeer nabije toekomst bezig te
kunnen houden. Wij denken en spreken voortdurend over problemen die zich
onmiddellijk voordoen. Wij kijken naar het heden en de zeer nabije toekomst, en
niet naar kwesties op langere termijn. Wat dat betreft kunnen wij in de
ontwikkelingslanden wel iets leren van de aanpak van de Club van Rome. Tot nog
toe zijn wij er nog niet in geslaagd om onze blik twintig, vijftig of honderd jaar verder
te richten. In ons deel van de wereld gaan nog steeds mensen van honger dood. Men
snakt ook naar zeer elementaire vormen van onderwijs. Meer dan negentig procent
van de Ethiopische bevolking is nog steeds analfabeet. Erthiopiërs leven voor het
grootste deel nog zoals zij dat al eeuwenlang hebben gedaan. Zij zijn zo arm, dat zij
zich vaak niet eens het landbouwgereedschap kunnen veroorloven dat zij nodig
hebben om in hun levensonderhoud te voorzien. Zij willen, uitbreiding van de
onderwijsvoorzieningen. Zij verlangen naar elementaire verbeteringen. In dit deel
van de wereld moet de nadruk dan ook liggen op de ontwikkeling van de massa's,
om ze tenminste een kans te geven om zich met uiterst verfijnde
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speculaties over een zeer ver verschiet bezig te houden.1

Ook op het gebied van de zogenaamde bevolkingsproblematiek hebben wij in
Ethiopië tot dusver nauwelijks met ernstige complicaties rekening hoeven houden.
De meeste Afrikaanse ontwikkelingslanden zijn nog niet zo ver dat zij zich met
kwesties als overbevolking bezigmoeten houden, omdat ons deel van de wereld over
het algemeen onderbevolkt is. Neem bijvoorbeeld de Soedan, een land even groot
als Europa, maar met een bevolking van nog geen vijfentwintig miljoen. In Afrika
beschikken wij niet alleen over uitgebreide landoppervlakten, maar ook over een
overvloed aan natuurlijke hulpbronnen. In het huidige stadium zijn dit dan ook niet
de aspecten van onze problematiek waarover wij ons de meeste zorgen maken.
De belangrijkste kwestie waarmee wij in het grootste deel van Afrika

geconfronteerd worden, is hoe wij ertoe kunnen bijdragen om de
plattelandsgemeenschappen tot ontwikkeling te brengen, de levensstandaard te
verhogen en de mensen te leren om hun landbouw- methoden te verbeteren. In
Ethiopië hebben wij bijvoorbeeld het initiatief genomen tot een verbeterd
onderwijssysteem, dat voornamelijk op de ontwikkeling van het platteland is gericht.

Bedoelt u dat het huidige Ethiopische regiem dit project ten bate van de boeren op
touw heeft gezet?
Ja, onder voortdurende druk van binnenuit en van buitenaf is dit gebeurd. In plaats
van meer grote universiteiten te stichten, zijn wij nu begonnen met een project dat
erop is gericht om zoveel mogelijkmensen een lagere-schoolopleiding te laten volgen.
Wij leren hen hoe zij hun land moeten bebouwen, hoe zij hun veestapel kunnen
verbeteren, hoe zij timmer- en loodgieterswerk kunnen verrichten, enzovoort. Na
deze cursussen gaan zij dan weer naar hun dorpen terug. Op deze wijze leert de
meerderheid van de bevolking in eigen behoeften te voorzien, terwijl de briljantste
leerlingen gelegenheid krijgen om een hogere opleiding te volgen. Dit is dan ook
misschien wel de reden, waarom wij in Ethiopië meer aan de elementaire behoeften
van de bevolking denken dan aan de aspecten waarmee de Club van Rome en andere
groeperingen, die zich zorgen maken over de vraag of zij hun luxe leventje wel
kunnen voortzetten, zich bezighouden.

1 Dit interview vond plaats enkele maanden voor de revolutionaire ontwikkeling van 1974 in
Ethiopië.
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Helio Jaguaribe

Professor Helio Jaguaribe werd in 1923 in Rio de Janeiro, Brazilië geboren.
Hij promoveerde in de rechtswetenschappen aan de bisschoppelijke
katholieke universiteit van Rio. Sedertdien legde hij zich toe op de politieke
wetenschappen waarbij zijn belangstelling speciaal uitging naar de socio-
politieke ontwikkelingen in Brazilië en Latijns-Amerika. Professor
Jaguaribe heeft gastdocentschappen vervuld aan de Harvard-universiteit,
de Stanford-universiteit, El Colegio de Mexico en het M.I.T. Hij doceert
momenteel aan het universiteitsinstituut van Rio de Janeiro. Hij is lid van
de Club van Rome. In 1968 publiceerde hij Economie and Political
Development (Harvard University Press). In 1973 verscheen bij Harper &
Row, New York, Political Development.

Vergeleken met 1961, het jaar waarin president Kennedy in Punta del Este zijn
befaamde plan voor Latijns-Amerika, The Alliance of Progress, ontvouwde, heerst
er aanzienlijk minder democratie en vrijheid in uw deel van de wereld.
In principe heeft u gelijk, maar ik wil daar allereerst bij opmerken dat de

ontwikkelingen in Latijns-Amerika alleen maar marginaal door de politiek van de
Verenigde Staten beïnvloed werden. In laatste instantie waren het steeds de interne
factoren die tot de door u genoemde consequenties hebben geleid. Externe factoren
hebben ongetwijfeld wel een rol gespeeld, en soms voor gunstige, soms voor
ongunstige omstandigheden gezorgd. Volgens mij dient elke waarnemer echter te
erkennen dat de ontwikkelingen in Latijns-Amerika in wezen door interne factoren
worden bepaald.
U vraagt, hoe komt het dat Latijns-Amerika in de afgelopen jaren aan democratisch

gehalte heeft moeten inboeten. Ik geloof dat het antwoord op deze vraag nauw in
verband staat met de crisis van een typisch Latijns-Amerikaans experiment, dat uit
het einde van de jaren veertig en de jaren vijftig dateert, namelijk het populisme. In
Latijns-Amerika wordt populisme beschouwd als een soort bondgenootschap tussen
bepaalde sectoren van verschillende klassen die in sommige opzichten meer
gemeenschappelijke dan strijdige belangen hadden. Deze klassesectoren waren
grofweg de nieuwe industriële bourgeoisie, die in de loop van het recente
Latijns-Amerikaanse industrialiseringsproces was ontstaan, de technische sectoren
van de middenklasse en de georganiseerde sectoren van de arbeidersklasse.
Tegenstanders van dit verbond waren sectoren van de koopmans- bourgeoisie - de
Latijns-Amerikaanse versie van wat in een andere context de comprador-bourgeoisie
genoemdwordt - de traditionele sectoren van demiddenklasse en tot op zekere hoogte
ook het Lumpenproletariat.
Bij deze grote maatschappelijke tweedeling van de jaren veertig en vijftig werd

de sterkste positie ingenomen door het verbond onder leiding van de nieuwe
bourgeoisie, de nieuwe industriëlen, die er om objectieve redenen toe gebracht werden
om een soort informeel
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bondgenootschap met de arbeidersklasse te sluiten. Het resultaat hiervan was wat
wij nu het Latijns-Amerikaanse populisme noemen.
Dit populisme was een uiterst labiel, ongestructureerd en in ideologisch opzicht

dubbelzinnig systeem. Het was gebaseerd op het feit dat de ontwikkeling de
bourgeoisie in staat stelde om de arbeidersklasse zoveel compensatie te geven, dat
beide partijen in dit proces van ‘populistische ontwikkeling’ iets te winnen hadden.
Dit proces werd echter in de jaren vijftig en in sommige landen - Brazilië bijvoorbeeld
- in het midden van de jaren zestig een halt toegeroepen. Het gevolg was dat de
bourgeoisie geen surplus meer had af te staan en de klassenverhoudingen een sklassiek
karakter aannamen, namelijk een conflict tussen bezitters en bezitlozen. Dit
veroorzaakte een crisis in het populistische systeem, die tot een tweetal tendenties
leidde.
Aan de ene kant probeerden de radicaalste sectoren van het populistisch verbond

een soort socialistische oplossing door te voeren, waar zij in de regel niet in slaagden.
Aan de andere kant werden de groeperingen die belang hadden bij een herstel van
conservatievewaarden en belangen, vaak als reactie op de socialistische doelstellingen
van een deel van de populistische beweging, ertoe gebracht om de fascistische kaart
uit te spelen - en meestal wel met succes. De huidige Latijns-Amerikaanse
maatschappijen worden met enkele uitzonderingen geregeerd door conservatieven
die technologisch zijn georiënteerd en belang hebben bij een zo groot mogelijk
overwicht van de particuliere sector. Tegelijkertijd proberen zij echter ook het
ontwikkelingsproces op gang te brengen, voor zover dit hun bevoorrechte positie
tenminste niet kan schaden.
Ik wil deze analyse graag verduidelijken aan de hand van een overzicht van de

maatschappelijke structuur van de Latijns-Amerikaanse landen. Uiteraard gaat het
daarbij om een generalisatie, omdat er zoals u zult begrijpen belangrijke verschillen
tussen de samenlevingen in ons deel van de wereld heersen. De meeste
Latijns-Amerikaanse samenlevingen bestaan echter voor het grootste deel of voor
een groot deel uit boeren. De boerenbevolking is relatief het geringst in landen als
Argentinië en Chili, en het grootst in Peru en deMid- denamerikaanse landen. Brazilië,
het grootste Latijns-Amerikaanse land, neemt wat dat betreft een middenpositie in,
en combineert een grote boerenbevolking met een uitgebreide moderne industrie.
Argentinië vormtmet een inkomen per hoofd van de bevolking vanmeer dan 1000

dollar per jaar, een betrekkelijk kleine en welvarende boerenbevolking en een lage
demografische groei (ongeveer 1,5% per jaar) een evenwichtige
middenklassemaatschappij. Wat dat betreft is Argentinië echter niet representatief
voor de sociale structuur van Latijns-Amerika. Een typisch voorbeeld van een
Latijns-Amerikaanse samenleving is een land als Peru, met een zeer grote en
armoedige boerenbevolking, een hoge demografische groei - zo'n drie percent per
jaar - en een voortdurende trek van de arme plattelands-bevolking naar de steden,
waar zij echter tegen hun verwachting in geen kans krijgen om in de industrie te gaan
werken. Ten eerste legt
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de industrie namelijk steeds meer nadruk op arbeidsbesparende methoden, terwijl
de boeren die naar de stad trekken bovendien volledig ongeschoold zijn. Het gevolg
is dat zij toetreden tot de marginale sector van de stedelijke voorzieningen.
Marginaliteit is dan ook het voornaamste kenmerk van de Latijns-Amerikaanse
samenleving. Deze marginaliteit heeft twee gezichten: de marginaliteit van de
boerenbevolking op het platteland die op de rand van het bestaansminimum leeft, en
de marginaliteit van de ongeschoolde steuntrekkers in de steden, die eveneens op de
rand van het bestaansminimum leven.
Toen het proces van populistische ontwikkeling tot staan werd gebracht, begonnen

deze marginale sectoren, die overigens niet georganiseerd zijn, aan te dringen op
socialistische oplossingen, een herverdeling van de welvaart en rechtvaardiger
deelneming aan het sociaal-economisch leven. De bovenste lagen van de
Latijns-Amerikaanse samenleving, die in een informeel maar uiterst effectief
bondgenootschap van de bourgeoisie en de middenklasse - waaronder de militairen
- verenigd waren, realiseerden zich dat dergelijke maatregelen bij handhaving van
de democratische instellingen vrijwel onvermijdelijk waren, en deden daarom als
laatste poging om hun bevoorrechte positie te kunnen handhaven, een beroep op de
militairen.

China heeft een manier gevonden om het nucleaire tijdperk binnen te treden. India
probeert vooruitgang te boeken en tegelijkertijd zijn democratische vrijheden te
bewaren. In Latijns-Amerika hebben wij uitersten van de ontwikkeling gezien in
Cuba en in Chili. In Argentinië opereert een revolutionair volksleger. In vele andere
delen van Latijns-Amerika heerst onrust, geweld of guerrilla, die in vele gevallen,
zoals in Brazilië, tot de instelling van een autoritair regiem hebben geleid. Wat voor
andere crises hebben wij nog te verwachten voordat er een zekere mate van sociale
rechtvaardigheid in uw deel van de wereld bereikt wordt? Hoe ziet u deze
onwikkelingen in verband met de jongeren, de studenten en de venvezenlijking van
hun idealen?
Er zijn een tweetal criteria volgens welke wij de Latijns-Amerikaanse landen kunnen
indelen. Ten eerste het verschil tussen samenlevingen waarin de meerderheid van
de bevolking in het sociaal-economisch systeem geïntegreerd is en maatschappijen
waarin, de bevolking grotendeelsmarginaal is, zoals in demeeste Latijns-Amerikaanse
landen. Het tweede onderscheid is de tijdsdimensie.
Middenklassesamenlevingen, waarin de meerderheid van de bevolking in het

systeem geïntegreerd is, neigen naar het model van deWesteuropese verzorgingsstaat.
Deze ontwikkeling wordt echter nog niet door alle sectoren van de samenleving
erkend - en dit is het punt waarop de tijdsdimensie een rol gaat spelen. De jonge
radicale Argentijnen, die een trotskistische revolutie beramen voor de arbeiders, die
zelf samenmet Juan Peron een soortWilly Brandt-ach-tig sociaaldemocratisch stelsel
willen invoeren, verkeren in wezen
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evenzeer op een dwaalspoor als de Chileense militairen die een soort Braziliaans
regiem willen vestigen in een samenleving, waar de meerderheid van de bevolking
in het nationale systeem opgenomen is. Het geweld in deze
middenklassemaatschappijen komt hoofdzakelijk voort uit de irreële verwachtingen
van extreem links en de ongegronde vrees van uiterst rechts. In de loop der jaren
zullen zij - al is het niet automatisch - in een stelsel van sociaaldemocratische
instellingen en procedures een evenwichtspositie bereiken.
In de meeste Latijns-Amerikaanse landen, die geconfronteerd worden met het

probleem van een enorme stedelijke en plattelandsmar- ginaliteit en een kleine
middenklasse die zich in het defensief voelt gedrongen, ligt de situatie echter totaal
anders. Een regiem waarbij de militairen al of niet openlijk de macht in handen
hebben, wordt over het algemeen gezien als de enige manier om de status-quo te
handhaven. In tegenstelling tot de eerste categorie werkt de tijd niet in het voordeel
van dit soort landen, behalve wanneer zij het moment van respijt dat het ingrijpen
van de militairen hun gunt, gebruiken om de nationale ontwikkeling te versnellen,
zoals in het huidige Peru het geval is. Ook in dit geval zullen eventuele consequenties
niet automatisch optreden. Militaire dictaturen kunnen langer standhouden dan vaak
verondersteld wordt - neem bijvoorbeeld het voorbeeld van Spanje - en een langdurige
overgang vormen, van de dualistische maatschappijen van gisteren tot de moderne
samenleving van morgen. Het lijkt echter niet waarschijnlijk dat een militair regiem
dat de maatschappelijke ontwikkeling verwaarloost op de lange duur weerstand kan
bieden aan de toenemende druk van de massa's en de groeiende ontevredenheid van
de middenklasse waaruit zij zelf voortkomt.
Massarevoluties zijn historisch gezien echter uiterst zeldzaam en worden door de

technologische ontwikkelingen steeds moeilijker te verwezenlijken. Wij mogen niet
vergeten dat de Sowjet- en de Chinese revolutie alleen hebben kunnen slagen, omdat
een buitenlandse vijand erin geslaagd was om het nationale leger te ontmantelen.
Interne scheuringen in het leger kunnen het repressieve vermogen van een militair
apparaat echter ook ernstig aantasten en op deze wijze de mogelijkheid tot een
massarevolutie scheppen.

Gelooft u dat de rechtse krachten in Latijns-Amerika profiteren van de tactische
meningsverschillen tussen radicaal links en orthodox links - de communisten?
Links is over het algemeen altijd sterker verdeeld dan rechts, omdat een linkse
beweging gebaseerd is op principes en al of niet te verwezenlijken utopische
verwachtingen, waarvan verschillende versies mogelijk zijn, terwijl rechts gedreven
wordt door bestaande belangen, die een eigen structuur en een daarmee
corresponderend integrerend effect bezitten. De verdeeldheid in het
Latijns-Amerikaanse linkse kamp - zoals bijvoorbeeld de conflicten tussen de
communistische partijen en revolutionair links - draagt uiteraard niet tot hun

Willem Oltmans, Grenzen aan de groei (deel 2)



213

kracht bij. Daarbij moet echter worden aangetekend dat deze onderlinge verdeeldheid
de linkse beweging in Latijns-Amerika minder verzwakt dan de tegenstelling tussen
de strategie van de belangrijkste groeperingen en de concrete werkelijkheid.
Laten wij de communistische partijen en de revolutionaire linkse bewegingen in

het kort proberen te analyseren. In de regel worden de communistische partijen in
de landen waar zij van enige betekenis zijn, gesteund door de vakbonden. Hun kaders
bestaan hoofdzakelijk uit intellectuelen uit de middenklasse en vakbondsleiders. In
feite krijgen zij steeds meer het karakter van een soort Labour-party - zij het dat zij
zich iets radicaler opstellen - en wanneer zij hun eisen en theoretische uitgangspunten
meer op hun eigen optreden en de verwachtingen van de georganiseerde arbeiders
konden afstemmen, zouden zij zich uitstekend in een sociaal-democratisch systeem
kunnen inpassen. Maar omdat zij zich aan hun revolutionaire retoriek blijven
vastklampen en zich in vele gevallen tegen gematigd links keren, verzwakken zij de
progressieve democratische bewegingen en geven zij rechts een voorwendsel in
handen om in te grijpen.
De structuur van revolutionair links staat daar in zekere zin diametraal tegenover.

Zij menen uit naam van de arbeidersklasse te spreken, maar zijn in feite jonge
radicalen uit de middenklasse, die nauwelijks enige binding hebben met de
georganiseerdemassa's. In de meeste landen zouden zij er misschien in kunnen slagen
om onder de marginale sectoren op het platteland en in de steden een revolutionair
leger te formeren dat in staat zou zijn om de strijd met het nationale leger aan te
binden. De militairen geven hun echter geen gelegenheid om hun rekruteringsarbeid
te verrichten, met het gevolg dat zij revolutionaire orficieren zonder revolutionair
leger blijven. En omdat zij er onder de huidige omstandigheden niet in slagen om de
zaak van de revolutie werkelijk te dienen, beperken zij zich tot terroristische
activiteiten, vooral in landen die minder repressief zijn ingesteld en meer naar een
vorm van sociaal-democratie neigen, zoals bijvoorbeeld Argentinië. Op deze wijze
dragen zij er door hun daden toe bij dat rechts een voorwendsel in handen krijgt en
een sterkere positie kan innemen.

De ontwikkeling van Brazilië wordt wel vergeleken met de reusachtige economische
expansie van Japan na de Tweede Wereldoorlog. De Braziliaanse export schoot in
1973 met 53 procent omhoog en bereikte een niveau van 6,2 miljard dollar. Uw land
voert hypermoderne computers naar Japan uit. Afgelopen jaar scoorde Brazilië het
hoogste economische groeipercentage in de wereld: 11,4 procent. Maar hoe staat
het met de zo noodzakelijke landbouw en met de Braziliaanse boeren?
In Brazilië heerst een enorme discrepantie tussen economische en maatschappelijke
ontwikkelingen. Deze situatie is voor een belangrijk deel historisch bepaald en komt
voort uit het oligarchische systeem dat in Brazilië heerste vanaf de koloniale tijden
tot aan de revolutie
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van 1930, die een middenklasserevolutie met een radicaal-liberaal karakter was. Tot
1889 was de Braziliaanse landbouw gebaseerd op de arbeid van Afrikaanse
negerslaven, en vanaf dat jaar tot de eerste decennia van deze eeuwwaren de boeren,
die van de vroegere slaven afstamden, weliswaar formeel vrij, maar in wezen volledig
van de rijke boeren en grondbezitters afhankelijk.
Op het ogenblik bestaat de Braziliaanse bevolking voor 42 procent uit boeren.

Negentig procent van hen verdient 45 dollar per maand of minder en leeft letterlijk
op de rand van het bestaansminimum. Het Braziliaanse economische
ontwikkelingsmodel van tien jaar militair regiem wordt gekenmerkt door een sterke
concentratie van welvaart en inkomsten. De armste zeventig procent van de bevolking
verdient niet meer dan 28,2 procent van het nationaal inkomen, de toplaag van tien
procent 47,8% en de rijkste vijf procent 34,9%.
Deze concentratie van welvaart, die de afgelopen tien jaar steeds verder is

toegenomen, wordt door officiële zegslieden van de regering beschouwd als een
ongewenst, maar onvermijdelijk gevolg van een sterk ontwikkelingsproces, in het
kader van een markteconomie met vrij ondernemerschap. Er wordt beweerd dat er
eerst een hoog en stabiel economisch ontwikkelingsniveau moet worden bereikt,
voordat men tot een herverdeling kan overgaan die de economie geen schade
berokkent. Er is overigens zelfs onder de aanhangers van het huidige regiem een
discussie gaande over de wenselijkheid, om onmiddellijk tot een minder regressieve
economische politiek over te gaan. De nieuwe regering van generaal Orlando Geisel
lijkt ertoe geneigd om tot een dergelijk beleid over te gaan.

Bent u het met Ivan Illich eens, dat de mens zich in een wereld die door de ‘grenzen
aan de groei’ bepaald wordt, aan de harde werkelijkheid zal aanpassen? Is
Latijns-Amerika zich bewust dat ontwikkeling aan concrete beperkingen gebonden
is?
Ik ben bang dat het concept van ‘grenzen aan de groei’ alleen bij een klein groepje
intellectuelen enige weerklank vindt. Maar desondanks wordt het
besluitvormingsproces er al reeds in zekere mate door beïnvloed. Zo wordt het
onverantwoordelijke demografische beleid van vroeger langzamerhand gewijzigd.
Vele politieke leiders gaan zich realiseren dat een overmatige demografische groei
het moeilijker maakt om de levensstandaard van de bevolking te verhogen. Het beste
voorbeeld is wat dat betreft Mexico, een land met een sterke bevolkingsgroei van
ruim drie procent per jaar. De Mexicaanse regering is zich de afgelopen jaren van
de bevolkingsproblematiek bewust geworden, en toont zich bereid om gezinsplanning
te propageren.

Ondanks de kerk.
Inderdaad, ondanks de kerk. In Mexico gebeurt alles ondanks de kerk. De

Mexicaanse kerk is namelijk in tegenstelling met die in andere Latijns-Amerikaanse
landen zeer conservatief gebleven. Pre-
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sident Echeverria is iemand die veel oog heeft voor maatschappelijke problemen, en
er uit alle macht naar wil streven om de levensstandaard van het Mexicaanse volk
te verhogen. Met het oog hierop probeert zijn regering een politiek van matiging op
demografisch gebied door te voeren.

Bent u het met Renée Dumont eens dat de bezitters, dus de rijke landen, ethisch en
moreel gezien, meer groei nodig hebben dan op economisch gebied?
Ik ken niet alles wat Dumont heeft geschreven. Dumont is behalve socioloog, ook
expert op landbouwgebied. Hij heeft twee boeken over Cuba geschreven. Eerst toonde
hij zich uitermate positief, maar in zijn tweede boek toonde hij zich enigszins
sceptischer, omdat Cuba volgens hem niet meer een werkelijk socialistische lijn
volgt. Hij beweert dat Cuba zich te veel in autoritaire en te weinig in zuiver
socialistische richting ontwikkelt.
Ik geloof, dat de problemen van het geïndustrialiseerde deel van de wereld uiterst

gecompliceerd zijn, en maar al te vaak door mensen zowel uit de Derde Wereld als
uit ds ontwikkelde landen zelf, in een overgesimplificeerde vormworden voorgesteld.
Over het geheel genomen zijn de geïndustrialiseerde landen inderdaad zeer hoog
ontwikkeld. Maar als je wat meer in bijzonderheden treedt, en bijvoorbeeld nagaat
hoe de doorsnee mens in de westerse wereld precies leeft, kom je tot de ontdekking
dat hij in feite nog maar een zeer bescheiden bestaan leidt. Ik geloof dan ook dat er
zelfs in de ontwikkelde wereld nog een belangrijke mate van herverdeling nodig is.
Wij zijn nog ver, zeer ver verwijderd van een rechtvaardige wereld. Nee, ik kan beter
zeggen een draaglijke wereld, want een rechtvaardige wereld zal toch wel eeuwig
in het verschiet blijven. De rijken hebben altijd en overal de toekomst misbruikt. Zij
zeggen tegen de armen: jullie zijn nu misschien wel arm, maar in de toekomst zullen
jullie er beter aan toe zijn. En wanneer er sprake is van groei hebben de massa's altijd
wel wat te winnen, ook al eigenen de rijken zich liet leeuwedeel toe.
Volgens mij is de kwestie van de herverdeling van de welvaart verschrikkelijk

belangrijk - en gezien het feit dat wij ons ontwikkelen naar een wereld die het
verzadigingspunt dicht zal benaderen, zal dit probleem in de toekomst een steeds
grotere rol gaan spelen. Ik denk daarbij zowel aan een herverdeling tussen arm en
rijk binnen de verschillende landen afzonderlijk, als aan een herverdeling tussen de
geindustrialiseerde en de onderontwikkelde landen in de context van onze kleine
planeet.

Willem Oltmans, Grenzen aan de groei (deel 2)



216

H. Santa Cruz

Ambassadeur Hernan Santa Cruz werd op 8 februari 1906 in Santiago,
Chili geboren. Hij promoveerde in 1928 aan de universiteit van Chili in
rechten en politieke wetenschappen. Na de Tweede Wereldoorlog vindt
men hem terug als vertegenwoordiger van zijn land in de Verenigde Staten
(van 1947 tot 1952). In 1952 vertegenwoordigde hij Chili in de
Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. In 1960 beginnen zijn activiteiten
als afgevaardigde van Chili bij de F.A.O. (de voedsel- en
landbouworganisatie van de Verenigde Naties). In 1966 is hij voorzitter
van de eersteWorld Agrarian Reform Conference in Rome. In 1969 wordt
hij benoemd tot voorzitter van de 15de F.A.O.-conferenties in Rome. In
1972 leidt ambassadeurHernan Santa Cruz voor president SalvadorAllende
de Chileense delegatie naar de derde U.N.C.T.A.D.-conferentie in Santiago,
Chili. Na de staatsgreep in zijn land in september 1973 legde hij zijn
functies als ambassadeur en permanent vertegenwoordiger van Chili bij
de verschillende internationale organisaties in Genève neer. Naast tal van
andere functies is Santa Cruz voorzitter van de economische commissie
van de conferentie van niet-gebonden landen in Algerije gebleven.

In 1973 vertegenwoordigde u de regering van Salvador Allende op de conferentie
van niet-gebonden landen in Algerije.
Inderdaad. Zoals u weet werd deze conferentie opgesplitst in een politieke en een

economische commissie. Ik werd tot voorzitter van de economische commissie
gekozen.

Werd de energiecrisis van oktober 1973 toen al voorzien?
Ik geloof van wel, maar in ieder geval nog niet in haar volle omvang. Het belangrijkste
punt van deze Algerijnse conferentie was, naar mijn mening, de verbetering van de
onderlinge betrekkingen tussen de ontwikkelingslanden zelf. Er werden met name
krachtige pogingen ondernomen om onze onderhandelingspositie via een of andere
nieuwe organisatie van producerende landen te versterken. In de tweede plaats hebben
wij ons tevens uitgesproken voor het stichten van een instelling die zou kunnen
functioneren als een niet-aangesloten ontwikkelingsbank, gefinancierd door de
Derde-Wereldlanden zself. Een dergelijke instelling zou financiële en technische
steun aan de lidstaten kunnen verlenen, en tegelijkertijd kunnen bijdragen tot de
uitbreiding van de commerciële en industriële betrekkingen tussen de
ontwikkelingslanden onderling.

Met andere woorden: de Algerijnse conferentie heeft een eigen wereldbank opgericht.
Nee, dat is niet helemaal juist. Wat de conferentie beoogde was in sommige

opzichten meer, in andere opzichten minder. In de allereerste plaats verkeert het plan
nog maar in een papieren stadium en zal de functie van de nieuw op te richten
instelling een beperkt karakter dragen. In de tweede plaats zal deze instelling alleen
financiële steun aan ontwikkelingslanden verlenen - en zeker niet op dezelfde
voorwaarden als de Wereldbank in Washington D.C. doet.
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Die zoals bekend op een pro-Amerikaans beleid is afgestemd.
Onze bedoeling was een instelling op te zetten die geen politieke criteria hanteert

en die de ontwikkelingslanden financiële en technische steun verleent op alle
mogelijke gebied, zoals bij het bevorderen van de vestiging van gecombineerde
industrieën, het stimuleren van de produktieorganisaties, en het vergemakkelijken
van de verkoop van allerlei soorten produkten. In feite komt dit op hetzelfde neer
als de internationale ontwikkelingsinstelling die wij in het kader van de Verenigde
Naties wilden opzetten, maar die door de oppositie van de grote mogendheden nooit
van de grond is gekomen.
De uitspraken van de conferentie van niet-gebonden landen in 1973 waren in feite

een kopie van de standpunten op de eerste Algerijnse conferentie, in 1967, en de
uitgangspunten die in de in 1971 in Lima opgestelde verklaring van principes en het
plan van actie tot uiting kwamen. Wij stelden tijdens de Algerijnse conferentie van
1973 vast dat er geen enkele vooruitgang was geboekt wat kwesties betreft die de
ontwikkelingslanden met de geïndustrialiseerde mogendheden besproken hebben,
zoals de uitbreiding van de economische samenwerking en verschillende aspecten
van handel, financiering, overdracht van technologie, scheepvaart, enzovoort. Wij
stelden eveneens vast dat de doelstellingen van de Strategie voor het tweede
ontwikkelingsdecennium, zoals die in 1970 door de Algemene Vergadering van de
Verenigde Naties waren opgesteld, evenmin waren bereikt. Wij kwamen daarom
overeen dat wij, vooral ook gezien de toenemende crisis in de internationale
ontwikkelingssamenwerking, ons zoveel mogelijk op onszelf moesten proberen te
verlaten.
Uiteraard bestaan er in sommige delen van de wereld reeds een aantal subregionale

samenwerkingsprojecten tussen ontwikkelingslanden onderling. Het belangrijkste
voorbeeld hiervan is volgens mij het verdrag van Cartagena. De voornaamste
doelstellingen van deze overeenkomst zijn economische samenwerking en integratie,
en daarnaast de vorming van een gemeenschappelijkemarkt. Dit verdrag, dat bekend
staat als het Andes-pact, omvat de volgende landen: Venezuela, Columbia, Peru,
Ecuador, Bolivië en Chili. De in het verdrag vastgelegde doelstellingen zijn echter
maar een eerste stap.Wij achten het noodzakelijk om de niet te onderschatten krachten
en hulpbronnen van de ontwikkelingslanden werkelijk samen te bundelen.
Een dergelijke combinatie zou zijn kracht vooral aan een tweetal factoren kunnen

ontlenen: ten eerste staat het zonder meer vast dat er gezien de huidige schaarste aan
grondstoffen in de wereld - waarvan de energiecrisis slechts een onderdeel vormt -
grote behoefte aan onze grondstoffen bestaat en dat deze behoefte de komende twintig
jaar alleen nog maar groter zal worden. Plotseling is de wereld zich bewust geworden
van het feit dat de hulpbronnenvoorraad eindig is en dat de substituten ervoor in vele
gevallen het milieu aantasten. In de tweede plaats lijdt het evenmin twijfel dat de
ontwikkelingslanden de afgelopen twintig jaar veel hebben geleerd.
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Zoals hoe zij jegens de rijke landen moeten terugspelen?
Ja, en daarnaast ook hoe economische en technische ontwikkelings- problemen
moetenworden aangepakt.Wij hebben nu een doel.Wij zien tevens in welke obstakels
het tempo van onze ontwikkeling remmen. Bovendien beschikken wij in de
ontwikkelingslanden, in tegenstelling tot tien jaar geleden, over duizenden goed
opgeleide mannen en vrouwen, die ongetwijfeld tot een beter resultaat kunnen
bijdragen.

Ja, maar jammer genoeg laat een groot deel van deze categorie zich verleiden door
het ‘goede’ leven in de geïndustrialiseerde wereld.
Helaas heeft u gelijk. Maar op het ogenblik ontwikkelt zich in de Derde Wereld

een nieuwe generatie die loyaler tegenover het eigen land staat en een ander
waardensysteem hanteert. Dit geldt met name voor de ontwikkelingslanden die op
sociaal en politiek terrein het verst zijn gevorderd.

Het dichtdraaien van de oliekraan en de prijsverhoging van ruwe olie heeft in de
rijke landen een shockeffect teweeggebracht. Wat staat de geïndustrialiseerde wereld
volgens u nu te doen?
Ik geloof dat de geïndustrialiseerde wereld zich allereerst moet gaan realiseren hoe
veelomvattend en hoe belangrijk het probleem van onderontwikkeling is. De huidige
constellatie van economische betrekkingen met de ontwikkelingslanden moet
veranderd worden door ‘de vestiging van een nieuwe internationale orde, gebaseerd
op rechtvaardigheid, gelijkheid, onderlinge afhankelijkheid en gemeenschappelijke
belangen van alle staten’, zoals de op 1 mei 1974 door de Algemene Vergadering
van de Verenigde Naties opgestelde verklaring luidt. Versnelling van de economische
en maatschappelijke ontwikkeling van de Derde Wereld dient de hoogste prioriteit
te krijgen. Dit gegeven moet ook politiek aanvaard worden. De rijke noties moeten
tot het besef komen dat de allerbelangrijkste taak waar alle landen ter wereld voor
staan, ligt in het dynamiseren van de economie van de Derde Wereld, het verhogen
van de levensstandaard in de ontwikkelingslanden en het integreren van miljoenen
en nog eens miljoenen mensen in het culturele leven en in de economische kringloop
- zowel als producenten als consumenten. Dit moet het allereerste uitgangspunt zijn.
Wanneer dit niet als zodanig wordt erkend, dan is het volgens mij uitgesloten dat er
ooit van eenwerkelijk onderling begrip of van een constructieve ontwikkelingspolitiek
sprake kan zijn.

Dat is dus voorwaarde nummer éen. Zou voorwaarde nummer twee dan zijn, dat de
westerse naties hun technologische en wetenschappelijke know-how met de
ontwikkelingslanden leren delen?
Dat is uiteraard ook hoogst noodzakelijk. Maar ik geloof dat voorwaarde nummer
twee toch eerder is dat de geïndustrialiseerde wereld zich moet realiseren, dat de
huidige regels en gebruiken die de inter-
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nationale economische betrekkingen bepalen, volledig uit de tijd zijn, en op basis
van een geheel nieuwe internationale arbeidsverdeling volledig opnieuw geformuleerd
moeten worden. Vrije overdracht van kennis en wetenschap maakt daar uiteraard
deel van uit. Ik wil daaraan toevoegen dat ik wat dat betreft niet alleen denk aan een
vrije uitwisseling van technologie voor de toekomst. Het is tevens noodzakelijk dat
de geïndustrialiseerde mogendheden de ontwikkelingslanden helpen hun eigen
technologie te ontwikkelen, met andere woorden, een technologie aangepast aan de
concrete omstandigheden en behoeften van de ontwikkelingslanden zelf.
Financiële en economische problemenmoeten op dezelfde wijze worden benaderd.

Wij moeten komen tot nieuwe formules die het mogelijk maken dat de
sociaal-economische ontwikkeling van de Derde Wereld op gunstiger voorwaarden
kan worden gefinancierd. De energiecrisis toont duidelijk aan dat de
ontwikkelingslanden van hun kant de geïndustrialiseerde wereld kunnen helpen met
grondstoffen, arbeidspotentieel en verbruikscapaciteit. Volgens mij is dat nog nooit
zo zonneklaar gebleken als juist nu, sinds het najaar van 1973. Eindelijk komt de
wereld tot het besef hoeveel belang de hoogge-industrialiseerde naties erbij hebben
om het deel van de wereld te ontwikkelen waarin twee derden van de mensheid leeft,
al was het alleen maar om de verbruikscapaciteit van deze landen te vergroten.
Momenteel kan slechts tien à vijftien procent van de bevolking van de
ontwikkelingslanden als geheel werkelijk tot de verbruikers van industriële produkten
worden gerekend. De dag is niet ver dat de geïndustrialiseerde naties zullen inzien
dat het in hun eigen belang is - misschien niet direct, maar wel op langere termijn -
om ertoe bij te dragen dat het aantal consumenten van industriële goederen in de
Derde Wereld wordt uitgebreid. Dit is namelijk een noodzakelijke voorwaarde voor
de economische stabiliteit en het sociaal-economisch welzijn van de
geïndustrialiseerde mogendheden zelf.

De onderlinge afhankelijkheid van het sociaal-economisch welzijn van de ‘rijke’
naties en dat van de ontwikkelingslanden mag zo langzamerhand wel als bekend
worden verondersteld.
Ik hoop dat dit besef inderdaad tot de ontwikkelingslanden is doorgedrongen.

Want wanneer de Derde Wereld dit inziet, zullen de noodzakelijke maatregelen wel
niet langmeer op zich laten wachten. Tot nu toe hebben wij alleen nogmaar eindeloze
verklaringen en uitspraken van leidende persoonlijkheden in Europa en de Verenigde
Staten moeten aanhoren, waarin deze onderlinge afhankelijkheid werd erkend. De
logische consequentie van deze opvatting is de vestiging van een nieuwe economische
orde, waarmee zowel ontwikkelingslanden als geïndustrialiseerde naties zouden
instemmen en waarin met ieders belangen rekening zou worden gehouden.

Bent u niet een beetje al te optimistisch?
Nee. Ik wil niet beweren dat dit besef, deze overtuiging in de ge-
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industrialiseerde wereld reeds volledig heeft postgevat. De bedenkingen die de
Verenigde Staten en andere westerse landen tegen de resolutie van de
grondstoffenconferentie van de Algemene Vergadering van april 1974 naar voren
hebben gebracht, zijn wat dat betreft niet erg bemoedigend. Maar desondanks ben
ik ervan overtuigd, dat ook deze naties zullen inzien dat het absoluut noodzakelijk
is om hun standpunt te wijzigen. Ik wil alleen maar zeggen dat het ernaar uitziet dat
er een nieuwe mentaliteit ontstaat, en wanneer deze eenmaal door zal zetten, zullen
er effectieve maatregelen worden genomen die zullen leiden tot een geheel nieuwe
vorm van samenwerking tussen de geïndustrialiseerde naties en de
ontwikkelingslanden. Sommige regeringen slagen er nog steeds niet in om zich van
verouderde begrippen en beleidsvormen los te maken. Wij leven nog steeds
voornamelijk in een geest van confrontatie, omdat ieder werkelijk begrip ontbreekt.
Gedurende al de jaren van strijd, zowel binnen als buiten het kader van de Verenigde
Naties, zijn de geïndustrialiseerde mogendheden er nog nooit in geslaagd om ons
duidelijk te maken waarom zij onze voorstellen voortdurend verwierpen. Het enige
waarmee zij voortdurend schermden waren vertragingstactieken en argumenfen als:
‘dergelijke maatregelen zijn nu niet opportuun’, ‘de pond devalueert’ of ‘de dollar
staat zwak’. De naties die aan de Algerijnse conferentie deelnamen zijn er nu van
overtuigd dat de maatregelen die wij in de beide U.N.C.T.A.D-conferenties hebben
voorgesteld en die betrekking hadden op de ontwikkeling van de Derde Wereld juist
en rechtvaardig waren. Deze overtuiging werd tijdens de bijzondere zitting van de
Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, waar ik het al eerder over had, nog
eens nadrukkelijk naar voren gebracht.

De voorstellen van de Derde Wereld werden door de club van ‘rijke’ landen
waarschijnlijk niet serieus genomen.
Ik denk van niet. Tijdens de laatste gewone Algemene Vergadering van de

Verenigde Naties in het najaar van 1973 bleek niet alleen dat de doelstellingen die
in de Ontwikkelingsstrategie waren vastgelegd niet verwezenlijkt waren, maar ook
dat er in feite zelfs van een teruggang sprake was. Tegen deze constatering werden
geen bezwaren ingebracht.

Zoals u weet heeft het M.I.T.-rapport van de Club van Rome een belangrijke bijdrage
geleverd aan de wereldomvattende discussie over de noodzaak van de groei. De
leiders van de Derde-Wereldlanden schijnen het er unaniem over eens te zijn dat
een snelle verdere groei onontbeerlijk is.
Dit is een standpunt dat ik volledig onderschrijf. De wereld moet inderdaad blijven

groeien. Maar ik ben ook van mening, dat er naar nieuwe consumptiepatronen moet
worden gezocht. Hulpbronnen zijn beperkt, en mogen niet zoals in het verleden het
geval was, worden verspild. Tegelijkertijd moet de welvaart geleidelijker over de
we-
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reld worden verdeeld. Ik ben zeker geen aanhanger van de theorie dat economische
groei allereerst aan een beperkt aantal landen ten goede moet komen en de rest van
de wereld maar proberen moet zich met het overschot te behelpen. Het is nu eenmaal
zo dat de geïndustrialiseerde wereld zeer snel, en de ontwikkelingslanden uiterst
langzaam zijn gegroeid. De laatste tijd zijn er echter politieke beleidslijnen ontwikkeld
die in staat moeten worden geacht om dit proces te wijzigen. Ik geloof dat wij een
grootscheeps programmamoeten ontwerpen, gebaseerd op onderlinge samenwerking
en wederzijds begrip tussen de ontwikkelingslanden en de geïndustrialiseerde naties.
Onlangs woonde ik een symposium van de O.E.C.D. bij, in gezelschap van een

aantal eminente politici en geleerden uit beide werelden. Besproken werd onder meer
het verslag van de voorzitter van de D.A.C. Zoals u weet is de D.A.C. de commissie
voor ontwikkelingshulp van het O.E.C.D. in Parijs. Het verslag gaf een overzicht van
de activiteiten van het afgelopen jaar, 1973. Uiteraard concentreerden de discussies
zich op de energiekwestie en de betrekkingen tussen de rijke en de arme landen. Er
bleek een grote mate van overeenstemming te heersen over de dringende noodzaak
om tot een nieuwe internationale economische orde te komen. Het was voor iedereen
duidelijk hoezeer problemen als hulpbronnen, milieu, financiering, ontwikkeling en
monetaire systemen onderling met elkaar samenhangen. Zelf sta ik op het standpunt
dat de wereld er veel beter aan toe zou zijn, wanneer de leiders van de verschillende
landen voldoende nadruk legden op het gevaar van unilaterale acties en op de mate
waarin de economische enmaatschappelijke betrekkingen van alle volkeren onderling
met elkaar verweven zijn. De rijke landen zijn zich te laat bewust geworden van de
onderlinge internationale afhankelijkheid en de eindigheid van de hulpbronnen en
voorraden. Pas sinds de energiecrisis van het najaar van 1973 zijn zij bereid toe te
geven, dat zij in vele opzichten van de ontwikkelingslanden afhankelijk zijn. Wij in
de ontwikkelingslanden hadden veel meer inzicht in deze problematiek en wij hebben
er reeds vele jaren met nadruk op gewezen dat de kwestie van de ontwikkeling van
de Derde Wereld als onderdeel van het geheel moet worden beschouwd. Wij hebben
voortdurend gesteld dat er een nieuwe orde moest worden gevestigd waarin de
ontwikkeling van de achtergebleven landen een zeer belangrijke en doorslaggevende
rol zou spelen. Alle crises die de wereld de laatste tijd heeft moeten ondergaan, de
monetaire crisis, de energiecrisis en de milieucrisis, hebben aangetoond dat de
ontwikkelingslanden het wat dat betreft volledig bij het rechte eind hebben gehad.
Wij hebben bovendien nog nooit speciale voorrechten voor onze landen geëist, maar
altijd iets in ruil geboden.Wij hebben de onderlinge afhankelijkheid van alle sectoren
van de wereld reeds lang geleden onderkend. Wij staan een nieuwe vorm van
internationale samenwerking voor omdat wij ons terdege realiseren dat alle problemen
met elkaar samenhangen.
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In het najaar van 1973 brak de energiecrisis uit, die een hevige schok in de
geïndustrialiseerde wereld heeft veroorzaakt. Desondanks ben ik van mening dat
zich een nieuwe mentaliteit ontwikkelt. Nog nooit tevoren heeft een economische
conferentie tussen ontwikkelingslanden en geïndustrialiseerde staten zozeer de
aandacht getrokken en zoveel invloed uitgeoefend als in april 1974. Alle
televisiekanalen overal ter wereld wijdden er uitgebreide reportages aan.

Met andere woorden: de mensheid als geheel wordt zich steeds meer bewust van de
problemen waarmee wij allemaal geconfronteerd worden. In dat opzicht heeft het
Rapport van de Club van Rome een belangrijke bijdrage geleverd, omdat zij de
kwestie van het voortbestaan zeer direct aan de orde heeft gesteld.
Het lijdt inderdaad geen twijfel dat het denken van de mens overal ter wereld zich

steeds meer in de richting beweegt die door hetM.I.T.-rapport werd aangegeven. Dat
er grenzen aan de groei zijn is een feit dat niemand meer kan loochenen.
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Kakuei Tanaka

Premier Kakuei Tanaka van Japan werd 4 mei 1918 geboren in de
prefectuur van Niigata. In 1936 behaalde hij het einddiploma van een
technische middelbare school in Chuo. In 1943 richtte hij de Tanaka
Construction Company op. In 1947 deed hij zijn intrede als lid in het Huis
van Afgevaardigden. In 1957 werd hij minister voor PTT en
Telecommunicatie in het eerste kabinet-Kishi. In 1962 vinden wij hem als
minister terug in het tweede kabinet-Ikeda met de portefeuille van
Financiën. Hij houdt deze functie in het eerste kabinet-Sato in 1964. In
1972 wordt hij tot voorzitter gekozen van de liberale democratische partij
en wordt hij tevens minister-president van Japan. Dit gesprek vond plaats
in het bureau van premier Tanaka in Tokio op 24 oktober 1973 om 14.00
uur. Twee dagen tevoren kreeg de auteur in het Imperial Hotel een
telefoontje van een secretaris van de eerste minister met de mededeling:
‘Wij hebben een ruimte voor uw interview gevonden. Henry Kissinger
komt niet. Hij moet naar Jerusalem.’ Alhoewel de populariteit van de heer
Tanaka bij het ter perse gaan van dit boek tot beneden de 20 percent was
gedaald, zou zijn partij, de L.D.P., op 6 juli 1974 opnieuw bij verkiezingen
voor het Japanse Hogerhuis de macht weten te behouden.

U heeft eens gezegd dat de ideeën in uw boek De theorie van de vernieuwing van de
Japanse eilanden1 niet gerealiseerd kunnen worden, als de ideeën van de premier
geen gelijke tred houden met de razendsnelle veranderingen in de algehele
wereldontwikkeling. Hoe beschouwt u de benaderingswijze van de Club van Rome
in relatie tot de bestudering van de toekomst en onze overlevingskansen?
Gelet op de huidige omstandigheden, waarbij de gemiddelde levensduur van

mensen is toegenomen, en waarbij men de toename van het geboortecijfer niet kan
tegenhouden, is het onvermijdelijk dat het aantal inwoners van de wereld steeds
groter wordt. Hier komt nog bij, en dat is ook noodzakelijk, dat de levensstandaard
van de ontwikkelingslanden op een hoger peil gebracht zal moeten worden.
Ik ben het daarom in ieder geval niet eens met de mening dat het groeipercentage

nul zou moeten zijn. Ik sluit mij echter stellig aan bij de opvatting dat er, binnen de
ruimte van een behoorlijk groeicijfer, plaats moet worden gevonden voor het streven
naar wereldvrede en het geluk van alle mensen.

Ik geloof dat uw benadering van internationale zaken veel ruimte laat voor persoonlijk
initiatief, in vergelijking tot de traditionele Japanse benadering; dat wil zeggen,
absoluut niet aan gewoonten gebonden, onorthodox. Bent u een voorstander van
directe, persoonlijke topdiplomatie?
Er bestaat op het ogenblik een algemene tendentie, die de wereldvrede nastreeft en
ik verwacht, dat men in die richting voort zal gaan.

1 Building a New Japan: a plan for remodeling the Japanese archipelago. The Simul Press,
Tokio 1972.
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Desondanks zijn er in werkelijkheid talloze moeilijkheden en problemen. Het is
vanzelfsprekend noodzakelijk dat wij, met de conventionele diplomatieke methoden
in het conventionele diplomatieke vlak, door middel van een langdurige procedure
tot akkoorden proberen te komen.
Maar naast dezemethode van geleidelijk overleg is er nog een anderemogelijkheid,

namelijk, dat men op een topconferentie een fundamentele afspraak maakt voor een
bepaalde ontwikkeling, en dat men dan daarop zijn diplomatieke werkzaamheden
baseert en van daaruit verder werkt. Ik ben van mening dat deze methode zeer
doeltreffend is. Ik geloof dat een diplomatie die streeft naar het geluk van de mens
en naar een permanente wereldvrede in de vorm van een topconferentie over een
specifiek internationaal onderwerp, een onmisbare en nieuwe vorm van diplomatie
is. Ik ben ervan overtuigd dat het éen van de methoden is om de zaken rationeel op
te lossen en dat iedereen, van welke generatie dan ook, het hiermee eens zal zijn.

Beschouwt u het als een doeltreffende en moderne benaderingswijze, dat men op een
topconferentie zéer openhartig en spontaan meningen uitwisselt?
In de conventionele diplomatie overheerst de veronderstelling dat de diplomatie
wordt uitgeoefend om het belang van het eigen land te beschermen. Tot dusverre
koesterden wij een dergelijk vaststaand idee over diplomatie: terwijl men in een
langdurige, tijdverspillende procedure onderhandelt met zijn partner, laat men
geleidelijk aan zien wat men werkelijk aan te bieden heeft, door herhaaldelijk overleg
te plegen en zaken op elkaar te laten volgen, precies zoals men schaak speelt. Wij
hebben altijd gedacht dat dit diplomatie is. Daarom heeft de traditionele diplomatie
steeds bijzonder veel tijd in beslag genomen. Een minpunt hierbij is dan ook, dat
gedurende de loop van de onderhandelingen van het begin tot het eind, de realiteit
niet doordringt tot de toplaag van het land, omdat de diplomatie gebaseerd is op een
langdurige en geleidelijke procedure.
Maar tegenwoordig is de wereld kleiner geworden. Er zijn belangrijke zaken die

een urgente oplossing noodzakelijk maken. In 1973 kwam een wapenstilstand in
West-Azïe tot stand als gevolg van direct telefonisch contact tussen de leiders van
de Verenigde Staten en Rusland, alsmede door het zenden van afgevaardigden om
te onderhandelen. Zelf hebben wij hier wat wij noemen een ‘hot line’-verbinding
met de Verenigde Staten.1 De vertegenwoordigers van de Verenigde Staten en Japan
kunnen thans rechtstreeks via de telefoonmet elkaar spreken. Dit is een zéer rationele
rnethode. Om die zelfde reden brengt de methode van het houden van topconferenties
geen tijdverlies met zich mee, zoals dat vroeger het geval was bij langduri-

1 Premier Tanaka wees mij op een witte telefoon, naast andere zwarte toestellen geplaatst bij
zijn bureau.
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ge op elkaar volgende onderhandelingen.
Een topconferentie moet in een zodanige sfeer plaatsvinden, dat de leiders elkaar

hun eigen, eerlijke standpunt voorhouden, en van daaruit zoeken naar een mate van
overeenstemming. Men kan stellen, dat de benadering via een topconferentie een
drastische manier is om zaken te doen, maar dit is mijns inziens de enige juiste wijze.
Ieder land in de moderne wereld vraagt er nu om. Ik denk dan ook dat deze vorm
van diplomatie thans onvermijdelijk is. Bovendien, dat de leiders van de wereld
bezoeken uitwisselen is niet alleen een kwestie van protocol, want de leiders moeten
elkaars problemen leren kennen en beoordelen, om op die manier tot een definitieve
conclusie te kunnen komen. Dit geldt zowel voor wereldproblemen als voor problemen
van de twee betrokken landen. Vervolgens wordt de definitieve conclusie in
admimstratieve structuren opgenomen, enmen vervolmaakt er voortdurend de vormen
van. Deze topdiplomatie moet vrij zijn van diplomatieke technieken en gewoonten,
wanneer men zoveel mogelijk wil bereiken. Deze vorm van topdiplomatie is
noodzakelijk en onvermijdelijk in de moderne diplomatie. Indien men in de
topdiplomatie geen spontane en concrete meningen zou kunnen uitwisselen, denk ik
dat dit soort topconferenties zinloos zou zijn.

Voelt Japan zich dichter tot de Verenigde Staten aangetrokken dan tot Europa? Bent
u door uw bezoek aan Europa tot de conclusie gekomen dat het mogelijk is de
communicatie tussen Japan en Europa te verbeteren?
Wanneer men de handelscijfers ziet, is het zonder meer duidelijk dat de relatie tussen
Japan en de Verenigde Staten zeer hecht is. Het totale handelsvolume (de som van
het directe en indirecte handels-volume) tussen Japan en de Verenigde Staten beliep
in 1973 een bedrag van dertig miljard Amerikaanse dollars.
Bovendien hebben wij, zoals ik vertelde, een ‘hot line’ tussen Japan en de

Verenigde Staten, zodat de president van de Verenigde Staten en de premier van
Japan direct met elkaar kunnen telefoneren.
Daarentegen was het handelsvolume met Europa in 1973 ongeveer zeven miljard

Amerikaanse dollars. Dat is ongeveer 10% van het totale handelsvolume van Japan
en ongeveer 3% van het totale handelscijfer van de Europese Gemeenschappen. Wat
dit betreft kan men dus zeggen dat de diplomatieke pijplijn tussen Japan en Europa
smal is geweest. Maar nú zijn er talloze problemen die samenwerking tussen Japan
en de E.E.G. onvermijdelijk maken, zoals internationale monetaire kwesties, de
bevordering van de nieuwe handelsakkoorden (‘international round’), kwesties van
grondstoffen en van energie, ontwikke-lingshulp, de milieukwestie, en wat dies meer
zij.
Ik ben ervan overtuigd dat Japan en Europa een stuk dichter bij elkaar zullen

komen te liggen door mijn bezoek van 1973 aan Europa, ^ dat de verbbdingslijnen
tussen Japan en Europa duidelijker zullen zijn geworden.
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Gelooft u dat it de doelstellingen van uw plan tot vernieuwing van Japan tot voltooiing
zal kunnen brengen?
Japan is kleiner dan de staat Californië. En bovendien is 32% van de totale bevolking
geconcentreerd op 1% van het totale landoppervlak. Dat is de situatie van nu. Maar
momenteel zijn wij bezig met de bevordering van verschillende projecten die in 1985
voltooid kunnen zijn, zoals zevenduizend kilometer voor een nieuwe supersneltrein,
tienduizend kilometer autosnelweg, elfhonderd stuwdammen, provinciesteden in
diverse regio's, academiesteden, etcetera. Ik ben er daarom van overtuigd dat ik deze
onderneming van vernieuwing gemakkelijk tot een goed einde zal kunnen brengen.

Japan gaat een exportbeperking uitvoeren tot een bedrag van ongeveer
driehonderdzevenendertig miljoen Amerikaanse dollars ($ 337 400 000), dat wil
zeggen, tot dusverre de grootste exportbeperking. Terzelfder tijd gaat Japan in de
Chinese Volksrepubliek een staalindustrie opzetten.

Wanneer u nu in twee opzichten de relatie met de Chinese Volksrepubliek beziet
- namelijk tegen de achtergrond van uw historisch opzienbarende bezoek aan Peking
en het feit dat China uw grootste buurland is op weg naar ontwikkeling - in welke
richting denkt u dan dat de economische en menselijke verhoudingen tussen de beide
landen zich zullen ontwikkelen?
Sinds de normalisatie van de diplomatieke betrekkingen tussen Japan en de Chinese
Volksrepubliek wordt de economische en menselijke verhouding tussen Japan en de
Chinese Volksrepubliek op soepele wijze bevorderd. De Japans-Chinese betrekkingen
hebben al een geschiedenis van een lange vijfduizend jaar. Ik ben ervan overtuigd
dat het ontbreken van betrekkingen gedurende de laatste vijftig jaar geen grote
hindernissen en problemen zal opleveren, als men let op de geschiedenis van onze
eeuwenoude betrekkingen. De Chinese Volksrepubliek heeft achthonderd miljoen
inwoners. De vriendschap tussen Japan en dit buurlandmet zijn achthonderdmiljoen
inwoners zal tot volle tevredenheid bevorderd en steeds breder worden.

Ik heb gesprekken gevoerd met studenten van de Hitotsubashi-universiteit. Uit die
gesprekken heb ik de indruk overgehouden dat zij zich in groten getale bewust zijn
van de wereldproblemen. Zij beseffen in toenemende mate dat er nu urgente
maatregelen moeten worden getroffen als Japan een overlevingskans wil hebben
voor de toekomst. Maar zij hebben ook wantrouwen in de leiders van de wereld. U,
als leider van het moderne Japan, wat verwacht u van, of wat vraagt u - wat deze
verschillende problemen betreft - aan de jongere generatie van Japan, of in bredere
zin van de gehele wereld?
De ontwikkeling van het verkeer en van de communicatie heeft de wereld kleiner
gemaakt. De tijd is voorbij dat men uitsluitend op zou kunnen komen voor belangen
van eigen land. Ook bij u ziet men, dat de negen landen zich inspannen voor de
uitbreiding en vereniging van Europa. De jeugd zal de wereld van morgen moeten
overnemen.
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Ik hoop dat zij ernstig zal nadenken over de vraag hoe de nieuwe wereld er uit zal
moeten zien, en over de kwestie hoe de concrete diagnose moet luiden om het meest
ideale beeld te verwerkelijken. Door uitsluitend de huidige wereld te kritiseren, zal
men nimmer tot een oplossing komen. Het is mijn wens dat zij zich met concrete
voorbeelden zullen bezighouden, namelijk met de vraag, hoe men nu zijn eigen
verplichtingen zou moeten vervullen om de wereld op zijn schouders te kunnen
dragen. Want de wereld van morgen zál op den duur op hun schouders rusten.
Tenslotte nog dit. In de geschiedenis van de mens, in welk tijdperk of welke periode
ook, heeft de jeugd steeds voldaan aan eigen verplichtingen. Zij heeft hiermee de
geschiedenis van de mens voortgezet. Dat móet men weten.

Willem Oltmans, Grenzen aan de groei (deel 2)



228

Jermen M. Gvishiani

Jermen M. Gvishiani werd in 1928 in Georgië geboren. Hij studeerde
aanvankelijk sociologie en filosofie en werd wat men in Moskou noemt,
corresponderend lid van de Sowjet-academie van wetenschappen. In 1951
studeerde hij aan het instituut voor internationale betrekkingen. Van 1951
tot 1955 diende hij in de Sowjet-marine. Sedert 1955 is hij werkzaam bij
het onder de ministerraad van de Sowjet-Unie ressorterende staatscomité
voor de techniek. In 1965 werd hij tot plaatsvervangend voorzitter van de
staatscommissie voor wetenschap en techniek van de Sowjet-academie
van wetenschappen benoemd. Van 1966 tot 1968 doceerde hij bovendien
aan de filosofische faculteit van de Moskouse staatsuniversiteit. Sedert
1969 houdt professor Gvishiani zich in het bijzonder bezig met
managementproblemen en staat hij aan het hoofd van een speciale faculteit
welke op dit gebied concreet sociaal onderzoek verricht voor de academie
van wetenschappen. Dr. Gvishiani is gehuwdmet een dochter van premier
Aleksei N. Kosygin. Mevrouw Gvishiani studeerde geschiedenis en
publiceerde onder meer een studie over de Amerikaanse buitenlandse
politiek. Professor Gvishiani schreef in 1962 Sotsiologia biznesa. Na
enkele andere werken verscheen in 1972 in het Engels Organisation and
Management (Progress Publishers, Moskou).
In 1972 werd dr. Gvishiani bovendien gekozen tot voorzitter van het te
Wenen in het Laxenburg Paleis gevestigde International Institute for
Applied Systems Analysis (I.I.S.A.). Hij onderhoudt contacten met dr.
Aurelio Peccei van de Club van Rome en woonde, samen met andere
Sowjet-functionarissen, in 1974 officieel de Club van
Rome-jaarvergadering in WestBerlijn bij.

Al in 1971 heeft u mij erop gewezen dat een model, zoals dat voor het Rapport van
de Club van Rome werd gebruikt, te weinig aandacht besteedde aan psychologische
en sociale factoren, terwijl de problemen die in het Rapport werden opgeworpen,
bovendien multidisciplinair moesten worden aangepakt. Nu werken Club van
Rome-teams in Japan, Nederland en Latijns-Amerika aan nieuwe wereldmodellen
die wel op een multidisciplinaire benadering zijn gebaseerd.
In de wereld waarin wij leven voltrekken zich diepgaande en ogenschijnlijk

onherroepelijke veranderingen. Het enorme groeitempo van de sociale ontwikkeling,
de transformatie van wetenschap in een directe produktiekracht, de voortdurend
toenemende invloed die de mens op zijn leefwereld uitoefent, de tegenstellingen
binnen het wetenschappelijk en technologisch proces - het zijn allemaal factoren die
zelfs een onverbeterlijke idealist dwingen in realistische termen te denken. De
mensheid staat voor problemen die terecht overal ter wereld tot diepe bezorgdheid
leiden. Eén van deze problemen, ‘grenzen aan de groei’, is onder politici,
wetenschapsmensen en het grote publiek reeds een algemeen gespreksthema
geworden. De publikatie van het Rapport van de Club van Rome heeft er belangrijk
toe bijgedragen om dit probleem in het middelpunt van de belangstelling te brengen,
naar ik begrepen heb, vooral ook in uw land, in Nederland. Het Rapport heeft tot
bezorgdheid en in sommige gevallen
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zelfs tot een zeer pessimistische toekomstvisie geleid, en is daarnaast onderwerp
geweest van diepgaande meningsverschillen.
De Sowjet-geleerden zijn zeer goed op de hoogte van de activiteiten van de Club

en andere soortgelijke organisaties.Wij verschillen echter in sommige opzichten van
mening met het wetenschappelijk team van de Club, zoals bijvoorbeeld de wijze
waarop het probleem van de ‘grenzen aan de groei’ wordt benaderd of de evaluatie
en interpretatie van het op hetM.I.T. ontwikkelde wereldmodel. Desondanks ontstaat
er langzamerhand een zekere samenwerking bij het ontwerpen van wereldmodellen,
zoals bijvoorbeeld op het pas opgerichte instituut voor toegepaste systeemanalyse
in Wenen, waar ook een aantal Sowjet-geleerden actief bij zijn betrokken en waar
nog dit jaar - 1974 - een reeks conferenties aan dit onderwerp zullen worden gewijd
met deelname van zowel leden van de Club van Rome als wetenschapsmensen uit
de Sowjet-Unie. Ik hoop dat deze bijeenkomsten zullen uitmonden in een nieuw type
wereldmodel, gebaseerd op eenmultidisciplinaire benadering, omdat deze nu eenmaal
het nauwst bij de concrete werkelijkheid aansluit. De verbetering van de internationale
betrekkingen, of zo men wil, de wijsheid waarvan momenteel op het internationale
toneel blijk wordt gegeven, kan belangrijk tot het succes op dit gebied bijdragen.

Bij het schrijven van het eerste deel met interviews met wetenschapsmensen uit het
Westen, sprak ik bijvoorbeeld met een prominente econoom van de universiteit van
Yale, die mij vertelde dat hij niet inzag waarom hij het probleem van de ‘grenzen
aan de groei’ met professor Forrester van het M.I.T. zou bespreken, want, zo zei hij:
‘Ik ben econoom. Wat moet ik met een systeemanalist?’ Professor Barry Commoner
put zich uit om steeds maar weer met nadruk op de maatschappelijke
verantwoordelijkheden van wetenschappers te wijzen, maar wat dit betreft lijkt hij
een roepende in de woestijn.
De kwestie van het wantrouwen en de jaloezie fussen wetenschapsmensen is

misschien meer van morele aard, al hangt het inderdaad nauw samen met de
maatschappelijke verantwoordelijkheid van de wetenschapsman. Tenslotte kan ook
een geleerde niet in een ivoren toren leven, los van alle maatschappelijke behoeften
en doeleinden. Ik geloof dan ook dat professor Commoner de maatschappelijke
verantwoordelijkheid van de wetenschapsman terecht benadrukt.
Maar ik wil terugkomen op het belang en de noodzaak van een multidisciplinaire

benadering van problemen op grote schaal. Dat er inderdaad sprake is van een
noodzaak, laat voor ons geen twijfel. Wij zijn in de Sowjet-Unie dan ook al gekomen
tot het organiseren van wetenschappelijke teams, samengesteld uit specialisten van
verschillende richtingen. Hoe deskundig een geleerde ook op zijn speciale vakgebied
mag zijn, wanneer hij een gecompliceerd probleem systeemanalytischwil benaderen
wordt hij gedwongen met specialisten op andere terreinen samen te werken.
In de Sowjet-academie van wetenschappen, het Staatscomité voor
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wetenschap en technologie van de Ministerraad van de Sowjet-Unie en een aantal
andere wetenschappelijke organisaties, functioneren reeds een groot aantal
interdisciplinaire teams. In principe zijn dit wetenschappelijke commissies die allerlei
gecompliceerde problemen onderzoeken, en waarin de meest vooraanstaande
Sowjet-geleerden en andere bekwame specialisten zitting hebben. Deze
wetenschappelijke commissies leveren belangrijke bijdragen aan de projecten van
de staatsplancomité's en aan het besluitvormingsproces op economisch gebied. De
ervaring leert ons dat deze commissies uiterst efficiënt opereren. Een voorbeeld van
een dergelijk team is de Raad van de academie vanwetenschappen die zich bezighoudt
met de bestudering van de sociaal-economische en ideologische problemen die uit
de wetenschappelijke en technologische revolutie voortkomen. Deze commissie
bestaat uit economen, filosofen, ingenieurs, sociologen, advocaten, geografen,
wiskundigen en biologen.
De Sowjet-geleerden zijn van mening dat de ontwikkelingsproblematiek en de

kwestie van het rationeel gebruik van natuurlijke hulpbronnen van wereldomvattende
strekking zijn en alleen kunnen worden opgelost, wanneer geleerden uit verschillende
wetenschappen en wetenschappelijke groeperingen hun activiteiten bundelen.
Specialisten van de Sowjet-academie van wetenschappen ontwikkelen danook een
methodiek voor een economische evaluatie van de voornaamste natuurlijke
hulpbronnen, en proberen mee te werken aan wetenschappelijke en technologische
voorspellingen van eventuele veranderingen, die de produktieve activiteiten van de
wereldgemeenschap als geheel in de biosfeer kunnen aanbrengen. Voor een dergelijke
voorspelling is een zo groot mogelijke uitwisseling van informatie tussen
vertegenwoordigers van allerlei verschillende takken van wetenschap nodig.

Professor J. Bronowski van het Salk-instituut bepleit sedert enige tijd een scheiding
tussen wetenschap en staat, naar analogie van de scheiding tussen kerk en staat in
het verleden.
Sowjet-geleerden erkennen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid voor de

voile honderd procent. Dat is bijna onvermijdelijk omdat dit direct aansluit bij het
wezen van de Sowjet-maatschappij en het principe dat de wetenschap verweven is
met de samenleving als geheel. De doelstellingen van de wetenschap zijn in een
socialistisch land afgestemd op de doelstellingen van de maatschappij, waarin de
voornaamste motieven van het Sowjet-volk tot uiting komen. Wetenschap is voor
de Sowjet-geleerde geen strikt academische activiteit, die los staat van de praktische
doelstellingen van de samenleving, maar een zeer belangrijk element in de voltooiing
van onze maatschappelijke ontwikkeling.
Dit is ons standpunt wat de relatie tussen staat en wetenschap betreft. Wanneer de

staat haar beleid baseert op de bevordering van het welzijn van alle leden van de
samenleving, lopen de doelstellingen van wetenschap en staat parallel. Van een
scheiding tussen staat en
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wetenschap hoeft in een dergelijk geval dan ook geen sprake te zijn.

Uit de zeventig interviews die ik met westerse wetenschapsmensen heb gehouden, is
mij gebleken, dat zij wat de toekomst betreft bijna allemaal pessimistisch waren. Dit
geldt echter niet voor de geleerden uit de socialistische landen. Toen ik tegen de
academicusMoiseyMarkov opmerkte dat professor Arnold Toynbee zich zeer bezorgd
maakte over de toekomst van zijn kleinkinderen, antwoordde hij: ‘Ik heb ook
kleinkinderen, maar ik weet zeker dat zij een geweldige toekomst tegemoet zullen
gaan’.
De zorg voor het welzijn van de komende generaties is een eervolle taak. Maar

ook een moeilijke taak. De opvattingen van sommige westerse wetenschapsmensen
die niet in de uiteindelijke overwinning van demenselijke wijsheid of in een gelukkige
toekomst voor hun kinderen en kleinkinderen geloven, zijn mij in principe vreemd.
Ondanks dat wil ik ook waarschuwen tegen een blind optimisme. Optimisme moet
geheel en al gebaseerd zijn op het ingrijpen in de maatschappelijke ontwikkeling en
het onderkennen van de consequenties van de besluiten die wij nemen. In dit verband
is er sprake van een toenemend inzicht in de kritieke rol van bewuste planning en
voorspelling van toekomstige ontwikkelingen; aspecten waar in ons land zeer veel
aandacht aan wordt besteed. Optimismemoet dus niet gebaseerd zijn op een abstracte
hoop, maar in de allereerste plaats op de wens om de toekomst te leren kennen en
de ontwikkelingsprocessen in alle noodzakelijke richtingen te kunnen uitstippelen.
Daarnaast kan de toekomst van de mensheid of het lot van de wereld - het

voortbestaan van de mens, als u het zo wilt noemen - niet los worden gezien van het
feit dat letterlijk elk individu er het allerhoogste belang bij heeft dat er geen kernoorlog
of ecologische catastrofe uitbreekt. Dergelijke rampen kunnen echter niet door éen
enkel land worden voorkomen, hoe machtig deze mogendheid in economisch opzicht
ook mag zijn. Wij moeten via een collectieve inspanning op internationale schaal tot
oplossingen komen. Alle volkeren en staten moeten inzicht krijgen in onze
gemeenschappelijke problemen en in kwesties die niet op de bestaande tegenstellingen
en verschillen berusten. Zij zullen dan gezamenlijk hun activiteiten moeten
combineren.
Ondanks alle verschillen in maatschappelijk systeem, taal en werkmethode, nemen

de factoren die ons verenigen een steeds belangrijker plaats in. Wanneer wij aan de
toekomst denken, mogen wij daarbij niet vergeten dat de toekomst door de mens zelf
wordt bepaald. Het lot van de mensheid berust ten slotte bij de mensheid zelf.

In uw boek Organisatie en management schreef u onder meer dat ‘imperialisme het
hoogste en tevens laatste stadium in de ontwikkeling van het kapitalisme’ was. In de
daaropvolgende bladzijden gaf u een gedetailleerde analyse van de wijze waarop
monopolieondernemingen opereren. Maar tijdens een conferentie in San Francisco
in

Willem Oltmans, Grenzen aan de groei (deel 2)



232

1973, waaraan 650 industriëlen uit 75 landen deelnamen, gaf u - uit naam van de
Sowjet-Unie - uiting aan uw bereidheid om met kapitalistische bedrjiven uit het
Westen ‘op een stabiele en duurzame basis tot een geplande en geprogrammeerde
samenwerking te komen’.
De conclusie dat het imperialisme het hoogste en laatste stadium van de

ontwikkeling van het kapitalisme is, werd het eerst geformuleerd door Vladimir I.
Lenin, op grond van zijn analyse van de ontwikkelingsprocessen in de kapitalistische
maatschappij. Lenin bewees dat de economie zich als gevolg van de concentratie
van produktie tot een wereldeconomie ontwikkeit. In een kapitalistischemaatschappij
komen de internationale arbeidsverdeling, wederzijdse samenwerking en
gecombineerde specialisatie echter spontaan tot ontwikkeling en nemen daarbij
tegenstrijdige vormen aan. De verschijning van de multinationale onderneming is
het gevolg van het huidige hoge niveau van socialisatie van de produktiekrachten in
de kapitalistische maatschappijen.

U hebt gesproken over de noodzaak om ‘voor het lot van al het leven op aarde’ de
sociale vooruitgang door middel van een economische ontwikkeling te stimuleren.
Onder het socialisme is produktie-uitbreiding of het opvoeren van de

arbeidsproduktiviteit geen doel op zich zelf. In de Sowjet-Unie zijn economische
problemen ondergeschikt aan maatschappelijke doeleinden. Dit wil concreet gezien
zeggen, dat economische projecten deel uitmaken van een geïntegreerd plan dat tot
een sociaal-economische transformatie van de maatschappij moet leiden. Daarom is
er in de Sowjet-Unie ook geen discrepantie tussen maatschappelijke ontwikkeling
en economische groei.
De humanisten van het verleden waren vaak echte utopisten. Zij probeerden

maatschappelijke hervormingen door te voeren, zonder rekening te houden met
economische ontwikkelingen of de noodzaak van een hogere produktie - ja, vaak
zelfs zonder een produktieverhoging ook maar zelfs te stimuleren. Maar proberen
moderne humanisten, die voorstellen om de economische groei stop te zetten,
werkelijk serieuze oplossingen voor onze maatschappelijke problemen te vinden?
In vele delen van de wereld heersen armoede, honger en economische

onderontwikkeling. Zelfs in de hooggeïndustrialiseerde landen is de kwestie van de
bevrediging van de eerste levensbehoeften van de bevolking als geheel nog niet
opgelost, vooral niet als wij bedenken dat deze behoeften voortdurend toenemen.
Het probleem is dan ook niet dat wij de economische groei moeten stopzetten of
zelfs maar beperken. Waar het om gaat is, dat wij de groei zo effectief mogelijk
weten te benutten. Tenslotte is economische groei het enige middel waarmee wij de
voorwaarden kunnen scheppen voor een verbetering van de leefomstandigheden van
de mensheid.
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Sicco Mansholt noemde de energiecrisis ‘een zegen’, omdat, zo verwachtte hij,
Europa erdoor zou leven inzien ‘dat de hulpbronnen van de aarde aan precieze
grenzen gebonden zijn’.
De huidige energiecrisis heeft niets te makenmet het probleem van een toekomstig

tekort aan natuurlijke hulpbronnen, maar is slechts een uitvloeisel van de contradicties
tussen de geïndustrialiseerde kapitalistische landen aan de ene kant en de
kapitalistische naties en de ontwikkelingslanden aan de andere kant. Demultinationale
reuzenondernemingenmaken bewust gebruik van deze crisis om hun eigen politieke,
commerciële en financiële speculaties te bevorderen.
De crisis van 1973 is in zekere zin een ‘generale repetitie’ van wat onze wereld

in de nabije toekomst misschien te wachten staat. Tot op zekere hoogte kan deze
situatie ertoe leiden dat het zoeken naar nieuwe energiebronnen wordt gestimuleerd.
Anderzijds geloof ik dat de problemen van de toekomstige energievoorziening
aanzienlijk veelomvattender en gecompliceerder zijn. Ondanks dat vertrouw ik erop
dat een internationale samenwerking van geleerden tot het vinden van nieuwe
energiebronnen tot stand zal komen, welke bronnen voldoende betrouwbaar en
toegankelijk zullen zijn om in onze toekomstige behoefte te kunnen voorzien.

C.L. Sulzberger heeft in de New York Times opgemerkt dat statistische gegevens
aantonen dat het verbruik van ruwe olie en aardgas in de COMECON-landen tegen
het jaar 1980 de produktiecapaciteit van deze gebieden ver zal overtreffen.
In 1980 zullen wij in de Sowjet-Unie op basis van onze eigen voorraden volledig

in onze behoefte aan olie en gas kunnen voorzien, zoals ook thans het geval is,
namelijk voor een deel door onze eigen produktie en voor een ander deel door aankoop
op buitenlandse markten. Wij hebben nooit beweerd dat de socialistische landen in
1980 geheel op eigen krachten aan hun energiebehoefte kunnen voldoen.

De Club van Rome houdt zich nu ook bezig met de wereldomvattende discussie hoe
de enorme kloof tussen arme en rijke landen in zekere mate of zelfs in zijn geheel
gedicht zou kunnen worden.
De kwestie hoe de wetenschappelijke, technologische en economische kloof tussen

de geïndustrialiseerde naties en de ontwikkelingslanden gedicht kan worden, is éen
van de meest urgente problemen van deze tijd. Overal ter wereld wordt gepoogd om
tot de oplossing van dit probleem bij te dragen.
In de allereerste plaats wil ik daarbij opmerken dat er geen twijfel over bestaat,

dat de ontwikkelingslanden in de allereerste plaats volledige politieke en economische
onafhankelijkheid dienen te verkrijgen. De Verenigde Naties speelt daarbij een
belangrijke rol. In dat verband wil ik wijzen op een voorstel dat de Sowjet-Unie
onlangs aan de AlgemeneVergadering heeft voorgelegd, namelijk dat alle permanente
leden van de Veiligheidsraad tot een gedeeltelijke vermindering van hun militaire
uitgaven over zullen gaan. De fondsen
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die daarbij vrijkomen kunnen dan voor de hulp aan onderontwikkelde gebieden
worden besteed. Naar mijn mening is dit initiatief van de Sowjet-regering een
belangrijke, concrete stap om de kloof op sociaal-economisch gebied, die er tussen
de verschillende naties heerst, gedeeltelijk te dichten.

Premier Aleksei N. Kosygin heeft verklaard dat de Sowjet-Unie zich ten doel stelt
om in het jaar 1975 2,6 miljoen auto's aan de Sowjetconsument te verkopen. Neemt
de Sowjet-Unie ook maatregelen om de door uitlaatgassen en dergelijke veroorzaakte
verontreiniging te bestrijden?
Tijdens het vierentwintigste congres van de C.P.S.U., die zich onder andere met het
vijfjarenplan voor onze nationale economische ontwikkeling bezighoudt, werd
bekendgemaakt, dat wij ons ten doel hadden gesteld om in 1975 2,1 miljoen auto's
te produceren. Daarnaast hebben wij bij onze planning ook rekening gehouden met
de bouw van nieuwe fabrieken en aanvullende produktiebedrijven voor
reserveonderdelen en ander materieel.
De Sowjet-Unie heeft drastiscbe maatregelen genomen om de door auto's

veroorzaaktemilieuvervuiling tegen te gaan.Wij hebben een nieuw verkeersreglement
opgesteld waarbij het percentage giftige dampen in de uitlaatgassen gebonden is aan
de daarvoor internationaal geldende normen. Daarnaast hebbenwij ‘schonere’motoren
ontworpen, terwijl wij bovendien nieuwe snelwegen aanleggen om het stadsverkeer
zo veel mogelijk te beperken. Dezewegen lopen op enige afstand van de dichtbevolkte
centra van onze steden en stadsagglomeraties.

Overal ter wereld wordt steeds meer nadruk op wetenschap en technologie gelegd.
De academicus Michail Millionshchikov wees er naar aanleiding van het negende
vijfjarenplan van de Sowjet-Unie op dat uw land thans zo'n 5000
onderzoeksinstellingen telt, waar meer dan 940 000 man wetenschappelijk personeel
werkzaam is.
Het is een interessant verschijnsel dat het aantal onderzoeksinstellingen en de

omvang van het wetenschappelijk personeel in de Sowjet-Unie de afgelopen twee,
drie jaren aanzienlijk is toegenomen. De cijfers die u noemde dateren al weer van
enige tijd geleden. Op 't ogenblik - april 1974 - telt de Sowjet-Unie 5251
onderzoeksinstellingen en 1 108 000manwetenschappelijk personeel. Dit houdt met
andere woorden in dat éen op de vier wetenschapsmensen in de wereld in de
Sowjet-Unie werkzaam is.
Wetenschap heeft altijd een internationaal karakter gehad. In onze tijd krijgt dit

aspect echter nieuwe impulsen. Enerzijds ontwikkelt de wetenschap zich door een
grotere specialisatie op verschillende onderzoeksgebieden. Anderzijds is zij direct
betrokken bij een aantal hoogst belangrijke problemen die de mensheid als geheel
aangaan, terwijl dit bovendien in vele opzichten voor het eerst op werkelijk
wereldomvattende schaal het geval is.
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Naar aanleiding van uw vriendschap met de voorzitter van de National Academy of
Sciences in Washington D.C., dr. Philip Handler, wilde ik u vragen of u tevreden
bent over de huidige samenwerking tussen de academies van wetenschappen in de
Sowjet-Unie en in de Verenigde Staten.
Wij wisselen voortdurend wetenschappelijke gegevens uit met de Amerikanen,

zowel met de National Academy of Sciences als met de Council for Learned Societies.
Het eerste instituut houdt zich met de natuurwetenschappen bezig, het tweede met
de sociale wetenschappen. Naar aanleiding van enkele topconferenties en uitgebreide
onderhandelingen hebben wij een aantal bijzondere overeenkomsten getekend die
onze onderlinge samenwerking, die overigens beide landen ten goede komt,
aanzienlijk heeft uitgebreid. Dit vormt een zoveelste voorbeeld van een creatieve,
wereldomvattende benadering. Zo besloten wij bijvoorbeeld samen te werken op het
terrein van de milieubescherming, het onderzoek van de ruimte en de oceanen, het
vreedzaam gebruik van atoomenergie, transportproblemen, de landbouw, de
gezondheidszorg, enzovoort. Wij hebben bovendien het initiatief genomen tot een
aantal gemeenschappelijke wetenschappelijke projecten, zoals op het gebied van de
krachtindustrie, het transport van energie - vooral over grote afstanden -, de bouw
en exploitatie van krachtige thermische en hydro-elektrische centrales, de problemen
die met het gebruik van atoomenergie gemoeid zijn, computers, theoretische en
experimented natuurkunde, planning en organisatie van onderzoek, en nieuwe
technologieën in het algemeen. In vele gevallen heeft de uitwisseling van
wetenschapsmensen geleid tot samenwerking op langere termijn, zoals bijvoorbeeld
de Sowjet-deelname aan een aantal diepzee-boorprojecten die met behulp van het
speciaal daartoe ingerichte Amerikaanse vaartuig Global Challenger worden
ondernomen. Een ander voorbeeld is de samenwerking van de Sowjet-Unie en de
Verenigde Staten in het International Institute for System Analysis in Wenen, dat ik
al eerder noemde. Dit instituut is opgericht op initiatief van de Amerikanen. Beide
partijen hebben belang bij samenwerking op wetenschappelijk gebied. Zo zei dr.
Philip Handler, voorzitter van de National Academy of Sciences inWashington D.C.
bijvoorbeeld in een toespraak: ‘Waarde collega's, wij, specialisten uit de Verenigde
Staten, hebben de hoogste lof voor het onderzoek op het gebied van de astronomie,
de natuurkunde en de toegepaste wiskunde dat in de Sowjet-Unie wordt bedreven.
Wij zijn van mening dat het onderzoek in de Sowjet-Unie op allerlei gebied
vorderingen maakt en tot het belangrijkste in de wetenschappelijke wereld moet
worden gerekend. Het wordt steeds duidelijker dat gemeenschappelijk onderzoek
absoluut noodzakelijk is.’
Zelf ben ik van mening dat de samenwerking tussen de twee grootste

wetenschappelijke instellingen van dewereld zich voortdurend verder zal ontwikkelen
en tot steeds vruchtbaarder resultaten zal leiden. Hieruit zullen nieuwe, duurzame
en efficiënte vormen van samenwerking voortkomen, en dit is de sleutel voor de
oplossing
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van de belangrijke wereldproblemen van de toekomst. Misschien moet ik hieraan
toevoegen dat deze internationale samenwerking op wetenschappelijke en
technologisch gebied ertoe kan leiden, dat de economische betrekkingen zich eveneens
steeds meer in gemeenschappelijke zin zullen ontwikkelen.Want het lijdt geen twijfel
dat een vreedzaam naast elkaar bestaan van twee naties door samenwerking op
economisch, wetenschappelijk, technologisch en cultureel terrein alleenmaar versterkt
wordt. Met andere woorden: vreedzame coëxistentie hangt niet alleen af van officiële
overeenkomsten maar ook van een breed spectrum van activiteiten die bijdragen tot
meer begrip voor elkaar, en een wederzijdse samenwerking die beide partijen ten
goede komt. Ik zou zelfs willen stellen dat dergelijke activiteiten tot een vorm van
wederzijdse afhankelijkheid leiden. Dit is danook de reden waarom het buitenlandse
handelsbeleid van de Sowjet-Unie gericht is op het stimuleren van de samenwerking
op commercieel gebied. Ondanks ons enorme economisch, wetenschappelijk en
technologisch potentieel oefenen isolationistische ideologieën bij ons nog veel invloed
uit. Maar op het ogenblik is er in de wereld sprake van een historisch gevormde
arbeidsverdeling, die de objectieve voorwaarde vormt voor een samenwerking op
wetenschappelijk, technologisch en economisch gebied, die beide partijen ten goede
komt.
Het belangrijkste aspect van de huidige fase in de ontwikkeling van de economische

betrekkingen tussen de Sowjet-Unie, Canada, Japan en de hoogst ontwikkelde landen
in West-Europa, is de overgang van incidentele overeenkomsten naar een geplande
en geprogrammeerde uitwisseling van handelsakkoorden op een duurzame en stabiele
basis. Dit geldt uiteraard ook voor de Verenigde Staten. Zo hebben wij vele
overeenkomsten met grote Amerikaanse firma's en onderaemingen gesloten, onder
andere met General Electric, I.T.T., General Dynamics, Singer, Monsanto, Control
Data Corporation, Joy Manufacturing Organisation, Arthur Anderson,
Hewlett-Packard, Bechtel, F.M.C., Dresser, A.R.M.C.O. Steel Corporation, Industrial
Mechanics, PhilipMorris en daarnaast met het Stanford Research Institute.Wij hopen
in de nabije toekomst nog meer dergelijke contracten te tekenen.

En dit brengt mij opnieuw op het pessimisme van vele westerse waarnemers die onze
technologische en wetenschappelijke kwesties op zichzelf niet onoverkomelijk achten,
maar wel van mening zijn dat de menselijke geest niet tegen een dergelijke
problematiek opgewassen is.
De problemen waarmee de mensheid wordt geconfronteerd, zijn uiferst

gecompliceerd. Maar ondanks dat heeft de mens de toekomst nog steeds geheel in
eigen hand. Ik heb goede hoop dat de mens door de gecombineerde activiteiten van
geleerden, politici en het grote publiek alle eventualiteiten het hoofd zal weten te
bieden. Maar daarvoor moet onze samenleving een veel hogere organisatiegraad
berei-
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ken. Wij zullen de menselijke ontwikkeling doelgericht moeten besturen, omdat ons
optimisme anders elke basis zou verliezen. Daarom wil ik nogmaals wijzen op het
belang dat de menselijke wijsheid voor het toekomstig menselijk bestaan heeft, omdat
wij daar immers zelf over zullen kunnen beschikken.
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Saburo Okita

SaburoOkita werd in 1914 inDairen, China, geboren. In 1937 promoveerde
hij als elektrisch ingenieur aan de universiteit van Tokio. Hij trad reeds
spoedig in regeringsdienst en werd in 1956 benoemd tot directeurgeneraal
van het planbureau. In 1963 verliet hij de overheidsdienst en werd president
van het Japan Economic Research Center (J.E.R.C.). Hij heeft zich
sedertdien actief beziggehouden met de werkzaamheden van de O.E.C.D.
in Parijs, de Wereldbank, en in 1973 werd hij benoemd tot president van
deOverseas Economic Cooperation Fund van Japan, de O.E.C.F. Hij bevindt
zich in de top van de Club van Rome en werkt nauw samen met de
voorzitter, dr. Aurelio Peccei.

Professor Itsjiro Nakajana heeft geschreven, dat wat de economie betreft het oplossen
van de Japanse problemen in wezen het oplossen van de wereldproblemen zou kunnen
zijn.

Worden de problemen waarmee de wereld als geheel de komende jaren
geconfronteerd zal worden in Japan op het ogenblik reeds op kleine schaal
geprojecteerd?
Misschien is dat tot op zekere hoogte inderdaad zo, omdat vele wereldproblemen nu
in Japan in een enigszins gecomprimeerde vorm een rol spelen, zoals de door het
milieu gestelde beperkingen die samenhangen met het zeer geringe landoppervlak
van Japan, onze enorme bevolkingsdichtheid en een zeer hoge concentratie van bruto
nationaal produkt per oppervlakte-eenheid van economische activiteit. De situatie
in Japan valt in vele opzichten te vergelijken met die in Nederland. Historisch gezien
vormenwij een combinatie van westerse en Aziatische elementen. Japan is het eerste
niet-westerse land waar een hoogontwikkelde industrie tot stand is gekomen.

Onafhankelijk van Europa en Amerika?
Nee, wij volgen de hooggeïndustrialiseerde naties tot op zekere hoogte. In ons land
zijn vele wereldproblemenmet elkaar gecombineerd, en in dat opzicht heeft professor
Nakajana waarschijnlijk terecht opgemerkt, dat wanneer wij deze nieuwe problemen
weten op te lossen, deze oplossingen ook in andere delen van de wereld kunnen
worden toegepast.

Na de Tweede Wereldoorlog had Japan een laissez faire-economie. De groei van
uw land werd door de motor van het kapitalisme aangedreven. Gelooft u dat het nu
tijd is geworden om de hele basis van de vrije economie ter discussie te stellen? Is
het in verband met de wereldomvattende inflatie noodzakelijk geworden om de
psychologische fundamenten van het kapitalisme opnieuw te bezien?
Ik ben het niet eens dat wij een laissez faire-politiek hebben gevolgd - dat is iets uit
de negentiende eeuw. In Japan hebben wij een twintigste-eeuws stelsel dat wij een
systeem van gecontroleerd kapitalisme zouden kunnen noemen. Dit kwam pas na de
Tweede Wereld-
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oorlog in zwang. Het is een aanpak dat de marktmechanismen optimaal benut.

Japan had dus na de Tweede Wereldoorlog een systeem van gecontroleerd
kapitalisme?
In vele opzichten vaardigde onze regering belangrijke richtlijnen uit, terwijl er
bovendien verscheidene vormen van overheidscontrole bestonden. Wij gingen bij
ons beleid in principe uit van een stelsel van marktmechanismen en probeerden onze
economie zo dynamischmogelijk temaken, zonder haar daarvoor noodzakelijkenvijze
in een dwangbuis van regels en voorschriften te persen; slechts op een paar essentiële
punten gaf de regering leiding. Zoals u heeft opgemerkt, zijn wij wat dat betreft
waarschijnlijk inderdaad te ver gegaan. Zolang onze economie zich nog niet hersteld
had, was onze politiek volledig gerechtvaardigd. Maar wij hebben ons beleid niet op
het juiste moment weten om te buigen en dat heeft onze samenleving op vele manieren
ernstig geschaad.Milieuproblemen, woningnood, scherpe stijging van de grondprijzen
zijn enkele voorbeelden van de nadelige gevolgen van onze economische politiek.
Naar aanleiding daarvan wordt op het ogenblik veel gesproken over een andere
bestemming voor onze hulpbronnen, over uitbreiding van de sociale woningbouw
en over een herverdeling van het nationaal inkomen in de vorm van sociale
voorzieningen en verzekeringen.

Is premier Tanaka's beleid er ook niet op gericht om de Japanse toekomstige
ontwikkeling meer op de oplossing van de binnenlandse problemen te richten?
Ook in het verleden hebben wij onze rijkdommenmeestal ten eigen bate aangewend,
maar in dat geval dienden zij over het algemeen voor de opbouw van moderne
staalfabrieken, grote petrochemische bedrijven en andere produktievoorzieningen.

Maar hoe komt het bijvoorbeeld dat slechts in dertig procent van de Japanse huizen
wasgelegenheid met stromend water is?
Zoals ik al zei besteden wij momenteel alle aandacht aan kapitaalinvestering voor
sociale doeleinden.

Ja, maar ik had het over wasgelegenheid, toiletten.
Het percentage neemt snel toe; misschien hebben wij de vijftig procent reeds

overschreden. In het verleden hebben wij ons in de dorpen, en zelfs in de steden,
altijd geconcentreerd op de recycling van menselijke fecaliën. Dat is een systeem
dat wij honderden jaren lang hebben toegepast, en waarin pas de laatste tijd
verandering is gekomen. Gezien de milieuproblematiek van tegenwoordig, was het
eigenlijk een zeer wijze politiek om menselijke uitwerpselen als bemesting te
gebruiken. De opkomst van chemische kunstmesten en moderne insecticiden heeft
tenslotte enorme problemen geschapen.
Ik geloof overigens dat wij deze kwestie in de komende tien jaar
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wel zullen oplossen. Tegen die tijd zal iedere Japanner over stromend water en
toiletten beschikken.

Ik noemde dit punt alleen maar, omdat ik het gesprek van petrochemische industrieën
op fundamenteel maatschappelijke problemen wilde brengen.

Hoe zal de concentratie van rijkdommen in Japan de rest van Azië, met name
China en andere zuidoost-Aziatische landen beïnvloeden? Zou de Japanse welvaart
tot sociale onrust en spanningen kunnen leiden?
In andere landen of in Japan zelf?

In Azië in het algemeen. Hoe zal de Japanse welvaartsexplosie bijvoorbeeld op de
betrekkingen van uw land met China inwerken?
Misschien is er sprake van jaloezie, misschien ook van bepaalde wrijvingen, maar
zolangwij onze economische produktie niet voor destructieve, maar voor vreedzame
doeleinden aanwenden, kan de dynamische natuur van de Japanse economie via
handel en in enkele gevallen ook via ontwikkelingshulp, misschien aanstekelijk gaan
werken. In vele streken van Azië zijn er al tekenen die hierop wijzen.
China heeft een heel ander systeem van ontwikkeling. Onze contacten met de

Chinezen zijn beperkt, en liggen vooral op commercieel gebied. De afgelopen jaren
heeft een groot aantal Chinese missies Japan bezocht, omdat zij van onze
technologische ervaring willen leren.

Hoe gaat dat concreet in zijn werk?
De Chinezen zullen alles wat zij nodig hebben en wat bij hun algemene situatie
aansluit trachten over te nemen. In het verleden ging Japan ten opzichte van de
westerse wereld op precies dezelfde manier te werk: wij namen alles wat wij nodig
hadden eenvoudigweg over.
Sommige Aziatische landen die zowel op economisch als op politiek gebied zwak

staan, gaan misschien gebukt onder de allesoverheersende economische invloed van
Japan. Ik geloof echter niet dat dit ook voor China geldt. Met Peking zullen wij wat
dat betreft geen problemen hebben, wel met jonge, zwakke staten als Indonesië. Ik
ben van mening dat wij deze landen moeten stimuleren bij het vormen van bekwame
administratieve kaders. De Indonesiërs hechten veel waarde aan het menselijke
element in onze relaties en willen niet door ons overweldigd worden.

Maar is het niet zo dat Japan volledig onverschillig schijnt te staan tegenover de
aard van de regeringen waaraan het gigantische leningen verstrekt? Uw eerste
minister kwam tijdens zijn reis door zuidoost-Azië in 1974 in ernstige moeilijkheden,
en werd in Djakarta praktisch de gevangene van een oproerige menigte studenten.
Deze demonstraties waren tenslotte in de eerste plaats gericht tegen regeringen zoals
in Thailand en Indonesië zelf, gevormd door legeroffi-
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cieren die zichzelf zoveel mogelijk trachten te verrijken, zonder ook maar enige
aandacht te besteden aan de noodzakelijke verbetering van de levensomstandigheden
van de bevolking waarover zij regeren.
Dat hoeft niet altijd het geval te zijn. Wat u zegt is wel wat al te extreem. Uiteraard

kunnen wij overal in de ontwikkelingslanden een groeiend nationalisme aantreffen.

Ja, maar ik sprak over Indonesische en Thai studenten die hun woede uitten over de
corruptie en willekeur van hun militaire regiems.
Eén van de oorzaken voor anti-Japanse demonstraties is volgens de pers het gedrag

van de Japanners in het buitenland.

Japanse winkels, Japanse kappers, Japanse sauna's, Japanse restaurants, Japanse
diners.
Weet u, een Japanse toeristenorganisatie heeft onlangs een enquête gehouden over

het gedrag van Japanse toeristen in Thailand. Het resultaat was in bepaalde opzichten
zeer verrassend. Slechts drie procent van de Japanse toeristen logeerde in Japanse
hotels, en ook het percentage dat Japans eten gebruikte was zeer klein, omdat toeristen
nu eenmaal op zoek zijn naar iets anders, iets nieuws.
In ieder geval verwijderen een aantal Japanse ondernemingen in het buitenland

op het ogenblik hun lichtreclames, die misschien wat al te groot, wat al te duidelijk
zichtbaar waren. Wij nemen tegenwoordig zoveel mogelijk maatregelen om onze
aanwezigheid een wat minder opvallend aanzien te geven, omdat het nationalisme
anders alleen maar in de hand wordt gewerkt.

De Guardian berichtte onlangs dat u een Japans Marshall-plan voor zuidoost-Azië
hebt voorgesteld met een looptijd van tien jaar en voor een totaal bedrag van twintig
miljard dollar. Maar iedereen was ertegen?
Inderdaad. Ik deed dat voorstel in 1971, Een dergelijk hulpprogramma heeft vele

kanten. Mijn plan werd voornamelijk door studenten bekritiseerd. Zij protesteerden
tegen de manier waarop het Japanse bedrijfsleven in die gebieden te werk gaat. Zij
stelden onder meer dat de Japanse firma's te efficiënt waren en dat de Japanners te
hard werkten, zodat de plaatselijke industrieën de concurrentie niet konden volhouden,
wat weer tot gevoelens van wrok leidde.

Heeft u het idee voor een dergelijk grootscheeps plan opgegeven?
Er zijn zuidoost-Aziatische politici, zoals bijvoorbeeld de Indonesische minister van
Buitenlandse Zaken, Adam Malik, die graag zouden zien dat Japan pogingen in het
werk stelde om de economische ontwikkeling van dat deel van dewereld te versnellen.
Hoewel er politici in Japan zijn die niet willen dat wij zoveel invloed uitoefenen,
geloof ik dat wij dit idee met niet al te veel aplomb aan de man moeten proberen te
brengen. Men is er niet absoluut tegen, maar vooral
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regeringsfunctionarissen en politieke leiders proberen zo omzichtig mogelijk te werk
te gaan.

Is dat de reden waarom Japan meer in Noord-Amerika investeert, 27 procent van
het totaal, dan in zuidoost-Azië, slechts 19 procent? Het is voor Japan misschien
gemakkelijker om in de Verenigde Staten te investeren, omdat het Japanse en het
Amerikaanse bedrijfsleven volgens dezelfde handelspraktijken te werk gaan en de
Japanse aanwezigheid bovendien veel minder opvallend is.
Onze relaties met Amerika en Europa verlopen uiterst soepel, omdat wij daar te

maken hebbenmet eenmarkteconomie, waarmee normale handelscontactenmogelijk
zijn. Er zal echter ook een tijd komen, dat wij handel zullen drijven met socialistische
staten, die eveneens tot de ontwikkelingslanden kunnen worden gerekend, en waar
de overheid nog steeds een factor van betekenis is. Deze landen moeten wellicht op
een andere manier benaderd worden dan met de zuiver commerciële aanpak die wij
in de westerse wereld toepassen.

De president van Mexico, Luis Echeverria, heeft het idee geopperd om een ere- en
gedragscode voor zakenmensen overal ter wereld op te stellen.
Dat lijkt mij een uitstekend initiatief. Uiteraard wordt er nog steeds op de

overdreven wijze nadruk gelegd op nationale soevereiniteit. Dit staat een actief
gebruik van natuurlijke hulpbronnen soms in de weg en kan daarom tot ongelijkheid
leiden. vooral tussen de ontwikkelingslanden onderling. Tussen landenmet en landen
zonder natuurlijke hulpbronnen bestaat een kloof. Wat olie en mineralen betreft, zal
deze kloof zelfs nog dieper worden.

Hoe bedoelt u dat precies? Door overdreven nationalistische gevoelens?
Nee, al heeft het daar wel mee te maken. Ik bedoel dat overdreven nadruk op nationale
soevereiniteit wat de hulpbronnen betreft tot een kloof tussen de ontwikkelingslanden
onderling kan leiden, namelijk tussen de landen met en de landen zonder natuurlijke
hulpbronnen. Neem bijvoorbeeld een land als India dat twee derde van zijn deviezen
aan het aankopen van olie moet besteden. Dat zijn aspecten die niet vergeten mogen
worden. Ik geloof echter dat het voorstel van de president van Mexico gebaseerd
was op een progressief idee. De vraag is hoe dit in praktijk kan worden gebracht. Er
is echter sprake van een groeiend besef dat de ontwikkelingslanden onafhankelijker
worden en over nationalistische gevoelens beschikken, waardoor het voor particuliere
ondernemingen die in de Derde Wereld opereren, zaak is volgens bepaalde regels of
een bepaalde gedragscode te werk te gaan en van het najagen van woekerwinsten af
te zien.

Om op het werk van de Club van Rome in Japan terug te komen: Ik las in de New
York Times dat een van de Japanse teams voorspeld
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heeft, dat wanneer de economie van uw land in het huidige tempo door blijft groeien,
Japan tegen het jaar 1980 negen miljard dollar moet dumpen om de positie van haar
economie te kunnen handhaven.
Negen miljard dollar is alleen maar het bedrag dat overeenkomt met éen procent

van het bruto nationaal inkomen, zoals dat in de resolutie van de Verenigde Naties
genoemd werd. Als het bruto nationaal produkt zo'n biljoen dollar bedraagt, is éen
procent inderdaad tien miljard dollar. De Japanse regering heeft zich ertoe verbonden
de norm van éen procent van het bruto nationaal inkomen als ontwikkelingshulp in
het jaar 1975 te bereiken.

Maar is het niet zo dat de Japanse economie in ernstige moeilijkheden komt als dat
geld niet naar het buitenland gaat?
Buitenlandse hulp betekent niet alleen maar geld weggeven, maar ook particuliere
investeringen en het verschaffen van kredieten, met andere woorden, commerciële
transacties.
Daarnaast is er ook van officiële ontwikkelingshulp sprake. De (Lester B.)

Pearson-commissie heeft voorgesteld dat deze voor alle hooggeïndustrialiseerde
landen uiterlijk in 1980, 0,7 procent van het bruto nationaal inkomenmoet bedragen.
Ik weet overigens niet of wij ons huidige groeitempo wel kunnen handhaven,

omdat ons groeipercentage zeer hoog ligt en wij in de toekomst misschien
geconfronteerd zullen worden met ‘grenzen-aande-groei’.

Hoe zal dit in zijn werk gaan?
Door een groeiend verzet tegen een snelle uitbreiding van de Japanse export in de
Verenigde Staten en op andere markten, of door ontwikkelingen zoals de recente
oliecrisis, die Japan dwingen haar produktie te verminderen... Dat zijn maar een paar
voorbeelden van de moeilijkheden die de toekomst voor ons in petto kan hebben.

Hoe ziet u de recente wereldomvattende energiecrisis in verband met het werk dat
de Club van Rome verricht?
Volgens mij is de energiecrisis éen van de tekenen, die erop wijzen, dat de problemen
waarmee de Club van Rome zich bezighoudt, nauwelijks irreëel te noemen zijn, ook
al waren er bij de recente moeilijkheden op oliegebied duidelijk ook politieke
motieven in het spel. Dat neemt echter niet weg dat de gebeurtenissen van de laatste
tijd geleid hebben tot een algemeen besef dat er grenzen aan de groei zijn, zeker waar
het energie-intensieve produktie-uitbreiding betreft. Energie zal ongetwijfeld
aanzienlijk in prijs stijgen, maar op de lange duur is dat misschien wel een zegen
voor de samenleving. De verminderde olieaanvoer bracht Japan in ernstige
moeilijkheden: omdat wij in hoge mate van geïmporteerde olie afhankelijk zijn.
Ongeveer driekwart van ons totale energieverbruik bestaat uit olie. Japan zal zich
gedwongen zien om haar industriële structuur te wij-
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zigen en een situatie te creëren waarin het verbruik van energie en grondstoffen een
minder centrale plaats inneemt.

Welke consequenties zal deze ontwikkeling naar een samenleving met een tekort aan
energie voor de psychologie en de mentaliteit van de Japanners hebben?
De sociale structuren van Japan zullen enorme wijzigingen moeten ondergaan, zoals
kortere arbeidstijd, betere sociale voorzieningen, ouderdomspensioenen, en meer
geld voor woningbouw, recreatieve activiteiten, stadsontwikkeling, enzovoort. Wij
zullen onze rijkdommen voor andere dingenmoeten bestemmen dan voor voortdurend
toenemende investeringen in staalfabrieken, petrochemische bedrijven of
scheepswerven.

Japan exporteert momenteel vervuiling, of anders gezegd, Japan zet haar vervuilende
industrieën tegenwoordig elders op.
Wat Japan in feite wil, is dat andere gebieden ook een deel van onze vervuiling

te verwerken krijgen. Wij willen dat de vervuiling gelijkelijk over de hele wereld
verdeeld wordt. Waarom zouden wij alle vervuiling in Japan moeten concentreren?
Wij importeren grondstoffen van overal ter wereld, en vernietigen op deze wijze de
natuurlijke schoonheid en de zeekust van ons land. Er zijn vele gebieden die over
aanzienlijk meer open ruimte en betere milieuvoorzieningen beschikken. Sommige
landen zijn zeer gebrand op het aantrekken van nieuwe industrieën, omdat zij beseffen
dat armoede de ergste vorm van vervuiling is. Industrialisering is voor vele gebieden
de enige mogelijkheid om het nationaal inkomen te verhogen. Uiteraard moeten wij
bij het opzetten van industrieën in andere delen van de wereld uiterst omzichtig te
werk gaan. De nieuwe fabriekenmoeten bijvoorbeeld zijn uitgerust met de modernste
technologische faciliteiten om vervuiling te bestrijden. Aan dit gebied wordt in Japan
zeer veel aandacht besteed, omdat wij in eigen land met ernstige
verontreinigingsproblemen te kampen hebben.

Welke internationale instantie zou wat dit betreft controle moeten uitoefenen?Maurice
Strong? Welk orgaan zou de industrie op zo'n wijze kunnen herverdelen dat er van
een gelijkmatiger aantasting van het milieu sprake kan zijn?
Er is nu eenmaal geen wereldregering. De verspreiding van industrie wordt door
particulieren of door regeringen geregeld.

Zou het volgens u op wereldomvattende schaal moeten worden georganiseerd?
Maurice Strong kan misschien bepaalde richtlijnen geven. Maar de uitvoering ervan
hangt af van het particuliere bedrijfsleven of van de diverse regeringen. Zo liggen
de zaken nu eenmaal.
Dat neemt natuurlijk niet weg dat deze kwestie op wereldomvattende schaal

bekeken moet worden en in de toekomst zullen wij on-
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getwijfeld steeds meer behoefte krijgen aan een internationale instelling die zich met
deze materie bezighoudt.

Is het waar dat Japan zich pas omstreeks 1970 van het probleem van de vervuiling
bewust begon te worden?
Inderdaad.

Blijkbaar kunnen de Japanners wanneer zij eenmaal iets ontdekt hebben, sneller een
ommezwaai van 180 graden maken dan welk ander volk ook.
Begin 1973 kwam de Japanse regering met een nieuw vijfjarenplan. Hierin werd

als doel gesteld de lucht- en watervervuiling in de drie belangrijkste industriegebieden,
Tokio, Nagoja en Osaka, binnen vijf jaar tot de helft terug te brengen. De regering
kwam ook met een raming van de totals kosten van dit project, namelijk zo'n
vijfentwintig miljard dollar, met andere woorden vijf miljard per jaar. Dit ligt gezien
de hoogte van ons bruto nationaal produkt, ruim binnen onze financiële
mogelijkheden. Dat wil dus zeggen dat het door de regering gestelde doel volledig
haalbaar is.

U noemde een bedrag van vijfentwintig miljard, dat in Japan in vijf jaar wordt
uitgegeven om de vervuiling te bestrijden. Ik vernam onlangs in India dat de
U.N.I.C.E.F. voor een periode van vijf jaar zeventig miljoen dollar beschikbaar had
om tweehonderd miljoen Indiase kinderen aan een beter vitaminedieet te helpen!
Ik wilde u echter vragen of u iets zou kunnen vertellen over de positie die de Club
van Rome in Japan inneemt. Is er van enige invloed sprake? Bestaat er in de kringen
van de regering en het bedrijfsleven enige belangstelling voor de activiteiten van de
Club?
Ik geloof dat de belangstelling voor het werk van de Club in Japan wat aarzelend op
gang kwam, maar op het ogenblik trekken de uitgangspunten van de organisatie
steeds meer de aandacht, zowel bij de overheid, het bedrijfsleven als de universitaire
gemeenschap. Aanvankelijk werd de Club van Rome, vooral naar aanleiding van het
Rapport, als een onheilsprofeet beschouwd. Dat was een ernstige misvatting. Ook
het idee van stopzetting van de groei werd verkeerd opgevat. Groei is een prachtig
begrip. Groei is niet iets dat de mens ontzegd mag worden. Het is beter om groei te
steunen dan om groei stop te zetten - neem bijvoorbeeld groei in de kwaliteit van het
bestaan. Zo langzamerhand beseffen de mensen echter dat de Club van Rome geen
instelling is die stopzetting van de groei propageert, maar een organisatie die zich
ten doel stelt oplossingen te zoeken voor al onze problemen en middelen te vinden
die het voortbestaan van de mensheid moeten verzekeren. Dit idee vindt in Japan
steeds meer steun.

GunnarMyrdal zei mij dat het volgens hem klinkklare waanzin was om de problemen
van de wereld op planetaire basis te bestuderen,
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terwijl Kenneth Boulding daarentegen over een ‘econosfeer’ spreekt en van mening
is dat een wereldomvattende benadering juist de ideale onderzoeksmethode is. In
wetenschappelijke kringen schijnt weinig overeenstemming te heersen, en het is voor
het grote publiek niet cenvoudig om dit allemaal te begrijpen. Bent u zelf voorstander
van de computeraanpak van het M.I.T.?
De computeraanpak is een zeer nuttig hulpmiddel, een uitstekend stuk gereedschap.
Wij moeten ons echter niet door computers laten gebruiken. Computers moeten
gebruikt worden namelijk als een middel om ons het denken te vergemakkelijken en
onze problemen duidelijker te formuleren. Wij moeten ons nooit door computers
laten verzwelgen. Onze minister van Financiën merkte onlangs tijdens een
persconferentie op dat er geen computer bestaat, die als minister van Financiën voor
de wereld als geheel kan optreden. Computers kunnen geen besluiten nemen. Op een
gegeven moment moet er een keus gemaakt worden, die om een subjectief oordeel
vraagt. In Japan moeten wij, gezien de grootte van ons land en het hoge tempo waarin
veranderingen plaatsvinden, de zeer ernstige problemen die met onze toekomstige
groei zijn gemoeid, zo snel mogelijk oplossen. Het ligt daarom dan ook voor de hand
dat vele Japanners, ook in wetenschappelijke kringen, steeds meer in de aanpak van
de Club van Rome geïnteresseerd raken.

Geldt dat ook voor de politici? Want wanneer de mensen van de wetenschap niet in
contact met politici staan, zullen zij machteloos zijn.
Dat is inderdaad een kritiek probleem. Ik sprak onlangs met de eerste minister van

Zweden, Olaf Palme. Ook hij onderstreepte het belang van een sterke band tussen
wetenschapsmensen en politici. Ik vertelde hem dat de dialoog tussen politici en
geleerden in Japan nog in het beginstadium verkeerde. Op het ogenblik is er echter
toch via de massamedia een soort driehoeksgesprek op gang gekomen.

Waarbij de massamedia als vertegenwoordiger van het volk optreden?
Ja, dat is in Japan inderdaad het geval. Wij hopen echter dat er steeds meer verlichte
politici zullen komen, die ook direct contact zoeken met de mensen van de
wetenschap, Wat dat betreft is er hier en daar al van een eerste aanzet sprake.
Sommige Japanse politici worden langzamerhand wakker.
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Lee Kuan Yew

Lee Kuan Yew werd op 16 September 1923 in Singapore geboren. Hij
studeerde aan het Raffles College in Singapore, en in Cambridge. In 1949
promoveerde hij cum laude in de rechtswetenschappen. Na aanvankelijk
zich gevestigd te hebben als advocaat begon hij in 1952 de vakbonden te
adviseren. In 1954 richtte hij de People's Action Party op welke geaffilieerd
is met de internationale socialistische beweging. Hij is secretaris-generaal
van deze partij en werd in 1959 bovendien premier van Singapore. Ook
in 1963, 1968 en 1972 won zijn partij de verkiezingen. De auteur wijst
erop, dat hij bij het hier volgende gesprek uitsluitend internationale
aspecten betreffende de inzichten van premier Lee Kuan Yew ter sprake
heeft gebracht, en dat zaken de binnenlandse situatie van Singapore
betreffende in dit verband buiten beschouwing werden gelaten.

Ik heb de indruk dat Singapore uitgroeit tot een braincentrum, tot wat men de eerste
stad van wereldniveau zou kunnen noemen.
Dat is wat al te dramatisch geformuleerd, maar we ontwikkelen ons inderdaad

steeds meer tot een soort internationaal servicecentrum voor alles wat dit deel van
de wereld nodig heeft, zoals het onderhoud van door ons geleverde machinerieën,
het repareren van computers, het installeren van kapitaalgoederen, het fourneren van
bankkapitaal, enzovoort. Dit brengt onvermijdelijk met zich mee dat wij in alle centra
van de geïndustrialiseerde wereld onze voelhorens moeten hebben. Dit schept een
nieuwe economische situatie waarin wij, door de snelle verbindingen van deze tijd,
een gemoderniseerde versie kunnen vervullen van de rol die wij in de negentiende
eeuw eveneens speelden.

Met andere woorden: u bent bezig om hier aan de voet van Azië een
eenentwintigste-eeuwse stad op te bouwen, die wat haar aantrekkingskracht als
financieel centrum betreft in de voetsporen van Zürich treedt. Singapore zendt zelfs
hulp naar Indonesië en investeert, naar ik begrepen heb, daar grote bedragen.
Ik geloof dat het wat optimistisch is om ons als een tweede Zürich te zien; in feite

kunnen wij maar een paar kenmerken van Zürich overnemen. We vinden het
bijvoorbeeld minstens even belangrijk om een tweede Rotterdam te worden, en dit
is voor Zürich natuurlijk uitgesloten.
We hebben altijd al in Indonesië en Maleisië geïnvesteerd, dat is onze traditionele

rol, maar wij zien dit als een deel van het zich voortdurend ontwikkelende proces
van onderlinge afhankelijkheid in de wereld. Wanneer de levensstandaard in een
modern geïndustrialiseerd land stijgt, of dat nu in West-Europa, in Amerika of in
Japan is, worden er steeds meer arbeidsintensieve artikelen naar het buitenland
gezonden om daar geproduceerd te worden. Wij spelen een belangrijke rol bij dit
verkeer tussen de geïndustrialiseerde Wereld en de ontwikkelingslanden, die
vergeleken met Amerika, Euro-
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pa of Japan over een enorm reservoir aan goedkope arbeidskrachten beschikken en
die bovendien geen vervuilingsproblemen kennen, waardoor de
anti-verontreinigingskosten aanzienlijk kunnen worden gedrukt.

In uw toespraak van 4 oktober heeft u een zeer interessante uitspraak gedaan; de
Nederlandse ambassadeur wees me daar ook al op. U zei namelijk dat
zuidoost-Aziatische landen als Indonesië en Maleisië zich niet nogmaals dertig jaar
bekrompen nationalisme zouden kunnen veroorloven; u raadde ze dan ook aan om
de multinationale ondernemingen eerst de vrije hand te geven en pas over een jaar
of dertig misschien eens in navolging van Sukarno over ‘satu negara satu bangsa’ of
over de eenheid van de natie te gaan praten.
Ja, ze kunnen zich snel ontwikkelen - en in dat geval is het het makkelijkst, om

de technologie te importeren die in Amerika, Europa of in Japan reeds als te
arbeidsintensief wordt beschouwd; of ze kunnen het op de Chinese manier proberen
te doen, dat wil zeggen alles vanaf de eerste principes opzetten met hulp van de
gedachten van voorzitterMao -maar zelfs de Chinezen zijn nu begonnenmachinerieën
en know-how te importeren. Natuurlijk voeren zij hun produktiviteit niet op via de
gedachten van voorzitter Mao, maar middels de machines die zij invoeren.

Maar denkt u niet dat een dertig jaar durende heerschappij van de multinationale
ondernemingen in een land als Indonesië of Maleisië ten koste zal gaan van het eigen
karakter, van de identiteit van het land...
De Japanners hebben de multinationale ondernemingen nu al twintig jaar in huis,

zonder dat hun eigen karakter daardoor verloren is gegaan. De specifiek Japanse aard
en de geheel eigen maatschappelijke structuur hebben de industrialisering en de
multinationale ondernemingen overleefd.

Maar Japan is een zéer speciaal geval...Uit éen van uw toespraken krijg ik de indruk
dat u de Japanners - die u de dynamo van industrie en economie noemt - als nummer
éen ziet, de Amerikanen als nummer twee en dat de Europeanen volgens u achteraan
komen. Het is alsof u ze in uw toespraak wilt zeggen: Wees niet zo decadent, waar
is jullie zin voor avontuur gebleven? Waarom komen jullie achteraan? Als jullie
werkelijk alert waren, kwamen jullie hierheen om belangrijke investeringen te doen
en iets groots te verrichten. Is dat juist?
Inderdaad. Dat wil zeggen... afgezien van de ruimtevaart, enkele industrieën die

speciaal opmilitaire doeleinden gericht zijn enmisschien computertechnieken, hoeven
de Europeanen op technologisch gebied niet voor de Amerikanen onder te doen,
zelfs niet op het terrein van de vliegtuigproduktie. Maar het voornemen van de E.E.G.
om zich uitsluitend op de landen rond de Middellandse Zee en Afrika
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te richten, getuigt volgens mij van een te enge blik. Weliswaar omvat dit gebied alle
klimatologische zones van de wereld - van Noord-Amerika en de Scandinavische
landen tot aan tropisch Afrika - maar zelfs die horizon is te beperkt. De traditionele
banden van de Europese landen met ons deel van de wereld zouden bovendien tot
nieuw leven kunnen komen, omdat de mensen hier gezien de enorme invoer aan
Japans en Amerikaans kapitaal niet afkerig zouden zijn van een derde bron, die
misschien een zeker tegenwicht zou kunnen vormen.

Wat is volgens u het ideale economische groeicijfer? Ik heb begrepen dat het
groeipercentage in Singapore op 't ogenblik op vijftien ligt, het inkomen per hoofd
van de bevolking is op Japan na het hoogste in Azië, vijftienhonderd Amerikaanse
dollars, of iets meer.
Gedevalueerde dollars.

Goed - maar bent u niet bang voor overontwikkeling? Dat is het probleem dat de
Club van Rome onder andere via computerstudies probeert uit te zoeken; groeien
we niet te veel?
Ik geloof dat het kritieke punt het beperken van de bevolkingsgroei is. Wanneer

dit niet gebeurt zullen we binnen zeer korte tijd met allerlei dramatische tekorten
worden geconfronteerd. Als de bevolkingsgroei stagneert kunnen zelfs de hoogst
geïndustrialiseerde landen nog in bruto nationaal produkt stijgen. Het democratische
kiesstelsel leidt er namelijk toe dat geen enkele regering in Europa, Amerika of Japan
zich kan veroorloven om de economie niet meer te laten groeien, omdat kiezers nu
eenmaal altijd verwachten dat het leven rijker wordt. Maar wanneer het
bevolkingscijfer daalt is het volgens mij niet alleen mogelijk, maar zelfs absoluut
zeker dat er van verdere groei sprake kan zijn. Kortom: naar mijn mening is
bevolkingsgroei de beslissende factor, pas daarna kunnenwe andere zaken aanpakken.

En dat is in Singapore geen probleem.
Nee, het probleem is de bevolkingsgroei. Deze zal aan banden moeten worden

gelegd.

Zelfs in Singapore...
Ja. Zelfs in Singapore - omdat het anders eenvoudigweg onmogelijk is om de

kwaliteit van het leven te verbeteren.

In Singapore werken al honderdduizend gastarbeiders, en ik heb ergens gelezen dat
er binnenkort misschien nog een half miljoen zullen moeten worden geïmporteerd.
Dat is een tijdelijk verschijnsel. Over enige tijd zal een groot aantal

arbeidsintensieve industrieën Singapore verlaten, en wanneer de landen om ons heen
tegen die tijd politieke stabiliteit bereikt hebben, gaan de gastarbeiders weer naar
hun land van herkomst terug.
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Wij vormen alleen maar een geschikte plaats voor fabrieken en arbeiders omdat wij
over politieke stabiliteit en bestuurkundige vaardigheden beschikken.

Daar zal niemand die hier komt aan twijfelen. Maar om nog eens. terug te komen
op de positie die Singapore in dit deel van de wereld inneemt: in Canada maakte u
een interessante opmerking. U haalde aan wat de president van Tanzania, Julius
Nyerere, gezegd had over olifanten die het gras plattrappen, en u voegde daaraan
toe dat het gras ook te lijden heeft wanneer olifanten flirten, dat het zelfs een ramp
zou kunnen worden wanneer ze echt vrijen. Met andere woorden: hoe ziet u
Singapore's toekomst in het licht van de politieke krachten die u omringen, de
dominotheorie, de oorlog in Vietnam, de recente moeilijkheden in Thailand...
Dit maakt allemaal deel uit van de problemen waarmee wij moeten leven. Er is

op 't ogenblik sprake van een ontspanning tussen Amerika en de Sowjet-Unie, maar
deze ontspanning gaat vergezeld van concurrentie in andere landen, ook in
West-Europa geloof ik. Tussen Rusland en China heerst echter geen ontspanning.
Met andere woorden: de huidige ontspanning in de wereld draagt een onvolledig
karakter. China is een deel van Azië en zal zich niet uit dit gebied terugtrekken. De
Sowjets zijn uiterst beweeglijk geworden en zullen zich evenmin terugtrekken. Wat
voor voordeel zouden zij daarvan hebben?Met de Japanners dient eveneens rekening
te worden gehouden. Uit de tegenstrijdige belangen van Japan, Amerika, de
Sowjet-Unie en China zou tenslotte na een zekere periode van overgang een vierzijdig
evenwicht kunnen ontstaan, waarbij ik hoop dat de landen die ver van de Chinese
grenzen liggen, daaraan een grotere mate van vrijheid kunnen ontlenen en zelf kunnen
bepalen welke landen zij als partner bij hun ontwikkeling willen betrekken.

U voelt zich dus niet werkelijk gerust over de politieke situatie in de u omringende
landen.
Geen enkel land kan zich werkelijk gerust voelen. Vanuit een zuiver politiek

gezichtspunt beschik ik over meer vrijheid dan een land als Finland. Ik hoef niet over
mijn schouder te kijken of uit te vinden of het tekenen van een overeenkomst met
de E.E.G. wel de goedkeuring van mijn buurlanden kan wegdragen... Zoals u weet
heeft het achttien maanden geduurd voordat de Finse regering het verdrag met de
E.E.G. heeft kunnen ondertekenen.

Heeft u redenen te geloven dat de economische groei en de bevolkingstoename in
evenwicht kunnen worden gebracht?
Ik geloof dat vele leiders en inwoners van ontwikkelingslanden over bepaalde
psychische remmingen beschikken. Aan de ene kant zijn zij verbitterd dat de
geïndustrialiseerde landen zo'n groot deel van de hulpbronnen in dewereld verbruiken,
terwijl de bevolking van de ontwikkelingslanden aan de andere kant in zo'n enorm
tempo toeneemt
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dat er geen voldoende hulpbronnen zijn om al deze nieuwgeborenen te voeden. Met
andere woorden, het is zaak dat eerst de leiders en via hen de bevolking van de
ontwikkelingslanden tot het inzicht komen dat een hogere levensstandaard en een
gunstiger leefmilieu alleen binnen bereik liggen, wanneer de bevolkingsgroei zo snel
mogelijk aan banden wordt gelegd. Maar omdat het nog allerminst zo ver is, heb ik
zeer pessimistische verwachtingen over de tijd die het doorbreken van een dergelijk
inzicht zal vragen.

Wat is uw mening over de pogingen die de Club van Rome onderneemt om bij te
dragen tot de kennis en het inzicht die de mens nodig heeft om de aarde ook in de
toekomst te kunnen blijven beheren?
Ja, ik heb het eindrapport van het team van het M.I.T. doorgebladerd en bovendien
de Engelse Blueprint for Survival gelezen. Maar zolang het bevolkingsaantal in een
land als Engeland nog niet van de vijfenvijftig miljoen van nu is teruggebracht naar
de dertig miljoen, die ideaal zou zijn, is er uiteraard nog veel te doen. Aangeven wat
ideaal zou zijn is natuurlijk iets anders dan het in de praktijk verwezenlijken ervan.
Het zou ideaal zijn wanneer de meeste geïndustrialiseerdemogendheden een constant
of een dalend bevolkingsniveau zouden bezitten en daarnaast economisch gezien in
zulk een beperkte mate zouden groeien, dat de ontwikkelingslanden de gelegenheid
zouden krijgen om op krachten te komen. Maar zo zijn de mensen nu eenmaal niet,
en zo zijn ook regeringen niet. Het is daarom ook onvermijdelijk dat de hulpbronnen
ongelijk verdeeld blijven, omdat de geïndustrialiseerde landen nu eenmaal in staat
zijn tot een veel efficiënter organisatie, terwijl bovendien de ontwikkelingslanden
hun eigen bevolkingsgroei niet in toom kunnen houden. Dit zal in grote delen van
de overbevolkte DerdeWereld tot een natuurlijke catastrofe leiden, en dat is een zeer
pessimistisch vooruitzicht.
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Mohit Sen

Mohit Sen werd op 24 maart 1929 in Calcutta geboren. Hij studeerde
geschiedenis aan de Cambridge-universiteit. Evenals de later in dit boek
geinterviewde ambassadeur Tissa Wijeyeratne van Sri Lanka (de beide
heren zijn bevriend, alhoewel de auteur dit pas later tijdens de
kennismaking ontdekte) sloot Mohit Sen zich reeds tijdens zijn verblijf in
Engeland aan bij de communistische partij. Sedert 1953 is hij werkzaam
geweest in de C.P.I. (de communistische partij van India), onder meer als
hoofdredacteur van het blad New Age, zowel week- als maandeditie. In
1965 trad hij toe als lid van de nationale raad van de C.P.I. (in feite dus
van het centrale comité). In 1971 trad hij toe tot het Politburo van de C.P.I.
Hij is bovendien rector van de centrale partijschool van de C.P.I. sedert
1973. De heerMohit Sen schreef een aantal boeken, waaronderNew Lines
and Dogmatists, Communism and the New Left, The C.P.I. and the
Naxalites, Indian Revolution - Review and Perspectives. Dit gesprek vond
plaats in het moderne 20 verdiepingen hoge partijhoofdkwartier in New
Delhi.

Volgens westelijke waarnemers is de bevolkingskwestie het meest urgente probleem
waar de mensheid mee wordt geconfronteerd. Jaarlijks komen er 75 miljoen mensen
op aarde bij. In India worden dagelijks zo'n 55600 kinderen geboren. Indonesië
breidt zijn bevolking elk jaar uit met drie miljoen. Mevrouw Gandhi verklaarde
tegenover mij dat geboortebeperking op vrijwillige basis moet geschieden. Hoe staat
de C.P.I. (de Indiase communistische partij) daar tegenover?
De C.P.I. maakt zich eveneens zorgen over het tempo waarin de Indiase bevolking

toeneemt. Wij zijn het er niet mee eens dat dit het meest urgente probleem van het
moment zou zijn. De armoede, ellende en ongelijkheid die in India heersen komen
niet voort uit de over-produktie van menselijke wezens, maar uit de kapitalistische
produktie van goederen. De Congrespartij dringt ons land nu al meer dan vijfentwintig
jaar een kapitalistisch ontwikkelingssysteem op. Het is dit systeem waarin
compromissen met het imperialisme en het grootgrondbezit onvermijdelijk zijn, dat
als verantwoordelijk moet worden beschouwd voor onze huidige ellendige situatie,
waarin het gemiddeld jaarinkomen per hoofd van de bevolking ongeveer 334 roepies
bedraagt, met andere woorden, nog geen roepie per dag. Dit is iets meer dan de prijs
van éen fles Coca-Cola! Bovendien is alle hoop op een eventuele doorbraak op
demografisch gebied volledig ijdel, zolang de sociaal-economische structuren geen
revolutionaire wijzigingen ondergaan, al was het alléen maar omdat de juiste
ideologische atmosfeer voor een gezinsplanningsbeleid in de huidige omstandigheden
onmogelijk is. De C.P.I. is fel gekant tegen alle pogingen van de regering en de
heersende klasse om deze centrale kwestie via de leus ‘zondvloed van baby's’ te
omzeilen. Wij, communisten, verzetten ons eveneens heftig tegen elke
neokolonialistische penetratie in de vorm van gezinsplanningscampagnes en
-projecten. Maar dat neemt niet weg dat de communistische partij al haar invloed
aanwendt om de
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massa's ertoe te brengen, hun gezinnen op wetenschappelijke manier te organiseren.

Mahatma Gandhi noemde het Indiase dorp het hart van Azië. De Aziatische boer is
nog steeds Azië's burger nummer éen. Hoe is de positie van de Indiase boer na een
kwart eeuw onafhankelijkheid?
India is als geheel arm. Maar de allerarmsten vindt u in onze dorpen. Statistische
berekeningen kunnen onmogelijk een beeld geven van de ellende, het vuil en de afval
waarin de overgrote meerderheid van onze broeders en zusters op het platteland
gedoemd zijn te leven. Vijfentwintig jaar onafhankelijkheid heeft hier nauwelijks
verbetering in gebracht. De ongelijkheid wat het bezit van de belangrijkste
produktiemiddelen betreft - dat wil zeggen het land zelf - is ontstellend. De nog geen
drie procent van de plattelandsbevolking die per gezin over meer dan twaalf hectare
kan beschikken, heeft dertig procent van het totale in cultuur gebrachte land in bezit,
terwijl de 75 percent van de plattelandsbevolking die minder dan twee hectare land
bezit, in totaal slechts over 16 percent van het bouwland kan beschikken. De meeste
Indiase dorpen zijn niet eens van drinkwater verzekerd. Zeventig procent van de
Indiase bevolking is analfabeet. In de dorpen ligt dit percentage meestal rond de 85
of 90.
Het zou echter niet juist zijn om te veronderstellen dat er sinds onze

onafhankelijkheid helemaal niets in onze dorpen is veranderd. Het kapitalisme heeft
er op grote, en steeds toenemende schaal zijn intrede gedaan. Het feodale
grootgrondbezit is belangrijk teruggedrongen en voornamelijk overgegaan in een
speciale vorm van kapitalistisch landeigendom. Binnen de boerenklasse heeft zich
een zekere mate van sociale differentiatie voltrokken, met gevolg dat 26 percent van
de Indiase arbeiders nu landarbeiders zijn. Zij bezitten echter vele semi-feodale
kenmerken, die hun maatschappelijke situatie het karakter van horigheid verlenen.
De produktieverhoudingen en het grondbezit op ons uitgestrekte platteland bestaan
uit een mengeling van semi-feodale en kapitalistische vormen van toeëigening van
het agrarische overschot, waarbij het accent vooral op de kapitalistische elementen
ligt. Deze combinatie vormt het voornaamste struikelblok voor de ontwikkeling van
de produktiekrachten, en is de rots waarop alle technologische campagnes, zoals de
‘groene revolutie’, schipbreuk hebben geleden. India heeft opnieuw aangetoond dat
radicale landbouwhervormingen weliswaar geen voldoende, maar wel noodzakelijke
voorwaarde zijn voor een opleving van de agrarische produktie.
Maar zelfs de rapporten van regeringscommissies tonen aan dat

landbouwhervormingen onmogelijk kunnenworden doorgevoerd, zolang de bestaande
machtsstructuur op het platteland intact blijft. De Indiase staatsmacht heeft zeer
nauwe banden met de klasse van grootgrondbezitters, die in vele streken de basis
voor de regeringspartij vormt.
Een werkelijke hervorming van het Indiase platteland is daarom
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ook alleen mogelijk via een agrarische revolutie. Aan het verlammende, parasitaire
systeem kan alleen door een gewelddadige omwenteling van onderaf een einde
worden gemaakt. Een dergelijke omwenteling kan worden gestimuleerd door
progressieve krachten, die erin geslaagd zijn bepaalde strategische punten te bezetten,
bijvoorbeeld in de regering van éen van de afzonderlijke staten, zoals wordt
aangetoond door de ontwikkelingen in Kerala, waar linkse en democratische krachten
onder leiding van een communistische eerste minister een coalitieregering vormen.
Een agrarische revolutie kan alleen slagen wanneer zij gesteund wordt door een breed
front van landarbeiders, kleine en middelgrote boeren, dat in staat is om de rijke
boeren tenminste te neutraliseren, waardoor een frontale aanval op de positie van de
semi-feodale en kapitalistische grondbezitters mogelijk wordt.
De vorm waarin een dergelijke omwenteling plaats zal vinden valt onmogelijk te

voorspellen. Ongetwijfeld zullen de speciale kenmerken van de Indiase situatie, zoals
het bestaan van een parlementaire. democratie en het heterogene karakter van de
regeringspartij, een belangrijke rol spelen. Een agrarische revolutie zal ongetwijfeld
ook geen geïsoleerd verschijnsel zijn maar een essentieel onderdeel vormen van een
nationale democratische revolutie, die in India in het nabije verschiet ligt en waaraan
de communistische partij een zo groot mogelijke bijdrage probeert te leveren.

Het uitbreken van de energiecrisis in het najaar van 1973 heeft India voor nieuwe
en verontrustende problemen gesteld. In 1973 bedroeg het Indiase verbruik aan olie
en olieprodukten 24,5 miljoen ton, waarvan 17 miljoen ton moest worden
geïmporteerd, voornamelijk uit Irak en Perzië. Dit vertegenwoordigde een bedrag
van 500 miljoen dollar. Bij de huidige prijzen zou de invoer aan olie en olieprodukten
van uw land volgens deNewYork Times een bedrag van 1,4 miljard dollar belopen,
oftewel 40 percent van de totale opbrengst van de Indiase export.

Zoals Norman Borlaug heeft aangetoond is een ruime olievoorraad essentieel
voor het produceren van kunstmest. Een wereld-kunstmesttekort lijkt echter niet ver
meer. Het ziet er met andere woorden naar uit dat de Arabieren, met hun pogingen
om de rijke landen te treffen, een catastrofale situatie in de ontwikkelingslanden
hebben veroorzaakt.
De verhoging van de olieprijzen heeft inderdaad een negatief effect op de Indiase

economie gehad. De inflatie is erdoor vergroot en de landbouw heeft door het tekort
aan kunstmest en dieselolie schade ondervonden.
De Indiase communistische partij is echter van mening dat deze kwestie niet op

korte termijn moet worden bezien.
In de eerste plaats is de zogenaamde energiecrisis in wezen een crisis in de meest

strategische sector van het wereldimperialisme en kan ertoe bijdragen om alle daarin
aanwezige tegenstellingen te ver-
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schrerpen. Elke verzwakking van het imperialisme komt India en de andere
ontwikkelingslanden alleen maar ten goede.
Ten tweede laten de progressieve oliestaten - en niet alleen in het Midden-Oosten!

- alleen maar hun soevereine rechten gelden en corrigeren daarmee een van de meest
onrechtvaardige elementen in het internationale prijssysteem van het
wereldkapitalisme. Hun optreden is een toonbeeld van eenheid, samenwerking en
moed, dat door India en de andere ontwikkelingslanden wat andere grondstoffen
betreft moet worden nagevolgd.
Ten derde heeft het optreden van olieproducerende landen van de Derde Wereld

geleid tot het initiatief om een bijzondere zitting van de Verenigde Naties bijeen te
roepen. Tijdens deze conferentie werd de gemeenschappelijke anti-imperialistische
houding van de ontwikkelingslanden nog eens nadrukkelijk bevestigd, evenals de
overeenstemming die wat dit betreft tussen de Sowjet-Unie en de Derde Wereld
heerst, Dit biedt omvangrijke nieuwe mogelijkheden.
Ten vierde is nu duidelijk gebleken dat de Indiase regering, onder druk van de

imperialistischemogendheden en demultinationale ondernemingen, voor een verkeerd
energie- en kunstmestbeleid heeft gekozen. Zij heeft zich namelijk te veel en te snel
op aardolie verlaten en het gebruik van steenkool daarbij veronachtzaamd. Bovendien
zijn onze eigen produktiemogelijkheden op oliegebied geheel en al verwaarloosd en
dit heeft, gevoegd bij de ongelooflijke verspilling op het terrein van de opwekking
van energie en krachtoverbrenging, tot een ernstige energiecrisis in ons land geleid.
De enige weg ligt, met andere woorden, in een verdere eenwording van onze

zevenenzeventig landen1 en in het corrigeren van de fouten die in het verleden gemaakt
zijn. Wat de nabije toekomst betreft kunnen wij met voldoening wijzen op de
vrijgevige aanbiedingen van de Sowjet-Unie op het gebied van aardolieprodukten
of van Irak op het gebied van ruwe olie, waardoor onze moeilijkheden ongetwijfeld
in belangrijke mate verlicht zullen worden.

Addeke Boerma van de F.A.O. in Rome heeft mij gewezen op het verontrustende feit
dat de wereldtarwereserves nog nooit zo gering zijn geweest als op het ogenblik.
Onverwacht achterhouden van voorraden door de boeren, zwarte markten enmislukte
planning betekenen een verdere ondermijning van de maatschappelijke discipline.
Wordt deze kritieke situatie volgens u door een gebrek aan goede wil of leiderschap
van de kant van de centrale regering nog verergerd?
De voedselcrisis in India komt voort uit een tweetal factoren, die geen van beide aan
natuurlijke oorzaken zijn te wijten en waarvoor Indiërs zelf verantwoordelijk moeten
worden gesteld. Het lijdt geen twijfel dat het groeipercentage van de graanproduktie
zeer mager en zeer onbevredigend is - het afgelopen decennium bijvoorbeeld niet
meer dan 2,7 à 3 percent per jaar. Dit heeft ertoe geleid dat de ge-

1 Groep van 77 ontwikkelingslanden binnen de U.N.C.T.A.D.
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middelde graanconsumptie per hoofd van de bevolking ongeveer constant is gebleven,
namelijk 445 gram, maar met sterke schommelingen, voornamelijk als gevolg van
weersomstandigheden. India heeft nog steeds een marginale landbouweconomie die
sterk van de moessons afhankelijk is, in de eerste plaats door de verouderde
eigendomsstructuur op het platteland. Zoals ik al eerder heb gezegd is dit het resultaat,
en tevens éen van de oorzaken, voor het sociaal-economische systeem van India en
de aard van de macht van de overheid in ons land.
De tweede factor is de greep die de grondbezitters, de geldleners en de

monopoliehandel hebben op het surplus aan graan dat voor de vrije verkoop is
bestemd. Daarbij moet worden aangetekend dat de absolute macht die dit blok over
een van de levenslijnen van India's economische constellatie heeft weten te verwerven,
enthousiaste instemming vindt bij de voornaamste monopolies op industrieel en
handelsgebied. Dit blok en de aanhangers ervan hebben overal in het staatssysteem
en het bureaucratische apparaat machtige vertegenwoordigers. Deze combinatie van
economische en politieke macht weet de natie niet alleen te chanteren, maar doet
bovendien wanhopige pogingen om ook de staatsmacht te monopoliseren. Zo slaagde
het er bijvoorbeeld zowel in 1973 als 1974 in, om de bescheiden nationalisatie van
een deel van de groothandel in graan te saboteren. Het gevolg was dat de
groothandelsprijs van graan in 1973 met 30 procent is gestegen en in de eerste drie
maanden van 1974 nog eens met 10 à 12 procent.
Een belangrijk element in deze kritieke situatie is de enorme voarraad ‘zwart’ geld

in India. Een officiële regeringscommissie schatte de hoeveelheid daarvan een paar
jaar geleden op zo'n 35 miljard roepie met een jaarlijkse toename van veertig procent.
Onzeminister van Financiën, Chavan, heeft in het parlement verklaard dat dit ‘zwarte’
geld een parallelle economie draaiende houdt, waarover de regering geen enkele
controle kan uitoefenen.Waar het natuurlijk om gaat is, dat zwarte geld op haar beurt
wel controle over de overheid uitoefent!
Met andere woorden: de schuld ligt niet bij een gebrek aan goede wil of leiderschap

van de kant van onze regering, maar bij de aard van deze wil en dit leiderschap, die
een afspiegeling vormen van de overeenkomsten en tegenstellingen binnen de
heersende kapitalistische klasse en haar politiek orgaan, de Indiase nationale
congrespartij. Zonder een verandering in het klassenkarakter van de staat kan de
algemene crisis in het Indiase systeem van na de onafhankelijkheid niet worden
opgelost.

Mevrouw Gandhi heeft onlangs verklaard: ‘Wil zullen ons eigen type socialisme
tot ontwikkeling brengen.’ Zijn er inderdaad aanwijzingen dat het centrum naar links
zal zwenken? En streeft de Indiase communistische partij naar puur socialisme?
Het uiteindelijke doel van de Indiase communistische partij is het
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vestigen van een socialistisch en communistisch systeem. Met socialisme bedoel ik
het sociaal eigendom van alle belangrijke produktiemiddelen en daarnaast de politieke
macht van de arbeidersklasse, gesteund door de landarbeiders en de stedelijke
middenklasse.
De Indiase communistische partij is echter vanmening dat de taken van de nationale

democratische revolutie, ondanks het verwerven van de onafhankelijkheid in 1947
en de daarop volgende kapitalistische ontwikkeling, nog niet zijn voltooid. Wij
moeten eerst nog economische zelfstandigheid verwerven, de resten van de feodale
en semi-feodale exploitatievormen uitbannen en de monopolistische kapitalistische
structuren elimineren. Met andere woorden: wij moeten nog eerst het stadium van
de burgerlijke revolutie bereiken dat aan de overgang naar het socialisme voorafgaat.
In het kort samengevat komt het erop neer dat de drie vijanden - het imperialisme,
het groot-grondbezit en het monopoliekapitaal - verslagen moeten worden door de
vier vrienden - de arbeidersklasse, de boeren, de kleine burgerij in de steden en de
niet-monopolistische sectoren van de bourgeoisie. De arbeidersklasse heeft daarbij
een dubbele taak: zij moet het bondgenootschap van de vier vrienden smeden, en
daarnaast het exclusieve leiderschap van de bourgeoisie breken, ook al is zij nog niet
in staat om dat geheel over te nemen. De niet-monopolistische sectoren van de
bourgeoisie vormen een klasse met een dualistisch karakter. Enerzijds vertonen zij
in toenemendemate objectieve verschillenmet de imperialisten, grootgrondbezitters
enmonopolisten, waardoor zij in principe deel kunnen nemen aan een democratische
revolutie, vooral ook omdat zij beschikken over een uitgebreide massa-aanhang die
hen niet alleen volgt, maar ook druk uitoefent! Anderzijds blijft het een uitbuitende
klasse die de groeiende kracht van de geexploiteerde massa's met angst beziet, en
daarom geneigd is tot een compromis met imperialisme, grootgrondbezit en
monopoliekapitaal. Dit houdt in dat deze klasse op twee manieren benaderd moet
worden: zij moet ertoe gebracht worden om haar plaats in het democratische front
in te nemen, terwijl de arbeidersklasse tevens moet proberen om haar het exclusieve
leiderschap te ontwringen.
De Indiase staat is de staat van de kapitalistische klasse als geheel, dus zowel van

de monopolistische als van de niet-monopolistische sectoren. De regerende
congrespartij bezit hetzelfde sociale karakter. Tussen de verschillende sectoren van
de kapitalistische klasse heerst een zware strijd om het exclusieve leiderschap en de
controle over de staatsmacht. Er is dan ook voortdurend sprake van scherpe politieke
meningsverschillen en conflicten, zie zoals in 1969 tot ernstige scheuringen binnen
de regeringspartij leidden. Tegelijkertijd is er sprake van een groeiende ontevredenheid
en onrust onder de arbeidersklasse en de andere werkende massa's, die strijden voor
radicale hervormingen en voortzetting van de nationale democratische revolutie en
tegen de kapitalistische ontwikkelingsstrategie van de heersende klasse. In de
combinatie van deze twee vormen van strijd ligt de dialectiek van het Indiase
revolutionaire proces.
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De Indiase communistische partij benadert de regerende Congrespartij, met het oog
op de complexiteit van deze situatie op twee verschillende manieren: zij streeft naar
een gemeenschappelijk front, waarbij zij zich tevens tegen het exclusieve leiderschap
van de regeringspartij keert. De Congrespartij omvat zowel vertegenwoordigers van
de grootgrondbezitters en de monopoliekapitalisten als van de
niet-monopoliekapitalisten en de kleine bourgeoisie. De arbeidersklasse heeft gezien
het huidige nationaal-democratische stadium van de revolutie zowel vijanden als
vrienden binnen de Congrespartij. De C.P.I. houdt bij haar houding tegenover de
Congrespartij tevens rekening met een tweetal andere factoren. Ten eerste hebben
de vertegenwoordigers van de niet-monopolistische bourgeoisie, dat wil zeggen de
centristen, sinds 1969 de leidende posities binnen de Congrespartij overgenomen.
De invloedrijkste vertegenwoordigster van deze sector is premier Indira Gandhi. De
tweede factor is, dat het krachtenveld binnen de heersende klasse en de regeringspartij
aan voortdurende veranderingen onderhevig is. Deze wijzigingen worden in zeer
belangrijke mate beïnvloed door de ontwikkeling van de strijd van de massa's op
basis van een gemeenschappelijk front.
Ik wil hierbij met nadruk stellen dat de Indiase communistische partij groot belang

hecht aan het feit dat het revolutionair proces in India een integraal onderdeel vormt
van het revolutionair proces in de wereld, waarbij de Sowjet-Unie en de internationale
arbeidersbeweging een leidende rol spelen. Het Indiase revolutionair proces speelt
zich af in een tijdperk, waarin de anti-imperialistische krachten in een beslissende
strijd verwikkeld zijn met het wereldimperialisme, dat daarbij langzamerhand het
onderspit moet delven. Om deze reden verleent de C.P.I. alle steun aan het
anti-imperialistische beleid van onze regering. Een dergelijk beleid draagt niet alleen
bij tot de wereldomvattende strijd tegen het imperialisme, maar stimuleert bovendien
de eenwording van de nationale democratische krachten, waardoor ook het
nationaal-democratisch revolutionair proces in ons land wordt bevorderd. Dit is dan
ook de reden waarom de C.P.I. fel is gekant tegen de verderfelijke ideeën van de
maoïsten, die een bres slaan in het anti-imperialistische front, niet alleen in India
maar ook in de wereld als geheel. De Indiase communisten hebben de rampzalige
gevolgen van de maoïstische scheurmakerij, waarvan de meest reactionaire krachten
in ons land enorm hebben kunnen profiteren, aan den lijve ondervonden. Anderzijds
heeft de politiek van vrede en vriendschap die de Sowjet-Unie voert, zeer heilzaam
gewerkt, niet alleen voor de natie als geheel, maar vooral ook voor de progressieve
en revolutionaire krachten van India.1

De Indiase communistische partij heeft ook zeer veel aandacht besteed aan de
vraag in welke vorm de nationale democratische

1 Ook hier betreurt de auteur, dat de autoriteiten in Peking à priori aan dit boek niet wilden
meewerken, zodat het Mao-wederwoord op deze uitspraken achterwege moest blijven.
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revolutie zich zal voltrekken, en is tot de conclusie gekomen dat de huidige
kapitalistische staat door een nationale democratische staat vervangen kan worden,
zonder dat gewapende strijd de voornaamste strijdvorm hoeft te zijn en zonder dat
een burgeroorlog de climax van de revolutionaire confrontatie hoeft te worden. Ik
wil daarbij echter wel aantekenen dat andere mogelijkheden volgens de C.P.I.
allerminst uitgesloten zijn. Het is ook mogelijk dat de arbeidersklasse en haar
bondgenoten er niet in zullen slagen om te voorkomen, dat de contrarevolutionaire
krachten het gebruik van de bajonet op de agenda plaatsen, en in dat geval zullen zij
geweld met geweld moeten beantwoorden. Het nationale democratisch front staat
voor de taak om een vreedzame overgang te verwezenlijken, maar moet tegelijkertijd
voorbereid zijn op elke radicale wijziging van de omstandigheden.
Een vreedzame overgang naar een nationale democratie is in India mogelijk, omdat

ten eerste het nieuwe evenwicht in de klassenverhoudingen op internationale schaal
het exporteren van contrarevoluties bemoeilijkt en ten tweede er in India een
parlementaire democratie heerst. Ten derde kan een nationaal-democratische macht
door middel van een breed maatschappelijk front worden gevestigd, en tenslotte kan
en moet een deel van de heersende klasse als tijdelijke bondgenoot van de
arbeidersklasse in het nationaal democratisch front in India worden opgenomen. Het
is echter zeker niet uitgesloten dat de overgang naar een nationale democratie zich
niet op vreedzame wijze voltrekt, niet alleen omdat de contrarevolutionaire krachten
zonder enige twijfel nog een sterke positie innemen, vooral in de verschillende
geledingen van de gevestigde staatsmacht, maar ook omdat zij nog een sterke invloed
op de massa's uitoefenen en de intelligentsia en de middenklasse voor een groot deel
nog steeds gevoelig zijn voor maatschappelijke demagogie en de aantrekkingskracht
van de feodale ideologie. Een andere factor die de kans op een vreedzame overgang
verkleint, is de subversieve kracht van de imperialistischemogendheden, die overigens
niet noodzakelijk in een directe gewapende interventie tot uiting hoeft te komen.
Tenslotte is er nog een drietal punten waarmee de C.P.I. bij haar analyse van de

vormwaarin de nationaal-democratische revolutie zich voltrekken zal, rekening dient
te houden. Ten eerste dat een vreedzame overgang een vorm van revolutie is, en geen
substituut ervoor. Dat wil zeggen dat bij een vreedzame overgang het accent dient
te liggen op revolutionaire bewegingen en acties van demassa, die hurt climaxmoeten
bereiken in een combinatie van een algemene staking die het hele land omvat, een
massale actie van de boeren voor land en de sluiting van alle winkels, kantoren en
markten; of zoals wij het formuleren: een vreedzame overgang bestaat uit een
combinatie van een ‘BHARAT BANDH’ en een boeven-‘satyapraha’ voor landbezetting.
De tweede factor is dat zelfs een vreedzame overgang onder de huidige
omstandigheden niet al te vreedzaam zal verlopen. Weliswaar is het misschien
mogelijk om te voorkomen dat een burgeroor-
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log uitbreekt en het accent uitsluitend op een gewapende strijd komt te liggen, maar
dat betekent niet dat de Indiase communistische partij de illusie heeft dat elk gewapend
conflict vermeden kan worden. Gewelddadige botsingen van uiteenlopende aard zijn
praktisck onvermijdelijk, en zelfs nu al zijn wij af en toe getuige van lets wat op een
generale repetitie lijkt. In de derde plaats is de communistische partij van mening,
dat bet streven naar een vreedzame overgang tevens inhoudt dat zoveel mogelijk
geprobeerd moet worden om gunstige voorwaarden voor een eventueel gewapend
treffen te creëren.

Ambassadeur Tissa Wijeyeratne van Sri Lanka liet zich in het gesprek dat ik met hem
voerde, zeer kritisch uit over het zogenaamd democratische politieke proces in India.
Hij noemde met name de corruptie en het kopen van stemmen. Gerard Viratelle
waarschuwde onlangs in Le Monde voor de afkeer, die de Indiase kiezers hebben
voor de corruptie en de aanmatiging van de politici in New Delhi. Behoort een
militaire coup of een beperkte dictatuur volgens u in India tot de mogelijkheden?
Het is niet voldoende om alleen maar een algemeen inzicht in de

ontwikkelingstendenties te hebben, het is tevens noodzakelijk om zich een concreet
beeld te vormen van de fase waarin de crisis in India zich bevindt.
Het is dan ook niet genoeg om alleen maar op de corruptie te wijzen - al heeft deze

inderdaad zeer ernstige vormen aangenomen - omdat deze slechts bijverschijnsel,
en geen grondoorzaak is. Het is evenmin voldoende om alleen maar aandacht te
besteden aan kwesties als vitaminegebrek en het tekort aan scholen, universiteiten
en werkgelegenheid - al is deze problematiek de afgelopen vijfentwintig jaar uiterst
onbeholpen aangepakt. Waar het in feite namelijk om gaat, is de invloed die al deze
mislukkingen op het politieke proces uitoefenen.
Wij zijn getuige van een diepgaande crisis in het centrisme, of anders geformuleerd,

in de reformistische of liberaal-democratische heerschappij van de bourgeoisie. De
ruime parlementaire meerderheid die de congrespartij bij de verkiezingen van 1971
en 1972 wist te behalen, hebben het land en de regering niet de verwachte stabiliteit
kunnen geven, omdat de congrespartij er op geen enkele manier in is geslaagd om
haar verkiezingsbeloften waar te maken, noch op het gebied van sociaal-economische
hervormingen, noch op het terretin van een economische ontwikkeling naar
zelfstandigheid en stabiliteit. ‘Weg met de armoede’, luidde de triomfantelijke leus
van onze eerste minister, maar de ellende van de massa's is de afgelopen jaren alleen
nog maar ernstiger geworden.
Dit niet nakomen van de verkiezingsbeloften is echter niet aan cynisme of

huichelarij toe te schrijven, maar aan het feit dat het verkiezingsprogramma van de
Congrespartij vele elementen van een nationaal-democratische vernieuwing bevatte,
via welke de partijleiding echter geen nationaal-democratisch front wilde vormen,
maar de ver-
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loren hegemonie van de nationale bourgeoisie en de eenheid van de kapitalistische
klasse trachtte te herstellen. Het verkiezingsprogramma van de Congrespartij stond
met andere woorden diametraal in tegenstelling tot de middelen waarmee zij haar
beloften wilde verwezenlijken. De centristen verkeerden in de veronderstelling dat
een links programma kon worden uitgevoerd via een beleid, waarin de steun van
rechts werd gezocht en de linkse krachten zoveel mogelijk in toomwerden gehouden.
Anderzijds was links door haar onderlinge verdeeldheid en de sectarische oppositie

van belangrijke sectoren niet in staat om het centrum een alternatiei te bieden, en de
eenheid tussen links en het centrum te smeden die noodzakelijk was voor het uitvoeren
van een programma dat vele elementen van een nationaal-democratische hervorming
bevatte. Links bleek niet in staat om zich door het tot stand brengen van een dergelijke
eenheid van de hegemonie te verzekeren. Het slaagde er niet in om centrum-links in
beweging te brengen, en bleef daarom voorlopig gedoemd een passieve rol te spelen.
Tegelijkertijd werd de ontwikkeling tot een dergelijke eenheid enorm begunstigd

door de positieve ommekeer in de internationale betrekkingen, en de geweldige steun
die de Sowjet-Unie, in aansluiting op het bezoek dat Leonid Brehznev in oktober
1973 aan ons land bracht, India heeft aangeboden. De vriendschap tussen India en
de Sowjet-Unie draagt niet alleen aanzienlijk bij tot de strijd tegen het internationale
imperialisme,maar opent bovendien ongeëvenaarde perspectieven voor de eenwording
van de nationale democratische krachten en de ontwikkeling naar economische
zelfstandigheid. Het is dan ook geen toeval dat de meest reactionaire krachten in ons
land, ook binnen de regering, de overheid en de Congrespartij hemel en aarde trachten
te bewegen om de draagwijdte van de Sowjet-Indiase overeenkomsten zoveelmogelijk
te saboteren en te beperken. Desondanks slagen zij er niet in om deze gunstige factor
ongedaan te maken.
Een andere uiterst bemoedigende ontwikkeling is de toenemende radicalisering

van de massa's, de allerarmsten op het platteland niet uitgezonderd. Vooral sinds de
scheuring in de Congrespartij in 1969 en de stormachtige dagen van de Indiase steun
aan de bevrijding van Bangla Desh, heeft het bewustzijn van de grote arbeidende
massa's definitief een zwenking naar links gemaakt. Een van de opmerkelijkste
kenmerken van de huidige politieke ontwikkelingen in India is, dat de arbeidersklasse
eendrachtiger, vastberadener en zelfbewuster optreedt dan ooit tevoren.
Ondanks deze gunstige factoren, waarvan wij zoveel mogelijk moeten weten te

profiteren, is het ook van zeer groot belang dat wij onze ogen niet sluiten voor de
zeer ernstige gevaren waarmee ons land wordt bedreigd. De rechtse krachten in India
zijn een grootscheeps offensief begonnen om zich van de macht meester te maken,
waarbij zij gebruik kunnen maken van de massale ontevredenheid die een natuurlijke
reactie is op de crisis in de huidige kapitalistische ontwikkeling van ons land, de
zigzagkoers van de centristen en hun capitulatie
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voor de reactie. Het imperialisme, het grootgrondbezit en het monopoliekapitaal
werken samen om de centristen ertoe te brengen naar rechts te zwenken. De
reactionaire krachten proberen een toestand van anarchie en chaos te scheppen, om
vervolgens op de puinhopen van de parlementaire democratie, onder de dekmantel
van een zogenaamde nationale regering, een neokolonialistische contrarevolutionaire
dictatuur te vestigen. DeAmerikaanse imperialisten en hun stromannen bereiden een
dergelijke operatie voor en hopen India daarmee in een tweede Indonesië, Brazilië
of Chili te veranderen. Het nieuwste aspect van de activiteiten van de
rechts-reactionaire krachten in ons land, is hun openlijke voorkeur voor
extraparlementaire en antigrondwettelijke strijdvormen. Dezelfde mensen die de
communisten er altijd van hebben beticht tot geweld aan te zetten, steken niet onder
stoelen of banken dat zij alleen nog maar heil in gewelddadige maatregelen zien om
de Indiase regering ten val te brengen. De rechtse krachten in India spreken precies
dezelfde taal als de nazi's in het Duitsland van de jaren dertig.
Helaas wordt het gevaar van een contrarevolutie door vele linkse partijen en

bewegingen ernstig onderschat. De maoïsten, wier gelederen zijn gedecimeerd,
beweren dat zij een dergelijke ontwikkeling zouden toejuichen omdat de huidige
staat volgens hun zeggen immers ook neokolonialistisch en fascistisch is. De
marxistische-communistische partij volgt een links-opportunistische koers en meent
dat de tegenwoordige regering van centristen de voornaamste vijand is en in
samenwerking met rechts ten val moet worden gebracht. De socialistische partij gaat
wat dat betreft nog éen stap verder en dringt aan op een gemeenschappelijk front
met rechts om de zogenaamde gevestigde orde omver te werpen. Geen van deze
linkse partijen onderschrijft de standpunten van de C.P.I. dat ten eerste ons land door
een contrarevolutie wordt bedreigd, dat ten tweede de Congrespartij een invloedrijke
linkse vleugel heeft, en dat ten derde demassaaanhang van de Congrespartij weliswaar
nog loyaal is gebleven aan de partij, maar desondanks naar links is gezwenkt.
De C.P.I. is van mening dat onder de huidige omstandigheden de voornaamste

vijand zich aan de rechterkant bevindt en bestreden moet worden door een breed
gemeenschappelijk front van alle linkse en democratische krachten, ook die uit de
regerende Congrespartij. Daarnaast zijn de Indiase communisten van mening dat
rechts alleen verslagen kan worden wanneer een einde wordt gemaakt aan de
zigzagkoers van de centristen en hun politiek van voortdurende concessies tegenover
de reactie. De C.P.I. kant zich echter fel tegen het standpunt dat rechts verslagen kan
worden via een verdediging van de statusquo. De enige mogelijkheid is namelijk een
zwenking naar links, die op haar beurt weer door een nederlaag van rechts wordt
gestimuleerd. Daarom luidt onze leus: ‘Zwenk naar links om rechts te verslaan en
versla rechts om naar links te zwenken’. Concessies aan rechts wekken slechts de
vraatzucht van de reactie op, en verwarren de massa's. Alleen door rechts te bestrijden
kan links een einde maken aan
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de zigzagkoers van de centristen, en de massale steun winnen die voor een zwenking
naar links noodzakelijk is.
De C.P.I. houdt zich bij haar beleid wel degelijk met de verovering van de

staatsmacht bezig. Zij is van mening dat zij via haar streven om een zwenking naar
links te bewerkstelligen, door middel van een zuivering van alle aanhangers van het
imperialisme en het monopoliekapitaal, ook een verandering in de regering en het
staatsapparaat teweeg kan brengen. Zuivering van alle rechtse krachten maakt deel
uit van haar programma, en op zichzelf zou dat reeds een stap zijn op de weg die
naar een regering van linkse en democratische krachten leidt.
Dit is de lijn die de C.P.I. volgt op deze kritieke historische tweesprong, waarop

ons land balanceert tussen hoop en gevaar.
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Georgi A. Arbatov

Georgi A. Arbatov word in 1923 in de Sowjet-Unie geboren. Hij
promoveerde in de geschiedenis. Hij heeft eveneens het Moskouse
staatsinstituut voor internationale betrekkingen doorlopen. Professor
Arbatov is, wat men in de Sowjet-Unie noemt, corresponderend lid van
de Sowjet-academie van wetenschappen en tevens directeur van het in
1968 opgerichte U.S.A.-instituut. Hij behoort tot de voornaamste adviseurs
van partijleider Leonid Brezhnev in zaken de Verenigde Staten betreffende,
en was op de verschillende topconferenties in Moskou, Washington D.C.
en San Clemente, Californië tussen RichardM. Nixon en Leonid Brezhnev
voortdurend, ook tijdens de belangrijkste gesprekken, aanwezig. Voor het
eerst filmde de auteur de heer Arbatov in opdracht van het programma
Panoramiek van de N.O.S. televisie in diens werkkamer inMoskou in 1971.
Van de hand van professor Arbatov zijn onder meer verschenen De
ideologische strijd onder huidige internationale verhoudingen, De
Nixon-doctrine, De U.S.A., moderne bestuursmethoden en De technische
revolutie en de buitenlandse politiek van de u.s.a.

Wat waren de voornaamste overwegingen, die in 1968 de oprichtingen van ‘Instituut
voor de Verenigde Staten’ bij de Sowjet-academie van wetenschappen nodig maakten?
In de loop van 1960 tot 1970 werden in ons land vele nieuwe onderzoeksinstituten
opgericht, wat een afspiegeling was van de algemene tendens van de versnelling van
de ontwikkeling van de wetenschap, waaronder de maatschappelijke wetenschap.
Door een bijzonder besluit van het Centrale Comité van de partij in 1967 kreeg de
maatschappelijke wetenschap uiterst verantwoordelijke opgaven. Dat alles bepaalde
ook de uitbreiding van complexe onderzoeken van afzonderlijke regio's van de aarde:
het Verre Oosten, Latijns-Amerika, Afrika, de Verenigde Staten. Uiteraard werden
de diverse aspecten van de geschiedenis, economie, geografie, cultuur en politiek
van de Verenigde Staten reeds eerder uitgewerkt in academische onderzoeksinstituten
en aan universiteiten. Maar de behoefte werd gevoeld aan de realisering van een
meer complexe aanpak van een dusdanig ingewikkeld object van onderzoek en te
zorgen voor een meer gecoördineerde en alzijdige bestudering van dit object. Om
het anders te zeggen: aan het onder éen dak brengen van de specialisten op de diverse
terreinen van de Amerikanistiek. Zodoende werd in 1968 het Instituut voor de
Verenigde Staten opgericht binnen het kader van de Sowjet-academie van
wetenschappen om deze functie te vervullen.

U bent bij recente topontmoetingen tussenMoskou enWashington aanwezig geweest,
met name ook toen partijleider Leonid Brehznev in 1973 in de Verenigde Staten was.
Kunt u dergelijke topontmoetingen in het verleden, zoals bijvoorbeeld van president
Kennedy en Nikita Khrushchev in Wenen, met de recente onderhandelingen in de
hoofdstad van de Verenigde Staten en in San Clemente in Californië vergelüken?
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Als er gesproken moet worden over de concrete kanten van deze topontmoetingen,
dan is het moeilijk voor me ze te vergelijken, aangezien ik me in 1961 vrijwel niet
bezighield met het onderzoek van de problemen van de Verenigde Staten. Deze
ontmoetingen hebben geleid tot reële, aanzienlijke verschuivingen in de verhoudingen
tussen beide landen enwerden gekenmerkt door de ondertekening van zeer belangrijke
overeenkomsten en documenten, die een voorname bijdrage hebben geleverd aan de
vermindering van de internationale spanning in het algemeen en aan een verzwakking
van de dreiging van een atoomoorlog. De objectieve veranderingen die in de wereld
groeiden, hebben in het begin van de jaren zeventig met kracht de vraag gesteld
omtrent een overgang van de ‘Koude Oorlog’ naar verhoudingen van werkelijke
vreedzame coëxistentie. Dit maakle het mogelijk serieuze positieve veranderingen
in een aantal opzichten te bereiken, parallel met een bevordering van de zaak van
Europese veiligheid en samenwerking. Hierbij was de normalisering van de
Sowjet-Amerikaanse betrekkingen uiterst belangrijk, en juist dit was de voornaamste
betekenis van de topontmoetingen in 1972 en 1973.

De niet-gebonden landen hebben in 1961 in Belgrado een resolutie aangenomen,
waarin het besluit was vervat dat Nehru en Nkrumah naar Moskou en Sukarno en
Modibo Keita naar Washington zouden gaan om de leiders van de Sowjet-Unie en
de Verenigde Staten over te halen, elkaar met regelmatige tussenpozen te ontmoeten
voor het bespreken van de wereldproblemen en samenwerking voor de afneming van
de spanning, die opgeroepen was door de Koude Oorlog. Zou u kunnen zeggen dat
de recente initiatieven van de Sowjet-Unie en de Verenigde Staten eindelijk in die
richting gaan?
In aanmerking nemend dat dit initiatief van de niet-gebonden landen gericht was op
een vermindering van de internationale spanning, kan ik op uw vraag een bevestigend
antwoord geven. Ons aan dit initiatief herinneren is om nóg een reden nuttig. Het
onderstreept hoe belangrijk de normalisering van de betrekkingen tussen de
Sowjet-Unie en de Verenigde Staten niet alleen voor deze twee landen is, maar ook
voor alle andere staten, voor de zaak van de vrede en voor de gezondmaking van de
internationale toestand in zijn geheel. Dit onderstreept nog eens temeer hoe ongegrond
de pogingen van bepaalde krachten zijn, om de normalisering van de betrekkingen
tussen de Sowjet-Unie en de Verenigde Staten voor te stellen als een ‘afspraak tussen
supermogendheden’, die de belangen van de andere landen zou schaden. In dit verband
herinner ik aan de belangrijke stelling in het document omtrent de grondslagen van
de wederzijdse betrekkingen tussen de Sowjet-Unie en de Verenigde Staten, dat werd
getekend op 29 mei 1972 tijdens het eerste bezoek van president Nixon aanMoskou.
Daarin werd onderstreept dat ‘de ontwikkeling van de Sowjet-Amerikaanse
betrekkingen niet is gericht tegen derde landen en hun belangen’. Het is belangrijk
dat wij vooral dit aspect in het oog houden, want voor een succesvolle strijd tegen
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de dreiging van een kernoorlog zijn de actieve inspanningen van alle staten nodig
en hun steun voor de vermindering van de spanning.
Ik voeg hieraan toe dat de ervaring aantoont, dat de geregelde ontmoetingen van

de leiders van de Sowjet-Unie en de Verenigde Staten uiterst nuttig zijn gebleken
voor de versteviging van de vrede en de normalisering van de internationale toestand.
Wij zouden ons moeten blijven verheugen als deze ontmoetingen een vaste traditie
zouden worden, net als - uiteraard - in het algemeen ontmoetingen tussen leiders van
diverse andere landen, die alle een versterking van de vrede ten doel hebben.

Hecht u waarde aan het soort persoonlijke diplomatie op het hoogste niveau, zoals
het gebruik van de ‘hot-line’ tussen Moskou en Washington? Toen ik onlangs in
Tokio werd ontvangen wees ook de Japanse premier Kakuei Tanaka onder meet op
een witte telefoon op zijn werktafel, een directe lijn naar Nixon.
Natuurlijk kennen wij marxisten de grootste betekenis toe aan objectieve factoren,

aan objectieve tendensen en processen van economische en sociaal-politieke aard,
maar dit betekent niet dat wij de betekenis ontkennen van de activiteit van politieke
leider, die aan het hoofd staan van politiek bewegingen, partijen en staten.
Eigenlijk worden ook objective factoren als regel allëen gerealiseerd via de activiteit

van bewigengen en partijen en de politiek van staten, maar ook in veel opzinchten
viva de activiteiten van hun leiders. Hierbij kan de volledigheid, waarmee de
objectieve behoeften van de maatschappij zich in hun activiteit uiten, via de politieke
posities en soms ook via persoonlijke eigenschappen van leiders een aanmerkelijke
rol spelen in het historische proces. Deze algemene filosofische richtlijnen bepalen
ook onze verhouding tot de rol van politici in de buitenlandse politiek en diplomatie.
Als er sprake is van onderhandelingen, van pogingen omwederzijds aanvaardbare

oplossingen te vinden en overeenkomsten uit te werken, kan dit niet anders gaan
dan, zoals u het uitdrukte, persoonlijke niveau gemachtigde politici en leiders. Vanuit
dit standpunt gezien waarderen wij ook de ontmoetingen op het hoogste niveau in
de huidige omstandigheden. Inspanning voor verbetering van de betrekkingen tussen
landen is uiteraard op verschillende niveaus noodzakelijke. In deze zin is het
bevorderen van wederzijds begrip op het niveau van de hoogste leiding een zeer
belangrijk aspect van dit proces, vooral als het gaat om de belangrijkste en
ingewikkeldste politieke vragen. Wat betreft de ‘hot-line’. Zij is nuttig ook al speelt
zij slechts een technische hulprol. Hierbij hangt de effectiviteit van besprekingen via
de telefoon - of de telex - onder bepaalde buitengewone omstandigheden in veel
opzichten af van het reeds bereikte peil van wederzijds begrip en vertrouwen tussen
degenen, die deze besprekingen voeren.
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Het is duidelijk dat een ‘hot-line’ allereerst noodzakelijk is tussen kernmogendheden.
Toch zouden er analoge ‘hot-lines’ tussen Moskou enerzijds en Peking, Tokio of
misschien zelfs Caïro denkbaar kunnen zijn?
Het antwoord op uw vraag ligt al in de vraag zelf. Natuurlijk is het scheppen van
alle mogelijke waarborgen (inclusief technische middelen zoals de ‘hot-line’) die
ten doel hebben het ontstaan - waaronder het toevallige ontstaan - van een
atoomconflict te voorkomen, bijzonder belangrijk. Vooral wanneer het gaat om grote
kernmogendheden, met name de Sowjet-Unie en de Verenigde Staten, die samen
over meer dan 90% van het nucleaire arsenaal beschikken.
De betrouwbaarheid van deze rechtstreekse verbinding tussen de hoofdsteden van

twee landen werd verhoogd door het sluiten van een speciale overeenkomst tussen
de Sowjet-Unie en de Verenigde Staten op 30 september 1971. Krachtens deze
overeenkomst werden de kanalen van rechtstreeks contact tussen Moskou en
Washington verdubbeld en versterkt door verbindingen met behulp van satellieten.
Toenwerd tussen de beide landen de ook bekende overeenkomst gesloten, die voorzag
in een reeks maatregelen, gericht op de voorkoming van het toevallige of
niet-gesanctioneerde gebruik van het kernwapen, dat onder het beheer van beide
partijen staat. Maar de opgave van de voorkoming van een kernoorlog kan niet tot
deze technischemaatregelen beperkt blijven. De dreiging van zo'n oorlog ligt besloten
in de internationale spanning zelve, in de verschillende delen van de wereld smeulende
crisissituaties, die in een onbeperkte bewapeningswedloop de stoot kunnen geven
tot een nucleaire confrontatie. Daarom is de nu begonnen ommekeer van een koude
oorlog naar ontspanning en vreedzame coëxistentie zo belangrijk. Daarom zijn ook
de positieve wendingen in de betrekkingen tussen de Sowjet-Unie en de Verenigde
Staten en de overeenkomsten, die deze wendingen tot uitdrukking brengen, van groot
gewicht.
Wat die overeenkomsten betreft zou ik vooral willen wijzen op de overeenkomst

ter voorkoming van een kernoorlog, die tussen de Sowjet-Unie en de Verenigde
Staten op 22 juni 1973 in Washington werd getekend tijdens het verblijf van Leonid
Brehznev, de secretaris-generaal van het Centrale Comité van de
Sowjet-communistische partij, toen hij aldaar officieel op bezoek was. In
overeenkomst hiermee spraken de beide partijen af dat zij dusdanig zouden handelen,
dat er geen situaties zouden ontstaan die oorzaak konden zijn van een gevaarlijke
verscherping van hun verstandhouding; dat zij militaire confrontaties zouden
vermijden en het ontstaan van een atoomoorlog tussen hen en tussen éen van de
partijen en andere landen zouden uitsluiten. Deze overeenkomst is een verdere
ontwikkeling en concretisering van de principes van vreedzame coëxistentie in het
atoomtijdperk. De Sowjet-Unie volgt op de internationale arena onveranderlijk een
constructieve lijn voor het regelen van gerezen internationale problemen en komt
consequent op voor de principes van vreedzame coëxistentie van staten met een
verschillende maatschappelijke
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structuur.
In dit verband kunnen wij spreken over een zeer uitgebreide reeks maatregelen,

die de versterking van de vrede en de veiligheid van de staten kunnen helpen. Dit
betreft zowel collectieve maatregelen, waaraan een groot aantal staten deelneemt,
als maatregele tussen afzonderlijke landen, die hetzelfde doel hebben. Hetgeen
uiteraard ook niet de verbeteringen van de systemen van telefonisch of ander contact
tussen de hoofdsteden uitsluit.

De voormalige Franse minister van Buitenlandse Zaken, Michel Jobert, heeft eens
cynisch opgemerkt, dat niettegenstaande de nieuwe vriendschap tussen uw land en
de Verenigde Staten, de concurrentie tussen de twee ‘super-pokerspelers’ bleef
bestaan.
Ik moet zeggen dat de vergelijking van de huidige internationale verhouding met

pokeren volgens mij volkomen onjuist is. Niet alleen wegens het door u genoemde
cynisme van dergelijke vergelijkingen, dat niet past in voorwaarden waarbij sprake
is van vragen omtrent het voorkomen van een atoomoorlog en het bewaren van de
vrede. Dergelijke vergelijkingen zijn ook in wezen onjuist, omdat zij een situatie
veronderstellen van ‘een spel dat nul tot resultaat heeff’, een spel waarbij de ene
partij even veel wint als de andere verliest. De ontspanningspolitiek weerspiegelt
een situatie van geheel andere aard, een situatie waarin alle partijen winnen. Net
zoals een situatie van spanning en oorlog tot verlies voor alle partijen leidt. Daarnaast
zullen - als wij over de verhoudingen tussen de Sowjet-Unie en de Verenigde Staten
spreken - zelfs bij de meest gunstige ontwikkeling van de gebeurtenissen
onvermijdelijk elementen van trijd, of zoals u zei: van concurrentie, aanwezig zijn
náast de groeiende elementen van wederzijds begrip en samenwerking. Dit is
begrijpelijk. De Sowjet-Unie en de Verenigde Staten belichamen tegengestelde
maatschapelijke systemen. Het zijn de machtigste twee vertegenwoordigers van deze
twee systemen op het wereldtoneel. Eigenlijkl kunnen ze niet anders dan gescheiden
van elkaar opereren, niet allen door diepgaande verschillen, maar ook door ernstige
tegenstellingen op vele terreinen.
Dit feit geeft echter geen aanleiding tot scepsis, laat staan tot cynisme, bij de

waardering van de tekenis van de normalisering van de betrekkingen tussen deze
landen en tussen de twee maatschappelijke systemen - het socialistische en het
kapitalistische - in hun geheel genomen. In wezen gaat het erom volgens welke
methoden de objectief bestaande tegenstellingen zullen worden opgelost, in welke
kanalen de onvermijdelijke strijd van twee systemen geleid zal worden. Hier zijn
verschillende wegenmogelijk. Een van deze wegen is de weg vanmilitaire botsingen,
van bewapeningswedloop, van gevaarlijke politieke crises. Maar er is ook een andere
weg. De weg van vreedzame coëxistentie, waarbij de wedijver van de twee systemen
op de verschillende terreinen - ook van hun ideologische strijd - samen kan gaan met
een meerzijdige, wederzijds voordelige samenwer-
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king. De onvermijdelijke niet-eensgezindheden zullen opgelost worden door
onderhandelingen, en in plaats van de onbeperkte bewapeningswedloop zou er een
koers kunnen komen, gericht op beperking van de bewapening en van ontwapening.
Op deze manier kan de vraag omtrent de vormen van strijd geen schools probleem
met een tweederangs betekenis zijn. Het verschil tussen de vormen kan het verschil
betekenen tussen oorlog en vrede, tussen een doelloze verspilling van enorme
materiële kosten bij de bewapeningswedloop en een constructieve wedijver, die niet
beperkt wordt door vijandschap en die gepaard gaat met een breed opgezette
wederzijds voordelig samenwerking. Verder gaat het er niet alleen maar om, de zich
op het wereldtoneel afspelende strijd naar een niet-militair sfeer over te brengen,
maar het gaat er ook om dat de methoden en vormen, volgens welke de staten binnen
de niet-militaire sfeer handelen, een nuttige betekenis krijgen.
Bijvoorbeeld: in de economische sfeer kan de strijd gevoerd wordenmet het wapen

van blokkade, discriminatie, met acties van verschillende aard, die erop gericht zijn
de andere partij economisch te ondermijnen.Maar deze strijd kan ook gevoerd worden
in de vorm van eerlijke wedijver, die in wezen constructief is en een uitgebreide
internationale samenwerking niet uitsluit. Op dezelfde wijze kan in de ideologie de
strijd worden gevoerd met behulp van het gehele arsenaal van de psychologische
oorlog, waaronder leugens, laster, het kweken van wantrouwen en haat, of diverse
ondermijnende handelingen. Maar ook deze strijd kan andere vormen aannemen,
zoals de principiële discussie van twee wereldbeschouwingen over de waarde, over
de basisproblemen van de huidige tijd en over de beste manieren om deze problemen
op te lossen. Tenslotte: ook in de jaren van de Koude Oorlog werd de strijd gevoerd
in vele niet-militaire sferen - in de economie, de politiek, de ideologie - maar uiteraard
volgens methoden passend bij de Koude Oorlog. Het arsenaal van de Verenigde
Staten omvatte bijvoorbeeld methoden van handelsbeperkingen, discriminerende
praktijken, psychologische oorlogvoering, ondermijnende propaganda.
Als het proces van positieve veranderingen dit alles onaangeroerd zou laten en

slechts zou leiden tot een beperking van de sfeer van militaire strijd, dan zal dit niet
betekenen dat het met de Koude Oorlog voor altijd is gedaan.Men noemt deze oorlog
immers ‘koud’, omdat hij hoofdzakelijk gevoerd werd op niet-militaire terreinen.
Om werkelijk een eind te maken aan de Koude Oorlog, moet de ontspanning en
normalisatie van de omstandigheden bevestigd worden door het afzien van vormen
en methoden van strijd, die zich in de jaren van de Koude Oorlog manifesteerden.
Dan zullen zich voor de Sowjet-Unie en de Verenigde Staten en in het algemeen
voor de socialistische landen enerzijds en de kapitalistische landen anderzijds, ondanks
al hun tegenstellingen en verschillen, brede perspectieven opencn voor een versterking
van de vrede en een ontwikkeling van een ware samenwerking.
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Llewellyn Thompson, de voormalige ambassadeur van de Verenigde Staten inMoskou,
heeft eens tegen een journalist von de Sunday Times gezegd, dat het voeren van
onderhandelingen met de Sowjet-Unie hetzetfde is als roulette spelen. ‘Tussen de
resultaten van het werpen van het balletje bestaat geen enkel noodzakelijk verband.’1
Ik moet erkennen dat ik deze woorden van de heer Thompson niet ken. Ik kan

moeilijk beoordelen in hoeverre zij precies werden weergegeven. Omdat ik het
roulettespel niet ken, moet ik ook erkennen dat ik de door u aangehaalde aan de heer
Thompson toegeschreven uitspraak niet geheel begrijp. Maar ik weet wel goed dat
ambassadeur Thompson een voorstander was van een verbetering van de betrekkingen
tussen de Sowjet-Unie en de Verenigde Staten. Hij geloofde dat een dergelijke
verbetering mogelijk was en hij streefde ernaar een bijdrage aan deze belangrijke
zaken te leveren.

Ik zou toch nog eens terug willen naar het onderwerp of u het eens bent met sommige
gezaghebbende bronnen inWashington, die aannemen, dat de persoonlijke contacten
die de laatste jaren plaatshadden tussen de heren Brehznev en Nixon, ertoe bijdroegen
een verslechtering te voorkomen van de betrekkingen tussenMoskou enWashington,
bijvoorbeeld van militaire acties in het Nabije Oosten in oktober 1973.
Deze vraag kan volkomen bevestigend worden beantwoord. Het feit dat de

gebeurtenissen in 1973 in het Nabije Oosten plaatsvonden in een sfeer van een
ontspanning in de internationale verhoudingen in het algemeen en de verhoudingen
tussen de Sowjet-Unie en de Verenigde Staten in het bijzonder, heeft er ongetwijfeld
toe bijgedragen dat het gelukt is een uitbreiding van het conflict en een gevaarlijke
confrontatie tussen de Sowjet-Unie en de Verenigde Staten te voorkomen. Er bestaat
geen twijfel over het feit, dat in een toestand van internationale spanning een
gemeenschappelijk Sowjet-Amerikaans initiatief nauwelijks mogelijk zou zijn
geweest, terwijl nu een dergelijk initiatief gesteund werd door andere staten en geleid
heeft tot de bekende besluiten van de Veiligheidsraad, die het staken van het vuren
in het Nabije Oosten verzekerden en gunstige voorwaarden schiepen voor een
vreedzame regeling in dit uitermate explosieve gebied. Daarom is het moeilijk het
niet eens te zijn met president Nixon, die nog eind oktober 1973 verklaarde: ‘In het
wezen van de zaak ben ik van mening dat (...) als er geen koers bestond in de richting
van een vermindering van de spanning, zich in het Nabije Oosten een ernstig conflict
had kunnen ontladen (tussen de Sowjet-Unie en de Verenigde Staten). Dank zij deze
koers hebben we dit conflict vermeden.’

1 Zie Henry Brandon, ‘Nixon's Way with the Russians’ in New York Times Magazine van 21
januari 1973.
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Leonid Brehznev heeft onlangs in een toespraak gezegd: ‘Wij willen dat eensgezind,
oprecht, van ganser harte en zonder diplomatie de niet uitgesproken zaken tussen
alle volken van het Europese continent worden geformuleerd.’ Acht u het mogelijk
dat een dergelijke doelstelling bereikt zou kunnen worden vóor het jaar 2000, nu
Europa geheel is verdeeld door vragen van militaire tactiek en politieke doeleinden,
van ontspanning en ontwapening, beperking van de bewapeningswedloop, wederzijdse
beperking van de strijdkrachten, economische samenwerking, of een probleem zoals
tenslotte - het laatste in deze opsomming, maar niet wat betekenis betreft - de
toenadering tussen Oost en West binnen het Europese kader, terwijl er nog steeds
zulke principiële afwijkende standpunten bestaan in de sociale structuur van de
diverse samenlevingen?
Om welke principes gaat het, die in de toespraak van L.I. Brehznev op het
Internationale Congres van Vredelievende Krachten in Moskou, in 1973, waaraan u
refereert, werden aangeroerd? Om dit te kunnen begrijpen moet men dit gedeelte
van de toespraak verder volgen.
Er werd namelijk verder gezegd: ‘Ik bedoel bijvoorbeeld zulke principes als de

onaantastbaarheid van het grondgebied van alle staten van Europa, de
onschendbaarheid van hun grenzen, het geen gebruik maken van geweld of dreiging
met geweld in de betrekkingen tussen de staten, niet-inmenging in elkaars
binnenlandse aangelegenheden, en op deze basis een ontwikkeling van de onderlinge
samenwerking op verschillende terreinen bewerkstelligen.’ Het komt mij voor dat
bij deze principes niets is begrepen, wat onmogelijk zou maken dat alle Europese
staten ermee zouden instemmen of dat dit in strijd zou zijn met hun belangen ondanks
alle sociale, politieke en ideologische verschillen tussen deze en gene landen van
Europa. Ik zou zelfs durven zeggen dat er onder de huidige omstandigheden voor
deze principes geen aanvaardbare alternatieven bestaan. Laten we de vraag zo stellen:
als het niet deze principes zijn, wat anders kan dan nog als basis dienen voor de
politiek van de Europese mogendheden? Territoriale aanspraken, pogingen om de
bestaande situatie door geweld te veranderen? Dat is immers de weg naar de oorlog,
niet alleen naar een koude, maar naar een ‘hete’ oorlog.
Eigenlijk kunnen wij nu zeggen dat deze principes reeds bestaan en nieuwe kracht

en een steeds concretere inhoud krijgen. Spreekt men bijvoorbeeld niet over de
opmerkelijke toenadering die in deze jaren plaats heeft gevonden in de betrekkingen
tussen de socialistische landen met de landen vanWest-Europa? Denkt u alleen maar
aan de overeenkomsten van de Sowjet-Unie, Polen, de D.D.R. en Tsjechoslowakije
met de Duitse Bondsrepubliek, die met name uitgaan van de bovengenoemde
principes. Dat alles betekent natuurlijk niet dat de gezondmaking van de internationale
toestand in het algemeen, waaronder die in Europa, vanzelf gaat, als het ware
automatisch, zonder strijd, zonder moeilijkheden en zonder hardnekkige tegenstand
van de kant van hen, die om verschillende redenen geïnteresseerd
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zijn in internationale spanning en een voortschrijdende bewapenings-wedloop.
Daarom is het noodzakelijk om voor een verdere voortzetting van het proces van
verbetering van betrekkingen dit verzet te overwinnen, want het gaat immers om de
diepst gewortelde belangen van alle Europese landen, de belangen van de hele wereld.
In de huidige omstandigheden heeft deze opgave meer kans op verwezenlijking dan
ooit eerder het geval is geweest.

Bijzonder belangrijk lijkt wat de heer Brehznev in dezelfde toespraak naar voren
bracht, namelijk toen hij sprak over de noodzaak, dat de genoemde principes van
betrekkingen tussen de Europese staten ‘deel gaan uitmaken van de dagelijkse praktijk
van het Europese leven, van de psychologie van de Europese volken’.Welke methoden
zouden we moeten gebruiken om invloed uit te oefenen op het denken van de
Europeanen en ook op dat van de Russen en Amerikanen, om hen rijp te maken voor
de geleidelijke aanvaarding van principes van wederzijdse betrekkingen, die een
harmonische beweging naar het jaar 2000 garanderen?
Blijkbaar heeft het enorme werk zelf, dat verricht werd tijdens de voorbereiding

van de besprekingen over vragen van Europese veiligheid en samenwerking, in
bepaalde mate bevorderend gewerkt op de psychologie van de Europese volken en
in de praktijk van de internationale betrekkingen de principes van vreedzame
coëxistentie versterkt. Bij dit werk waren immers betrokken: politieke partijen en
bewegingen en honderden niet-regeringsorganisaties.
Deze principes werden uitgebreid behandeld op radio, televisie, en in de pers. Dat

alles, kunnen we zeggen, stimuleerde de vestiging van bepaalde ideeën en principes
in het maatschappelijke bewustzijn. Het stimuleerde een nieuw psychologisch klimaat,
dat de manoeuvres van de tegenstanders van ontspanning op het Europese continent
moeilijker heeft gemaakt. Het spreekt vanzelf dat nieuwe successen op de weg naar
het scheppen van een Europees veiligheidssysteem - in wezen het eerste regionale
veiligheidssysteem - waaraan zowel socialistische als kapitalistische landen
deelnemen, in nog meerdere mate de bevestiging zullen bevorderen van deze nieuwe
psychologie van de Europese volken, de psychologie van vreedzame coëxistentie en
van een strenge en vrijwillige naleving van de principes ervan. Hetzelfde kan gezegd
worden over de concrete stappen voor de versterking van de samenwerking tussen
de afzonderlijke staten, van de staats- en maatschappelijke organisaties van Europa,
de Verenigde Staten en Canada, bij de oplossing van algemeen Europese problemen
(zoals bijvoorbeeld de instandhouding van het milieu, de schepping van éen
energiesysteem voor Europa, enzovoorts). Dit zou ook bevorderend werken op de
versterking van een nieuwe psychologie van de Europese volken, op de versterking
van de principes van vreedzame coëxistentie in de praktijk van buiten-Europese
betrekkingen. Ook denk ik dat de ontwikkeling van economische contacten, een meer
intensieve culturele en wetenschappelijke uitwisseling, vaker voorko-
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mende ontmoetingen tussen mensen werkzaam in de maatschappij, de vakbonden
en de staatsapparaten en toerisme, met andere woorden een algemene sfeer van
voortdurende contacten op verschillende niveaus, die niet gepaard gaan met
handelingen die aanleiding geven tot het vermoeden van ondermijnende activiteit,
deze nieuwe psychologie van de Europese volken zouden versterken. Natuurlijk
zouden wij een bijdrage van de Verenigde Staten en Canada, als niet-Europese
mogendheden, aan de verandering van Europa in een continent met vrede en
wederzijds voordelige samenwerking slechts toe kunnen juichen.

Bent u van mening dat het werkelijk mogelijk is een oprecht wederzijds begrip te
bereiken tussen Europa, de U.S.S.R. en de U.S.A. - geindustrialiseerde landen - omtrent
de vraag van ontwapening, waarmede ontzagwekkende financiële middelen vrij
zouden komen voor hulpverlening aan onze medemensen in Azië, Afrika en
Latijns-Amerika voor de dringende verhoging van hun levensomstandigheden?
Ja, volgens mij is het mogelijk aanzienlijk meer begrip voor deze problemen te
bereiken als de staten met verschillende sociale systemen zich in hun onderlinge
betrekkingen werkelijk laten leiden door de principes van vreedzame coëxistentie.
Wat de Sowjet-Unie en andere socialistische landen betreft: deze hebben omtrent
deze vraagstukken een reeks constructieve voorstellen gedaan. Ik breng éen van deze
voorstellen in herinnering: het door de algemene vergadering van de U.N.O.
goedgekeurde voorstel van de U.S.S.R. om de militaire begrotingen van de staten, die
permanente leden zijn van de Veiligheidsraad, met 10% te verminderen en een deel
van de aldus bespaarde middelen te besteden voor hulpverlening aan de
ontwikkelingslanden.

Bent u door uw eigen ervaringen bij de betrekkingen met de Amerikanen (u komt
immers geregeld in de Verenigde Staten en uw instituut ontvangt praktisch alle
Amerikaanse publikaties op het gebied van de verschillende takken van kennis)
optimistisch gestemd over de kansen op een verbetering van de betrekkingen
(toenadering) tussen de toekomstige generaties in uw land en in Amerika?
Als wetenschappelijk werker, die zich ambtshalve bezighoudt met de bestudering
van de Verenigde Staten en de Sowjet-Amerikaanse betrekkingen, moet ik een open
oog voor de realiteit hebben. Ik zie zowel de positieve als de negatieve kanten van
de huidige Amerikaanse politiek en de tendensen van haar toekomstige ontwikkeling.
Het komt mij voor dat de algemene balans van deze plussen en minnen steeds meer
aanleiding geeft voor een zeker optimisme. In de betrekkingen tussen beide landen
en in de internationale betrekkinge in hun totaal zijn reeds grote positieve
veranderingen bereikt. Wat de toekomst betreft ben ik er vast van overtuigd, dat deze
toebehoort aan betrekkingen van vreedzame coëxistentie en niet aan
koude-oorlogsbetrekkingen. Het is voldoende duidelijk gebleken dat de
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laatste niet alleen onvruchtbaar, maar ook gevaarlijk zijn voor de belangen van alle
volken. De toekomst is voor betrekkingen van vreedzame coëxistentie en uitgebreide
internationale samenwerking, en daarom zullen steeds meer die problemen betekenis
krijgen, die slechts opgelost kunnen worden bij gemeenschappelijke inspanning van
vele staten. Problemen zoals de handhaving van het ons omringende natuurlijke
milieu, een rationeel gebruik van de grondstoffenbronnen van aarde en oceanen, de
ontwikkeling van een voedselproduktie op een schaal, die voldoende is voor de
veiligstelling van de groeiende bevolking van de aarde, een oplossing van globale
problemen als de regeling van het weer, en wat dies meer zij. Natuurlijk zullen de
processen van positieve veranderingen in de internationale betrekkingen, met inbegrip
van die tussen de Sowjet-Unie en de Verenigde Staten, zowel nu als in de toekomst
stuiten op het verzet van tegenstanders van de ontspanning. Zij zullen zich een weg
moeten banen in een ingewikkelde en soms ook felle strijd. Niet geringemoeilijkheden
zijn er ook omdat de jaren van de Koude Oorlog hun sporen in het bewustzijn hebben
achtergelaten en dat niet alleen bij beroepspolitici, maar ook in bepaalde
maatschappelijke kringen. Als wij de Verenigde Staten bestuderen zien mijn collega's
in het instituut en ik dit uiterst duidelijk. Het gaat om vooroordelen in de betrekkingen
met de Sowjet-Unie, om achterdocht, om onvoldoende kennis, zelfs om het nietwensen
kennis te nemen van de werkelijke positie en mogelijkheden van de andere partij.
Maar ook in dit opzicht vinden veranderingen plaats, is een oplossing van de oude
vooroordelen gaande.Wij mogen veronderstellen dat dit proces in de toekomst sneller
zal gaan werken.
De opgroeiende Amerikaanse generatie heeft in dit opzicht een belangrijk voordeel:

zij is minder besmet met de vooroordelen van de Koude Oorlog. Zij groeit op in
omstandigheden, waarin de nutte-loosheid van een atoomoorlog en militaire
oplossingen steeds meer begrip gaat ondervinden. De golf van ongenoegen over de
oorlog in Vietnam, die zich meester maakte van de Amerikaanse jeugd aan het einde
van de jaren 60 en het begin van de jaren 70, is hiervan een belangrijk getuigenis.
Dat alles geeft reden om te hopen dat de komende Amerikaanse generaties nog meer
geïnteresseerd zullen zijn in een versterking van de vrede, in een volledige liquidatie
van de erfenis van de Koude Oorlog en in de opbouw van internationale verhoudingen
op basis van vrede, coëxistentie en samenwerking.
Wat onze Sowjet-burgers betreft: ook hun oudere generatie, die alle lasten van de

Tweede Wereldoorlog heeft getorst, een oorlog die ons 20 miljoen mensenlevens
heeft gekost, steunt stevig een politiek, die gericht is op een versterking van de vrede
en uitbreiding van de internationale samenwerking. Er bestaat geen twijfel, dat ook
de Sowjet-jeugd, de nieuwe generatie van onze mensen, deze idealen koestert en een
consequent voorstander zal zijn van een verbetering van de betrekkingen van de
Sowjet-Unie met alle landen, ook de Verenigde Staten van Amerika.
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V.M. Berezhkov

Valentin Berezhkov werd in 1916 in Leningrad geboren. Van 1940 tot
1945 was hij in de diplomatieke dienst. Hij begeleidde minister Molotov
naar Berlijn voor gesprekken met Hitler en Von Ribbentrop, Hij maakte
na het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog deel uit van de
Sowjet-delegaties naar Teheran, Dumbarton Oaks en San Francisco, bij
de oprichting van deVerenigdeNaties. Na 1945 legde hij zich voornamelijk
toe op de journalistiek. Eerst was hij als assistent-hoofdredacteur verbonden
aan het blad New Times. In 1969 werd hij hoofdredacteur van het blad,
dat wordt uitgegeven door het U.S.A.-instituut in Moskou: U.S.A.,
Economics, Politics and Ideology. De heer Berezhkov reist veel en gaf
onder meer lezingen aan de universiteiten van Groningen, Leiden en
Amsterdam over onderwerpen de buitenlandse politiek van de Sowjet-Unie
betreffende. Hij publiceerde verschillende boeken:Diplomatic Mission to
Berlin (1966), en The Teheran Conference of 1943 (1969). Ook verschenen
van Berezhkov The anti-Hitler Coalition, The Creation of the United
Nations en Years in Diplomatic Service. Gedeelten van het hier volgende
interview werden door de N.O.S.-radio uitgezonden in het programma
Vrijspraak op 29 april 1974, ter gelegenheid van het officiële bezoek van
de minister van Buitenlandse Zaken Max van der Stoel aan Moskou.

Net als het U.S.A.-instituut van de Sowjet-academie van wetenschappen, zijn ook wij
met ons blad betrekkelijk nieuw. Het Instituut is (in 1974) zes jaar oud: ons tijdschrift
USA, Economy, Politics, Ideology bestaat ongeveer vier jaar. Die naam lijkt misschien
wat lang maar geeft weer waar we ons mee bezighouden, al die verschillende
problemen. Het is een maandblad, dat vooral is gericht op de Sowjet-lezer. Van onze
oplage van 35 000 exemplaren gaan er ongeveer 30 000 naar abonné's binnen de
Sowjet-Unie. Er gaan er ongeveer tweeduizend naar het buitenland en de overige
drieduizend worden iedere maand verkocht in de kiosken.
We zijn in januari 1970 begonnen met publiceren. Dat was ongeveer twee en een

half jaar voor de eerste topconferentie tussen regeringsleiders van de Verenigde
Staten en de Sowjet-Unie. In die eerste jaren hebben we een grote hoeveelheid
informalie verstrekt over het leven in de Verenigde Staten, over de sociale
ontwikkeling daar, en over de gang van zaken op politiek en economisch gebied. We
hebben laten zien dat er in Amerika een grote ommezwaai heeft plaatsgevonden in
opvatting en politieke houding, waardoor deze topconferentie mogelijk werd; hoe
we vanuit het tijdperk van de Koude Oorlog naar een periode van ontspanning zijn
toegegroeid en hoe er min of meer normale betrekkingen zijn ontstaan tussen oost
en west of tussen de Verenigde Staten en de Sowjet-Unie.
Natuurlijk gaven we verklaringen van al deze gebeurtenissen die ook samenhingen

met internationale ontwikkelingen, zoals de successen en mislukkingen van de
socialistische landen en de Sowjet-Unie op vele gebieden, de successen van de
nationale bevrijdingsbewegingen in verschillende delen van de wereld en ook de
successen of mis-
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lukkingen in verbandmet de ontwikkelingen in de Verenigde Staten. Daaraan hebben
we onder andere kunnen zien dat zelfs zo'n rijk land niet eindeloos kan doorgaan
zijn begroting te verhogen en zulke enorme bedragen uit te geven aan een oorlog.
De Verenigde Staten werden gedwongen de oorlog in Vietnam stop te zetten en
vredesonderhandelingen te beginnen.We hebben bijvoorbeeld ook uitgelegd waarom
we met de Verenigde Staten overleg voeren over de vermindering van en controle
op strategische bewapening. Zoals u weet heeft ons land altijd de bedoeling gehad
de bewapeningsuitgaven te verminderen en dit geld te gebruiken voormeer belangrijke
en noodzakelijke verbeteringen. We hopen nog steeds dat over dit zeer belangrijke
probleem oost en west tot een overeenkomst zullen komen, zodat we meer geld
kunnen besparen en onze militaire uitgaven besnoeien.

U legt veel nadruk op de ontspanning. Maar de secretaris-generaal van de N.A.V.O.,
mijn geachte landgenoot Joseph Luns, waarschuwde al in een vraaggesprek met
Newsweek van 29mei 1972: ‘De Russen, de communisten, bedoelen met ontspanning
een voortzetting van de oorlog, maar dan met andere middelen.’ Tenslotte is de heer
Luns de voornaamste woordvoerder van de westerse militaire alliantie.
Om deze vraag te kunnen beantwoorden moeten we eerst wat teruggaan in de
geschiedenis van de socialistische en kapitalistische landen. De belangrijkste vraag
is nu of we bereid zijn beide systemen te aanvaarden. Zijn we bereid tot coëxistentie.
Het belangrijkste is of we daartoe bereid zijn. Het is bekend dat er nog steeds pogingen
in het werk worden gesteld om het socialisme terug te dringen en het niet te erkennen
als een bestaande sociale kracht, of om het socialisme te beschouwen als een onwettig
kind van de geschiedenis.
Als we even terugkeren naar de jaren onmiddellijk na de grote socialistische

revolutie in de Sowjet-Unie, zien we dat alle kapitalistische staten ernaar streefden
het socialisme te vernietigen. We hebben deze pogingen gezien in de Eerste en de
Tweede Wereldoorlog, toen de Sowjet-Unie nog de enige socialistische staat ter
wereld was, en toen van alle kanten werd geprobeerd ons te vernietigen. Japan viel
ons aan. Na de Eerste Wereldoorlog werden we aangevallen door de Chinese
militaristen en natuurlijk was het hele streven van Hitler-Duitsland er in feite op
gericht Hitler's agressie tegen ons, de Sowjet-Unie, te keren. Maar zoals bekend heeft
de geschiedenis een fraaie grap met ons allen uitgehaald en werden er eerst een paar
westerse landen, waaronder uw eigen land, Nederland, van de kaart geveegd. Zo
ontstond er in de Tweede Wereldoorlog geen anti-Sowjet-pact, maar knutselde de
geschiedenis een coalitie tegen Hitler in elkaar, omdat de westerse mogendheden
bedreigd werden door de nazi's die streefden naar wereldmacht. Daarom vond men
het raadzaam zich in de strijd tegen Hitler-Duitsland aan te sluiten bij de Sowjet-Unie.
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Ja, het is inderdaad interessant om te zien dat mijn land pas tot diplomatieke
erkenning van de Sowjet-Unie overging, nadat Hitler op 10 mei 194O Nederland
was binnengevallen.
Ach, de Sowjet-Unie heeft in de TweedeWereldoorlog niet alleen gevochten voor

haar eigen bevrijding, maar ook voor de vrijheid van Nederland. Natuurlijk zijn er
gedurende de Tweede Wereldoorlog in de Sowjet-Unie ongeveer twintig miljoen
slachtoffers gevallen en het is genoegzaam bekend hoe ons land door de nazi's is
verwoest.
Maar toen de oorlog was afgelopen kwamen we al gauw tot de ontdekking dat de

Koude Oorlog op hetzelfde niveau voortwoedde.

Werd voortgezet.
Ja, een voortzetting van dezelfde anti-Sowjet-politiek door de kapitalistische

landen. Maar op dat ogenblik stond de Sowjet-Unie niet langer alleen. Verschillende
andere landen in Europa en Azië waren de weg van socialistische wederopbouw
ingeslagen. Ze werden ‘volks-republieken’ genoemd. Maar de politiek van de
voornaamste westerse mogendheden, waaronder de Verenigde Staten en de landen
die zich hadden aangesloten bij de N.A.V.O., bleef er echter op gericht het socialisme
terug te dringen of zelfs totaal te vernietigen. Om deze politiek aannemelijk te maken
en zich in de ogen van hun eigen volkeren te rechtvaardigen, zeiden ze, net zoals ze
dat voor de TweedeWereldoorlog hadden gedaan, dat de Sowjet-Unie hen bedreigde.
Na de TweedeWereldoorlog was de Sowjet-Unie alleen echter niet meer de dreiging,
maar werd die gevormd door het hele socialistische gemenebest.
Uw citaat van de heer Joseph Luns volgt eigenlijk hetzelfde patroon. Hij herhaalt

nog eens dezelfde oude opvatting, dat wij rondlopen met een of ander duister plan
dat ten doel heeft de westerse landen te bedreigen. Maar niets is minder waar. Een
dergelijke politiek hebben we nooit gevoerd. Voortdurend hebben wij voorgesteld
normale relaties aan te knopen met alle landen en de handel te bevorderen alsmede
de culturele en sociale contacten. Dat standpunt hebben wij altijd gehuldigd. Maar
waar moesten we beginnen? Daar kan pas sprake van zijn als de politieke leiders in
het Westen zullen aanvaarden dat het eenvoudigweg onmogelijk is het socialisme te
vernietigen, dat ze met het socialisme zullen moeten leven. We zijn in een
kapitalistische wereld tot stand gekomen. Eens waren we het enige socialistische
land ter wereld, waardoor we al heel snel begrepen dat we het samen met de
kapitalistische landen moesten doen. Maar de kapitalistische leiders beschouwen ons
als een historisch incident. Ze hadden al lang geleden besloten dat we moesten
verdwijnen. Ze wilden niet met ons leven enmet ons samenwerken.Maar nu bevinden
we ons eindelijk in deze geheel nieuwe situatie waarin Richard Nixon en andere
Amerikaanse leiders tenslotte zeggen dat er wel degelijk pariteit, gelijkheid bestaat
tussen de Sowjet-Unie en Amerika. Dat wil eigenlijk zeggen dat ze hebben ingezien
dat ze ons niet kunnen vernietigen zonder zelf vernietigd te worden. En zo raken ze
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eraan gewend met ons samen te leven. Op dat punt in de geschiedenis zijn we nu
aangekomen. Dit is het tijdperk van de ontspanning of van de vreedzame coëxistentie.
Het is geen gemakkelijke tijd want er lopen nog steeds mensen rond als Joseph Luns
en anderen, die achterom kijken en de oude politiek nog steeds zijn toegedaan en er
niet van af willen stappen. Ze proberen nog steeds de mensen bang te maken met
allerhande theorieën en fantasieën over het communisme.

Zelf heb ik gedurende de afgelopen jaren verschillende persconferenties van de heer
Luns bijgewoond, en wat daarbij iedere keer weer opvalt is zijn voortdurend hameren
op uw vloot die zich in alle wereldzeeën uitbreidt...
De verklaringen van Luns volgen steeds hetzelfde patroon.

Maar wat kunnen we doen om het getij te keren?
In de eerste plaats is het absoluut noodzakelijk om elkaar veel, veel beter te leren
kennen. En bovenal om te weten wat ons beleid werkelijk inhoudt. In ons tijdschrift
beschouwen we het bijvoorbeeld als onze plicht zo zorgvuldig en objectief mogelijk
na te gaan welke ontwikkelingen er in de Verenigde Staten gaande zijn en wat ze
betekenen. We bestuderen zowel de positieve als de negatieve ontwikkelingen. Ik
denk dat het nuttig zou zijn als de westerse journalisten net zo zorgvuldig zouden
kijken naar ons beleid, of de ontwikkelingen binnen de Sowjet-Unie, of alle
voorstellen die de Sowjet-Unie in de afgelopen jaren heeft gedaan op het vlak van
de internationale betrekkingen.
Bovendien zou een zorgvuldige studie van de geschiedenis van de Sowjet-Unie

veel helpen.Want in de 56 jaar van onze geschiedenis hebbenwe per slot van rekening
nog nooit een land aangevallen, laat staan een kapitalistisch land. Zoiets is nog niet
eerder voorgekomen enwe beschikken over vele, vele voorbeelden van kapitalistische
landen die een socialistisch land hebben aangevallen, zoals Hitler-Duitsland ons
aanviel. Of het ene kapitalistische land dat het andere kapitalistische land aanvalt.
Het tweede punt waar ik de aandacht op wil vestigen is het volgende: als we

werkelijk van plan zouden zijn geweest de westerse levenswijze met militaire
middelen te vernietigen, hadden we daarvoor meteen na de Tweede Wereldoorlog
een aantal keren ruimschoots de gelegenheid. We stonden al op Deens grondgebied,
op het eiland Bornholm. Maar we zijn weggegaan. We hebben het Deense gebied
bevrijd van de Duitse bezetter en aan het Deense volk teruggegeven. Of neem Finland.
Finland heeft zich in de TweedeWereldoorlog aan Hitler's zijde geschaard. Ze hebben
ons gebombardeerd. Ze bedreigden Leningrad. We hebben geheime documenten
gevonden waarin stond dat de Finnen zich erop voorbereidden om samen met de
nazi's Leningrad volledig te verwoesten. Toen we de kans kregen om hen te
verwoesten, hebben we dat niet gedaan. We hebben nu een vriendschapsverdrag met
Finland. We hebben trouwens in de jaren die volg-
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den op de grote wereldoorlog goede betrekkingen met de Finnen onderhouden en
deze betrekkingen zijn een uitstekend voorbeeld van de banden tussen een
socialistischemacht, een supermacht zelfs, en een klein kapitalistisch land dat bovenal
echter ook een buurland is.
En dan onze vloot die u zojuist noemde...

Die altijd door de heer Luns wordt genoemd.
Goed, u citeerde hem. Als Amerika schepen heeft, liggen deze in deMiddellandse

Zee, de Zuid-Chinese Zee of de Indische Oceaan...

Dat is dan heel gewoon.
Precies, dat is natuurlijk heel gewoon. Amerika is een wereldmacht, daarom is het

gewoon. Sommige mensen beginnen echter te beseffen dat de militaire macht van
de Verenigde Staten en die van de Sowjet-Unie even groot zijn en ze zullen moeten
wennen aan het feit dat ook Rusland nu schepen heeft liggen op plaatsen waar dat
noodzakelijk lijkt te zijn. Nog maar kort geleden (april 1974) heeft Edward M.
Kennedy ons in Moskou een bezoek gebracht en de leden van het U.S.A.-instituut
toegesproken. Verscheidene keren heeft hij nadrukkelijk gezegd, ‘U moet begrijpen,
heren, dat ik naar u toe ben gekomen met de gedachte dat we elkaar als gelijken
moeten behandelen.’ Kennedy heeft deze uitspraak verscheidene keren herhaald.
Nu, als we de gedachte dat we elkaar als gelijken moeten behandelen accepteren,
moeten we niet langer proberen de mensen bang te maken door te zeggen dat de
Sowjet-vloot ergens oefeningen houdt, als Amerikaanse oorlogsschepen op dezelfde
plaats opereren. En zoals u weet heeft de secretaris-generaal van onze partij, Leonid
Brezhnev, namens onze regering keer op keer gezegd dat wij bereid zijn tot overleg
waaruit een akkoord moet voortvloeien tot terugtrekking van al onze schepen. Maar
dat zou natuurlijk ook betekenen dat de Amerikanen hun vloot moeten terugroepen.

Misschien moeten we alle Sowjet- en Amerikaanse oorlogsschepen verjagen en de
macht over de wereldzeeën weer in handen geven van de Hollanders, zoals in de
zeventiende eeuw. Maar om terug te keren naar ons vak, de journalistiek. Nederland
heeft een groot aantal correspondenten en verslaggevers in de Verenigde Staten
gestationeerd. Jarenlang is er letterlijk niemand geweest die de Nederlandse media
vertegenwoordigde in Moskou. Als u spreekt over de gelijkheid tussen de
supermogendheden is het moeilijk om elkaars problemen te leren kennen als er van
onze zijde van het hek niemand naar u toe komt.
Ik weet niet waarom er geen Nederlandse correspondenten in Moskou zijn.

Niet alleen geen Nederlandse. Het aantal westerse correspondenten in dit gigantische
land is buitengewoon gering. Ik denk dat dit komt doordat er in de Sowjet-Unie nog
steeds controle bestaat en de jour-
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nalisten niet de bewegingsvrijheid hebben waar ze aan gewend zijn, om hunmateriaal
te verzamelen.
Het aantal Amerikaanse journalisten in de Sowjet-Unie neemt voortdurend toe en

dit wijst met nadruk op de noodzaak van meer informatie voor de Amerikaanse lezer
thuis. We werken met de Amerikaanse journalisten samen op basis van gelijkheid.
Als ik de Amerikaanse pers bestudeer en zie wat deze correspondenten in ons land
schrijven, ben ik onder de indruk van de hoeveelheid interessante informatie die ze
blijkbaar in vrijheid kunnen verzamelen. Ze doen vaak interessant werk dat zeer de
moeite waard is. Maar er worden soms ook journalisten gestuurd die ons land en
onze politiek niet objectief willen bestuderen, maar die alleen maar proberen de
vooroordelen, die zij zich hadden gevormd voordat ze hierheen kwamen, bevestigd
te krijgen. Maar degenen die hier naar toe komen met oprechte bedoelingen, zullen
normaal de gelegenheid krijgen alle inlichtingen te verzamelen die ze willen hebben.
Sommige Amerikaanse journalisten hebben reizen gemaakt naar de meest afgelegen
plaatsen van ons land, plaatsen waar ik zelf nog nooit ben geweest. Ik lees hun
verslagen in de Amerikaanse pers met belangstelling.

Zoals u weet maak ik hier in Moskou deel uit van het gevolg van de Nederlandse
minister van Buitenlandse Zaken, Max van der Stoel, die hier een officieel bezoek
brengt. Wat me is opgevallen tijdens de persconferenties die hij, tussen zijn
besprekingen met minister Andrei Gromyko door, aan de Nederlandse pers geeft, is
dat de door u genoemde ontspanning vergezeld zou behoren te gaan van een veel
vrijere uitwisseling van personen tussen oost en west, tussen de media, journalisten
en schrijvers. Het lijkt erop alsof de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken
dat ziet als een voorwaarde voor die ontspanning.
Wat deze kwestie betreft is onze positie als volgt. Herhaaldelijk heeft de

secretaris-generaal van onze partij, Leonid Brezhnev, namens de partij onze
opvattingen hierover uiteengezet. In principe zijn ook wij voorstanders van
uitwisseling van informatie en wat u verder nog meer wenst. Maar deze uitwisseling
moet dan natuurlijk volledig gebaseerd zijn op de wetten en regels zoals die in de
deelnemende landen worden gehanteerd. Ik weet bijvoorbeeld niet of er in Nederland
een algemeen verbod bestaat voor pornografie. Wij hebben een wet die pornografie
verbiedt. We kunnen dus nooit vrijelijk hetzelfde materiaal laten circuleren dat
bijvoorbeeld in Denemarken in omloop wordt gebracht. Dit is misschien een wat
extreem voorbeeld. Maar ik wil er de nadruk op leggen dat wij in de Sowjet-Unie
bereid zijn om gegevens uit te wisselen zolang dit in overeenstemming is met de
wetten, gewoontes en tradities van ons land.
Nog een voorbeeld, zo u wilt. In ons land hebben we de gewoonte niet al te veel

aandacht te schenken aan misdaden. Gewoonlijk staat dit soort berichten op de laatste
bladzijden van onze kranten. De berichtgeving daarover wordt beperkt gehouden.
Soms krijgt het pu-
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bliek deze gebeurtenissen pas te horen als de misdadiger al door het gerechtshof is
veroordeeld. Wij kennen de traditie niet waardoor misdaden in dikke letters op de
voorpagina komen en er foto's in de krant staan van mensen die op straat in een plas
bloed liggen. In het Westen bestaat die gewoonte wel. Het zou voor ons betekenen
dat we onze eigen tradities geweld moesten aandoen. Dat zullen we nooit doen, en
we begrijpen de mensen niet die zeggen dat ook wij alles over de misdaad in onze
kranten moeten zetten, en dat er dan sprake is van ontspanning.

Dat is een beetje overdreven.
Dit was maar een voorbeeld. Wat ze werkelijk willen is ons overstromen met

allerlei informatie die zij ter beschikking hebben. Kijkmaar eens hoe ze die toestanden
met de zogenaamde Sowjet-dissidenten hebben opgeblazen. We zijn ons heel goed
bewust van het feit dat er in ons land dissidenten rondlopen. Wat deze dissidenten
hebben gezegd of geschreven wordt in de kapitalistische landen herdrukt en verspreid.
Zelfs de produkten van totaal onbekende figuren, die in de Sowjet-Unie nooit een
regel hebben kunnen publiceren, worden in de kapitalistische landen gretig herhaald,
vooral als de auteur kritiek op de Sowjet-Unie heeft. En natuurlijk wordt het dan
‘literatuur’ genoemd. Een paar jaar geleden hadden we hier zo'n figuur, ik geloof dat
hij Tarsis heette. Hij beschouwde zichzelf als een nieuwe Tolstoj. Zijn produkten
bestonden uit onbegrijpelijk proza en niemand besteedde er enige aandacht aan. Toen
werd hij door een of andere buitenlandse correspondent ontdekt. Tarsis was verhalen
gaan schrijvenmet een anti-Sowjet-inslag. Ze werden in het buitenland gepubliceerd
en plotseling was Tarsis een zeer belangrijk schrijver. Hij verliet het land, ging in
Zwitserland wonen en sinds twee of drie jaar heeft niemand meer iets van dit nieuw
ontdekte literaire genie gehoord. Wij hebben nooit gedacht dat hij talent had. Het
waren de westerse tijdschriften die hem dat etiket opplakten. Maar hij was de
Sowjet-Unie nog niet uit of we hebben nooit meer iets van hem gehoord.
Er zijn meer van dergelijke gevallen. Neem bijvoorbeeld Anatoli Kouznetsov. Er

was wat werk van hem gepubliceerd. Maar toen sloot hij zich aan bij deze kleine
groep dissidenten. Hij begon ook anti-Sowjet-artikelen te schrijven en plotseling was
hij in het Westen beroemd. Toen verliet hij voor een korte reis ons land, ging naar
Londen en is nooit teruggekeerd. Er zijn twee jaar voorbijgegaan en niemand heeft
ooit meer iets van Kouznetsov gehoord. Of hij nog schrijft weten we niet, maar hij
heeft niets meer gepubliceerd, want zijn produkten hebben voor de westerse uitgevers
kennelijk geen waarde.
We hebben een heleboel goede en zelfs uitstekende schrijvers hier in de

Sowjet-Unie, zoals Konstantin Simenov die pas geleden de Lenin-prijs voor de
literatuur van dit jaar (1974) heeft gekregen. Maar de laatste tijd wordt Simenov in
het Westen niet meer genoemd. Alle aandacht is geconcentreerd op dissidenten als
Bukovsky en anderen,
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of op mensen waar we in de Sowjet-Unie nog nooit van gehoord hebben.
Eerder in dit gesprek hebben we gepraat over de internationale pogingen om het

communisme en socialisme te vernietigen en ons aan te vallen met gebruikmaking
vanmilitaire middelen. Nu dringt het besef door dat er wel degelijk gelijkheid bestaat,
of uw secretaris-generaal van de N.A.V.O., de heer Joseph Luns, dat nu wenst te
accepteren of niet. Misschien accepteert Luns dit uitgangspunt niet en droomt hij
nog steeds van een aanval op de Sowjet-Unie of op de socialistische wereld en een
glorierijke overwinning. Er zijn echter andere westerse leiders die meer gevoel voor
verantwoordelijkheid hebben en die de realiteit van de gelijkheid wel aanvaarden.
Daarom kan er niet langer openlijk oorlog worden gevoerd tegen het communisme.
Daarom moeten ze nu hun toevlucht nemen tot een subversieve oorlog. Dus voeren
ze een ideologische strijd en onze vijanden proberen onze maatschappij en onze
levensstijl te ondermijnen door alle mogelijke soorten van infiltratie. Deze figuren
zijn met echt geïnteresseerd in ontspanning.
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Adam Schaff

Professor Adam Schaff werd op 10 maart 1913 in Lwow, Polen geboren.
In 1935 promoveerde hij in de economie en rechtswetenschappen aan de
universiteit van Lwow. In de jaren 1935 en 1936 zette hij zijn economische
studie voort aan de École des Sciences Politiques in Parijs. In 1941
studeerde hij af aan het instituut voor filosofie van de Sowjet-academie
van wetenschappen in Moskou. In 1945 behaalde hij aldaar zijn doctoraal
filosofie. Na de oorlog doceerde hij aan de universiteiten van Lodz en
Warschau. In 1951 werd hij lid van de Poolse academie van
wetenschappen. Sedert 1964 is professor Schaff voorzitter van de raad
van bestuur van het met steun van U.N.E.S.C.O. opgerichte European
Co-ordination Center for Social Sciences in Wenen, Oostenrijk. Hij
publiceerde onder meer Some Problems of the Marxist Theory of Truth
(1951) hetgeen in acht talen werd overgenomen, Introduction to Semantics
(1961), Language and Cognition (1965) en The Generative Grammar and
the Concept of Innate Ideas (1972). Een zestiental boeken van professor
Schaff verkregen in Polen en in het buitenland grote bekendheid. In
Nederland werd gepubliceerdMarxisme en het menselijk individu (Paul
Brandt, Bussum, 1967).

U bent de eerste Oosteuropese wetenschapsman die tot de Club van Rome is
toegetreden.
Inderdaad, samen met mijn Joegoslavische collega dr. Leo Mates. Waarom kreeg

ik belangstelling voor het werk van de Club van Rome? Omdat ik van mening was
dat de problematiek waarmee de Club zich bezighoudt, de komende twintig jaar voor
de gehele mensheid van belang zal zijn. De problemen die bestudeerd worden, zullen
van beslissende betekenis blijken voor de toekomstige ontwikkeling van de wereld.
Uiteraard is de Club van Rome geen verzamelingmensenmet eenvormige opvattingen
of een identieke wereldbeschouwing. De Club bestaat uit verschillende mensen met
tegengestelde gezichtspunten. Maar ik geloof dat zij het allemaal over éen ding eens
zijn, namelijk dat de problematiek inderdaad ook een problematiek is.

Ondanks dat hoort men vaak, zelfs in de zogenaamde progressieve publiciteitsmedia
in het Westen, dat de Club van Rome alleen maar uit een elite van grote industriëlen
en kapitalisten bestaat.1
Ja, dergelijke kritiek wordt inderdaad geuit, zelfs in kringen van de linkse

intelligentsia. Ook in Oost-Europa werden deze opvattingen af en toe naar voren
gebracht. Maar deze geluiden verstommen steeds meer, ook in Oost-Europa en
misschien nog wel in sneller tempo dan in sommige linkse kringen in West-Europa.
Dit soort ongefundeerde kritiek op het werk van de Club van Rome maakt op mij
vaak een nogal primitieve indruk, omdat de critici zich volgens mij er allereerst

1 De auteur doelt hier onder meer op aanvallen in bijvoorbeeld het weekblad Vrij Nederland,
dat regelmatig ongeïnformeerde persoonlijke kritiek op de personen in de top van de Club
van Rome heeft gelanceerd
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van zouden moeten overtuigen of de door de Club naar voren gebrachte ideeën juist
zijn of niet.

En niet iemand al bij voorbaat als een doortrapte kapitalist bestempelen omdat hij
eens Fiat-fabrieken in Latijns-Amerika heeft opgezet.
Precies. Het is in een dergelijk geval volslagen onbelangrijk van wat voor soort

organisatie iemand deel uitmaakt. De kritiek richt zich vaak niet op fundamentele
ideeën en uitgangspunten van de Club, maar op hetgeen sommige initiatiefnemers
van de organisatie in de maatschappij vertegenwoordigen. Als dat echter het criterium
is waarmee wij dingen dienen te beoordelen, zouden wij bijna elke bewegingmoeten
afwijzen, het marxisme incluis.Marx en Engels waren nu ook niet precies proletariërs.
De belangrijkste figuren uit demarxistische bewegingwaren bijna zonder uitzondering
uit de hogere klassen afkomstig. Het is in de geschiedenis van het marxisme nooit
voorgekomen dat een beweging uitsluitend op demaatschappelijke afkomst van haar
leiders beoordeeld werd. Bakunin was een aristocraat, Engels een industrieel. Lasalle
was evenmin een proletariër, terwijl Lenin uit de Russische ambtsadel afkomstig
was.Wat hunmaatschappelijke achtergrond betreft, hadden zij geen van allen banden
met de revolutionaire klasse.
Om op de Club van Rome terug te komen: de vaak gehoorde bewering dat de

leiding van de Club geheel uit topmanagers van grote multinationale ondernemingen
bestaat is geheel onjuist. Er is inderdaad een aantal managers dat er deel van uitmaakt,
maar daarnaast zijn er ook vele geleerden en bekende intellectuelen. De man die de
ziel van de onderneming is en de organisatie al jarenlang inspireert, is Aurelio Peccei.
Toevallig is hij ook éen van de directeuren van Fiat. Maar Peccei is een humanist.
Hij is iemand die verder vooruitziet dan vele mensen, die misschien geen deel
uitmaken van de directie van Fiat of van welke andere firma ook. Ik ben nu al
drieënveertig jaar lang actief in de communistische beweging en ik kan niet zeggen
dat mensen die uit andere klassen of organisaties afkomstig zijnmij angst inboezemen.
Ik bestudeer wat zij te zeggen hebben, en als zij iets positiefs verrichten, of als zij
vanuit bepaalde criteria die volgens mij betrekking hebben op de maatschappelijke
ontwikkeling...

Maar groei als zodanig is reeds een controversieel punt. Arnold Toynbee merkte nog
maar kort geleden op dat de groei niet alleen moet worden afgeremd, maar zelfs zou
moeten worden stopgezet.
Daar heb ik mij nog geen definitief oordeel over gevormd. Uitspraken op dat

gebied moeten volgens mij empirisch gefundeerd zijn. De Club van Rome heeft wat
dat betreft geen pasklaar antwoord te bieden. De verdienste van het M.I.T.-rapport
was dat de problemen die erin naar voren werden gebracht levende werkelijkheid
waren. Niemand kan zich meer veroorloven om deze vragen uit de weg te gaan. Het
staat zonder meer vast dat de mensheid geconfronteerd wordt met een demografische
explosie. Deze kwestie verdient onmiddellijke
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aandacht. Er moet worden vastgesteld in welke mate de wereldbevolking zich nog
kan of moet uitbreiden.
Zelf ben ik ervan overtuigd dat er alleen al demografisch gezien grenzen aan de

groei zijn. Wanneer mensen uit de Derde Wereld uitdrukkingen als ‘grenzen aan de
groei’ horen, denken zij maar al te vaak uitsluitend in termen van industriële expansie
en uitbreiding van de warenproduktie, terwijl zij juist oog zouden moeten hebben
voor een aantal uiterst belangrijke problemen die vooral op hun deel van de wereld
betrekking hebben, zoals met name de kwestie van de ongebreidelde toename van
de wereldbevolking. Deze demografische explosie kan gemakkelijk tot verderfelijke
gevolgen voor de mensheid als geheel leiden.
Een tweede probleem dat niemand kan negeren, is de door de industriële

ontwikkeling voortgebrachte vervuiling. Denken wij alleen maar aan de oceanen, de
lucht en het water. Deze problemen hebben eveneens een wereldomvattend karakter,
en zijn zelfs niet aan een bepaald maatschappelijk systeem gebonden. Het zijn in de
letterlijke zin van het woord wereldproblemen, zeker waar het het vinden van
oplossingen betreft. Zelfs de hoogst ontwikkelde mogendheden zijn er tot nog toe
niet in geslaagd om een oplossing te vinden, daar is eenwereldomvattende benadering,
een wereldomvattend beleid voor nodig.
Het derde belangrijke probleem, waarvan wij momenteel reeds de eerste gevolgen

ondervinden, is de energiecrisis. Wij zijn er eindelijk achter gekomen dat er
hulpbronnen zijn die niet kunnen worden aangevuld en maar in beperkte hoeveelheid
voorhanden zijn. Wanneer wij de exploitatie van sommige delfstoffen in het huidige
tempo voortzetten, zullen zij binnen afzienbare tijd uitgeput zijn. Een vierde probleem,
dat nauw in verband staat met de energiecrisis, is de kwestie van het voedseltekort.
Daarmee bedoel ik niet dat de mens weer op Malthus zou moeten teruggrijpen, maar
wij moeten wel bedenken dat de huidige leefsituatie in vergelijking met de toestand
inMalthus' dagen enorme verschillen vertoont. Er leven nu op aardemiljardenmensen
die geconfronteerd worden met een mogelijk voedseltekort. Dit is een zeer reëel
probleem, waarvoor tot dusver niemand een oplossing heeft gevonden. De eerste
groepering die werkelijk aandacht aan grenzen aan de groei begon te besteden, was
de Club van Rome. De Club had geen andere ambitie dan om statistisch aan te tonen
waar de huidige tendenties en ontwikkelingen in de wereld toe zouden leiden. Deze
eerste berekeningen op wereldomvattende schaal ontmoetten uiteraard zeer veel
kritiek, ook in ons deel van de wereld, de socialistische landen. Vaak was deze kritiek
gerechtvaardigd. Maar in de socialistische landen beschouwen wij ‘grenzen aan de
groei’-problemen ookwerkelijk als problemen.Wij raken er steedsmeer van overtuigd
dat wij tot samenwerking moeten komen. Deze hoogst belangrijke kwesties kunnen
niet meer door een of andere groepering en zelfs niet door een grote mogendheid
worden opgelost. Ik ben er overigens van overtuigd dat dit juist de kern van onze
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problematiek vormt. Het zijn problemen die voor de toekomst van de mensheid van
het allerhoogste belang zijn. Detailkritiek op bepaalde berekeningen brengt ons dan
ook niet wezenlijk verder. De enige manier is om bij elkaar te gaan zitten en
gemeenschappelijk naar een oplossing te zoeken.
Ik wil daaraan toevoegen dat mijn eigen kritiek op de eerste activiteiten van de

Club van Rome, met name zoals die in het M.I.T.- rapport hun weerslag vonden, er
in feite op neerkwam dat er te weinig rekening werd gehouden met de bestaande
verschillen in de wereld. Er werd te veel op wereldomvattende schaal gedacht.

Alsof de wereld reeds een eenheid vormde.
Precies.

Het ziet er naar uit dat zich een soort klassenoorlog tussen het rijke noordelijk en
het arme zuidelijk halfrond ontwikkelt: een oorlog om voedsel, energiebronnen...
Ja, dat is inderdaad een van de belangrijkste problemen van het ogenblik. Dit was

dan ook een van de punten die ik in het Rapport van de Club van Rome miste; het
is namelijk een kwestie die voor mij persoonlijk op de allereerste plaats komt. Maar
de wijze waarop de Club van Rome deze kritiek beantwoordt lijkt mij ook alleszins
redelijk. Zij stelt namelijk: ‘Wij weten dat wij dit aspect verwaarloosd hebben. Wij
hebben de wereldproblemen in vereenvoudigde vorm willen benaderen. Voordat wij
dieper graven, moetenwij eerst wetenwaar de algemene tendenties toe leiden. Daarom
hebben wij de aarde en de mensheid als een eenheid behandeld. Wij wilden eerst de
relaties nagaan tussen de verschillende ontwikkelingen in de wereld, zoals de
demografische explosie, de vervuiling, enzovoort. Dit was absoluut noodzakelijk,
omdat wij anders nooit hadden kunnen vaststellen wat er op wereldomvattende schaal
gedaan zou moeten worden.’ De Club van Rome is van mening dat er eerst algemene
berekeningenmoeten worden gemaakt, voordat er dieper op de bestaande verschillen
kan worden ingegaan. De Club beseft heel goed dat zij uitgaande van statistieken
van de mensheid als geheel ook uitkomsten krijgt die alleen voor de mensheid als
geheel gelden, en dat de resultaten van de rijke, geïndustrialiseerde landen
ongetwijfeld sterk zullen verschillen van die van de arme, onontwikkelde naties.
Hier ligt de kloof tussen noord en zuid, waarover u sprak.
Daarnaast is er ook nog een ander probleem: de klassenkwestie, zoals die ook in

de rijke landen bestaat. Wij worden namelijk niet alleen geconfronteerd met de
verschillen tussen arme en rijke landen, maar ook met de verschillen die binnen elk
land afzonderlijk bestaan. Dit soort maatschappelijke problemen werd niet in het
Rapport van de Club van Rome opgenomen. Maar momenteel organiseert de Club
nieuwe onderzoeksprojecten waarin dergelijke kwesties wel aandacht krijgen. Zo
wordt er bijvoorbeeld aan de Bariloche-stichting in Argentinië aan een project
gewerkt, waarbij verschillen tus-
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sen het geïndustrialiseerde noorden en de DerdeWereld een van de hoofdpunten van
onderzoek is. Dergelijke studies moeten zoveel mogelijk gestimuleerd worden. Het
lijdt geen twijfel dat er, nog afgezien van de wereldomvattende groeiproblematiek,
vele subklassen en subproblemen zijn die betrekking hebben op verschillende
werelddelen, verschillende categorieën van landen en zelfs verschillende klassen
binnen die landen afzonderlijk. Het geheel is te gecompliceerd om, op basis van de
statistische analyses en methoden van het Rapport van de Club van Rome, in éen en
hetzelfde wereldmodel op te nemen.

Het lijkt mij dat dit soort problemen alleen via onderling overleg, en niet door
politieke of maatschappelijke concurrentie kunnen worden opgelost. Ik vraag mij
echter af hoe wij ooit tot voldoende solidariteit tussen de verschillende volkeren
kunnen komen.
Dat is een erg moeilijke kwestie, die betrekking heeft op de meest subtiele en

delicate implicaties van de sociaal-politieke verhoudingen in de wereld van
tegenwoordig. Want wanneer de mensheid éen geheel vormde en wij onze planning
op wereldomvattende basis konden afstemmen, zouden wij nog met vele aspecten
rekening moeten houden. Volgens mij getuigt het van een onjuiste en utopistische
gedachtengang om te menen dat stopzetting van de groei alleen betrekking heeft op
de industriële, de economische en de demografische ontwikkeling. Afgezien van het
feit dat de armemassa's in de meeste ontwikkelingslanden de wereldwijde implicaties
van de bevolkingsexplosie onmogelijk kunnen overzien, zou het volstrekt uitgesloten
zijn om de demografische groei tot staan te brengen, zonder daarbij ook de bestaande
maatschappelijke omstandigheden in het achtergebleven deel van de wereld te
veranderen. Om op dit gebied enige vooruitgang te boeken, zouden wij er eerst voor
moeten zorgen dat de arme landen rijker worden. Een andere manier is er niet, zoals
wij bovendien uit de geschiedenis kunnen leren.
In de geïndustrialiseerde naties is er nauwelijks sprake van een bevolkingsprobleem.

In de meeste gevallen loopt het inwonertal in principe alweer terug. Anders ligt de
situatie bij twee derde deel van de mensheid dat werkelijk honger lijdt en dagelijks
in ellendige armoedemoet leven.Met postuleren alléen dringenwij de bevolkingsgroei
niet terug. Dat was overigens ook éen van de zwakke punten van het Rapport van
de Club van Rome. Het Rapport eindigde met: ‘Laten wij de bevolkingsexplosie tot
staan brengen.’ Een dergelijke aanmoediging brengt ons echter geen stap verder.
Daarvoor zijn er te veel andere factoren bij betrokken. Daarnaast is het idee dat wij
de groei moeten stopzetten volgens mij onjuist. Dit is ook het punt waarop de
activiteiten van de Club van Rome het meeste kritiek ontmoeten. De Derde Wereld
zegt namelijk - en volgens mij terecht -
‘Als wij economisch niet meer groeien, houdt dat in dat de onrechtvaardige situatie

die nu in de wereld heerst, gehandhaafd blijft. Het betekent dat ons volk dat honger
en armoede lijdt, in zijn treurig lot moet blijven berusten.’ Uiteraard heeft de Derde
Wereld wat dat be-
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treft volledig gelijk. Demeeste mensen schijnen zich niet te realiseren dat het grootste
deel van de mensheid inderdaad een chronisch tekort aan voedsel heeft. Als de
ontwikkelingslanden hun groei stopzetten, komt het erop neer dat éen derde deel van
de mensheid die in de geïndustrialiseerde landen woont, ook in de toekomst zijn
welvarend en verkwistend bestaan zou kunnen voortzetten. Deze situatie is echter
niet meer aanvaardbaar. En wanneer de ontwikkelde landen dit niet op tijd inzien,
is het absoluut niet uitgesloten dat dit tot een klassenoorlog leidt Daarbij zal de strijd
niet alleen tussen arm en rijk binnen hetzelfde land gaan, maar ook tussen de
verschillende naties onderling. Dit zou misschien wel de meest rampzalige
ontwikkeling uit de geschiedenis van de mensheid zijn. Een wat meer gedetailleerde
analyse van het probleem van grenzen aan de groei moet daarom ook uitgebreid
aandacht besteden aan het hele gamma aan maatschappelijke betrekkingen op
Internationale schaal. Er zijn tekenen die erop wijzen dat de Club van Rome dit
eveneens inziet. In een pas uitgegeven document van de Club De nieuwe drempel
wordt dit probleem inderdaad als discussieonderwerp en onderzoeksobject
geïntroduceerd. Niemand kan van de Club van Rome eisen, dat zij zich in een nieuwe
revolutionaire internationale transformeert. Een dergelijke gedachtengang zou
eveneens utopistisch zijn.

Het lijki niet onmogelijk dat de arme landen in agressie een middel zullen zien om
hun ellendig lot te verbeteren, terwijl de rijke naties misschien wel binnenkort om
de resterende energiebronnenvoorraad zullen gaan vechten.
Zeker. Niet alleen dat wij demogelijkheid van agressie allerminst kunnen uitsluiten,

volgens mij moeten wij eventuele gewelddadige conflicten zelfs in de berekeningen
van onze huidige en toekomstige situatie opnemen.
Deze kwestie bezit echter nog een ander aspect, dat vooral door deze dikwijls

verguisde managers wordt ingezien. Zij realiseren zich namelijk dat de
wereldeconomie ook door dodelijke gevaren bedreigd wordt, wanneer de armen zich
in strijd met alle menselijke logica in hun armzalig lot zouden schikken en de kloof
tussen arm en rijk zouden aanvaarden. Onze wereldeconomie is in toenemende mate
gebaseerd op wereldomvattende relaties. Het is eenvoudigweg onmogelijk dat een
deel van de wereld, dat besloten heeft arm en onderontwikkeld te blijven, zich aan
de internationale economische constellatie kan onttrekken. In de wereldeconomie
bestaan allerlei soorten equivalente evenwichten. Alle economen zijn het erover eens
- burgerlijke economen en aanhangers van de keynesiaanse theorieën niet uitgezonderd
- dat een dergelijke situatie volledig uitgesloten is. Bovendien is het op zichzelf reeds
onmogelijk dat de volkeren van de Derde Wereld zich bij hun steeds ellendiger
wordende situatie zullen neerleggen en passief van honger zullen sterven. Zij zullen
ongetwijfeld actief in verzet komen. Wij hebben daar reeds een voorproefje van
kunnen meemaken. Het was overigens geen erg gelukkige poging,
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ook niet vanuit het standpunt van de ontwikkelingslanden zelf bezien. Ik doel
natuurlijk op de oliecrisis.
De ontwikkelingslanden zijn in de meeste gevallen leveranciers van allerlei soorten

grondstoffen, niet alleen van olie, maar ook van vele andere natuurlijke hulpbronnen,
waarvan meestal maar een beperkte voorraad voorhanden is. Dit geeft ze de
gelegenheid om een economische oorlog te beginnen. Daarnaast kunnen zij ook tot
een politieke confrontatie overgaan en zij zullen dit zeker niet nalaten. De oliecrisis
was wat dat betreft een teken aan de wand. Wij hebben daarnaast kennis kunnen
maken met verschijnselen als terrorisme. De wereld zou in éen groot terroristisch
slagveld kunnen worden herschapen, dat elk normaal leven onmogelijk zou maken.
Tot dusver is het terrorisme tot bepaalde gebieden beperkt gebleven, maar het is nog
steeds in opmars. Wat kunnen gefrustreerde of wanhopige mensen via het terrorisme
bereiken? Als er geen verandering in de huidige situatie komt, kunnen dergelijke
ontwikkelingen bepaald onrustbarend worden.

Zeer interessant vond ik de toespraak van de Algerijnse president Houari
Boumedienne tijdens de in april 1974 gehouden zitting van de Verenigde Naties over
het probleem van de natuurlijke hulpbronnen. Hij deed voor de oplossing van deze
problemen namelijk geen beroep op de Verenigde Staten of op de Sowjet-Unie, maar
op Europa, waarmee hij ongetwijfeld heel Europa bedoelde, Europa zoals Charles
de Gaulle dat zag, van de Atlantische Oceaan tot aan de Oeral.
Ik kan natuurlijk niet uit naam van president Boumedienne antwoorden, maar ik

geloof niet dat iemand die momenteel over Europa spreekt, daarmee alleen
West-Europa bedoelt. Ik ben overigens van mening, dat Europa er aanzienlijk toe
kan bijdragen om een verzoening in de wereld tot stand te brengen en een oplossing
voor de problemen van de mensheid te vinden. Ik ben een Pool, maar daarnaast ook
een marxist. Ik maak deel uit van de communistische beweging, en ik ben er volledig
van overtuigd dat de landen die hun activiteiten op het marxisme baseren, in staat
zijn om een oplossing voor deze problemen aanzienlijk naderbij te brengen. Hiermee
bedoel ik ook algemene Europese problemen die in gezamenlijk overleg kunnen
worden opgelost. Vooralsnog lijkt een dergelijke samenwerking echter nog ver in
het verschiet.

De Verenigde Staten en de Sowjet-Unie hebben elkaar indertijd gevonden in een
gemeenschappelijke strijd tegen het Hitler-fascisme. Zou het niet mogelijk zijn dat
de strijd tegen honger en armoede West- en Oost-Europa verenigt?
Misschien. Volgens mij is dat zelfs absoluut noodzakelijk. Of wij zullen er in slagen
om gezamenlijk een oplossing te vinden, of wij gaan een catastrofe tegemoet. Ik ben
optimistisch genoeg om te veronderstellen dat wij juist daarom tot een
samenwerkingsverband zullen komen. Maar ik wil daarbij toch ook een wat
sceptischer geluid
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laten horen. Het wasmakkelijker om een gemeenschappelijke vijand, nazi-Duitsland
of Hitler te bevechten dan om een gemeenschappelijke basis te vinden voor de strijd
tegen problemen als de honger in de wereld. De socialistische landen hebben een
blauwdruk voor een oplossing.Wij zijn namelijk vanmening dat de maatschappelijke
structuren in de wereld gewijzigd moeten worden, en dat particulier eigendom
vervangen moet worden door collectief eigendom. Volgens mij is dit inderdaad de
beste manier om tot een oplossing te komen. Maar ik ben realistisch genoeg om te
beseffen dat dit nog niet hoeft te betekenen dat deze oplossing daarom ook aanvaard
zal worden. Ik wil er echter aan toevoegen dat de geschiedenis ons leert dat de
mensheid, voor een noodtoestand geplaatst, er in de meeste gevallen in geslaagd is
om een uitweg te vinden, juist omdat dit de enige manier was om het voortbestaan
van de soort te verzekeren.
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Jiro Kawakita

Professor Jiro Kawakita werd 11 mei 1920 in Kioto, Japan geboren. Hij
promoveerde allereerst in de geografie en later in letteren aan de universiteit
van Kioto. Hij verrichtte veel etnogeografisch onderzoek onder de volkeren
van de Himalaja. Reeds in het begin van zijn loopbaan concentreerde hij
zich op aspecten van creativiteit. Hij is de president en oprichter van het
Kawakita Research Institute in Tokio. Hij is tevens leidinggevend directeur
van de Sankaku Kyokai, een vereniging welke zich toelegt op het
bevorderen van volledige deelname van het individu aan het sociale proces.
Professor Kawakita publiceerde een aantal studies. In 1974 verscheen in
de Engelse taal The Hill Magars and their Neighbours (Tokyo University
Press).

Antropologen vertellen mij dat u aan het Kawakita-onderzoeksinstituut een speciale
methode heeft ontwikkeld om problemen op te lossen en ideeën op te wekken.
Mijn instituut houdt zich voornamelijk met een drietal zaken bezig. Het mag

misschien vreemd klinken, maarmijn hele loopbaan heb ik eigenlijk naar de oprichting
van dit instituut gestreefd. Ten eerste: voor het onderzoek naar de Himalajabewoners,
het volk waaraan ik mijn eerste antropologische studies heb gewijd, en dat ik sinds
1953 regelmatig bezoek. De tweede reden waarom ik mijn instituut heb gesticht, is
om de autochtone bevolking van de Himalaja een zekere mate van technische bijstand
te kunnen verlenen. De indruk die dit volk bij mij achterliet was zó groot, dat de
fundamentele inspiratie van mijn werk voor een deel kan worden teruggevoerd op
de liefde die ik voor dit volk voel.

U doet mij denken aan Margaret Mead en haar belangstelling voor de Papoea's van
Nieuw-Guinea.
Precies. De derde reden waarom ik tot de oprichting van het

Kawakita-onderzoeksinstituut ben overgegaan, is dat ik een speciale studie van
menselijke creativiteit maak.

Is deze studie ook gebaseerd op uw kennis van het Himalajavolk?
Nee, het is geen studie die zich tot een bepaald volk beperkt, maar die op alle mensen
betrekking heeft. Wij onderzoeken de ontwikkeling van de creativiteit overal ter
wereld. Volgens mij is de ontwikkeling van de menselijke creativiteit de belangrijkste
sleutel voor de toekomst van de mensheid.

Hoe stimuleert u bijvoorbeeld de creativiteit van Japanse jongeren?
Ik heb een unieke methodiek ontworpen. De jongeren die op het Kawakita-instituut
met mij samenwerken ontwikkelen een opgewekte en optimistische levensvisie. Mijn
ideeën dateren van 1951, maar verkeerden in die tijd nog in een primitief en niet
uitgewerkt stadium. Maar langzamerhand slaagde ik erin een nieuwe methodiek
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te ontwikkelen die de afgelopen tien jaar in de Japanse samenleving werd
geïntroduceerd en in een steeds sneller tempo ingang vond. Zelfs zakenmensen en
managers van grote bedrijven beginnenmijn methodiek, de zogenaamdeKJ-methode
toe te passen.

Kunt u de basisprincipes van uw methode uitleggen?

Eerst stellen wij ons op punt A van het denkniveau een probleem of voelen dat er
een probleem ontstaat. Om dit probleem te kunnen oplossen onderzoeken wij de
situatie van het probleem tussen de punten A en B om de noodzakelijke informatie
te verkrijgen. Tussen de punten B en C van het ervaringsniveau vergaren wij
informatie die op het probleem betrekking heeft of lijkt te hebben. Wij vatten deze
informatie tussen de punten C en D samen en leiden er een aantal werkhypothesen
uit af.
Daarna evalueren wij deze hypothesen op punt D in het licht van de informatie en

gegevens die wij bezitten en besluiten er voorlopig een te aanvaarden. Deze hypothese
wordt tussen de punten D en E beredeneerd en verder ontwikkeld, terwijl er tussen
de punten E en F een testprogramma wordt opgesteld. Tussen de punten F en G,
eveneens op het ervaringsniveau, wordt het experiment gadegeslagen. Naar aanleiding
van de gegevens die dit experiment heeft opgeleverd, kunnen wij tussen de punten
G en H de hypothese die wij voorlopig hebben aanvaard, verifiëren. Tenslotte komen
wij op punt H tot een conclusie die in onze hersens of in andere opslagplaatsen van
kennis als onderdeel van onze georganiseerde en gesystematiseerde ervaring wordt
opgenomen.
Wanneer wij voor een nieuw probleem komen te staan gaan wij eerst na of wij

geen kant-en-klare oplossing voorhanden hebben die in dit geval kan worden
toegepast. Wanneer wij dit probleem met hulp van de kennis die in ons brein is
opgeslagen weten op te lossen wordt het
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nut of de bruikbaarheid van deze kennis bevestigd. Is dat echter niet het geval, dan
beginnen wij weer op punt A en leggen de reeks van A naar H van het W-vormige
model van probleemoplossing opnieuw af.
In het W-vormige model van probleemoplossing vertegenwoordigt de reeks

A-D-E-H op het denkniveau de zogenaamde ‘leunstoelwe tenschap’ die de langste
traditie in de geschiedenis heeft; de reeks E-F-G-H, de ‘laboratorium-wetenschap’
die parallel aan de modernisatie ontwikkeld werd, en die de wetenschap in het
algemeen heeft versterkt, terwijl de ‘veldwetenschap’ die pas van de laatste tijd
dateert, vertegenwoordigt wordt door de reeks A-B-C-D.

Uw methode schijnt in een leemte te voorzien.
Inderdaad. De westerse wetenschap heeft namelijk vele methodieken ontworpen

voor de reeks D-E-F-G-H, maar niet voor de reeks A-B-C-D, vooral niet voor de
stap van C naar D. De KJ-methode biedt een praktische methode om deze stap te
maken. De afstand tussen C en D is uiteraard het moeilijkst te overbruggen. Hierbij
moeten wij de gegevens laten spreken en niet van vooropgezette ideeën uitgaan.
Openheid van geest speelt daarbij een uiterst belangrijke rol. Maar het blijft zeer
moeilijk om op dit punt van onze studie de betekenis van onderlinge relaties te vinden,
vooral wanneer de gegevens een heterogeen en complex karakter dragen.

Verschilt de toepassing van uw KJ-methode ook niet van groep tot groep, van natie
tot natie, daar er immers zoveel verschillen in karakter, psychologie en culturele
tradities zijn? Kan uw methode werkelijk universeel worden toegepast?
Mijnmethodiek als zodanig kan overal worden toegepast, maar de inhoud zal uiteraard
zeer sterk uiteenlopen.

Ik heb wel ontdekt dat de Japanse cultuur uiterst moeilijk valt te begrijpen. Maken
antropologen en andere wetenschapsmensen wel voldoende gebruik van de media,
vooral van de televisie, om buiten Japan meer begrip te wekken voor uw unieke
denkwereld?
Over het geheel genomen niet. De meeste Japanse wetenschapsmensen en
antropologen zijn conservatief, en voelen niet de minste aandrang om onze cultuur
bij een breder publiek bekend te maken. Zij zijn niet gewend om zich over hun cultuur
of over hun eigen opvattingen en ideeën uit te spreken. Zij hebben zelfs dikwijls de
grootste moeite om zich te uiten.

Dit ligt toch niet alleen aan de taalbarrière. Staat het in verband met wezenstrekken,
met een mentaliteit?
Nee. Cultuur heeft in feite drie ontwikkelingsniveau's. Ten eerste dat wat wij met de
term naïeve cultuur aanduiden. Met naïeve cultuur bedoel ik de cultuur van een
samenleving die zich nog in het gepreciviliseerde stadium bevindt. In een dergelijke
naïeve cultuur
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bestaat de fundamentele structuur van de culturele betrekkingen uit directe, persoonlijk
contacten. Antropologen zullen in dit geval aan een zeer kleine samenleving denken
waarin directe, persoonlijke relaties de boventoon voeren. Dit is de zogenaamde
naïeve maatschappij.
Diametraal tegenover de naïeve maatschappij staat de geciviliseerde samenleving,

een beschaving die een geheel ander karakter draagt. Tussen deze twee typen
maatschappijen ligt een uniek overgangsstadium, dat noch naïef noch geciviliseerd
is.

En dat is?
De half geciviliseerde samenleving, welke historisch gezien ongeveer drieduizend
jaar voor Christus haar intrede deed. In het Midden-Oosten kunnen wij in die tijd de
stadsstaat aantreffen. Volgens mij is de stadsstaat de uiteindelijke climax van een
samenleving, gebaseerd op directe, persoonlijke relaties. De stadsstaat is daarnaast
echter ook reeds geciviliseerd. Het aantal inwoners is over het algemeen nog
betrekkelijk laag, twee à drieduizend, een aantal dat nog steeds, directe, persoonlijke
betrekkingen tussen de bewoners mogelijk maakt. De naïviteit is met meer zo direct.
Zo kon de beroemde Sokrates bijvoorbeeld iets direct aan zijn gehoor uitleggen.
Maar daarna werd de stadsstaat overvleugeld door de zogenaamde nationale staat of
het imperium. Het eerste imperium ontstond verscheidene eeuwen voor de geboorte
van Christus. Vanaf dat moment kennen wij het bureaucratisch systeem, waarin
persoonlijke gedragingen geheel ondergeschikt zijn gemaakt. Je zou kunnen zeggen
dat de werkelijke naïeve samenleving sinds het eerste Romeinse Rijk heeft
opgehouden te bestaan.
Uiteraard kunnen wij het bureaucratische staatssysteem niet afschaffen. Ik geef u

alleen maar een antropologisch overzicht van het verleden. Ook in het geval van
Japan is er sprake geweest van een zeker overgangsstadium tussen het naïeve en het
geciviliseerde niveau. Geleidelijk verdween dit overgangsstadium echter toen Japan
in de eerste eeuwen na Christus de Chinese beschaving overnam. Maar de invloed
van de Chinese beschaving was niet toereikend om de Japanse culturele
persoonlijkheid te veranderen. Het resultaat was dat slechts de centrale punten van
de Japanse cultuur tot op zekere hoogte werden geciviliseerd. Pas tijdens de zestiende
eeuw, de periode waarin de Japanse feodale heren elkaar fel bestreden, deed de
werkelijke stadsstaat zijn intrede in Japan. U kent het vervolg, dat in elk
geschiedenisboek overal ter wereld is te vinden. Het duurt misschien nog wel een
aantal eeuwen voordat wij in Japan een werkelijk volwassen en geciviliseerde
maatschappij zullen hebben bereikt. Tot nu toe duurt dit proces nog maar een viertal
eeuwen. In zekere zin heeft de moderne Japanse mentaliteit nauwelijks een beschaafd
karakter. Wij Japanners zijn in feite nog tamelijk barbaars en maar halfgeciviliseerd.
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Is dat een van de redenen waarom Japan al vanaf de Tweede Wereldoorlog op een
enorme schaal zoveel mogelijk westerse technologie en know-how heeft geïmporteerd?
Waarschijnlijk wel. Maar om verder te gaan met mijn betoog: ik heb een nogal
eigenaardige hypothese over de fundamentele verandering van een naïeve in een
geciviliseerde samenleving.Misschien leidt het tot verwarring, maar deze diepgaande
verandering duid ik met de term ‘grote culturele revolutie’ aan.

Waaraan de Japanse jeugd dus thans blootstaat?
Inderdaad. Deze grote culturele omwenteling bestaat grof gezegd uit een viertal
stappen. Ten eerste de technologische revolutie. Daarna de industriële revolutie,
geleidelijk gevolgd door de maatschappelijke revolutie. En dan pas verscheidene
eeuwen later tenslotte de revolutie in de menselijke geest. Het zal nog lang duren
voordat ons innerlijk eveneens zal zijn veranderd.
Soms was er tijdens de pre-industriële fase sprake van een revolutie van moderne

technieken. Zo werden de belangrijke culturele veranderingen vanaf de twaalfde
eeuw voor Christus bijvoorbeeld veroorzaakt door de ontdekking hoe ijzeren
gereedschap tegen lagere kosten vervaardigd kon worden, waarna het massaal
geproduceerd kon worden. Deze ontwikkeling, die in West-Azië plaatsvond, werd
daarna geleidelijk gevolgd door de stichting van de voornaamste steden in
Centraal-Azië, die in een lange keten van Zuid-Europa tot aan China liepen. Tussen
de achtste en tweede eeuw voor Christus lag de periode van de grote denkers. Deze
volgden elkaar binnen een betrekkelijk korte spanne tijds op, een verschijnsel waaraan
sommige geleerden speciale aandacht hebben besteed.

En gelooft u dat het aan een dergelijke fase, waarin een aantal belangrijke filosofen
grote invloed uitoefenden, in de culturele ontwikkeling van Japan heeft ontbroken?
Japan heeft de drie eerste stadia al achter de rug: de technologische revolutie, de
industriële revolutie, en langzamerhand ook de maatschappelijke revolutie. Wij zijn
echter helaas nog steeds niet toe aan de revolutie in de menselijke geest.

Wat dat betreft staat Japan allerminst alleen.
De bevrijding van waarden, culturele waarden, is absoluut, fundamenteel

noodzakelijk.

En gelooft u dat de Japanse jeugd daar nu mee bezig is?
Laten wij zeggen dat er een eerste begin mee is gemaakt. Op het ogenblik zijn er
inderdaad een aantal mensen die gaan nadenken over de innerlijke problemen van
ons volk.

Hoe lang zal een dergelijk rijpingsproces volgens u duren? Tenslotte zijn wij al enige
jaren geleden het nucleaire tijdperk binnengetreden.
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Wij moeten de ontwikkeling van de geest binnen een jaar of tien hebben bereikt.

Zou dit inderdaad mogelijk zijn?
Dat weet ik niet, maar wij hebben geen keus. Het zou te lang duren om u al mijn
ideeën over een culturele revolutie in Japan uiteen te zetten. Over het algemeen
kunnen wij stellen dat ons land twee grote culturele revoluties heeft gekend. Ten
eerste de omwenteling van de naïeve samenleving naar de pre-geïndustrialiseerde
civilisatie. De tweede grote revolutie vindt nu plaats, met het binnentreden van de
fase van modernisering.

Het is mij nog steeds niet helemaal duidelijk wat u met culturele waarden bedoelt.
Daarmee bedoel ik de diepgaande veranderingen in ons denken en voelen, niet

alleen in intellectueel opzicht, maar ook in ons innerlijk, in de grond van ons gevoel.

In de grond van de ziel?
Inderdaad. In het verleden waren het de grote denkers die deze vormen van
vernieuwing invoerden. Denkers als Confucius, Boeddha, de grote filosofen uit
Griekenland en de christelijke wereld, Zarathoestra, enzovoort, gaven deze revolutie
in het hart van demens aan. Op het ogenblik zoekenwij in Japan naar nieuwewaarden
hi het leven.

U heeft een Japanse Socrates nodig?
Ja, maar die hebben wij nog niet! Ik probeer een nieuwe weg aan te geven. Mijn
voorlopige conclusie luidt dat de ontwikkeling van de menselijke creativiteit in dit
ontwikkelingsproces van de menselijke geest een essentiële plaats inneemt. Ik hoop
dat dit zal bijdragen tot een aanzet van een revolutie van de geest, van ons hart, waar
wij nu meer dan ooit behoefte aan hebben. Via mijn creativiteitsmethodiek zijn er
reeds vele mensen in geslaagd om tot een wedergeboorte van de ziel te komen. Zij
hebben weer een gevoel van sensitiviteit en flexibiliteit van de geest gekregen. Door
de ontwikkeling van hun innerlijke creativiteit zijn het opgewekte en optimistische
mensen geworden.
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Yohiro Hayashi

Yohiro Hayashi werd op 27 juli 1916 geboren. Hij studeerde af aan de
faculteit voor elektrotechniek van het technologisch instituut van Tokio.
In 1947 werd hij benoemd tot adviseur van de minister-president inzake
technische vraagstukken. In 1962 werd hij adviseur van het algemeen
planbureaumet speciale zorg voor de economische planning. In 1964 werd
hij president van het instituut voor economisch onderzoek in Japan.
Bovendien gaf professor Hayashi sedert 1967 college aan het technologisch
instituut van Tokio. Momenteel is hij president van het Japanse instituut
voor toekomstige techniek. Van zijn hand zijn onder meer verschenen
Visible and Invisible Innovation - The Change of Human Consciousness
Toward a Multi Channel Society (1970), The Heterogenization of a
Homogeneous Society and the Homogenization of a Heterogeneous Society
(1972) en Human Welfare and Technological Innovation (1973).

Bent u optimistisch wat de toekomst van de Japanse samenleving betreft?
Dat is een erg moeilijke vraag. Voor een normale toekomst zijn vele voorwaarden
nodig. Maar in wezen ben ik optimistisch.

Gelooft u dat wetenschapsmensen in deze tijd tegenover de bevolking als geheel
verantwoordelijk moeten zijn?
Uiteraard, maar voordat ik op deze vraag inga, zou ik het eerst willen hebben over
demiddelen die de technocraten en wetenschapsmensen daartoemoeten aanwenden.
Tot op heden hebben de zogenaamde deskundigen zich in vele gevallen vergist. In
de toekomst moeten wij echter tot een nieuw soort technologie komen, namelijk tot
wat wij ‘zachte’ wetenschap en ‘zachte’ technologie zouden kunnen noemen.

Albert Szent-Györgyi heeft mij gezegd dat de mensheid of de wetenschap zich in het
verleden kon veroorloven fouten te maken, maar dat nu wij over kernwapens
beschikken elke vergissing fataal zou kunnen zijn. Maar wat bedoelt u met ‘zachte’
wetenschap? Sociologie, psychologie, gedragswetenschap?
Een hechtere band tussen wetenschap en mensen. Waar het daarbij om gaat zijn de
gewone mensen, de massa's, het bewustzijn van de mens. Uiteraard worden wij in
de samenleving geconfronteerd met talloze individuen. Het is dan ook allerminst
eenvoudig om aan te geven wat het ‘bewustzijn van de mens’ nu precies is.

Wij weten er nog nauwelijks iets van.
Tot op heden hebben technologie en wetenschap wat het bewustzijn van de mens

betreft altijd een veel te starre houding aangenomen.Wij moeten veel meer aandacht
aan deze kwestie besteden.Wij hebben de computer uitgevonden, en om de computer
te kunnen gebruiken hebben wij vervolgens de software-wetenschap ontwikkeld.
Daarnaast hebben wij vele takken van hardware-wetenschap in het
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leven geroepen. Dit heeft geleid tot de uitvinding van vliegtuigen, auto's, olietankers,
enzovoort. Om deze hardware te kunnen gebruiken, hebben wij opnieuw vele soorten
software-wetenschap ontwikkeld. Maar vergeleken met de hardware is de software
in vele opzichten een achtergebleven gebied. Het is uiterst noodzakelijk om ons te
concentreren op de ontwikkeling van de zogenaamde sociale software-wetenschappen.

Met andere woorden: maatschappijwetenschappen, kennis over de menselijke geest,
het functioneren van de hersenen.
Inderdaad. Ik gebruik daarvoor de term ‘sociale software’.

In mijn gesprek met Margaret Mead, dat opgenomen is in mijn eerste bundel
interviews, Grenzen aan de groei, noemde zij onze tijd ‘het decennium van de hersens.’
In de westerse wereld verrichten psychiaters als José Delgado en anderen
revolutionair onderzoek naar de werking van de menselijke hersens. Bestaat er in
Japan belangstelling op dit terrein?
Inderdaad, maar wat ik bedoel is niet psychiatrie in de medische zin van het woord.

Wij moeten wetenschappelijk onderzoek verrichten naar het verband tussen het
menselijk bewustzijn en het maatschappelijk systeem als geheel.

U bent het er ongelwijfeld mee eens dat deze software-wetenschap in feite door de
jongere generaties in de wereld moet worden ontwikkeld. Ik heb de indruk dat de
Japanse jongeren, om daar maar mee te beginnen, een diepgeworteld wantrouwen
jegens de oudere generaties koesteren.
Jongeren zijn bijna nooit zo excentriek als zij op het eerste gezicht lijken. De

Japanse jeugd beschikt over een fikse dosis gezond verstand. Het zijn uiteraard altijd
de jongere generaties die een nieuwe samenleving moeten scheppen. Het gedrag en
het bewustzijn van de jeugd is zelfs het symbool van de nieuwe maatschappij. Wat
wij daarom allereerst moeten gaan onderzoeken is het gedrag van de jongeren, omdat
dit een aanwijzing is van hoe de samenleving van de toekomst eruit zal zien.

In welk opzicht verschillen zij van de oudere generaties? Zij zijn ongetwijfeld veel
onbevangener en openhartiger en veel minder traditioneel gericht. Zal de Japanse
samenleving in de toekomst misschien minder verticaal en meer horizontaal worden,
zoals Chie Nakane1 het uitdrukt?
Inderdaad, het staat wel vast dat de toekomstige Japanse samenleving andere
menselijke begrenzingen zal hebben dan de tegenwoordige maatschappij. De huidige
grens heeft een zeer betrekkelijk ka-

1 Zie interview met Chie Nakane, blz. 101
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rakter. Er zijn bijvoorbeeld vele verschillen tussen Japan en de Verenigde Staten,
tussen Amerika en Frankrijk of tussen Nederland en India.
Ik geloof echter dat de verschillen tussen de jongere en oudere generatie in de

toekomstige wereldmaatschappij veel groter zullen zijn dan die tussen de jongere
generaties van de diverse werelddelen.

Zullen zij meer op elkaar gaan lijken?
Bijvoorbeeld. Neera vijftienAmerikaanse, Indiase en Japanse jongeren. Zij verschillen
niet zoveel meer van elkaar. Maar neem dan eens vijftien Japanse ouders en kinderen:
de kloof tussen de twee generaties is enorm.

U neemt vijftien Amerikaanse, Indiase en Japanse kinderen. Maar geldt hetzelfde
ook voor vijftien Nigeriaanse, Chileense en Sowjetkinderen?
Ik had het alleen maar over de richting waarin de huidige situatie zich ontwikkelt.
Nigeriaanse, Chileense of Sowjet-kinderen verschillen misschien enorm veel van
elkaar. Maar wat ik wilde zeggen was, dat de kloof tussen de generaties in Nigeria,
Chili en de Sowjet-Unie in de toekomst veel breder zal zijn dan de kloof tussen de
jongere generaties in Nigeria, Chili en de Sowjet-Unie onderling.

Wat u zegt klinkt in feite tamelijk hoopvol, omdat het zou betekenen dat de toekomstige
wereld minder culturele en psychologische verschillen te zien zal geven dan
momenteel nog het geval schijnt te zijn.
Ik denk dat het in de toekomst veel makkelijker zal zijn om tot een

wereldomvattende organisatie te komen, omdat de obstakels en verschillen tussen
de mensen inderdaad veel geringer zullen zijn.

Het zal met andere woorden steeds eenvoudiger worden en tenslotte zal de wereld
tot éen grote familie zijn uitgegroeid.
Een van de belangrijkste obstakels is het bekrompen nationalisme dat op het

ogenblik nog steeds bestaat. De samenleving van de toekomst zal op een veel
wereldomvattender leest geschoeid zijn dan nu het geval is. Buitenlandse landen en
culturen zijn in de ogen van de Japanse jongeren al veel minder vreemd en ongewoon
dan in die van hun ouders. De buitenwereld heeft zijn raadselachtige karakter voor
de jongere generaties grotendeels verloren, zelfs wanneer deze geen talen spreken
en nooit naar het buitenland zijn geweest.

Misschien zou de samenleving van de toekomst ook een wereldregering mogelijk
maken.
Het zal ongetwijfeld veel makkelijker worden om dit ideaal te bereiken. Neem

bijvoorbeeld de volstrekt nietszeggende discussies die nog dagelijks in de Verenigde
Naties worden gehouden. Luister maar eens wanneer zij het over de verbetering van
hun onderlinge betrekkingen hebben, of over de relaties tussen de noordelijke en

Willem Oltmans, Grenzen aan de groei (deel 2)



300

zuidelijke landen. Zelfs in Japan worden al vele discussies gevoerd, zonder dat wij
een oplossing schijnen te kunnen vinden.

Hoe komt dat?
Omdat bekrompen vormen van nationalisme en streekchauvinisme nog steeds
onoverkomelijke barrières vormen. In de samenleving van de toekomst zal dat echter
ongetwijfeld niet meer het geval zijn.

Dit brengt ons op de wereldomvattende samenleving, zoals de Club van Rome die
ziet.
Inderdaad. De jongere generaties in Japan beschikken niet meer over het soort

patriottisme dat hun ouders bezaten.

Dat wordt de jongeren juist vaak aangerekend. Zo worden Amerikaanse jongemannen,
die weigeren in Vietnam te vechten er bijvoorbeeld door Nixon en consorten van
heschuldigd dat zij hun land niet meer zouden liefhebben.
Ten onrechte, geloof ik. Zij hebben hun land wel degelijk lief, maar op een andere

manier dan de oudere generaties.

Meer in harmonie met de rest van de mensheid.
Inderdaad. Tijdens keizer Meiji, de periode waarin het patriottisme op haar

hoogtepunt was, doodden wij vaakmensen in andere landen. Tegenwoordig weigeren
onze jongere generaties nog langer oorlog te voeren. De Japanse jeugd ziet het
binnenvallen in andere landen niet meer voor vaderlandsliefde aan. Zij richten hun
energie liever op het welzijn van de samenleving of op dat van de mensheid. Dat is
tenslotte een doelstelling die zich uitstekend met vaderlandsliefde laat verenigen! Ik
geloof dat de inhoud van het patriottisme zich altijd aan de veranderende
maatschappelijke omstandigheden heeft aangepast.

Neem bijvoorbeeld kamikaze!
Ja.

Maar toen de jonge, veelbelovende schrijver Yukio Mishima zelfmoord pleegde, leek
hij nog van oude ideeën uit te gaan.
Maar de overgrote meerderheid van de jongere generaties in Japan was het niet

met Mishima eens.

Vonden zij zijn acties te radicaal? Zoals de oprichting van zijn fascistische
privé-leger?
Ik geloof niet dat dit het moment is om het geval-Mishima te bespreken. Het is niet
juist om de Mishima-affaire representatief te achten voor bepaalde aspecten van het
Japanse patriottisme. Waar het om ging was namelijk Mishima's esthetische
opvattingen, en niet zijn patriottisme. Ik geloof dan ook niet dat wij er verder op in
moeten gaan.
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Hoe denkt u dat de betrekkingen tussen de jonge Chinese generaties, gehersenspoeld
door een autoritaire dictatuur, en de Japanse jeugd, grootgebracht in een vrije,
ongebonden samenleving, zich in de toekomst zullen ontwikkelen?
Ik denk dat de structuren in de Chinese maatschappij een gematigder karakter zullen
aannemen. Neem bijvoorbeeld de Sowjet-Unie. Demaatschappelijke omstandigheden
zijn er de afgelopen veertig, vijftig jaar aanzienlijk gewijzigd. De geschiedenis van
de Chinese Volksrepubliek is vergelekenmet die van de Sowjet-Unie nog betrekkelijk
jong. De maatschappelijke omstandigheden in China zullen de komende tien, twintig
jaar ongetwijfeld veranderen en een gematigder karakter aannemen.

De futuroloog Herman Kahn gelooft dat Japan eens een prachtige tuin zal worden.
Weet u, in wezen ben ik eveneens optimistisch gestemd. Maar ondanks dat geloof

ik dat Kahn's opvattingen geen rekening houden met de Japanse mentaliteit.

Hij heeft niet begrepen wat de wortels van de Japanse levensboom zijn?
Volgens mij laat hij zich veel te veel door westerse logica leiden. Zo maakt hij
bijvoorbeeld niet duidelijk wat hij precies met de evaluatie van het bruto nationaal
produkt bedoelt. Het bruto nationaal produkt als welvaartssymbool? Welvaart is
tenslotte maar éen indicator. In Japan hebben wij er ook andere gevonden.

Kunt u er daar éen van noemen?
Het is allereerst noodzakelijk om in concreto te weten aan welk soort leven en aan
welk milieu ieder individu de voorkeur geeft. Dit wordt vooraamelijk bepaald door
historische en culturele omstandigheden. Strikt genomen zou iedereen er een andere
voorkeur op na kunnen houden. Maar ondanks dat is het misschien toch mogelijk
om een of meer gemeenschappelijke uitgangspunten te vinden, of anders een
gemeenschappelijk verband van de functie tussen bewustzijn en leefomstandigheden
vast te stellen. Volgens mij is het niet uitgesloten dat wij een methode zullen vinden
om de kwaliteit van het bestaan in kwantitatieve termen te omschrijven.

In dat geval zou het er dus om gaan hoe wij de kwaliteit van het bestaan zoals die
voor de meeste mensen aanvaardbaar is, wiskundig kunnen berekenen. Maakt u bij
dit onderzoek gebruik van computers?
Ja, maar het is uiteraard een zeer moeilijke materie. Laat ik bijvoorbeeld vragen: wat
is geluk voor de Japanners?

Willem Oltmans, Grenzen aan de groei (deel 2)



302

Ik dacht dat de Japanners het woord ‘geluk’ zelfs niet eens gebruikten. Voor
Japanners is het leven toch immers nooit volmaakt?
Geluk is in ieder geval iets anders dan het bruto nationaal produkt. Dat zou tenslotte
nauwelijks voldoende zijn.

Wel voor Herman Kahn, of voor de Amerikanen in het algemeen.
Misschien wel, maar wij Japanners hebben ook nog andere behoeften.

Wanneer bent u zo ver met uw onderzoekingen dat er iets gepubliceerd zou kunnen
worden?
Dat weet ik nog niet. Ik voer mijn project uit in samenwerking met de New York
State-universiteit en het Oost-West-centrum van Hawaï.

U bent het waarschijnlijk met mij eens dat het voor een buitenlander uiterst moeilijk
is om werkelijk inzicht in Japan te krijgen.
Herman Kahn begrijpt maar de helft van de Japanners. De andere helft is terra

incognita voor hem. Uiteraard ben ik het met u eens dat het moeilijk is om Japanners
te begrijpen. Ons land valt misschien wel moeilijker te doorgronden dan welke andere
natie dan ook, omdat Japan een geheel eigen karakter heeft.

Dat heeft u aan uw geschiedenis te danken.
Het is voor een buitenlander buitengewoon moeilijk om te ontdekken wat nu

typisch Japans is. Wanneer u bijvoorbeeld met onze eerste minister, Kakuei Tanaka,
met een bankdirecteur of met de voorzitter van ons ruimtevaartproject spreekt, zullen
zij in hun gesprek met u geen typisch Japanse gezichtspunten naar voren brengen,
terwijl het u bovendien waarschijnlijk volledig ontgaat dat het besluitvormingsproces
in Japan bij de mensen zelf ligt, bij het Japanse volk als geheel. Het lijkt alsof de
eerste minister de besluiten neemt, maar in werkelijkheid is dat niet zo.

Maar premier Tanaka is juist uit Moskou teruggekeerd, waar hij een nieuwe vorm
van Japanse diplomatie geïntroduceerd heeft. Hij heeft in zijn gesprekken met
partijleider Brezhnev zo'n agressieve houding aangenomen dat hij op een gegeven
moment met zijn vuist op tafel sloeg, wat voor een Japanse eerste minister toch een
volledig nieuw optreden is. Is dit volgens u ook een gevolg van het algemene
besluit-vormingsproces van het Japanse volk als geheel, of is het alleen maar een
kwestie van het persoonlijk temperament van premier Tanaka?
In het geval van premier Tanaka zien wij een zeer sterke persoonlijkheid die erin
slaagt de zaken op zijn eigen manier te regelen. Aan de andere kant zijn de publieke
reacties op zijn optreden zeer heftig. Onze vroegere eerste minister, Eisaku Sato,
maakte misschien de indruk de gepersonifieerde onbekwaamheid te zijn, maar in
werkelijkheid was hij een politicus, die op handige wijze de voordelen, van
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het publieke besluitvormingsproces wist te benutten. Als gevolg daarvan slaagde hij
erin acht lange jaren aan het bewind te blijven.

Is premier Tanaka volgens u meer een vertegenwoordiger van de nieuwe Japanse
generatie? Is hij misschien meer een eerste minister in de lijn van een Willy Brandt
of een Lee Kuan Yew?
Nee, dat geloof ik niet. Premier Tanaka is niet erg populair bij de jongere generaties
in Japan. In hun ogen is hij nog te veel een patriot en onvoldoende internationaal
georiënteerd.

Ik zou u tenslotte een vraag willen stellen over Japanse jongeren. Aan de
Hitotsubashi-universiteit heb ik tijdens een teach-in over toekomstige economische
groei gesproken voor een gehoor van studenten. Al vijftien jaar lang geef ik lezingen
voor Amerikaanse studenten. Ik was diep onder de indruk van de vragen die de
Japanse studenten stelden, en eveneens van de tijdsduur die zij hiervoor uittrokken.
Later kwam er een deputatie van zeven studenten naar het Imperial Hotel, waar wij
tot lang na middernacht gediscussieerd hebben. Ik kreeg de indruk dat Japanse
studenten informatie absorberen als sponzen.
In wezen heeft u daar helemaal gelijk in. Maar naar aanleiding van mijn eigen

ervaringen, zou ik er wel op willen wijzen dat onze leerlingen en studenten die als
briljant bekend staan, vaak een gebrek aan nieuwsgierigheid hebben, terwijl juist
degenen die op school of aan de universiteit veel minder presteren dikwijls veel meer
belangstelling aan de dag leggen.
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Yokei Kono

Onderminister - bij ons noemt men dit directeur-generaal - van Onderwijs,
Yokei Kono, werd in 1937 in Tokio geboren. Hij studeerde aan de
Waseda-universiteit in Tokio en aan Stanford in Californië. Hij is lid van
het Japanse Huis van Afgevaardigden voor de liberale democratische partij,
de partij van premier Kakuei Tanaka. Hij is vice-voorzitter van het Diet
Policy Committee en heeft zich sedert geruime tijd met onderwijszaken
beziggehouden. In 1971werd hij benoemd tot onderminister vanOnderwijs
.De auteur werd op de belangrijke positie van minister Kono in het huidige
Japan, als jonge, opkomende politicus, attent gemaakt door Yasuyuki
Maruyama en enkele studenten van de Hitotsubashi-universiteit. Dit
gesprek vond plaats op het ministerie van Onderwijs in Tokio.

De Club van Rome is onlangs in Tokio bijeengekomen en de leden ervan kwamen
tot de conclusie, dat de problemen waarmee de wereld op het ogenblik geconfronteerd
wordt, niet alleen van materiële, maar in belangrijke mate ook van sociaal-politieke
en psychologische aard zijn. Wetenschapsmensen houden zich reeds ernstig met de
toekomst bezig. Welke rol kunnen politici daarbij spelen?
Als staatsman ben ik van mening dat wij een beleid moeten voeren, dat erop gericht
is het accent van economische groei en welvaart naar welzijn te verleggen. Dit is een
principe waaraan politici al veel te lang niet meer dan lippendienst hebben bewezen.
Economische vooruitgang en de daaruit voortvloeiende urbanisatie zijn voor een
belangrijk deel verantwoordelijk voor de nieuwe maatschappelijke en
milieuproblematiek. Het politieke proces dient zich aan deze nieuw opgekomen
behoeften aan te passen. De politici hebben tot taak om door middel van wetten
materiële omstandigheden te scheppen waarin de mensen een stabiel en gezond
psychologisch bestaan kunnen leiden. De psychologische kant van de mens is door
de moderne samenleving diepgaand beïnvloed, zonder dat daar voldoende aandacht
aan besteed wordt. Om hun taak naar behoren te kunnen vervullen moeten de politici,
wanneer zij maatregelen overwegen om tot een beter leefmilieu te komen, zich veel
directer gaan richten op geluiden vanuit de bevolking en daarnaast ook op gegevens
die door groepen als de Club van Rome verzameld zijn.
Hoewel de politiek zich buiten de geestelijke kant van de mensen moet houden,

dienen wij er tevens rekeningmee te houden dat er van veranderende waardesystemen
sprake is, met name in Japan, waar op het ogenblik twee waardeoriënteringen naast
elkaar bestaan. Dat wil zeggen: enerzijds de groepsoriëntering, gebaseerd op
traditionele en vooroorlogse waarden, en anderzijds de meer individuele oriëntering
van de naoorlogse generaties, die beïnvloed zijn door de westerse cultuur en met
name door het Amerikaanse onderwijssysteem, dat wij in de afgelopen vijfentwintig
jaar hebben overgenomen. De jongere generaties zijn over het algemeen
onafhankelijker en individualistischer. Op zichzelf is dat alleen maar goed. Maar
tegelijkertijd
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krijg ik de indruk dat zij steeds meer kenmerken van een ‘eenzame massa’ gaan
vertonen en op zoek zijn naar een gemeenschap waarmee zij zich zelf kunnen
vereenzelvigen. Zolang zij deze nog niet gevonden hebben zijn zij volgens mij
psychologisch onvoldaan en ongelukkig, hoe vrij en rijk - materieel gezien - zij ook
mogen zijn.

Zoudt u dan willen stellen dat er in Japan sprake is van een accentverschuiving van
een hoofdzakelijk op de groep gerichte oriëntering naar een meer individuele
benadering?
Wat ik wilde zeggen, was dat de mensen onbewust op zoek zijn naar een harmonische
vereniging van oud en nieuw, van individuele en groepsoriëntering, waarbij zij de
beste kanten van de wijsheid van het traditionele Japan trachten te combineren met
de positieve elementen van het moderne denken. Dit houdt met andere woorden in
dat er noch sprake is van een terugkeer naar het oude waardensysteem, noch van een
volledige overgave aan het individualisme in westerse zin.

Maar wat denkt u dan van de jonge studenten, zoals de studenten die ik aan de
Hitotsubashi-universiteit ontmoette, en die mij het idee aan de hand deden om in het
kader van deze reeks interviews ook een gesprek met u te houden? Je ziet overal
jeans. Maar hoe diep gaat deze verwestersing?
Inderdaad, onze jongere generaties maken, zoals u al zegt, op het ogenblik een
verwesterde indruk. Zij lijken gelukkig, zorgeloos, onafhankelijk. Maar dat wil niet
zeggen dat de westerse invloed hun mentaliteit of manier van denken fundamenteel
veranderd heeft. Hun waardeoriëntatie hoeft nog niet noodzakelijk gebaseerd te zijn
op het individualisme in termen van wat men daar in Amerika en Europa onder
verstaat. Zij zijn in deze snel veranderende maatschappij tot op zekere hoogte aan
gevoelens van verwarring ten prooi. In materieel opzicht zijn zij rijk. Zij hebben een
hoger ontwikkelingsniveau bereikt dan vorige generaties. Maar desondanks neemt
hun onvrede toe, ook in vergelijking met de jongeren elders, zoals uit een onlangs
verricht onderzoek op nationale schaal bleek. In zekere zin worstelen zij met wat
wel de identiteitscrisis genoemd wordt. En in hun streven naar zelfverwezenlijking
zijn zij volgens mij op zoek naar een gevoel van samenhorigheid. Zij stellen de band
met hun vrienden of hun familie zeer op prijs. Dat wil niet zeggen dat zij naar het
oude familie-stelsel willen terugkeren. Daarom stelde ik dat de tegenwoordige Japanse
jeugd het westerse individualisme en de traditionele wijsheid van het groepsleven
in wezen harmonisch met elkaar tracht te verenigen. Dit is volgens mij een belangrijk
experiment, dat zowel voor ons als voor mensen elders van zeer grote betekenis kan
zijn.

Het schijnt dat de Chinese leiders erin geslaagd zijn om de jongeren naar hun hand
te zetten. Je zou het hersenspoeling op nationale schaal kunnen noemen. Hoewel
zo'n voorbeeld geen klakkelaze navol-
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ging verdient, zou je je kunnen afvragen of er in een maatschappij als Japan geen
zekere mate van strakkere leiding voor de jongeren nodig zou kunnen zijn.
Ik geloof niet dat er bij de politieke opvoeding van de jongeren van politieke

manipulaties gebruik moet worden gemaakt. President De Gaulle heeft vroeger eens
geprobeerd om jongeren via deelname aan politieke processen politiek te vormen.
Voor zo'n soort methode heb ik alle respect. Maar wat de toekomst betreft geloof ik
dat politiek door participatie, in de zin die president De Gaulle daaraan gaf, vervangen
zal worden door politiek gebaseerd op gemeenschappelijke planning en
gemeenschappelijke programmering. De politici en de natie als geheel moeten
mechanismen ontwerpen waarin zij wat planning en programmering betreft kunnen
samenwerken.

Doelt u daarmee ook op andere werelddelen, zoals Afrika en Latijns-Amerika?
Inderdaad. Omdat er verschillende stadia van politieke ontwikkeling bestaan, zullen
de betreffende processen noodzakelijkerwijs ook uiteenlopen. Een land moet niet
proberen andere landen zijn eigen tempo op te dringen. Dat wil echter niet zeggen
dat de internationale samenwerking op dit gebied niet aanzienlijk zou moeten worden
uitgebreid.
Het is voor ons land absoluut noodzakelijk dat de communicatie en de

samenwerking tussen bevolking en politici verbeterd wordt. De politici slagen er
niet altijd in om inzicht te krijgen in de werkelijke behoeften van de bevolking, die
als gevolg daarvan voor de oplossing van haar problemen niet meet bij de politici te
radegaat. Dergelijke communicatiestoornissen zijn uiterst schadelijk en moeten
overwonnen worden. De politici moeten om te beginnen het initiatief nemen om deze
vicieuze cirkel te doorbreken, terwijl de bevolking van haar kant een nieuwe positieve
houding moet ontwikkelen en bereid moet zijn om samen met de regering in de
toekomst een betere samenleving op te bouwen. Alleen wanneer wij erin slagen om
via communicatie, terugkoppeling en interactie nauwere banden tussen politici en
bevolking tot stand te brengen, kunnenwij de juiste koers voor onze toekomstplanning
vinden. Ik zou graag willen dat dergelijke processen zich op internationale schaal
zouden kunnen voltrekken.

U behoort zelf tot de nieuwe generatie. Voelt u zich verwant met de jongeren?
Jazeker, in alle opzichten. Ik geloof dat wij het erover eens zijn dat de toekomst van
Japan volledig van de jongeren afhangt. Dat maakt het des te belangrijker dat de
politieke leiders hun voldoende gelegenheid bieden om een groot aantal alternatieven
voor de toekomst te creëren.Wij hebben geprobeerd om Japan in politiek, economisch
en ander opzicht te ontwikkelen. Maar op een dag zal de tijd van onze generatie
voorbij zijn, en zullen onze plaatsen worden ingenomen door degenen die nu nog op
school zijn. En hoewel zij
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meer speelruimte moeten krijgen, zijn wij er verantwoordelijk voor dat zij voldoende
voorbereiding krijgen om hun eigen beslissingen te nemen en zo een betere
samenleving tot stand te brengen. Onderwijs speelt daarbij een zeer voorname rol,
maar tot dusver is er daarin van een dergelijke oriëntatie nog geen sprake.

Gelooft u dat er meer jongeren in de regering zouden moeten worden opgenomen
om ze zo aan het dragen van verantwoordelijkheid te wennen?
Dat geloof ik zeker. Met onderwijs bedoelde ik niet alleen de intellectuele opleiding
aan de verschillende educatieve instellingen, maar ook eenmeer praktische opvoeding
daarbuiten. Het huidige onderwijssysteem legt al te veel nadruk op het begripsmatige
denken, en besteedt veel te weinig aandacht aan geestelijke verrijking, het kweken
van gevoelens en praktische vakopleidingen. Wij moeten de jongeren opvoeden tot
verantwoordelijke volwassen persoonlijkheden. Uiteraard kan dit voor een groter
deel buiten het officiële onderwijsstelsel gebeuren dan op het ogenblik het geval is.
Politieke opvoeding is éen van de elementen die ik in dit verband zou willen noemen.
Ook in dat opzicht ligt er een taak voor de politici - zij moeten de jongeren namelijk
op zo'n manier opvoeden dat zij in staat zijn om in het volle besef van hun eigen
verantwoordelijkheid beslissingen te nemen.

Vergeleken met de landen die Japan omringen is uw land fabelachtig rijk. Maar het
optreden van de Japanse zakenwereld staat overal aan ernstige kritiek bloot; het is
zelfs zo ver gekomen dat de Japanse eerste-minister bij zijn bezoek aan Indonesië
praktisch een gevangene in het presidentiële paleis werd. Het ziet ernaar uit dat
Japanse jongeren zich ook zullen moeten bezighouden met de vraag hoe het image
van uw land verbeterd kan worden.
Ik werd inderdaad diep geschokt door de ernst van dit probleem. We moeten leren

inzien dat het optreden van Japanners in zuidoost-Azië uitermate kortzichtig is en
op de lange duur alleen maar schadelijk kan zijn - voor beide partijen. Ik hoop alleen
maar dat wij deze bittere pil kunnen vergulden in de zin dat wij deze onaangename
praktijken zullen verbeteren om tot een volledige en oprechte samenwerking met de
ontwikkelingslanden te kunnen komen.
Het onderwijs moet erop gericht zijn om jongeren begrip voor andere landen en

andere volkeren bij te brengen. Wanneer zij daarin opgevoed zijn, zullen zij meer
verantwoordelijkheid op zich willen nemen en dit land op lucide manier kunnen
leiden. Respect en begrip voor andere culturen kan ook worden gestimuleerd door
uitbreiding van internationale communicatie en culturele uitwisseling. Tot nu toe
zijn de bijdragen van ons land op het gebied van dergelijke internationale contacten
al te bescheiden geweest. Zowel de publieke als de particuliere sector van Japan zou
zich meer moeten bezighoudenmet de vraag hoe culturele uitwisselingsprogramma's
van de meest
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uiteenlopende aard uitgebreid en kwalitatief verbeterd kunnen worden.

Gelooft u dat het voor de verbetering van het onderwijs op allerlei gebied nodig is
om de economische groei voort te zetten?
Ik moet toegeven, dat een economische groei die zo hoog en zo snel is als die van
ons, de ontwikkeling van educatieve programma's in de weg staat. Ik overdrijf niet
wanneer ik zeg dat onze enorme economische vooruitgang onze opvoedingspatronen
in vele opzichten verstoord heeft. Zo komt een groot aantal educatieve problemen
van op het ogenblik voort uit de urbanisatie die een direct gevolg van onze
economische groei was.
Bovendien betekent onze economische vooruitgang niet noodzakelijk dat wij meer

geld in het onderwijs investeren. Onze onderwijsbe-groting was een van de hoogste
ter wereld, maar neemt op het ogenblik in termen van bruto nationaal produkt onder
de hooggeïndustrialiseerde landen een van de allerlaatste plaatsen in. Tot nu toe zijn
wij bij het onderwijs al te veel van economische overwegingen uitgegaan. Als gevolg
van de economische groei hebben de industrieën geprobeerd om zoveel mogelijk
personeel aan te nemen, dat wil zeggen mensen met een hoog ontwikkelingsniveau
en bij voorkeur met een academische opleiding. Maar het is nu tijd om onderwijs in
de eerste plaats te zien als een essentieel middel tot maatschappelijke ontwikkeling,
en niet voornamelijk als een instrument tot economische vooruitgang.
Persoonlijk ben ik een voorstander van permanente educatie die volgens mij in de

‘post-industriële maatschappij’ een steeds belangrijker plaats zal gaan innemen.
Permanente educatie zal ongetwijfeld tot het welzijn van de mensen bijdragen en
bovendien het nationale niveau van deskundigheid en bekwaamheid opvoeren, wat
indirect ook weer ten goede zal komen aan de economische ontwikkeling.

Bent u optimistisch over de toekomst?
Wat de toekomst van de wereld als geheel betreft, ben ik optimistisch, omdat ik in
de intrinsieke wijsheid van de mens geloof. Anders zou ik ook geen politicus zijn
geworden. De mens heeft gefaald en dit heeft tot de huidige wereldomvattende
milieucrisis geleid. Maar wij zijn nu tot het besef gekomen dat wij deze crisis door
middel van internationale samenwerking zullen moeten oplossen, en er zijn reeds
een aantal gemeenschappelijke onderzoeks- en actieprojecten ontworpen die moeten
zoeken naar oplossingen voor problemen waarmee de mensheid als geheel
geconfronteerd wordt.
Ik ben echter niet zo optimistisch als Dennis Gabor, dat wil zeggen ik geloof niet

dat de mens een stadium van volmaaktheid kan bereiken. Daarom moeten wij steeds
weer opnieuw nadruk leggen op het onderwijs, omdat dat het middel is waardoor de
menselijke wijsheid wegen kan vinden om een leefbaarder wereld te scheppen. En
daarvoor is het onderwijs op scholen en universiteiten niet toereikend. Wij
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moeten goed gecoördineerde educatieve programma's ontwikkelen die zowel binnen
als buiten de officiële onderwijsinstellingen toegepast kunnenworden, om de jongeren
zo gelegenheid te geven om zich deze wijsheid te verwerven. Alleen via educatie
kunnen de optimistische verwachtingen die ik voor de toekomst heb, ook worden
verwezenlijkt.
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Ehsan Naraghi

Ehsan Naraghi werd op 13 september 1926 in Kachan, Perzië geboren.
Hij promoveerde in de sociale economie aan de universiteit van Genève
in 1947. In 1952 deed hij aldaar zijn doctoraal sociologie. Na enige tijd
in Perzië werkzaam te zijn geweest behaalde hij opnieuw een doctoraal
in de sociologie, ditmaal aan de Sorbonne in Parijs in 1956. Van 1957 tot
1967 doceerde hij aan de universiteit van Teheran en vervulde tal van
functies in de onderwijssector in Perzië. In 1968 werd hij benoemd bij de
U.N.E.S.C.O. in Parijs en sedert 1969 is hij directeur van de afdeling
jeugd-activiteiten van de U.N.E.S.C.O. Hij publiceerde verschillende boeken,
waaronder Contribution méthodologique a l'elitude de population dans
les pays à statistiques incomplètes en Sciences sociales et leur
développement historique.

Ik heb begrepen dat de U.N.E.S.C.O. het als een van haar doelstellingen beschouwt
om de dialoog tussen de jeugd en de wereld te onderhouden en te bevorderen. Dit
staat onder meer ook in de in 1969 uitgekomen brochure Partnership with youth.
Zijn er in deze sector in de laatste vijf jaren vorderingen gemaakt?
Om te beginnen heeft men leren inzien en begrijpen, dat men de problemen van de
jeugd niet kan scheiden van die van de rest van de maatschappij. Men dient
vraagstukken als opvoeding, onderwijs, wetenschap, cultuur, politiek in de
maatschappelijke context te bezien. Er bestaat niet zoiets als een jeugdprobleem, dat
naast de rest van de maatschappij zou staan.

Maar mevrouw Valentina Tereshkova van de Sowjet-Unie is bijvoorbeeld van mening,
dat de jeugd in haar land van jongs af aan wordt doordrongen van het feit dat de
Sowjet-maatschappij de jeugd dringend nodig heeft. Kinderen worden een sense of
purpose bijgebracht. U spreekt dus waarschijnlijk nu niet over de situatie in de
socialistische landen.
Ik kom daarop terug. De U.N.E.S.C.O. heeft dus ingezien, dat het jeugdprobleem

het gehele maatschappelijke stelsel betreft. Vanaf 1970 zijn wij danook een nieuwe
periode binnengegaan. Wij behandelen vraagstukken van de jeugd thans als
maatschappelijke problemen. De jeugd, en dit moet u vooral inzien, is geassocieerd
met alle dimensies van het maatschappelijke en politieke leven. Sedert 1970 zijn
onze activiteiten er alle op gericht deze met de jeugd te verbinden. Wanneer wij
symposia organiseren, bijvoorbeeld zoals nu, in juli l974, over de plaats van de
kunstenaar in de huidige maatschappij, dan zullen een aantal jonge artiesten hieraan
deelnemen.

U probeert dus representatief te zijn voor iedereen.
In een mate waarin dit mogelijk is. We hebben hetzelfde gedaan op conferenties

met wetenschapsmensen betreffende de wereldcrisis en het milieu. Het rapport van
de Club van Rome is hier eerst uitvoerig besproken.
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Wilt u zeggen, dat de U.N.E.S.C.O. een vergadering organiseerde, waarbij de Club
van Rome-problematiek werd doorgepraat?
Uweet dat ook jongeren reeds vijf of zes jaar geleden behoorden tot hen die zich het
meest ongerust maakten over de toekomstige ecologie. Wij hebben hen uitgenodigd.
Zeer interessante discussies zijn gevolgd. Het rapport van die debatten maakte in die
tijd reeds grote indruk in kringen die zich met deze problematiek bezighouden.

Dat rapport was dus een voorloper op het M.I.T.-rapport.
Inderdaad. Tijdens de Milieuconferentie in Stockholm in 1972 hebben wij een
parallelconferentie georganiseerd, om ook de jongeren een kans te geven hun
standpunt in deze kwesties te uiten.Wij doen dit nu ook op het gebied van onderwijs.
Wij voeren voorbereidend werk uit over onderwijsvraagstukken in de hele wereld.
Jongeren uit alle landen hebben hier onder auspiciën van de U.N.E.S.C.O. uitvoerig
over gediscussieerd, welke debatten werden vastgelegd in de brochure Apprendre à
être.

In de jaren zestig geloofde men in de Verenigde Staten dat juist de scholen en
universiteiten de avant-garde zouden vormen bij het betrekken van de jeugd in
maatschappelijke problemen, of bij het leiding geven aan de jeugd naar meer
verantwoordelijkheid jegens de samenleving. Er is niet veel van terechtgekomen.
Laat ik u eerst antwoorden op uw vraag betreffende de socialistische landen. Wij

zijn van mening, dat in de ontwikkelde landen of de ge-industrialiseerde en
kapitalistische landen een reeks spontane reacties en handelingen van de jeugd
plaatsvinden, die dikwijls niet te voorzien zijn. Vrij spontane uitingen, die men niet
moet proberen in een vooropgezet plan te persen, waarvan je de beweging vooral
niet van tevoren moet proberen te programmeren. Wij geloven trouwens, dat wat de
jeugdbewegingen in socialistische landen tegenwoordig karakteriseert, een
toenemende mate van aarzeling of weigering van jongeren is om tot een organisatie
te behoren. De jeugd weigert meer en meer zich met een staatsorganisatie te
identificeren.

En in China?
Dat is een andere zaak. Dat is een totaal aparte wereld. De Chinezen lijken tevreden
te zijn met zichzelf. Dat is in zulk een mate een andere wereld, dat men zou kunnen
stellen dat die samenleving niets met de rest van de wereld heeft te maken.

Wordt de jeugd in China geraadpleegd?
Het is een wereld in evolutie, in revolutie, in permanente verandering. Het is beter
die ontwikkeling enkele jaren te laten rusten. Daarna kan men een beter beeld krijgen.
Op dit moment weten wij gewoon niet genoeg van de situatie in China.
Waar wij beter over kunnen oordelen is de jeugd in de ontwikkelde landen.

Waartegen komt deze jeugd in opstand? Zij komt in het
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geweer tegen een systeem van verontmenselijking. Zij vinden dat dit systeem niet
aan hun verlangens beantwoordt. Ik zou willen zeggen - zoals men dit in de sociologie
uitdrukt - dat er een soort touwtrekken tussen de maatschappij en haar ‘establishment’
en de cultuur is ontstaan, zoals deze zich met haar ideeën heeft geëvolueerd. Het
maatschappelijke systeem stemt niet meer overeen met de ideeën die er groeien.
Deze ideeën worden door jongeren tot uitdrukking gebracht. Zij willen verder gaan
dan wat zij als een onderdrukkend systeem aanvoelen. Daarom ontstaat een
confrontatie tussen beide groepen. De jeugd geeft hier uitdrukking aan.
Waarom is in westerse landen juist een belangrijk deel van het protest uit scholen

en universiteiten gekomen? Omdat het maatschappelijk systeem juist in deze landen
nog zeer onbuigzaam blijft. Met het oog op de toekomst is dit vooral de meest
behoudende kant van de zaak. Het wezen van het onderwijs, ook op de universiteiten,
berust nog steeds op dezelfde oude en verjaarde waarden. De jongeren merken wel
degelijk dat er iets niet klopt, dat het systeem niet meer in overeenstemming is met
de evoluties in de wereld. Daardoor ontstaan heftige reacties en revoltes. Dus
opstandigheid tegen een systeem, dat als te onderdrukkend en te onbuigzaam wordt
aangevoeld, en ook is.
In algemene zin zoumen kunnen stellen, dat de jeugd in westerse landen, misschien

soms op wat verwarde en wellicht primitieve wijze, een beetje onbewust zelfs,
uitdrukking geeft aan de onvolmaaktheden van de maatschappij.Wanneer u bepaalde
auteurs uit de jaren vijftig leest en hun denkbeelden over de westerse samenleving
bestudeert, vindt u bijvoorbeeld bij de Amerikaanse socioloog David Riesman, of
bij de Fransman Jacques Ellul, dezelfde aankondigingen van kritiek, van revolte
tegen de mechanisering, tegen een eigen leven van de machine. Ook de Franse
socioloog Georges Friedman sprak toen reeds van de automatisering van de mens,
het in stukjes verdelen van de arbeid als gevolg van de mechanisering, en daardoor
het versnipperen van de persoonlijkheid. Dat werd reeds twintig jaren geleden gezegd.
In haar totaliteit is de menselijke samenleving te mechanisch geworden. Friedman
heeft in de jaren vijftig reeds gesproken over een solidaire maatschappij, de solidaire
massa, de eenzame mens te midden van de machines. En plotseling heeft de jeugd
in de jaren zestig deze zelfde gedachten tot uitdrukking gebracht op een natuurlijke
wijze in een evolutie, die bijna revolutionair genoemd zou kunnen worden. Maar het
grote publiek zag dit niet. Voor de samenleving was eerst de komst van strijd, door
de jeugd gevoerd, nodig om te begrijpen dat er een diep gevoel van onlust in de
westerse samenleving heerste. De denkers en sociologen hadden dit reeds eerder
aangevoeld. De mechanisering was excessief. Het gigantisme, de grote complexen,
de multinationale industrieën, dat waren ontwikkelingen, die op een dag tot een
reactie moesten leiden. De jeugd heeft dit uitgedrukt. In het Westen revolteert de
jeugd tegen een zekere indirecte, maar zeer perfide onderdrukking. Niet dat dit een
onderdrukking
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door het politieapparaat zou zijn, maar zij geschiedt door het gemechaniseerde
complex, de selectie.

Wij spreken nu steeds over de superrijke landen maar ik denk, naar u luisterende,
voortdurend aan de honderden miljoenen analfabeten en zeer arme mensen in de
Derde Wereld. Hun problemen worden hier niet uitgedrukt. Wie luistert er naar hen?
Laten wij hen in 's hemelsnaam geen ‘zwijgende jeugd’ noemen. In
ontwikkelingslanden is nu een groot aantal jongelui, die de scholen hebben bezocht,
maar die werkeloos zijn en die beroepsproblemen voor de toekomst hebben, zoals
in Egypte...1

Gedurende mijn jongste reis naar India, heeft Mohit Sen2 mij over een rampzalige
toestand in deze sector gesproken.
Inderdaad, desastreus. In deze landen zitten wij met de slechts aangepaste scholen,
die mensen misvormen in plaats van vormen. Neem de jeugd in Afrika. De huidige
onderwijssystemen misvormen jonge mensen. Ze worden weggehaald van het
platteland en in grote steden gegooid, waar de werkelozen zich opeenhopen, waardoor
op haar beurt de misdadigheid zich verder ontwikkelt.

Dit is precies wat volgens Mohit Sen in India gebeurt.
Ik was onlangs op een wereldcongres over problemen van onaangepaste kinderen.

Men was het erover eens dat in de ontwikkelingslanden de vraagstukken van
jeugddelinquentie toenemen. Iemand was zelfs van mening, dat de groei van
misdadigheid in arme landen evenredig was aan de toename van het aantal
automobielen. Wanneer in een bepaalde stad een miljoen auto's liepen en het er over
een jaar twee miljoen zouden zijn, zou men het aantal jeugddelinquenten eveneens
met twee kunnen vermenigvuldigen. Dit wil dus zeggen, dat er een vorm van
barbarisme en wilde ontwikkeling plaatsvindt. Jongeren, zonder leiding, zonder
bescherming in de zogenaamde moderne beschaving. Maar een ontwikkeling, die
planloos aan haar lot wordt overgelaten is immers een vorm van barbarisme. Jongeren
in de steek gelaten door de Umwelt, zonder leiding, zonder cultuur, gede-cultureerd,
acultureel, zonder enige medewerking van de maatschappij, dat vormt immers een
situatie, die op het menselijke vlak tot een catastrofe leidt. De jeugd zal het slachtoffer
zijn. Wanneer jongeren protesteren of zich hiertegen verdedigen worden zij
lichamelijk of intellectueel nóg eens het slachtoffer van anderen. Zo ontstaat een
protesterende jeugd op politiek gebied, waarop onmiddellijk een heksenjacht wordt
geopend. De toekomst van de wereld zal danook afhangen van de manier, waarop
regeringen erin zullen slagen een milieu te scheppen, of een politieke en
maatschappelijke situatie in hun landen te scheppen, waarin aan de dringende
verlangens van de jeugd

1 Zie interview met Mohammed Kassas, blz. 359
2 Zie interview met Mohit Sen, blz. 252
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tegemoet kan worden gekomen. Dat is het probleem van de toekomst, de problemen
van de jeugd in de ontwikkelingslanden, en vooral ook de gevaarlijke situatie voor
de jongeren in steden in die landen. De jonge boeren, die op het platteland blijven
zijn betrekkelijk beschermd. Bijvoorbeeld door tradities en het gezinsleven. Ondanks
de heersende armoede, ondanks de onwetendheid en ongeletterdheid zijn zij toch in
zekere zin beschermd. De niet-beschermde jongeren bevinden zich in de steden. Daar
is geen structuur. Er zijn geen opvangmogelijkheden. De stadsjeugd wordt niet in
het maatschappelijk systeem ingepast. Zo ontstaan demisdadigheid en het vandalisme.
Jeugd, die naar de steden trekt en geen mogelijkheid krijgt aan het maatschappelijk
verkeer deel te nemen wordt twistziek, of revolutionair. Momenteel neemt deze
ontwikkeling over de hele linie ernstige afmetingen aan. In 1972 alleen al werden in
de wereld vijftig universiteiten om deze redenen gesloten.

In een van uw toespraken hebt u eens gezegd, dat u het gevoel had, dat er een soort
broederschap tussen het gehele menselijke ras groeiende was. Maar hoe versoenen
zich de enorme culturele en psychologische verschillen tussen de jeugd in de wereld?
Japanse jeugd functioneert immers fundamenteel totaal anders dan bijvoorbeeld
Afrikanen.
U weet dat het menselijke ras een soort vatbaarheid voor gevoelsindrukken heeft.

Als kinderen van verschillende landen met elkaar spelen, dan drukken zij zich niet
uit in éen specifieke taal. Zij spelen direct met elkaar. Instinct en natuur doen kinderen
handelen. Jeugdigen, die nog niet door het leven werden aangetast, hetzij door
bepaalde belangen, door onderwijs of opvoeding, door een zeker gevoel van etiquette
of conventie, die zijn natuurlijker. Het gevolg van dit natuurlijk-zijn is dat zij voor
elkaar openstaan, wat niet het geval is bij volwassenen. Hierbij komt de uiterst
belangrijke ontwikkeling in de verandering van ideeën door middel van de moderne
massamedia, waaronder televisie. Dit heeft een formidabele, onmeetbare evolutie
veroorzaakt. Of zoals Marshall McLuhan zegt: de aarde is een planetair dorp
geworden. Wie zijn de voornaamste en allereerste produkten van dit wereld-dorp?
De kinderen! De jongeren, die thans 20 jaar oud zijn en in dit nieuwe wereld-dorp
zijn opgegroeid. Niet de mensen van 50 of 60 jaar, want die hebben die nieuwe
situatie niet in die zin beleefd of gekend. Het is de jeugd, die de aarde op een geheel
nieuwe wijze heeft leren kennen. Zij is zich van de aarde op een geheel nieuwe wijze
bewust geworden. Zij zijn het die dit voor het eerst hebben aangevoeld. Zij zijn het
die reageren. Het gaat om hen. Als er een ruimteraket wordt gelanceerd handelen
Egyptische, Amerikaanse, Zweedse en Nederlandse kinderen op een zelfde wijze.
Zij zijn er allen in geïnteresseerd. Je moet tegen kinderen over de hele wereld over
bepaalde dingen spreken: dingen die hen allen gemeenschappelijk interesseren. Zoals
Jules Verne zei: over alles wat het souterrain van het geïnteresseerd-zijn betreft, de
wereld, de ruimte van de interesse. Je moet spreken over datgene wat hun belangstel-
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ling om de wereld te ontdekken betreft. Bovendien zijn alle jongeren van alle
beschavingen op sociaal niveau tegenwoordig bijzonder gevoelig voor de idee van
Recht. Dat is een gemeenschappelijke trek van de ganse jeugd over de hele wereld
geworden. Volwassenen worden later in het leven immers cynisch. Ze zeggen, dat
ze realistischer zijn, maar het is de jeugd die in haar idealisme en naïviteit naar recht
verlangt. Of het nu de Sowjet-jeugd, de Amerikaanse of Indiase jeugd betreft, op dit
punt zijn ze allemaal in elkaars gezelschap.

Gelooft u, als Denis Gabor, in de mogelijke volmaaktheid van de mens?
Nee, ik geloof van niet. Ik denk dat deze volmaaktheid afhangt van de
levensvoorwaarden van de mens. Ik geloof dat die voorwaarden daar tegen zijn.
Terzelfder tijd geloof ik, dat de jeugd, die een gevoel uitdrukt door een instinct op
de toekomst gericht, ons stuwt naar een unitaire wereld, vooral een solidaire wereld,
waarin de mensen veel dichter tot elkaar zullen staan. Het menselijke ras is immers
een ondeelbaar ras. Maar men moet een solidariteitsgevoel ontwikkelen.

Dat is de vraag waar alles om draait.
Inderdaad. Dat is het, nietwaar? Abraham Lincoln heeft al in de dagen van de

burgeroorlog tussen het noorden en het zuiden in de Verenigde Staten gezegd, dat
de Amerikanen onmogelijk éen volk zouden kunnen zijn dat voor de helft uit slaven
en voor de andere helft uit vrije mensen zou bestaan. Dat is immers niet mogelijk.
Men kan slaaf zijn of vrij mens. Men kan geen in tweeën gedeelde natie zijn.

Maar een belangrijk gedeelte van de mensheid...
Ik weet het. Een derde van de mensen is analfabeet en twee derde van de mensheid

leeft in welvaart en is geletterd. Wij kunnen ons niet permitteren om te zeggen dat
wij, de anderen, gecultiveerd staan tegenover de rest van de wereld. Dat is het nu
precies. De wereld is ondeelbaar, solidair. Wanneer wij spreken over religieuze of
culturele waarden, dan zijn deze alle onderling met elkaar verbonden. Zelfs in alle
opzichten. Het laatste voorbeeld: u hebt als Nederlander de energiecrisis ondervonden.
Wat heeft die aangetoond? Dat de wereld absoluut inter-afhankelijk is, dat de welvaart
van Europa voor een groot deel afhankelijk is van energie, die niet in Europa zelf
aanwezig is. Wanneer wij er niet in slagen een mondiaal evenwicht te vinden, zal
Europa zich blijvend in een situatie van energietekort en risico bevinden. Als de
andere landen u, in Europa, niet helpen, is uw hele welvaart...

Wat men in Japan omschrijft met het tekenen van bloemen op water.
Inderdaad. Toch geloof ik, dat de les die we hieruit kunnen trekke door de jongeren

al is geleerd. Want wat zegt de jeugd al jarenlang? De hippies en de anderen, wat
hebben zij gezegd? Wij willen
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bescheiden leven en van de natuur genieten, en niet de natuur verder vernietigen.
Die arme hippies, die men tien jaar geleden nog belachelijk maakte, van hen begrijpt
men nu, na het uitbreken van de energiecrisis, dat zij fundamenteel gelijk hadden en
dat ze de zaken juist zagen. De toekomst van de wereld ligt in een zekere terugkeer
tot de natuur, tot een eenvoudig, aanzienlijk minder verkwistend leven. Neemt u de
toekomst van het papier of het boek. Er is een schrijnend tekort aan papier, aan bossen
die reeds voor een groot deel zijn verwoest, en men is gewoon niet meer in staat
voldoende hout te leveren. Hetzelfde geldt voor een groot aantal produkten, wanneer
men doorgaat met verspillen, zoals men tot dusverre heeft gedaan. De theoretici zijn
het erover eens dat tot dusverre 50 percent van 's werelds energie in het Westen werd
verspild. Terwijl juist energie zo kostbaar is.
Toen de jeugd in uw land, Nederland, of in Engeland of Amerika communes begon

te vormen en aankondigde dat zij eenvoudig wilde leven, dat een leven met een tot
het uiterste opgevoerde consumptie niet langer mogelijk was, hadden we naar deze
jongeren moeten luisteren. Zij hadden gelijk. Wat zij zeiden was verstandig, ook al
wordt dikwijls gezegd dat jongeren geen ervaring hebben. Het was bovendien de
eerste keer in de beschaving, althans bij die van het Westen, dat de jeugd zulke
problemen aan de maatschappij voorlegde. De volwassenen zeggen: amuseer je,
studeer, werk, denk aan de toekomst. Maar de jeugd stelde de vraag: welke toekomst?
Produceren? Waarvoor? Ontwikkelen? Waarvoor? Wat moeten we op school doen?
De jeugd stelde doelbewuste vragen. Het was de eerste keer dat jongeren dit soort
vragen stelde.

Gelooft u bij uw ervaring in de U.N.E.S.C.O. oprecht, dat de invloed van jongeren in
uw beleid en besluiten doorklinkt?
Ik geloof van wel. Ik geloof dat ideeën van jongeren bij de U.N.E.S.C.O. werkelijk
een rol spelen. Dat wil zeggen, dat wij ons niet alléen van de aanwezigheid van
jongeren verzekeren, maar de jeugd ook aanwenden, als gist, die men bij het meel
voegt om de geest te verjongen, om gereed te staan die frisheid op te vangen, die
tenslotte de opening betekent naar het volle leven.
Ik ben de laatste om te stellen dat de jeugd bij alles à priori gelijk heeft. Geen

enkel ras, geen enkel volk, geen enkele leeftijd bezit het recht van de volle waarheid.
De moderne jeugd pretendeert dit ook niet. Het gebeurt, niet zelden, dat zij hun
ongelijk bekennen met dezelfde oprechtheid of in dezelfde beweegtrant waarmee zij
de zekerheden van ons ouderen bestrijden. Maar ik heb de indruk, dat zij hun
aangeboren zuiverheid bewaren. Ik weet niet met welk instinct zij de situaties van
de toekomst aanvoelen of voorvoelen met een opvallende juistheid van observatie
en anticipatie, die wij ouderen niet meer schijnen te hebben. Zij zijn als vogels die
grote vluchten over continentenmaken, die weten welke eilanden er achter de horizon
liggen, zonder dat onze zeevaarders ze kunnen zien. Wij, die op volle
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zeeën varen zonder goed te weten waar of wanneer wij voet aan land zullen zetten,
moeten die seinen van de jeugd aanvaarden als boodschappen en onszelf dwingen
ze te ontcijferen en ze te begrijpen.

Wat is uw indruk uit uw contacten met zo veel verschillende jonge mensen uit vele
werelden? Kijken zij met enig optimisme naar het jaar 2000?
Een groot aantal van hen schijnt pessimistisch te zijn.

Ik vroeg Madame Gandhi: ‘Wat zegt u tegen de kinderen van India?’ Zij antwoordde
in de geest van ‘de kinderen hebben door de geschiedenis heen altijd oplossingen
voor de problemen gevonden en zullen het nu weer doen.’
U vraagt: Wat kunnen we doen?

Precies.
Ik geloof dat een belangrijke taak ligt in de opvoeding van jongeren. En niet alléen

in de opvoeding van jonge mensen, maar ook in de opvoeding van onze generatie.
De ouderen vergeten maar al te gauw dat ook zij opvoeding nodig blijven hebben.
Wanneer wij onze huidige methoden van opvoeden handhaven komen wij er nooit
uit. We zouden ons aanzienlijk bescheidener moeten betonen in onze kennis, in onze
manieren van handelen en tegelijkertijd nieuwe wegen bewandelen bij de opvoeding
van de jeugd. Wij zouden moeten proberen te bereiken, dat jongeren aanzienlijk
sneller de verantwoordelijkheid voor eigen leven op zich zouden gaan nemen. Niet
dat wij ons van onze verantwoordelijkheden als ouderen zouden moeten losmaken.
Want de mensen hebben elkaar nu eenmaal altijd nodig, ook nadat kinderen hun
schoolopleiding hebben voltooid. Onlangs nog schreef ik een condoleancebrief aan
een vriend van in de vijftig, die zijn moeder had verloren.. ‘Ik weet,’ schreef ik, ‘dat
je moeder een bejaarde dame was, maar ik besef, dat het verlies van een moeder als
het verlies van een deel van jezelf is.’ Wat ik bedoel is: zolang de mens een moeder
of vader heeft, heeft hij steun op aarde. Maar het verlies van een ouder is als een
draaikolk in de zee. Het vormt een onherstelbaar gat in het leven van de mens. Dit
is wat ik noem de onderlinge afhankelijkheid van generaties. Het is een fout zoals
men in het Westen doet, om de generaties in tweeën te splitsen. Men scheidt
generaties, met als gevolg dat de ouderen alleen blijven en vereenzamen.
Men zal dus de verantwoordelijkheid aan de jeugdmoeten geven, maar tegelijkertijd

als ouderen in hun nabijheid moeten blijven. Vooral niet zeggen: ‘Zie maar dat je
jezelf redt.’ Of eigenlijk: ‘Red je zelf, maar ik ben dichtbij.’ Er moet een dialoog
tussen de generaties zijn. Demodernemaatschappij heeft die samenspraak verbroken.
De scholen hebben tot de verslechtering van deze situatie bijgedragen. Zij hebben
de gemeenschap verdeeld in ontwikkelde en niet-ontwikkelde mensen, in
gediplomeerde en niet-gediplomeerde mensen. Zelfs hier, binnen de U.N.E.S.C.O.,
kent men de beroepsmensen, de deskundigen,

Willem Oltmans, Grenzen aan de groei (deel 2)



318

de staf en aan de andere kant het administratief personeel, de secretaressen. Dikwijls
zijn juist de secretaressen veel levendiger in de materie geïnteresseerd dan de
zogenaamde professionelen. Al die scheidingen groeperen de mensen. In hun
gevoeligheid merkt de jeugd dat dit niet de methode is, dat dit fout is. We zullen ons
hele systeem goed onder de loep moeten nemen, vooral wat het onderwijs betreft.
De jeugd weet deksels goed waarom het gaat. Zij weten wat zij zeggen, en weten
wat zij in het leven willen. Hierin schuilt misschien een mogelijkheid om niet
pessimistisch over de toekomst te zijn. Het gevaar zit immers in een opvoeding met
een geest van idealisme, om de jeugd vervolgens ter zijde te houden, buiten het reële
leven. Zo ontwikkelt men bij de jeugd door abstracties voortgebrachte ideeën. Komen
zij later in het werkelijke leven dan ontstaat een schok. Men zou geleidelijk in het
onderwijs de essentie van het werkelijke leven moeten invoeren. Misschien ook weer
niet te snel, om niet het idealistische elan te breken dat jeugd kenmerkt. Voor mij is
ieder jeugdig mens, op iedere leeftijd, een bron tot nadenken. Het kind dat je aankijkt,
het kind dat loopt zou je moeten zien als een aanvulling van jezelf. Wanneer wij de
jongeren met die ogen bezien, zullen zij zich door ons gesteund voelen.

En is er reden tot optimisme.
Inderdaad.
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Takahiko Noguchi

Takahiko Noguchi werd op 28 juni 1937 in Tokio geboren. Hij studeerde
af eerst aan de Waseda-universiteit (1963) en daarna aan de universiteit
van Tokio (1964) in Japanse letteren. In 1966 behaalde hij een graad in
de klassieke letteren, eveneens aan de Tokio-universiteit. Sedert 1968
doceert professor Noguchi aan de universiteit van Kobe, Japan, alwaar dit
gesprek plaatsvond. Van 1970 tot 1972was hij gastdocent aan het Yenching
Institute aan de Harvard-universiteit. In 1968 publiceerde hij The World
of Yukio Mishima, in 1971 Poelry and Truth in Edo Literature, en in 1973
onder andere Tanizaki Junichiro.

Zou u het moderne Japan willen beschouwen als éen volk of als éen grote familie?
Japan is een zogenaamde monoraciale natie, zowel in taalkundig als etnisch opzicht,
hoewel er gecompliceerde theorieën bestaan over de oorsprong van het Japanse volk.
We zouden kunnen zeggen dat het moderne Japan vooral wordt gekarakteriseerd
door zijn sterke uniformiteit.

Met nadruk op de identiteit als groep?
Ja, dat moet ik wel toegeven.

Met andere woorden, de geestelijke gezondheid van de massa, het gevoel van
veiligheid, wordt via de groep in evenwicht gehouden?
Misschien zit het probleem hier in de definitie van het woord ‘groep’. Als u met het
woord ‘groep’ de familie bedoelt en de analoge vorm hiervan in een klein bedrijf of
een grote maatschappij, moet ik bevestigend antwoorden.

Vallen maatschappijen als Mitsubishi, Yamaha, Sony, Honda en dergelijke daar
volgens u ook onder?
Voor de Tweede Wereldoorlog was Mitsubishi, bijvoorbeeld, een zeer belangrijke
familie, éen gigantisch familiebedrijf met grote invloed. Maar ik geloof dat deze
groep van karakter is veranderd.

In welk opzicht?
Ze zijn niet langer alleen maar éen familie. Ze zijn overgestapt in een ander systeem
van groepsvorming, dat meer is dan het familie-systeem in de engere zin.

Meer als een mini-samenleving?
Precies. Het omvat verschillende sociale elementen.

En klasseverschillen?
Het omvat inderdaad verschillende klassen. De Mitsubishi is een superklasse. Zelfs
vele andere Japanse maatschappijen worden erdoor beïnvloed. Ze gebruiken het
systeem van de witte-boordwerers die hun maatschappij zéer zijn toegewijd.
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Je leest in de krant herhaaldelijk over radicale studenten die andere
studentengroeperingen aanvallen, zoals de opMoskou georiënteerde linkse radicalen
bijvoorbeeld de Peking-aanhangers attaqueren.
Waar het dezer dagen zo vaak in de krant over gaat, is over een conflict tussen

twee grote groepen radicale jongeren, die noch met Moskou, noch met Peking
sympathiseren. Het zijn de Chukaku-ha (de revolutionaire ‘Kern’-groep) en de
Kakamura-ha (de revolutionaire marxistische liga). Die twee groepen hebben
voortdurend ruzie en vallen elkaar op een bijna tragische manier aan, hoewel het
beide afsplitsingen zijn van dezelfde organisatie. Het zijn groepen die totaal
onafhankelijk zijn van de politieke invloed van de Japanse communistische partij,
én van Moskou én van Peking. Na een paar bloedige rellen is de Japanse politie veel
strenger geworden, zodat het voor deze radicale groeperingen steeds moeilijker wordt
om politieke strijd te leveren.

Maar zijn er ook communistische studenten die wel sympathiseren met Moskou of
Peking?
Ja, die zijn er wel. Maar de situatie is nogal ingewikkeld. Vóordat de bekende
communistische wereld in meerdere centra uiteenviel, betekende het feit dat je onder
invloed van de Japanse communistische partij verkeerde automatisch dat je loyaal
was aan Moskou of aan Peking. Thans, ná de scheuring, is het politieke klimaat
veranderd. Er is een jonge groep, die ‘Minshueinen-domei’ heet, dat wil zeggen Unie
van democratische jongeren, die onder invloed van de Japanse communistische partij
staat. Er bestaat ook nog een kleinere pro-Peking-groep die onafhankelijk is van de
Japanse communistische partij.

Wat bezielt radicale studenten die hun medestudenten aanvallen?
De psychoanalyse heeft hiervoor een technisch woord, het ‘sibling-complex’, dat de
haat tussen bloedverwanten verklaart, zoals die bijvoorbeeld kan voorkomen tussen
een oudere en een jongere broer. We zouden deze heftige botsingen kunnen
vergelijken met hetzelfde soort botsingen dat in het verleden voorkwam tussen
groepen die nauw aan elkaar verwant waren.

Ook tussen vrienden?
Ja. Ik heb de term ‘sibling-complex’ in min of meer overdrachtelijke zin gebruikt.

Waardoor worden deze haatgevoelens gevoed?
Dat is een buitengewoon moeilijke vraag. In de eerste plaats hebben veel van deze
jonge radicalen hun gemeenschappelijke politieke visie verloren.

Vanwege de druk die door de politie werd uitgeoefend.
Inderdaad. In de tweede plaats bestaat er in de Japanse radicale
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beweging per traditie een soort haat tussen de leden onderling. De reden hiervan is
dat de jonge radicalen buitengewoon gevoelig zijn en zeer op hun hoede waar het
om de theorie gaat. Er bestaan scherpe geschillen over de verschillen in politieke
opvattingen. Het gaat vaak om slechts hele kleine verschillen die nauwelijks afwijken
van het standpunt van de gewone man, bijvoorbeeld verschillende opvattingen over
minieme details van revolutionaire plannen en programma's. Maar voor deze jonge
mensen kan zelfs het kleinste detail van beslissende betekenis zijn.

Ik heb met een aantal studenten gesproken en de indruk gekregen dat ze in het
algemeen pessimistisch gestemd zijn, en het gevoel hebben dat het onmogelijk is iets
aan het huidige machtssysteem te veranderen.
Ik denk dat de progressieve jongeren inderdaad te wanhopig zijn om concrete

plannen te ontwerpen die plotselinge veranderingen zouden moeten afdwingen. De
liberale democratische partij is nog steeds erg sterk - sterk genoeg om een
‘establishment’-regering te handhaven die niet weg te branden is. De jongeren zijn
teleurgesteld. In hun ogen bestaan de communistische en socialistische partijen alleen
maar als aanvulling op de gevestigde orde.

Maar uw land lijkt zo rijk. Vrijwel iedereen kan overvloedig delen in de welvaart,
de economie lijkt vooralsnog sterk en gezond. De mensen vechten dus niet voor
idealen.
Zo is de toestand jammer genoeg niet in dit land. Ik zal u een verborgen waarheid

over de Japanse economie vertellen. U kunt er iedere Japanse arbeider naar vragen.
Hij gelooft niet dat hij rijk is. Japan mag als land rijk lijken, maar het merendeel van
het volk voelt zich niet rijk en het maatschappelijk welzijn komt heel ver achteraan.

Vooral vanwege de over de hele wereld verbreide energiecrisis? Wat merken de
mensen van de noodtoestand die eind 1973 door de regering is afgekondigd? Is er
paniek? Hoe reageert de massa?
Tot nu toe zijn er niet veel aanwijzingen dat het Japanse volk door paniek zou zijn
aangegrepen. De mensen schijnen een langzame verbetering te verwachten van het
economische beleid van de regering om de voortschrijdende inflatie tot stilstand te
brengen. Aan de andere kant vindt er een ernstige opeenhoping van sociale
ontevredenheid plaats. Niemand kan voorspellen wat het resultaat van deze massale
frustratie zal zijn. Sommigen zeggen zelfs dat de sociale sfeer van tegenwoordig nu
doet denken aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog.

Deelt de gemiddelde Japanse arbeider in de overvloed?
Ik denk van niet. Eén van de tekenen van overvloed is misschien het aantal mensen
dat zich kan permitteren in het buitenland op vakantie te gaan. Ik ben juist
teruggekeerd uit Europa waar ik veel Ja-
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panners op reis heb gezien. Als we zo kunnen reizen moeten we wel geld hebben,
dat geef ik toe. Soms hebben we geld genoeg om op reis te gaan. Maar heel vaak
hebben we niet genoeg geld om een eigen huis te kopen of zelfs maar een behoorlijke
flat te huren.

Hoe zou u op het ogenblik de stemming onder uw eigen studenten willen omschrijven?
Wat gaat er in ze om?
Er vindt een soort klimaatsverandering plaats. Ik bedoel dit. Een jaar of drie geleden
werd iedere professor aan de universiteit geconfronteerd met zogenaamde agressieve
studentenacties. Maar nu is de sfeer op de universiteiten erg rustig. Natuurlijk zijn
er aan verschillende universiteiten nog sterke radicale studentenbewegingen, maar
in zijn totaliteit is de jongere generatie kalmer en milder.

Als in de Verenigde Staten?
Ik heb het gevoel dat we in Japan te maken hebben met een soort cyclus, een periode
van opstand en daarna een stadium waarin men kalmeert.

Als de jaargetijden.
Ik denk van wel. Ik vraag me steeds af waarom dit gebeurt. De jongerejaars

studenten hebben veel geleerd van hun oudere broeders, ik bedoel van de generatie
Japanse radicale studenten die aan hen voorafging. Ik denk dat ze zich bewust zijn
geworden van de schade die door overdreven verwachtingen wordt aangericht.

Zijn ze pessimistisch?
Niet uitgesproken pessimistisch. Ze zijn eerder pragmatisch en realistisch geworden.
Ze concentreren hun inspanningen op hun studie en hun plannen voor hun latere
leven.

De Amerikaanse gedragsdeskundige, John Platt, heeft me erop attent gemaakt dat
de meeste hippies uit San Francisco uit de zestiger jaren zijn geëindigd als keurige
burgers, huisje in de voorsteden, twee auto's in de garage.
Zelf heb ik de hippiebeweging in Amerika nauwkeurig bestudeerd en ik heb nooit

veel van ze verwacht, want ze waren rijk en kwamen uit welvarende gezinnen. De
Japanse hippies hebben het Amerikaanse model gekopieerd en zoals u zei, ze zullen
vroeg of Iaat terugkeren tot het establishment en witte-boordwerkers worden. Maar
toch hebben de hippies als wereldomvattend fenomeen de sociale sfeer in niet
onaanzienlijke mate veranderd. Ik ken enkele studenten hier die hun studie aan de
universiteit hadden beëindigd en een goede baan hadden gevonden bij een van onze
grootste maatschappijen, maar de hun zekerheid en hun positie opgaven en
terugkeerden naar de universiteit om te gaan promoveren. Ze voelden zich verloren
en teleurgesteld toen ze slechts éen zo'n klein radertje bleken te zijn in het gigantische
mechanisme van zo'n bedrijf. Een ander opvallend ver-
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schijnsel is dat van de zogenaamde vrije werkers, free-lance-tekstschrijvers
bijvoorbeeld, en redacteuren. Ik geloof dat dit deel van de bevolking snel toeneemt.
Ze bevrijden zichzelf van het levenslange dienstverband dat in de Japanse samenleving
het meest voorkomt.

Het individualisme wordt sterker?
Ja, als u met dat woord tenminste bedoelt dat iemand de voorkeur geeft aan zijn eigen
initiatief boven zijn sociale status.

Hoe denkt u dat de gebeurtenissen rond Yukio Mishima de Japanse jeugd hebben
beïnvloed?
Dat onderwerp ligt, wat de Japanse jeugd betreft, heel delicaat. Mishima heeft de
jongeren geleerd, dat als ze een ideaal hebben, ze bereid moeten zijn ervoor te sterven.
Ik denk dat het zogenaamde Asama-Berg-incident het eerste directe gevolg was van
Mishima's dood. Toen hebben jonge radicalen door een collectieve lynchpartij in de
bergen hunmetgezellen gedood en zichmet pistolen verdedigd tegen de oproerpolitie.
Op de een of andere manier was dit het eerste gevolg van het incident met Mishima.
In de vijfentwintig jaar die volgden op de Tweede Wereldoorlog dachten we dat we
dit soort occulte tradities hadden afgelegd. Maar het heeft plotseling de kop weer
opgestoken en de zelfmoord van Mishima is daarvan het symbool. Ik herinner me
dat meteen na Mishima's zelfmoord een van de meest linkse leiders zei: ‘Mishima
heeft ons geleerd hoemen voor zijn politieke ideaal moet sterven.’Mishima's initiatief
was een soort impuls voor de rechtse beweging in Japan om zich te reorganiseren.

Is hij daarin geslaagd?
Nee, ik geloof het niet, tot nu toe niet, tenminste. Hij had zich van alle rechtse
bewegingen afgesneden. Au fond was hij een literator. Hij leefde als een schrijver
en stierf als zodanig. Ik geloof dat hij zich bewust was van de ironie van zijn
zogenaamde Leger, dat de Vereniging van het Schild werd genoemd. Mishima wist
zelf beter dan wie ook dat het een karikatuur van een echt leger was. Hij was een
schrijver en tegelijkertijd was hij een ironisch man.

Welke invloed had Mishima op de Japanse literatuur? Of is het nog te vroeg om dat
te beoordelen?
Misschien wel. Zijn onderwerpen hadden op een heel paradoxale manier betrekking
op de huidige literaire situatie in Japan. Paradoxaal zei ik, want zijn onderwerp was
de hervorming van de Japanse cultuur door middel van reactionaire fantasieën, die
teruggingen in het verleden, zoals het geloof in de Keizer. Bovendien zou het erg
moeilijk zijn om Mishima's stijl te ontwikkelen of zelfs maar te imiteren. Jonge
Japanse schrijvers beginnen nu hun eigen literaire wereld te vullen met hun eigen
onderwerpen, waardoor ze kritiek uitoefenen op het voorbeeld van Mishima en op
een bepaalde manier ook een evaluatie geven van zijn werk, vaak met veel afstand.
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Maar hij heeft de literaire discussie in beroering gebracht.
Ja, ontegenzeglijk. Niemand kan de problemen die hij wilde oplossen ter zijde

schuiven.

Gelooft u dat de Japanse jongeren zullen worden meegesleept door het materialisme
dat over de hele wereld de kop opsteekt, en hun waarden die nu al zo vele generaties
op de Japanse cultuur zijn gebaseerd, zullen verliezen en inruilen? Japan is immers
een heel speciaal land met zéer speciale tradities?
Dat is een bijzonder moeilijke vraag want hij omvat een groot deel van onze
beschaving en veel van haar facetten.

Japanse jongeren lijken mij nu veel opener en eerlijker, net als alle andere jongeren
in de hele wereld.
Ja, ze lijken meer op de jongeren in Europa en de Verenigde Staten. Hun nieuwe

opvattingen worden gesymboliseerd door ‘blue jeans’. Ik draag nu zelf een das, die
op de een of andere manier aangeeft dat ik een man van middelbare leeftijd ben,
terwijl de jongeren ‘jeans’ aan hebben. Ze geven uitdrukking aan een nieuwe vorm
van verwantschap met hun leeftijdgenoten over de hele wereld.

Ook in hun kleding?
Ze doen zich gelden door allemaal gebleekte ‘jeans’ aan te trekken.

Maar gelijk gericht gedrag zou de jeugd nader tot elkaar kunnen brengen.
Ja, ik denk dat dat het geval is. En hoe nauwer de banden zijn tussen de jongeren

van verschillende nationaliteiten, hoe meer onze Japanse jongeren veranderen.
Tegelijkertijd word ik er steeds aan herinnerd dat Japanse jongeren niets anders zijn
dan dat. Het klinkt misschien wat te gemakkelijk, maar eigenlijk zijn er twee kanten
aan deze vraag. Hoewel de Japanse jongeren een bepaalde uniforme identiteit bereiken
op internationaal niveau, blijven ze niettemin uitermate Japans.

Ze verliezen hun eigen identiteit niet?
Inderdaad niet. Ik denk dat er in onze cultuur drie lagen of drie dimensies zijn te
onderscheiden. In de eerste plaats de oppervlakte van het gewone dagelijkse leven.
Het is een heel natuurlijke zaak geworden dat het gemiddelde Japanse gezin brood
eet en westerse kleding draagt.Maar bij sommige gelegenheden die aan de traditionele
gewoonten raken, zoals de Nieuwjaarsdagen, trekken zelfs jonge meisjes een kimono
aan. Dat noem ik de tweede laag van onze cultuur. Vervolgens heb je het derde
element dat ik graag de kern van de Japanse mentaliteit zou willen noemen, of het
onbewuste gevoel van onze nationaliteit. We hebben het al gehad over de zelfmoord
van Mishima. Die gebeurtenis had zo'n schokkende uitwerking, dat zelfs degenen
die zijn zelfmoord afkeurden op z'n minst nadachten
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over hun identiteit als Japanner, en die in sommige gevallen zelfs opnieuw ontdekten.
Mishima herinnerde ons plotseling aan ons verleden en onze diepgewortelde
gedragspatronen.

Dat is het psychologische element.
Ja, zo zou je het kunnen noemen. Nog maar twintig jaar geleden omarmde het

merendeel van de Japanners het keizerlijke systeem als middel om zichzelf als
Japanner te kunnen identificeren. Dat was een allesomvattend symbool van het volk
als éen Familie. Ik zou het echter verschrikkelijk vinden als deze situatie ooit zou
terugkeren.

Bestaat het gevaar dat het terugkomt?
Ik hoop van niet. De Japanners hebben wat dat betreft gelukkig een uniek symbool
verloren. We zouden kunnen zeggen dat we op zoek zijn naar een nieuw symbool
van onze eenheid.

Kwamen er kleinere symbolen voor in de plaats, zoals Japan Airlines?
O nee, dat is veel te oppervlakkig om een symbool te worden genoemd. Ik denk dat
het zinnetje ‘Ontdek Japan’ op de posters van de nationale spoorwegen, die je in het
hele land kunt vinden, een beter voorbeeld is. Of, als klein voorbeeld, de herleefde
belangstelling voor het traditionele bloemschikken en de theeceremonie die jonge
meisjes willen leren voordat ze trouwen. Of de hernieuwde erkenning van vele andere
traditionele kunsten en ambachten. Of zelfs het feit dat onze nationale klederdracht,
de kimono, weer wint aan populariteit.

Bedoelt u dat de Japanse bourgeoisie zich nu gaat gedragen zoals de vroegere elite?
Ik geloof het niet. Dit heeft niets met standsverschil te maken, maar geeft alleen maar
aan dat het Japanse volk bezig is zijn erfenis opnieuw te waarderen.

Denkt u dat Japan door de enorme ontwikkeling op het gebied van communicatie in
de zeventiger jaren in toenemende mate de invloed van buitenaf zal ondergaan?
Ja, vooral de jongere generatie zal internationaler gaan denken. Een groeiend aantal
jongeren zal de kans krijgen om naar het buitenland te gaan, hoewel deze groep altijd
in de minderheid zal blijven en de meerderheid niet direct zal beïnvloeden. Ook zal
er een steeds groter aantal buitenlanders naar Japan komen. Japan zal in het algemeen
meer aan vreemde mensen en culturen worden blootgesteld. Dit verschijnsel is nu
al waarneembaar en voor de meeste Japanners is het een totaal nieuwe ervaring.

Hebt u het idee dat het goed voor ze is?
Ja, erg goed. Misschien mag ik u iets vertellen, dat er ogenschijnlijk niets mee te
maken heeft. Nog geen jaar geleden heeft een van onze meest bekende schrijvers,
Komatsu Sakyo, een science-fictionbock
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geschreven over de ondergang van Japan. Het boek werd 'n bestseller en daaruit
blijkt dat, hoewel niemand gelooft dat deze ondergang werkelijk zal plaatsvinden,
de belangstelling voor futurologie en het milieu reusachtig is toegenomen.1

Ik heb kortgeleden een gesprek met hem gehad. Hij heeft me verteld, dat hij acht of
negen jaar aan het boek leeft gewerkt. Mag ik u vragen nog een beoordeling te geven
of een voorspelling te doen. Japan is erg afhankelijk van de import van energie en
grondstoffen uit het buitenland. Futurologen verwachten een wereldomspannende
energiecrisis. Sommigen verwachten zelfs een catastrofe. Hoe zal het Japanse volk
in de toekomst reageren op zo'n rampzalige toestand? Zal het weer een militaire
macht worden en zuidoost-Azië binnen-vallen om de grondstoffen te krijgen die het
nodig heeft?
Het klinkt misschien erg onthecht, maar ik geloof niet dat jets dergelijks op zo'n
dramatische wijze zal gebeuren. Ik verwacht geen plotselinge catastrofe. Maar ik zal
niet ontkennen dat ons leven langzamerhand de invloed van de energiecrisis zal
ondergaan, en de mogelijkheid bestaat dat het Japanse volk door een
economisch-politieke crisis gedwongen zal worden zuidoost-Azië weer binnen te
vallen, zij het in economische zin. In ontwikkelingslanden is nationalisme een
begrijpelijke stroming, maar in ontwikkelde landen doet het verschijnsel zich voor
in de vorm van imperialisme. Op het ogenblik heb ik echter veel vertrouwen in het
gezonde verstand van het Japanse volk. Ik hoop dat we, voordat die mogelijkheid
waarschijnlijkheid wordt, de economische structuur kunnen ombuigen naar iets
anders dan de huidige toestand van overindustrialisatie. Het is beter een economisch
klein maar beschaafd land te zijn, dan een economische reus onder militaire vlag.

1 Zie interview met Sakyo Komatsu, blz. 336
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Zoya Yankova

Professor Zoya Yankova werd in 1921 in de Sowjet-Unie geboren. In 1947
promoveerde zij in de geschiedenis aan de Moskouse staatsuniversiteit.
Sindsdien heeft zij aan verschillende instituten van de Sowjet-academie
van wetenschappen zich beziggehouden met de studie van sociale
wetenschappen, zoals vraagstukken aangaande gezinsverhoudigen, het
dagelijkse leven van de Sowjet-burger en de volkscultuur in het algemeen.
Momenteel staat professor Yankova aan het hoofd van een team
onderzoekers aan het zogenaamde instituut voor concrete sociale studies
van de academie van wetenschappen. Zij heeft een zestigtal werken op
haar naam staan, waaronder Verandering in de structuur der
maatschappelijke rollen (1972) en De twintigste eeuw en het
gezinsvraagstuk (1973). Dit gesprek vond in Moskou in het instituut voor
concrete sociale studies plaats.

Indien in de Sowjet-Unie sociologie betekent het bestuderen van sociale wetten die
het menselijk gedrag bepalen, is dit dan waar uw instituut zich in wezen mee
bezighoudt?
Wij houden ons niet alleen bezig met deze activiteiten. Wij bestuderen ook de
behoeften, de interesse, de instelling van mensen, dat wil zeggen niet alleen de
realisering van plannen, maar wij stellen ook onze eigen plannen op, levensplannen,
familieplannen enzovoorts. Dat zou een nadere precisering zijn.
Ons instituut houdt zich bezig met de problemen van de sociologie van de arbeid,

de sociale structuur van de Sowjet-maatschappij. Ook met problemen betreffende
de arbeidstijd, de vrije tijd, de sociologie, bijvoorbeeld van het gezin, ook de
dagelijkse levenswijze hiervan, of met de openbare mening. Er zijn dus tal van
onderwerpen die wij bestuderen.

Is het zo, dat de Sowjet-sociologie het gedrag van de mens beschouwt als een sociaal
systeem dat met elkaar verweven is als een tapijt?
Dat is een vraag met twee kanten. Enerzijds bestuderen wij de innerlijke structuur
van het gezin. Met de innerlijke structuur willen wij zeggen, de aard van relaties in
het gezin tussen echtgenoten, tussen echtgenoten en kinderen of tussen kinderen
onderling. Dit is éen kant. Aan de andere kant bestuderen wij het verband van het
gezin met andere doorsneegezinnen, met de collectiviteit, dus in brede zin, met
bijvoorbeeld de buren.
Bovendien bestuderen wij het gezin in relatie tot het systeem van andere

maatschappelijke groepen, dat wil zeggen: wij bestuderen de structuur van inwendige
en uitwendige relaties, dus niet alleen de relaties gezin-maatschappij, maar ook
innerlijke gezinsrelaties.

In welke relatie staat uw werk tot de staat?Met andere woorden, hoe leert u kinderen
om naast het gezin geïntegreerd te raken in de maatschappij?
Wij sociologen van het gezin zijn van mening, dat het meest optimale
opvoedingssysteem bestaat uit een organisch samengaan van
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opvoeding in het gezinmet demaatschappelijke opvoeding. Onder het Sowjet-bestuur
heeft zich een opvoedingssysteem gevormd, dat uit drie elementen bestaat: het gezin,
de school en de maatschappij. Gezin, school, maatschappij - school, maatschappij.
Het gezin, dat is duidelijk, dat is de gezinsvorm van opvoeding. De school is ook
duidelijk. Iemand gaat naar school of een instelling voor kinderen, bijvoorbeeld een
internaat of crèche. Maar hiernaast hebben wij maatschappelijke kringen gevormd,
die ook hun invloed hebben. Wat deze kringen zijn?Wel, een stad is bij ons verdeeld
in districten, terwijl een district verdeeld is in microdistricten. Elk van deze kleine
microdistricten omvat ongeveer 12 000 inwoners. Ieder microdistrict wordt bestuurd
door een kantoor, dat men een administratief bestuur noemt: een zjek.
Dit kantoor verzorgt de exploitatie van woningen bijvoorbeeld. In de zjek worden

raden gevormd, coördinerende raden uit de samenleving. Zo'n coördinerende raad
omvat enerzijds de bewoners van een huis dat onder de zjek valt. Ten tweede
pedagogen van de scholen uit het microdistrict, laten we zeggen, de directeur van de
school, verder uit leiders van ondernemingen, die functioneren op het grondgebied
van de zjek. Er ontslaat dus een typisch coördinerende raad, die ook op basis van de
woonplaats meedoet aan de opvoeding van kinderen. Als de kinderen niet in het
gezin of op school zijn, maar buiten spelen, den assisteert deze coördinerende raad,
bij het bezighouden van de kinderen. De raad organiseert clubjes in het kantoor van
de zjek, zorgt voor excursies met de kinderen, organiseert kinderkamers, en dit alles
heeft tot resultaat dat een kind bij ons wordt opgevoed door het gezin, de school en
door deze brede kringen uit de samenleving, die gezamenlijk functioneren op het
grondgebied van de zjek, waar het gezin woont. Dit systeem, dat bestaat uit de drie
elementen: school, gezin, samenleving, is volgens ons het meest optimale systeem.

En de staat?
Dit is een algehele opvoeding die indirect wordt georganiseerd door de staat. Zij
correspondeert rechtstreeks met de gezinsopvoeding en wat wij zouden kunnen
noemen de samenlevings-opvoeding van de zjek. Bij ons is de staatsopvoeding een
van de elementen uit het gehele opvoedingssysteem.

Ziften er sociologen in de zjek?
Daar doen wij ons best voor om die erin te brengen. Er is in ieder geval een pedagoog,
die een vast salaris ontvangt. Hij zetelt in het kantoor van de zjek. Zijn voornaamste
functie bestaat in het letten op de kinderen van die zjek als zij niet op school of niet
in het gezin zijn, dus in hun vrije tijd.

En psychologen?
In principe, maar niet alle zjek's beschikken nog over een beroeps-psycholoog. In
ieder geval heeft iedere kring wel een sociologische
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dienst, dat wil zeggen, er wordt voortdurend onderzoek verricht naar de behoeften
van de bevolking van de zjek.

Tot wie wenden de kinderen zich met hun problemen?
Zij gaan naar hetzij de pedagoog-opvoeder in de school - als een kind een of andere
moeilijkheid in het gezin heeft - of ze gaan naar de pedagoog van de zjek, die hun
leiding geeft. Zodoende is bij ons een nieuwe opvoedkundige vorm ontstaan. Op het
grondgebied van de zjekworden verder afdelingen van kinderen van diverse leeftijden
gevormd, afdelingen verdeeld in oudere scholieren, middelbare scholieren en jongere
scholieren.
Aan het hoofd staan oudere scholieren, gewoonlijk leden van de Komsomol. Deze

afdelingen van verschillende leeftijden worden omgevormd tot een opvoedkundige
cel, waarin alle kinderen die op het grondgebied van de betrokken zjek wonen, ten
eerste hun vrije tijd kunnen doorbrengen. Ze komen daar hun huiswerk maken. Als
ze dat niet zelf af kunnen, krijgen zij uitleg van oudere scholieren. Ze maken
gemeenschappelijk uitstapjes, die op een of andere manier ook beantwoorden aan
de behoeften van de kinderen, waaraan niet in het gezin of op school beantwoord
kan worden.
Wij hebben een onderzoek ingesteld in twee zjek's, in het district waarin ons

Instituut is gevestigd. Mijn groep op het gebied van gezinsproblemen heeft een
speciaal sociologisch onderzoek ingesteld om te bestuderen op welke wijze het leven
in een zjek wordt georganiseerd, op welke wijze de opvoedkundige activiteit
gerealiseerd wordt; wat de behoeften van de mensen zijn; hoe zij hun vrije tijd in het
gebied van de zjek willen organiseren, ook buiten de grenzen van de zjek. Er wordt
nagegaan aan welke vorm van voorziening in de dagelijkse behoeften zij de voorkeur
geven, wat hen in de huidige voorziening bevredigt of niet bevredigt; welke nieuwe
dagelijkse levensvormen er bij hen ontstaan. Ik zou iets kunnen vertellen over de
resultaten van dit onderzoek in ons district - het Tsjerjomsk-district van Moskou.
Dit district wordt verdeeld in 28 zjek's, dus alleen al op het grondgebied van dit

ene district. Ons concreet sociologisch onderzoek heeft aangetoond dat een groot
deel, een groot percentage van de bevolking er bijvoorbeeld de voorkeur aan geeft
zijn vrije tijd in het eigen district door te brengen. Mensen in een grote stad worden
moe van eindeloos heen en weer reizen of van geregelde reizen naar het centrum.
Als we geen rekening houdenmet theaters, zoals het Bolsjoi of andere unieke theaters,
die in andere districten of in het centrum gelegen zijn, of met centrale bibliotheken,
waarvoor men speciaal naar een bepaald district moet, dan blijven er bepaalde kleinere
vormen van het dagelijkse leven bestaan, waarvan het gewenst zou zijn ze met name
in het microdistrict te ontwikkelen. Welke vormen dit zijn? De mensen spreken
bijvoorbeeld de wens uit dat er in de zjek verschillende rondetafels georganiseerd
worden - zo noemen wij dat: rondetafel. Dat is het geval als zich een probleem
voordoet, dat
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de bevolking interesseert, bijvoorbeeld de opvoeding van de kinderen in de zjek als
ze geen school hebben of in huiswerktijd. De bevolking heeft de wens uitgesproken
dat geregeld - eens per maand, eens per anderhalve maand - in de club van de zjek
(men beschikt er over een grote clubkamer) een rondetafel georganiseerd wordt, een
bijeenkomst, waarop specialisten en ook pedagogen van scholen worden uitgenodigd.
Op zo'n bijeenkomst worden de problemen besproken, op welke wijze men de

kinderen in hun vrije tijd het beste kan bezighouden, zodat hun culturele peil verhoogd
wordt, en zij niet eindeloos op straat rondslenteren.
Een ander probleem dat de mensen blijkens ons concreet sociologisch onderzoek

interesseert bestaat erin, dat men graag rondetafel-bijeenkomsten zou willen bijwonen
om problemen van de organisatie van het leven van gepensioneerden te bespreken.
In een grote stad als Moskou, en in de andere steden van de wereld, bevindt zich een
groot aantal mensen dat met pensioen gaat. Als zij eenmaal met pensioen zijn kunnen
zij zich de eerste tijd niet aanpassen aan deze nieuwe levenswijze, en de bevolking
zou graag lezingen aanhoren speciaal over dit onderwerp. In plaats van speciale
literatuur over dit onderwerp te lezen, geeft men er de voorkeur aan bij een rondetafel
samen te komen om te bespreken op welke wijze in hun zjek, in de zjek waarin zij
wonen, de jeugd de gepensioneerden zou kunnen helpen, hun bepaalde diensten zou
kunnen bewijzen, bijvoorbeeld door Timoer-brigades die op lal van plaatsen in het
leven zijn geroepen. Deze brigades werden voor het eerst tijdens de oorlog
georganiseerd. Nu organiseert men opnieuw in heelMoskou Timoer-brigades, waarin
kinderen de lasten van hulp aan ouderen, met name aan gepensioneerden, op hun
schouders nemen. Demensen, willen dus aan een rondetafel bespreken wat ze kunnen
doen om de gepensioneerden in staat te stellen prettig uit te rusten op het grondgebied
van de zjek; om te bepalen wat ze graag willen zien, naar welke lezing ze willen
luisteren enzovoorts. Dit is dus het tweede probleem, het probleem van de
gepensioneerden.
Een andere wens: men wil aan de rondetafel bespreken op welke wijze men het

best kan voorzien in de dagelijkse behoeftenbevrediging van de bevolking. Iedereen
wil zijn district goed inrichten en de krachtsinspanning van alle bewoners van de
zjek zo organiseren, dat er bijvoorbeeld bloemen worden geplant in het grondgebied
van de zjek, dat er groen komt, dat er mogelijkheden worden geschapen om naar
muziek te luisteren.

Bent u zelf een sociologe?
Neen, van huis uit ben ik historica. Tot dusverre hadden wij geen speciale
sociologische opleiding aan onze universiteiten. Ik liep de historische faculteit af en
deedmijn kennis in de sociologie door zelfstudie en het volgen van speciale cursussen
later op.
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Bestaat uw staf uit jongens- en meisjesstudenten?
Inderdaad. Mijn groep bestaat uit leerling-studenten en jonge medewerkers, jongens
en meisjes, terwijl wij bovendien studenten ter beschikking hebben bij ons praktisch
werk, economen, statistici, studenten in de geschiedenis en de filosofie.

Hoeveel mensen zijn er in uw studiegroep?
Negen.

Bestaat dit systeem van zjek's ook op het platteland?
Ja, in de landbouw - de sovchozen, de kolchozen splitst men ook op in aparte

‘nederzettingen’ als het een groot dorp betreft. Het dorp wordt dan in afzonderlijke
delen gesplitst, die op hun beurt het hele opvoedkundige leven organiseren binnen
hun... Hoe moet ik dat zeggen? Daar heet het geen zjek, maar het is eveneens een
territoriale eenheid van de bevolking.
Als het een kleine nederzetting betreft, dan bestaat daar een dergelijke

administratieve indeling niet. Als het een grote nederzetting betreft, wordt deze in
administratieve delen gesplitst.

Wat doet uw Instituut in betrekking tot de studie van vrouwelijke arbeiders in de
Sowjet-Unie? Ik begrijp dat dertig percent van alle werkenden in uw land vrouwen
zijn.
Neen, dit cijfer is eenenvijftig percent.
Mijn groep die zich bezighoudt met de problemen van het gezin, houdt zich

uiteraard ook bezig met het probleem van de vrouw, want de factor van het werkzaam
zijn van de vrouw in de maatschappelijke produktie, zien wij als een zeer belangrijke
factor van verandering van het gezin. Deze werkzaamheid heeft namelijk sterke
invloed op de structuur van het gezin, op de structurele relaties binnen het gezin of
op het gezag van de vrouw gezien door de ogen van haar man, en op haar gezag ten
opzichte van de kinderen. Hier hebben wij te doen met het verschijnen van nieuwe
gezinsrollen. Daarom vinden wij dat deze factor van betrokkenheid van de vrouw
bij de maatschappelijke produktie, bezien moet worden als een specifieke en zeer
belangrijke factor op het gebied van de verandering van het gezin en van de
levenswijze in het algemeen.

Van dit hoge cijfer, 51%, zou ik geneigd zijn te concluderen dat kinderen in uw land
meer door vreemden dan in gezinsverband worden opgevoed. Er zullen zich dus
waarschijnlijk verschuivingen voordoen in hun affectieve relaties, en hoe beïnvloedt
dit alles de wezenlijke verhouding tussen ouders en kinderen?
In de literatuur, vooral vanuit het buitenland, vindt men dikwijls het standpunt, dat
emotionele banden in het gezin vernietigd zouden worden doordat zowel de man als
de vrouw een zeer groot deel van hun tijd in het maatschappelijke produktieproces
doorbrengen of deelnemen aan het politieke leven en dat de kinderen daardoor
eigenlijk
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aan zichzelf zouden worden overgelaten. Onze sociologische onderzoekingen hebben
een heel ander beeld opgeleverd. Het verband tussen een en ander blijkt veel
gecompliceerder te zijn. Onze onderzoekingen hebben aangetoond dat de tijd, die
ouders en kinderen samen doorbrengen, korter wordt gemaakt, maar daartegenover
wordt de gevoelswaarde en de inhoud van de gezinsrelaties verdiept. Niet alleen de
emotionele bindingen worden versterkt, maar ook de inhoud van die bindingen
verandert in het algemeen de verstandhouding tussen ouders en kinderen. Hoe gaat
dit in zijn werk? Inderdaad zijn de vader en moeder op doordeweekse dagen, op
werkdagen, zeven uur of zelfs acht uur van huis weg en brengen zij hun tijd door in
de maatschappelijke produktie. De kinderen zijn in de loop van die tijd hetzij op
school, hetzij in een internaat, of zij zijn intussen bij andere familieleden. Ze gaan
dikwijls uit of spelen binnen het grondgebied van de zjek. Ouders komen inderdaad
pas 's avonds thuis om samenmet hen te eten, maar hier staat tegenover dat gedurende
de rest van de dag die zij samen doorbrengen - dit is aangetoond door het onderzoek
en geen speculatieve conclusie - dat zij gedurende de uren die zij's avonds samen
doorbrengen, hun best doen om nieuwtjes met elkaar uit te wisselen. De ouders
vertellen hoe het op hun werk gaat. De kinderen vertellen wat er op school is gebeurd.
De ouders proberen als het ware de lessen te controleren. Zij wisselen hun mening
uit over gelezen boeken, over films die zij gezien hebben. Dit is een andere kant van
de zaak. Daardoor wordt de intensiteit van de relaties vergroot, hoewel zij op
werkdagen uiteraard - toch weinig tijd hebben elkaar te zien. Daar staat tegenover
dat op zaterdagen en zondagen - wij hebben twee vrije dagen - een steeds toenemend
aantal gezinnen de tijd met de kinderen doorbrengt. Ze gaan samen op stap, bezoeken
theaters, gaan naar musea, brengen de vakantie samen door. Als we dus over het hele
jaar zouden rekenen, dan komen we tot de conclusie dat de hoeveelheid
gemeenschappelijke tijd in wezen niet korter wordt, en dat de onderlinge relatie
intenser wordt en de emotionele kant van deze relatie sterker wordt.
Bovendien hebben werkende vrouwen meer gezag bij hun kind. Het kind kan nu

bij zo'n vrouw antwoord krijgen op vele maatschappelijke vragen. Tenslotte wordt
de rijkdom van een mens bepaald door zijn rijkdom aan maatschappelijke contacten.
Tweeënzeventig percent van de onderzochte gezinnen brengt nu de zaterdagen en
zondagen of de vakanties met de kinderen door.

Denkt u dat de Sowjet-gezinnen tegen het jaar tweeduizend steeds kleiner zullen
worden? Hoe zal het toekomstige gezin in Rusland eruit gaan zien?
Weet u, het gezin is een zeer specifieke cel. Aan de ene kant wordt het gezin bestuurd
door onze wetgeving, door normen, door tradities, zoals dit ook met andere cellen
van de maatschappij gebeurt. Aan de andere kant heeft het gezin een veel groter
soortelijk gewicht bij relaties, die gebaseerd zijn op emoties, op gevoelens van liefde,
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achting, of op wederzijds begrip. Dit specifieke karakter van het gezin staat het
volgens mij toe van mening te zijn, dat naarmate de maatschappij als geheel en de
mens zelf meer vervolmaakt wordt, naarmate de persoonlijkheid van de mens beter
wordt gevormd, da betekenis van die spontane bindingen gebaseerd op emoties, op
achting en liefde, steeds meer zal groeien, terwijl de betekenis van de normen en
tradities, die in het verleden alle rollen (functies) en relaties op strenge wijze
reglementeerden, zal afnemen. De groei van de beschaving van de mens zal de groei
betekenen van emotionele relaties, van onderling begrip, van onderlinge steun, van
wederzijdse hulp. De realisatie van gemeenschappelijke doeleinden zal eveneens
een grotere betekenis krijgen.
Ten tweede geloof ik dat wij op het ogenblik reeds gedurende een vrij lange tijd

een vermindering van de grootte van gezinnen waarnemen. Op het ogenblik is de
gemiddelde omvang van ons gezin 31/2 persoon, dat wil zeggen: sommige gezinnen
bestaan uit vier personen, andere uit drie. Misschien zal in de toekomst de omvang
van het gezin iets toenemen, want ik geloof dat de behoefte aan kinderen, aan eenheid
met naaste bloedverwanten en aan liefde, ieder jaar meer betekenis zal krijgen, want
naarmate persoonlijke behoeften meer groeien, zal ook de omvang van het gezin iets
groeien. De optimale omvang van een kleine groep is toch wel vijf à zeven personen.
Mijn mening is voorlopig niet op berekeningen gebaseerd, maar op het feit dat de
mens bij toeneming van zijn emotionele beschaving, een toenemende behoefte zal
voelen aan solide, emotionele familiebindingen.

Maar de wereld zal in het jaar tweeduizend wellicht zeven miljard zielen tellen. Hoe
kunnen wij al die mensen voorzien van voedsel en werk?
Ik geloof niet dat de omvang van het gezin aanzienlijk zal toenemen. Een deel van
onze republiek heeft te weinig mensen voor de produktie - daarom geloof ik, dat als
wij dit bevolkingsprobleem uitsluitend binnen de grenzen van ons land zouden
oplossen, er voorlopig geen gevaar voor ons land bestaat van een te grote bevolking.
Bovendien geloof ik niet dat de omvang van families, vooral wat het aantal kinderen
betreft, sterk zal groeien, want door verbetering van de woongelegenheid en het hele
leefklimaat waarnaar wij streven en in verband met een toeneming van de totale
materiële welvaart, zal het aantal families dat niet twee, maar drie generaties omvat,
groter worden. Dat wil zeggen: veel grootvaders en grootmoeders zullen in de
toekomst, als de woonvoorwaarden dat toestaan, naast of in de directe omgeving van
hun kinderen en kleinkinderen blijven wonen. Ook hierdoor zal de omvang van de
familie als zodanig toenemen. Mochten er wat meer kinderen zijn dan éen kind per
gezin, dan zal dat de algemene omvang van het gezin ook niet sterk doen toenemen,
maar zal dat volgens mij wel tot gevolg hebben dat het emotionele peil van het gezin
zal worden verhoogd. Wij hebben republie-
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ken waar per gezin vijf of zes kinderen zijn. Daar zal het aantal kinderen wellicht
iets afnemen. Dit zijn republieken zoals Azerbeidzjan en in het algemeen de
republieken van Midden-Azië en de Kaukasus - de oostelijke republieken. Maar in
delen van de republiek, zoals de Baltische gebieden of in centrale steden zoalsMoskou
en Leningrad, bevindt zich een groot percentage gezinnen met maar éen kind. In
deze republieken en steden zal het aantal kinderen integendeel iets stijgen, en op zo'n
manier wordt het gemiddelde van het gehele land iets genivelleerd, waardoor de
totale omvang niet belangrijk zal toenemen.
In het algemeen zal men hier een progressief proces kunnen waarnemen, omdat

ik er in mijn hart van overtuigd ben dat het emotionele, psychologische en morele
klimaat in dergelijke gezinnen beter zal worden.
Een deel van onze vrouwen, die de daarover handelende romans, waaronder ook

westerse romans gelezen heeft, heeft ons sociologen de volgende vraag gesteld: heeft
zo'n betrekken op grote schaal van de vrouw in de maatschappelijke produktie en in
het maatschappelijke politieke leven geen negatieve invloed op de verhoudingen in
het gezin? Om het antwoord op deze vraag te vinden hebben we dus een sociologisch
onderzoek ingesteld. Dit onderzoek heeft concreet aangetoond dat in de gezinnen,
waarin de vrouw werkzaam is in het maatschappelijke produktieproces en zich
bezighoudt met interessante arbeid, met werk dat inhoud heeft, het emotionele klimaat
beter is. De man staat veel beter tegenover zo'n vrouw. Hij helpt haar meer in het
huishouden of bij de opvoeding van de kinderen, houdt meer rekening met haar
mening en bovendien speelt de vrouw in zulke gezinnen een nieuwe gezinsrol. Niet
alleen, zoals vóor de revolutie, de rol van bediening van het gezin, maar de rollen
van organisatrice in huis, organisatrice van de vrije tijd; de rol van een mens, die
voor het gezin sociaal belangrijke besluiten neemt, die het lot van de kinderen bepaalt,
en meer van zulke zaken. Het resultaat van het inhoudrijke werk buitenshuis heeft
dus geen negatieve invloed op de innerlijke structuur van de gezinsrelaties, maar
vormt integendeel een echt gezinscollectief. Hiervan getuigt het sociologische
materiaal. Dit is bovendien nog niet alles. Er is verder gebleken dat veel geleerden,
en in het bijzonder journalisten, twee begrippen met elkaar verwarren: het begrip
van gezinsgelijkheid en het begrip van de vaderrol. Daarom is een aantal geleerden
van mening, dat alle problemen in het gezin opgelost zullen worden als de man en
de vrouw in het gezin volkomen gelijke rollen zullen vervullen, een gelijke functie
zullen hebben. De man wast de ene luier, de vrouw de andere. De man ruimt de ene
helft van de kamer op, de vrouw de andere. Dit om de zin aan te geven van hetgeen
ik bedoel. Zweedse sociologen hebben zelfs schertsenderwijs het probleem zo gesteld:
‘Kan de vader moeder zijn?’ Zij zijn van mening dat als de vader moeder kan zijn,
dit dan volledige gelijkheid betekent. Wij denken daar anders over. Volgens ons
moet gelijkheid die vorm hebben, dat de vader zijn rol-
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len van vader vervult en vader blijft, terwijl de moeder moeder blijft, maar dat alles
tussen hen geregeld wordt op basis van een verstandige afspraak, van onderlinge
hulp en steun. Als mijn man vandaag meer tijd besteedt aan zijn werk, dan besteedt
hij vandaag minder tijd aan zijn gezin, of omgekeerd. Dat wil zeggen: alles wordt
gebaseerd op wederzijdse hulp, op onderling begrip, en op liefde.
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Sakyo Komatsu

Sakyo Komatsu werd in 1931 in Osaka, Japan geboren Hij studeerde
aanvankelijk Italiaanse literatuur aan de universiteit van Kioto. In 1963
publiceerde hij zijn eerste boek, Chi ni wa Heiwa o (Vrede op aarde). Hij
heeft een vorm van interdisciplinaire benadering tot zijn schrijven
ontwikkeld, wat in 1973 leidde tot de publikatie van een absolute bestseller,
Nihon Chimbotsu (De verzinking van Japan). In dit boek gaat Japan ten
onder aan een reeks aardbevingen en vulkanische uitbarstingen, vergezeld
van vloedgolven. Zoals Richard Halloran in deNew York Times opmerkte,
toonde Komatsu in zijn beschrijving een grondige kennis van geofysica,
hetgeen aan zijn tweedelige boek een griezelige realiteit verleende. Het
boek werd een onmiddellijke bestseller en in zes maanden werden 3.6
miljoen exemplaren verkocht. Ook andere van zijn werken hebben in Japan
invloed gehad, zowel op het publiek als de wetenschappelijke wereld.
Bijvoorbeeld in 1965 Chizu no Shiso (Gedachten over onze landkaart), in
1966 Mirai- zu no Sekai (De vorm van een toekomstige wereld), en in
1972 Chikyu O Kangaeru (Denken over onze aarde).

Mevrouw Gandhi vertelde mij in New Delhi dat zij ondanks alle gepraat over de
ondergang van de wereld, wat de toekomst van de mens betreft in wezen optimistisch
was.
Volgens mij tot op zekere hoogte terecht, omdat de mens het definitieve wapen,

de waterstofbom heeft uitgevonden. In het begin van de Jaren zestig waren de
betrekkingen tussen Amerika en de Sowjet- Unie slecht, maar sinds de uitvinding
van de waterstofbom hebben de grote mogendheden besloten tot overeenstemming
te komen.

Door het dreigende vooruitzicht van een totale vernietiging?
Ik dacht van wel. De grote twee hebben naar wegen gezocht om niet gedwongen te
worden de waterstofbom te gebruiken. Volgens mij zijn zij daar ook in geslaagd.

Maar alleen door een evenwicht, gebaseerd op wederzijdse afschrikking.
Inderdaad. Wij moeten echter bedenken dat men pas naar wegen is gaan zoeken

om vreedzaam naast elkaar te bestaan, toen het voortbestaan van de mensheid door
het enorme vernietigingspotentieel van de grote mogendheden bedreigd werd.

Ligt dit in de menselijke natuur besloten?
Tot op zekere hoogte inderdaad, omdat de mens altijd uiterst naïef tegenover zijn
eigen uitvindingen heeft gestaan. Toen de westerse mens in de zestiende eeuw
ontdekte hoe hij de oceaan over kon varen, gebruikte hij deze pas verworven techniek
om naar andere continenten te varen en nieuwe werelden te ontdekken. Toentertijd
beschikte de westerse mens al over een betrekkelijk machtig wapen: het kanon.
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Ja, en hij gebruikte het om de bewoners van de landen die hij ontdekte aan zich te
onderwerpen; het begin van het kolonialisme.
Precies, Zo veroverde hij bijvoorbeeld het Indische continent. Of bedenkt u zich

maar eens hoeveel Amerikaanse Indianen het slachtoffer zijn geworden van
avonturiers die naar goud kwamen zoeken. Maar langzamerhand werd de westerse
mens door twijfels beslopen, en geleidelijk kwam er een eind aan deze gruwelijke
praktijken. Nu is er dan sprake van een zogenaamde ‘vreedzame coëxistentie’ tussen
Amerika en de Sowjet- Unie. Maar is dit voldoende reden om in navolging van
mevrouw Gandhi optimistisch over de toekomst van de mensheid te zijn? Het lijdt
weinig twijfel dat zich in de toekomst talrijke problemen zullen voordoen. Zo zal er
bijvoorbeeld een tekort aan energiebronnen en delfstoffen ontstaan. De olievoorraden
zullen uitgeput raken. Er zal zich een bevolkingsexplosie voordoen en overal op de
wereld zullen vervuilingsproblemen ontstaan. Deze kwesties zullen ongetwijfeld
veel moeilijker op te lossen zijn dan het probleem van de waterstofbom. Heeft u met
mevrouw Gandhi ook over de bevolkingsexplosie gesproken?

Jazeker. Ik vroeg haar wat zij dacht van de Chinese pogingen om deze kwestie via
autoritaire methoden op te lossen, en zij antwoordde dat zij, als verantwoordelijke
leidster van een democratisch land, onmogelijk kon overwegen haar volk te dwingen
tot geboortebeperkings-maatregelen over te gaan.
In principe heeft zij daar volledig gelijk in. Maar ik geloof niet dat zij erin zal

slagen om India's bevolkingsproblemen op te lossen. Ik ben enigszins op de hoogte
van de bijzondere aspecten van de Indiase samenleving. De Indiase cultuur verschilt
aanzienlijk van de Japanse en de Europese cultuur. Ik heb enkele van hun
honderdzeventig miljoen koeien door de straten zien lopen. Zoals u weet zijn de
koeien in India heilig en leven zij met de mensen samen. Koeien mogen onder geen
enkele voorwaarde als voedsel worden gebruikt.

Dat is inderdaad een enorm verschil met de manier waarop Japanners het leven
benaderen.
Ja, inderdaad. Ik kende zelfs iemand in Benares, een paria, een onaanraakbare,

die zijn laatste voedsel aan zijn koe gaf, terwijl hij letterlijk van honger omkwam.

Wat inspireerde u om uw inmiddels beroemd geworden roman over de ondergang
van Japan te schrijven?
Dat is een lang verhaal. Allereerst moet ik opmerken dat Japan een zeer speciaal land
is. Ik geloof dat het vergeleken met andere Aziatische landen geluk heeft gehad,
omdat het door een brede zeestraat van het vasteland gescheiden wordt. Zelfs het
smalste gedeelte ervan is nog meer dan tweehonderd kilometer breed. Onze
voorouders vielen Japan meer dan duizend jaar geleden binnen. Ons land begon zijn
geschiedenis door zich van het vaste land te isoleren.
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Weet u waar het woord kamikaze vandaan komt? Kamikaze betekent zelfmoord, en
het was de benaming van een speciale soort zelf-moordaanval in een oorlog die wij
eens voerden. Het woord vond zijn ontstaan in de dertiende eeuw toen sterke
Mongoolse legers ons land vanuit zee trachtten binnen te vallen. DeMongoolse vloot
verscheen aan de kust van het eiland Kiushiu. Japanse samoerai verdedigden de
stranden, maar het zag er niet naar uit dat zij stand zouden kunnen houden. Op dat
moment stak er echter een hevige tyfoon op die de Mongoolse legers verhinderde
om op onze westkust te landen. De Japanners noemden deze tyfoon ‘kamikaze,’ en
dit betekent ‘wind van God’. Dergelijke gelukkige voorvallen zijn er in onze
geschiedenis bij tientallen aan te wijzen.
Zoals u weet slaagde de hunnenkoning Atilla er gemakkelijk in om de grenzen

van het Romeinse Rijk te overschrijden en dit leidde tenslotte tot de volksverhuizingen
en de ondergang van het Romeinse Rijk. De invasie van de Mongoolse legers heeft
ook grote veranderingen op de kaart van Eurazië teweeggebracht en tot lange perioden
van oorlog en geweld geleid.
De volkeren van het Enro-Aziatische deel van de wereld zijn getuige geweest van

vele raciale en nationale tragedies, de ondergang van een groot aantal staten, de
verwoesting van steden, de vernietiging van bloeiende talen en culturen, enorme
epidemieën, enzovoort.

Dat brengt ons opnieuw op de motieven die u ertoe gebracht hebben om uw boek
Nippon Thinbotsu (De overstroming van Japan) te schrijven.
Wat ik u zojuist gezegd heb, was het allereerste begin, mijn fundamentele

uitgangspunt. Ik was namelijk vanmening dat Japanners niet voldoende lering hadden
getrokken uit de tragische voorvallen in de geschiedenis van andere delen van de
wereld.
De Japanse geschiedenis heeft over het algemeen een uiterst gelukkig verloop

gehad, tot op het moment dat wij de landen van zuidoost-Azië probeerden te
veroveren. Onze successen waren slechts van zeer korte duur. Wij zagen ons
gedwongen om ons op ons eilandenrijk terug te trekken. Er was in onze geschiedenis
al eens eerder een Japanse dictator geweest, Hide Joshi, die geprobeerd had Korea
binnen te vallen. Hij slaagde er zelfs in om Peking te bereiken, maar zijn onderneming
liep uiteindelijk op niets uit. Japan was in de negentiende eeuw het enige Aziatische
land dat erin slaagde zich te industrialiseren. Wij wisten een moderne natie op te
bouwen en het Japanse volk werd voor kolonialisme en imperialisme behoed.
Hetzelfde gold voor een land als Thailand, maar terwijl Thailand een landbouwstaat,
een rijst producerende natie bleef, bouwde Japan als enige Aziatisch land eenmoderne
industrie op. Een van de oorzaken daarvan was dat Japan zich niet volledig van de
rest van de wereld isoleerde.Wij slaagden erin om ons land voor vreemde veroveraars
te vrijwaren, maar wij wisten wel goederen en produkten van overzee te importeren,
terwijl wij tegelijkertijd van de Chinese kennis en weten-
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schap konden profiteren.
Onze samenleving kwam tot ontwikkeling omdat wij door deze contacten met de

buitenwereld automatisch verrijkt werden.

Maar ik zou nog steeds graag willen weten wat u ertoe bracht om uw boek te
schrijven.
Ik wilde dat Japanners de geschiedenis van andere landen en culturen als hun eigen

tragedie zouden ervaren.
Er zijn zoveel verschillende culturen in de wereld. Neem bijvoorbeeld onze eigen

cultuur, de Japanse samenleving.
De Japanse mentaliteit draagt van nature een gesloten karakter, of liever gezegd:

neigt van nature tot een zekere geslotenheid. Met mijn boek probeerde ik deze
geslotenheid te doorbreken en een gat te boren in de muur die ons land omringt,
zodat Japanners een blik op de buitenwereld konden werpen en een pelgrimstocht
naar de wereld om ons heen konden ondernemen. Dat is het eigenlijke doel van mijn
boek. Ik wilde onze leiders de werkelijke situatie van ons land tonen, Japan zoals
het door de buitenwereld gezien wordt, en daartoe schiep ik een gefingeerde situatie,
namelijk de overstroming van ons land. Hiermee wilde ik een eind maken aan de
supernationalistische gevoelens van het Japanse volk die nog steeds bestaan en die
voortkomen uit het erfdeel van ons verleden.

De overstroming van Japan vormt slechts een inleiding tot de onbestendige
geschiedenis van ons land.

Heeft uw boek de Japanners inderdaad de ogen geopend, zoals u hoopte?
Japanners zien zichzelf nu meer met de ogen van de buitenwereld. Ik probeerde mijn
Japanse lezers ertoe te brengen om andere culturen, andere nationaliteiten en andere
landen ook met andere ogen te bezien.

Het doel van uw boek was dus om Japanners tot een henwaardering van de
verschillende culturen in de wereld te brengen, en het werd prompt een sensatie.
Ja, inderdaad. Jammer genoeg wasmijn boek nog niet klaar. Mijn uitgevers zeiden

dat zij het zo snel mogelijk wilden publiceren, en daarom gaf ik hun vast het eerste
deel, waaraan ik negen jaar gewerkt had.

Er komt dus nog een tweede deel? Wanneer?
Ik weet het nog niet zeker, maar ik hoop over een jaar of twee. Ik geloof echter dat
het tweede deel moeilijker te schrijven zal zijn dan het eerste. Het onderwerp dat ik
erin wil behandelen, zijn de lotgevallen van de Japanners in verschillende delen van
de wereld.

Schrijft u ook artikelen voor een tijdschrift dat de ondergang van de wereld behandelt?
Wat is het doel van dergelijke publikaties?
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Dat weet ik niet precies. Ik ben geen redacteur van het blad Schumatsukara. Er heerst
in Japan een algemeen gevoel van catastrofe.
Eschatologie, de bestudering van catastrofes, is tegenwoordig erg populair. In

sommige opzichten staan Japanners nogal verward tegenover de nieuw verworven,
vroeger nog onbekende ‘welvaartsstaat’. Zij zijn weliswaar wild enthousiast over
onze economische groei, maar ze zijn tegelijkertijd beducht voor een explosie van
onze ‘nieuwe economische machine’, die elke dag sneller schijnt te gaan draaien en
waarop wij steeds minder vat krijgen.
Er wordt dan ook gevreesd dat deze situatie uiteindelijk tot een totale vernietiging

van onze samenleving zal leiden.

Maar gelooft u zelf in deze jongste- dagfilosofie?
Ja. Het is allerminst uitgesloten dat zich vroeg of laat een catastrofe zal voordoen.

Bent u pessimistisch over de toekomst?
Nee.

Dat lijkt met elkaar in tegenspraak.
Het idee van een jongste dag is volgens mij religieus en symbolisch. Het hoeft

niet meteen te betekenen dat wij tot verdwijnen zijn gedoemd. De ontploffing van
ons sociaal- economisch systeem zal leiden tot tragedies als armoede, honger, paniek,
geweld, oproer, anarchisme, enzovoort. In dat geval zouden wij ons gedwongen zien
om naar het economische niveau van voor de Tweede Wereldoorlog terug te keren.
Velen van ons zouden deze rampen echter overleven, en misschien op grond van de
bittere ervaringen tijdens deze tragedies opgedaan, naar een rationeler leefwijze gaan
zoeken.
Ik hoop uiteraard dat een dergelijke ‘economische jongste dag’ vermeden zal

kunnen worden. Daarom bevat mijn boek, als een soort waarschuwing aan onze
samenleving, een beschrijving van onze natuurlijke, nationale en internationale
situatie van buitenaf gezien.

Gelooft u dat het Japanse volk geestelijk voorbereid is op een toekomstige ecologische
of economische catastrofe?
Tot op zekere hoogte wel. Een van de oogmerken van mijn boek was de Japanners
bewuster te maken van de gevaren die onze samenleving bedreigen. Wij maakten
vanuit onze traditie van een landbouw - staat een sprong naar de status van industriële
mogendheid. Het Japanse volk en haar leiders raakten zeer enthousiast over deze pas
verworven macht van het industriële tijdperk. Zij koesterden deze macht als een
baby.
Maar tijdens de Tweede Wereldoorlog maakten wij kennis met de apocalyptische

explosie van Hiroshima en moesten wij zelfs rekening houden met de mogelijkheid
van een totale vernietiging van Japan. Na de oorlog kregen wij een nieuw stuk
speelgoed, economische macht.
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Een zeer gevaarlijk stuk speelgoed.
Inderdaad. Neem bijvoorbeeld het geval van Tokio, inmiddels een van de grootste

steden van de wereld met een inwonertal van ruim twaalf miljoen. Alle nieuwe
moderne gebouwen worden uit glas geconstrueerd. Onze autowegen zijn op niveau's
hoog boven de grond gebouwd en lopen via tunnels onder rivieren door. Wij hebben
een metro en onder de stad ligt een doolhof van winkelstraten. De kantoren van onze
grote ondernemingen liggen in het hart van de stad en overdag werken er op dat
kleine stukje grond meer dan acht miljoen mensen. In de afgelopen twintig jaar is
onze stadsplanning louter en alleen afgestemd op een maximum aan efficiëntie en
een zo hoog mogelijke concentratie van economische activiteit, terwijl er nauwelijks
rekening werd gehouden met preventieve maatregelen om het leven van de gewone
burger te beschermen. Dit aspect is vrijwel geheel verwaarloosd, en dat terwijl het
heel goed mogelijk is dat Tokio en Japan, misschien zelfs wel zeer binnenkort, door
geweldige aardbevingen getroffen zullen worden. Maar de mensen weigeren daar
zelfs maar aan te denken.

Is dat science fiction of zijn dat harde feiten?
Het zijn voorspellingen van onze meest vooraanstaande geologen.

Met andere woorden, een wetenschappelijke voorspelling.
Ja, inderdaad.

U bent van plan om nog meer boeken te schrijven om Japan te helpen zich op het
jaar tweeduizend voor te bereiden?
Men heeft me gevraagd ze te schrijven.

Maar ik hoop niet dat u er weer negen jaar over moet doen.
Nee, ik ook niet. Misschien kunt u mij helpen om de belastingdienst ertoe over te

halen om geen negentig procent van mijn Jaarinkomen te vorderen. Wij hebben
momenteel een progressief belastingstelsel, waarmee niet te spotten valt. Als ik meer
geld overhield, zou ik mij beter op mijn werk kunnen concentreren.

Wat denkt u van de toekomst, met name de komende vijfentwintigtig jaar, speciaal
wat de jongeren betreft?
Zelf ben ik optimistisch. Er zijn uiteraard overal in Japan uiterst cynische
onheilsprofeten te vinden - u hoeft onze kranten en tijdschriften er maar op na te
slaan. Ik geloof echter dat de jongeren meer inzicht zullen hebben in de vraag wat
wij met onze toekomst moeten doen, hoe wij onze reusachtige economische macht
moeten gebruiken en hoe de nationaliteitsproblemen kunnen worden opgelost.

Hoe wij moeten voortbestaan.
Daar komt het uiteindelijk inderdaad op neer. Ik verwacht dat onze jeugd een

belangrijke bijdrage zal leveren bij het scheppen van een nieuwe orde, een nieuwe
wereld van de toekomst.
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Zijn er volgens u tekenen die erop wijzen dat de Japanse jongeren van nu zich op
deze enorme, onvoorstelbaar moeilijke taken voorbereiden?
Volgens mij zijn er inderdaad vele aanwijzingen dat de huidige jeugd van Japan de
oudere generaties verre overtreft, zeker waar het de ontwikkeling naar eenmenselijker
wereld betreft. Zij staan bijvoorbeeld veel realistischer tegenover kwesties als
internationale solidariteit, vrede, geluk en vriendelijkheid tegenover buitenlanders.
Zij lijden niet aan dezelfde hebzucht die de oudere, de ‘gedepriveerde’ generaties
nog steeds kenmerkt. Zij zijn ook niet zo arrogant en discriminerend ten opzichte
van alles wat niet Japans is als hun ouders, die in het imperialistische tijdperk zijn
grootgebracht. Zij zijn wat men noemt de ‘beautiful people’, maar zij hebben vaak
onvoldoende inzicht in de nieuwe groeistadia van de wereld. Soms neigen zij, misleid
als zij zijn, zelfs tot geweld en terrorisme. Ik betreur het zeer dat ons door en door
verouderde onderwijssysteem er niet in geslaagd is om deze ‘beautiful souls’ de
nodige moderne inzichten bij te brengen.

Bent u optimistisch wat Japan en de wereld in het algemeen betreft?
Ik geloof dat de menselijke wijsheid uiteindelijk zal zegevieren, en uit de geesten
van alle mensen omhoog zal stijgen.

U schrijft een boek over Japan dat ten onder gaat, dat in de zee verzinkt, maar in
feite gelooft u dat de menselijke wijsheid omhoog zal stijgen!
(lachend) Ja, zo is het!

Uw volgende boek zou dan kunnen gaan over de wijsheid die in de geest van de
mensen verborgen ligt, en die naar de oppervlakte komt en de mensheid van de
ondergang redt.
Ja, inderdaad. Ik geloof dat mensen veel wijzer zijn danmeestal wordt aangenomen.

In de geschiedenis vallen gemakkelijk talloze voorbeelden vanmenselijke wreedheid,
stupiditeit, agressiviteit en arrogantie aan te wijzen, zoveel dat je wel eens misselijk
of wanhopig over de menselijke natuur wordt. Maar wij moeten ons realiseren dat
het in de eerste plaats de tragedies zijn die onze aandacht trekken. Wanneer wij al
deze tragedies nauwkeurig analyseerden, zouden wij misschien wel tot de ontdekking
komen dat zij voor het grootste deel veroorzaakt zijn door de wederzijdse angst en
het wantrouwen van volkeren met verschillende waarden, gebaseerd op verschillende
culturen, die de wreedheid en agressie die in het individu verscholen liggen aan de
oppervlakte hebben gebracht en de mens soms in een wild dier veranderd hebben.
Maar zelfs wilde dieren leven overal in de wereld in vele verschillende soorten naast
elkaar. De wereld kent uiterst verfijnde systemen die alle wezens in staat stellen om
binnen dezelfde grenzen te leven en onderlinge botsingen te vermijden. Konrad
Lorenz en Nico Tinbergen - in 1973 winnaars van de Nobel-prijs

Willem Oltmans, Grenzen aan de groei (deel 2)



343

- slaagden erin om na langdurige en zorgvuldige waarnemingen het bestaan van deze
subtiele en ongelooflijk delicate systemen aan te tonen.
Een zelfde systeem is uiteraard ook bij demens te vinden. Nauwkeurige bestudering

van de geschiedenis toont aan dat een dergelijk systeem ondanks alle rampen en
tragedies in feite de achtergrond van het menselijk gebeuren vormt. Ik zou zelfs
willen beweren dat vanuit dit perspectief alle tragedies naar het tweede plan gedrongen
worden. Tragedies zijn uiteraard veel sensationeler dan bijzonderheden over een
kalm, rustig en prettig bestaan. Tenslotte is demens bij al zijn pogingen om vreedzaam
naast elkaar te leven en verschillende uitgangspunten met elkaar te verzoenen, er
ondanks alle tijdelijke mislukkingen tot op zekere hoogte in geslaagd, om de
betrekkingen tussen de verschillende rassen en culturen een harmonischer karakter
te geven dan voorheen het geval was.
Tenslotte ontwikkelt de homo sapiens zich ondanks vele klimaatsveranderingen,

grote oorlogen, epidemieën en ontelbare culturele conflicten steeds verder.Momenteel
bestaan er zo'n honderdvijftig naties op aarde die elk een aparte cultuur en een aparte
etnische groepering vertegenwoordigen. Dit vormt wel het beste bewijs van de
intrinsieke kwaliteiten van de mens. Dat neemt uiteraard niet weg dat de huidige
toestand verre van volmaakt is. Er zijn nog steeds vele conflicten en problemen, die
van min of meer ernstige aard kunnen zijn. Voor een deel kunnen zij ongetwijfeld
binnen afzienbare tijd worden opgelost, maar er zijn ook problemen die in de toekomst
misschien wel het voortbestaan van de mens zullen gaan bedreigen, zoals de
bevolkingsexplosie, het voedseltekort, het relatieve gebrek aan natuurlijke
hulpbronnen, de vervuiling, oorlogen, de uitbreiding van enorme oorlogspotentiëlen,
de historisch bepaalde haat tussen verschillende stammen en culturen, de ongelijke
verdeling van de welvaart, enzovoort. He moet helaas toegeven dat de
verschrikkelijkste tragedies in de geschiedenis van de mensheid misschien nog wel
in het verschiet liggen. Soms lijkt een allesvernietigende catastrofe zelfs alleen nog
maar een kwestie van tijd. Maar ondanks dat geloof ik, dat ook wanneer zich een
dergelijke ‘jongste dag’ mocht voordoen, een deel van de mensheid zal blijven
voortbestaan en op grond van de reusachtige tragedies die zich zouden hebben
afgespeeld, een redelijker wereld zal opbouwen dan wij tot dusver gezien hebben.
Ik ben geen profeet, en ik geloof dan ook niet dat er aan mijn voorspellingen al te
veel waarde moet worden gehecht. Ik zou ook niet graag de gemoedsrust van de
doorsnee mens willen verstoren door het oproepen van apocalyptische visioenen. Ik
ben evenmin iemand die met een beschuldigende vinger naar de huidige samenleving
zou willen wijzen. Maar het is volgens mij van het allergrootste belang dat de
oververhitte agressieve gevoelens in onze samenleving tot bedaren worden gebracht.
Al dat geschreeuw, al die dreigementen dragen er alleen maar toe bij om de gevoelens
van onrust en onveiligheid van de mensen te bestendigen. Dat is dan ook de reden
waarom ik mijn ge-
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zichtspunten in de vorm van science fiction aan het publiek presenteer. Ik roep een
niet geheel ondenkbaar soort nachtmerrie op, en hoop dat dit rampzalig visioen door
mijn lezers als een waarschuwing wordt gezien en er in ieder geval toe zal leiden dat
zij zich bewust worden van de noodzaak om onze samenleving en de positie van
onze natie opnieuw te bezien.
Ik wil absoluut niet beweren dat een catastrofe in Japan onafwendbaar zou zijn.

Ik bespeur alleen maar een aantal sinistere symptomen die volgens mij op de
mogelijkheid zouden kunnen wijzen, dat onze samenleving door voortdurend grotere
en directere gevaren, bedreigd wordt.
Mocht een apocalyptische ramp toch onafwendbaar zijn, dan hoop ik in ieder geval

dat ik ertoe kan bijdragen om de effecten ervan te verzachten. Al zou ik met mijn
armzalige capaciteiten en door mijn armzalige geschriften maar éen ‘beautifiil soul’,
éen mens met moed, opofferingsgezindheid en bescheidenheid het leven kunnen
redden. Ik geloof niet dat ik voldoende duidelijk kan maken waarom ik zowel
optimistisch als pessimistisch ben. Ik hoop alleen, dat de lezer misschien intuïtief
kan aanvoelen wat ik heb willen zeggen.
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Romesh Thapar

Romesh Thapar werd in 1921 in India geboren. Hij is reeds 25 jaar in de
journalistiekwerkzaam.Naast het directeurschap van het India International
Centre in NewDelhi is hij uitgever en hoofdredacteur van het Indiase blad
Seminar, een maandelijks verschijnend symposium over internationale
zaken. Hij leidde de Indiase delegatie naar de U.N.E.S.C.O-vergaderingen
van 1966 en 1972. Collega Thapar is een actief lid van de Club van Rome
en woont reeds geruime tijd de vergaderingen van dit gezelschap bij,
waarbij hij steeds opvalt vanwege zijn levendige en provocatieve bijdragen
tot de discussies.

Vooral in de ontwikkelingslanden zijn er critici die de Club van Rome ervan
beschuldigen al te zeer een club van rijke mensen te zijn. Uit sommige van de
opmerkingen die u gemaakt hebt, krijg ik de indruk dat u daar éen van bent.
Ik wil het werk van de Club van Rome allerminst kleineren. Ik vind dat iedereen

die een serieuze poging onderneemt om de wereld bewuster te maken van de
problemen die zich in de toekomst waarschijnlijk zullen voordoen, alleen maar
aanmoediging verdient. Wij zijn allemaal kinderen van tweeduizend jaar
conditionering, en hebben over't algemeen neiging om volgens vaste patronen te
denken.
Het is tegen deze achtergrond dat de elite het Rapport van de Club van Rome leest.

In het deel van de wereld waar ik vandaan kom, en waar twee derden van demensheid
leeft, krijgt men bij het boren over deze studie het gevoel dat een troep intellectuelen
de ontwikkelingslanden in dezelfde toestand wil houden als waarin zij op 't ogenblik
verkeren. Een dergelijke houding wordt als neokolonialistisch gezien. Er is groei en
groei. Wat zou er gebeuren wanneer wij, de achtergebleven twee derden van de
wereld, zouden proberen een tweede Amerika te worden?
Wat is Amerika? Wat is Europa? Wat is de welvaartsstaat? Volgens ons alleen

maar een wereld die aan de oppervlakte over veel luxe, comfort en dergelijke beschikt,
maar die diep daaronder crisis-lagen bevat. Het welvarende deel van de wereld leeft
onder voortdurende spanning. Als dit soort welvaart, dit soort ontwikkeling ons ook
dergelijke problemen brengt - zoals die bijvoorbeeld in het druggebruik en de
bloemenkinderen tot uiting komen - staan ons nog grote moeilijkheden te wachten.
Wanneer wij terugkijken op de grote beschavingen die de wereld heeft

voortgebracht, komen we tot de ontdekking dat de grootste bloei vergezeld ging van
eenvoud, soberheid, discipline en creativiteit. Zij beleefden perioden van neergang
toen zij al te verfijnd en gecompliceerd werden.

Een doodlopende weg.
Ja, vulgariteit, overmatig verbruik van enorme hoeveelheden hulpbronnen zonder

doel of zonder uitgesproken doel. Dit is de alarme-
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rende situatie die een bezoeker uit Azië in het welvarende deel van de wereld aantreft.
De kern van het probleem is dat we werkelijk éen wereld zijn geworden. Het is

niet meer mogelijk om lang in afzondering te leven. China moest zichzelf isoleren.
Mao kon het zich niet veroorloven om in de voetsporen van de Sowjet-Unie te treden.
Hij kon niet toelaten dat China eveneens ‘verburgerlijkte’, omdat dat het einde van
zijn socialistische experiment zou zijn geweest. Voor de Sowjet-Unie lagen de zaken
anders. Dit land beschikt over een betrekkelijk kleine bevolking in een vrijwel
onmetelijk gebied. Daarom was de Sowjet-Unie in staat om te zeggen dat zij de
Verenigde Staten eens zou overtreffen.
Maar dit was niet in overeenstemming met de socialistische droom. De

socialistische droom was het scheppen van een nieuwe mens. Een mens die geen
slaaf van de machine zou zijn, een mens die de machine zou beheersen en haar voor
het algemeen welzijn zou laten werken.
Volgens ons doet het welvarende deel van de wereld geen werkelijke poging om

dit soort problemen te begrijpen. ‘Laten we niet meer groeien,’ zeggen de rijke landen
plotseling. En de Derde Wereld dan? De heersende elite van de onderontwikkelde
landen slaat een blik op de geïndustrialiseerde mogendheden en zegt: ‘Zo willen wij
ook worden. Wij willen ook auto's. Wij willen luxe. Wij willen leven zoals ons in
de geïllustreerde weekbladen wordt voorgeschoteld. Dat is de weg die wij ook zullen
inslaan.’ Elementen van dit denken kunnen overal in de Derde Wereld worden
aangetroffen... zelfs in China. Ik hoorde laatst dat een buitenlander die China bezocht
tegen een functionaris opmerkte: ‘Wat prettig dat er in Sjang-hai zo weinig auto's
rijden.’ Zijn Chinese gastheer hulde zich in een grimmig zwijgen. Waarschijnlijk
droomt ook hij van de dag dat de straten van Sjanghai vol auto's zullen zijn.
Volgens mij moeten wij onze maatschappij, de wereldmaatschappij, allereerst

disciplineren op de gebieden waar wij het rijkst zijn. Ook in een land, een clan, een
familie, disciplineer je eerst de rijkste, de overdadigste elementen om zodoende tot
een gezonde vorm van gelijkheid te komen. De reorganisatie van de wereld moet op
dezelfde wijze aangepakt worden. Als de Club van Rome zichzelf werkelijk uit volle
overtuiging ten taak stelt om een bijdrage tot de planning van onze toekomst te
leveren, moet zij de rijke landen allereerst proberen duidelijk te maken dat welvaart
een grens heeft, en dat alles daarbuiten verkwisting is. Ik geloof dat de Club van
Rome dit inderdaad ook stelt. Maar zodra een dergelijke grens wordt vastgesteld,
krijgen de mensen onmiddellijk het gevoel dat zij aan banden worden gelegd, dat zij
in een keurslijf worden gedrongen en verhinderd worden om nog verder te groeien.
Dit is onzin, omdat ook, in een gestabiliseerde maatschappij het welzijn verhoogd
kan worden. Hulpbronnen en inspanningen dienen in dat geval echter niet voor
kwantitatieve, maar voor kwalitatieve verbetering.
Ik geloof dat de Club van Rome in feite een nieuwe benadering
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nodig heeft, namelijk: grenzen aan de verspilling! In plaats van onrust te zaaien zou
de Club iedereen, zowel in de geïndustrialiseerde als in de onderontwikkelde wereld,
bewust moeten maken van de enorme verspilling die aan ons doen en laten inherent
is. Er is verspilling op elk gebied: ruimte, voedsel, water, kleding... noem maar op.
Zelfs bij het produceren van baby's kun je van verspilling spreken. Een aanpak als
grenzen aan de verspilling zou wat het werk van de Club van Rome betreft, zeer
goed een nieuwe fase kunnen inluiden, omdat een dergelijk project niet aan rijke of
arme landen gebonden zou zijn. Dit is een noodzakelijke voorwaarde voor de Club
van Rome, omdat zij anders eindigt waarmee zij is begonnen: met een rapport en
met computers.

Het voornaamste probleem waarmee de Club geconfronteerd wordt, is hoe
laboratoriumresultaten in praktische acties kunnen worden omgezet.
‘Grenzen aan de verspilling’ zou actie betekenen. Het aardige is dat de Japanners

er tijdens het symposium in Tokio in 1973 speciaal op hebben aangedrongen. Ook
de Poolse, Zuidamerikaanse en Afrikaanse afgevaardigden hebben dit punt meerdere
malen naar voren gebracht. Van ‘grenzen aan de groei’ zouden we kunnen komen
tot ‘grenzen aan de verspilling’, en tenslotte tot ‘grenzen aan de begerigheid’. Als
we dat punt bereiken, zouden we werkelijk beschaafd kunnen worden, omdat we ons
dan niet meer zouden belasten met de enorme overtollige opsmuk die de welvarende
superstructuur van op 't ogenblik met zich mee brengt. Dan zouden we een leven
kunnen leiden dat inderdaad ook voldoening schept, zodat het individu werkelijk
vrij kan zijn en zijn tijd niet meer hoeft te verspillen met het najagen van dingen die
hij eigenlijk niet nodig heeft. We zullen hier in vrijheid toe moeten besluiten. Doen
we dat niet -

-dan zal de wereld haar problemen op autoritaire wijze oplossen.
In een wereld vol verspilling - en vol van overbodig gepraat, laten we dat niet

vergeten - zou India bijvoorbeeld geen open maatschappij kunnen blijven. India kan
er alleen in slagen een democratische bevolking te motiveren, wanneer de rijkere
landen deze perspectieven inzien en ernaar handelen. Anders zullen wij in India
vroeg of laat de grenzen moeten sluiten om ons land van dergelijke normen van
verkwisting te vrijwaren. Hoe zou ons volk anders in leven kunnen blijven? In het
Jaar tweeduizend zal het bevolkingsaantal van China en India samen de
twee-miljardgrens gepasseerd zijn. Dat is een gegeven dat we nooit uit het oogmogen
verliezen.

Ja, en terwijl de ene maatschappij op basis van strikte regels gereglementeerd werd,
ontwikkelde de andere zich bijna in volledige vrijheid.
Weet u, elke maatschappij heeft haar eigen kenmerken. China bezit bijvoorbeeld

een collectief bewustzijn.
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Werkelijk?
Zeker. De Chinezen hebben dat altijd al gehad. De Chinese samenleving is volgens
mij een collectieve samenleving. Chinezen kunnen uitstekend samenwerken. Wij
Indiërs hebben altijd eerder neiging tot individualisme gehad. Altijd. Het hindoeïsme
predikt individuele verlossing, geen collectieve verlossing. En honderdvijftig jaar
koloniale heerschappij heeft dit individualisme zelfs nog sterker benadrukt, omdat
de Britten uitermate klassenbewust waren. Met andere woorden: boven op het
kastensysteem en het individuele streven naar verlossing, kwamen de Britten met
hun klassenbewustzijn. De Japanners noemen de Indiërs de Engelsen van Azië, en
in vele opzichten hebben zij daarin gelijk!
China is een min of meer mononationale maatschappij, en beschikt in feite slechts

over éen cultuur. India is eenmulticulturelemaatschappij. De communisten gebruiken
daarvoor de termmultinationaal, en volgens mij met recht. Het is heel goed mogelijk
dat de Indiase federatie de komende tien jaar in meerdere staten uiteen zal vallen.
De Indiase federatie is rijk, maar moet in een aantal eenheden gesplitst worden om
nog gezonder te kunnen worden. Er zijn misschienmaar weinig Indiërs die dit zouden
willen onderschrijven, maar dit is een punt waar ik absoluut van overtuigd ben.
Onlangs werd in ons tijdschrift Seminar voorgesteld om India in een federatie van
achtenvijftig staten om te vormen. Wij moeten decentraliseren; dat is in
overeenstemmingmet de waardigheid van demens. Naar mijnmening experimenteert
India met een vorm van politieke federatie, waarmee zij alle andere gebieden ver
vooruit is. Wij worden nu al geconfronteerd met de politieke uitdaging die in de
toekomst ook aan andere gebieden gesteld zal worden. India is in feite een gebied
als Europa. Het bezit éen leider, een minister-president, en éen regering die het hele
gebied bestuurt.
In dit opzicht zijn er grote verschillen tussen China en India. Ondanks dat ben ik

van mening dat wij meer nadruk op discipline en collectieve actie moeten leggen,
terwijl China daarentegen meer aandacht aan individualisme zal moeten besteden,
omdat zijn rijke traditie anders onder het gewicht van al die rode boekjes verpletterd
dreigt te worden.

U heeft eens gezegd - op een U.N.E.S.C.O.-conferentie in 1966 - dat de meeste modellen
die het leven en gedrag van de mens in de toekomst bestuderen, mank gingen aan
de wens om de normen waarmee wij vertrouwd zijn grotendeels te handhaven. Geldt
dit niet in het bijzonder voor de ontwikkelingslanden?
De levensstijl van de rijke landen is op zo'n grote schaal door de massamedia
gepropageerd, dat hij bijna synoniem wordt geacht met een beschaafd bestaan. Met
andere woorden: een leven van verkwisting, de voortdurende hang naar dingen die
wij in feite niet nodig hebben. Dat is de grote god van deze tijd geworden. De elite
in de ontwikkelingslanden neemt deze levensstijl over, en raakt hierdoor van
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het eigen volk vervreemd. Het logische resultaat hiervan is dat de bevolking van de
ontwikkelingslanden er eveneens toe gebracht wordt om aanspraak te maken op deze
levensstijl, waarvoor de benodigde middelen ontbreken. Deze verkwistende manier
van leven moet op wereldomvattend niveau bestreden en uitgebannen worden. Naar
mijn mening is de eerste taak waarvoor wij staan, de vraag hoe de rijke landen
beteugeld kunnen worden. Gebeurt dat niet, dan kan de valse god van de welvaart
niet van zijn troon worden gestoten. Dit is onze voornaamste opdracht, die overigens
allerlei ingewikkelde psychologische aspecten heeft. Het negeren van deze kwestie
kan hoogst gevaarlijk zijn.

Enkele jaren voor de Club van Rome dit deed heeft u reeds vastgesteld ‘dat de wereld
juist door het proces van groei in verschillende sectoren verdeeld werd’. U wees er
toen ook op dat de kloof tussen arm en rijk op onaanvaardbare wijze verbreed zou
worden, en voegde daaraan toe: ‘Ik huiver bij de gedachte welke invloed dit besef
op het Aziatische en Afrikaanse bewustzijn kan hebben als er geen alternatieven
ontwikkeld worden.’ Zijn de oliecrisis en de gebeurtenissen in het Midden-Oosten
reeds een voorbode hiervan?
Afgezien van de vraag welke manipulaties bij de oliecrisis een rol hebben gespeeld,
staat het zonder meer vast dat wij ons bewust zijn geworden van het discriminerende
prijssysteem waarop de welvaart van de rijke landen gebaseerd is. Onze wereld is
verdeeld in twee scherp gescheiden categorieën: die van de arme en die van de rijke
landen. Zoals altijd is het arme deel van de wereld verreweg het grootst. De onrust
in deze gebieden neemt steeds meer toe. Tenzij wij tot een voor beide partijen
bevredigende regeling van de prijzen van grondstoffen en afgewerkte produkten
komen, zal de exploitatie van twee derden van de wereldbevolking op velerlei wijze
blijven voortduren. De oliesituatie zal het deel van de arme landen dat over belangrijke
grondstoffenreserves beschikt doen inzien, dat de rijke en machtige mogendheden
vernederd kunnen worden.Maar wanneer de kloof tussen arm en rijk onaanvaardbaar
breed wordt en wanneer de huidige economische wanverhoudingen tussen de
verschillende landen blijven bestaan, zullen de arme naties logischerwijze naar andere
wapens zoeken. Zodra deze fase van massale frustratie bereikt wordt, is vanaf dat
moment alles mogelijk. Belangrijk is echter dat de wetenschappelijke en
technologische revolutie een ingebouwd springeffect heeft. Dat wil zeggen dat de
landen die in weten-schappelijk en technologisch opzicht hoog ontwikkeld zijn, zich
steeds sneller zullen ontwikkelen. De uitdaging waarmee onze wereld op 't ogenblik
geconfronteerd wordt, is dat zij zich rekenschap moet geven van dit speciale aspect
van de kloof tussen arm en rijk - en er met alle kracht toe moet bijdragen dat deze
kloof gedicht wordt, wat alleen mogelijk is als de ‘welvaart’ van zijn overbodige
elementen ontdaan kan worden.
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Tissa Wijeyeratne

Ambassadeur Tissa Wijeyeratne werd op 17 februari 1923 op Ceylon
geboren. Hij studeerde aan het Royal College in Colombo en in Cambridge,
waar hij promoveerde in de Rechtswetenschappen. Hij woonde twaalf
jaren in Europa waar hij actief was in studentenorganisaties alvorens naar
Ceylon, het tegenwoordige Sri Lanka, terug te keren. Aanvankelijk sloot
hij zich aan bij communistische jeugdorganisaties in zijn vaderland en
vestigde zich als advocaat. In 1964 trad hij toe tot de Vrijheidspartij, het
socialistische front dat werd gevormd door Madame Sirimavo
Bandaranaike, de huidige premier van Sri Lanka. Hij werd lid van het
centrale comité. Na de verkiezingsoverwinning van het verenigde linkse
front onder Madame Bandaranaike in 1970 werd Tissa benoemd tot
ambassadeur in Parijs en Bern. In 1974 keerde hij naar Colombo terug om
de post van minister van Buitenlandse Zaken te gaan vervullen. De auteur
ontmoette ambassadeur Tissa bijMadameDewi Sukarno te Parijs en raakte
bevriend met hem. In april 1974 kwam Tissa Wijeyeratne op uitnodiging
van de auteur naar Nederland en gaf een lezing voor het StudiumGenerale
van de Erasmus-universiteit in Rotterdam.1

Over uw afkomst: is het waar dat u van goede familie bent en dat uw vader, Sir Edwin
Wijeyeratne, een van de meest eminente consenvatieve politici van Sri Lanka was?
Mijn vader was advocaat en is in de politiek gegaan. Hij was lid van wat toen werd
genoemd het Ceylonese Nationale Congres. Vervolgens werd hij voorzitter. Hij nam
zitting in het parlement. Hij is een keer, toen hij senator was, minister van
Binnenlandse Zaken en Agrarische Ontwikkeling geweest. Later werd hij actief leider
van de Senaat en nog later hoge commissaris van Ceylon in Londen. Tenslotte werd
hij hoge commissaris van Ceylon in New Delhi. Daardoor heb ik vanaf mijn prille
jeugd een vrij gemakkelijk leventje gehad, ook financieel gesproken. Dit had enigszins
een verderfelijke invloed op mij, want ik was niet zo geïnteresseerd in mijn onderwijs
als ik had moeten zijn. Toen ik echter naar Londen ging, kwam ik in aanraking met
een grote groep Indiase studenten die zich allemaal heel bewust waren van de strijd
tegen het imperialisme. Door hen kwam ik in contact met de marxistische literatuur.
Na enige tijd, waarin ik diep over deze dingen heb nagedacht, sloot ik me, samen
met mijn Indiase collega's, aan bij de studentenafdeling van de Engelse
communistische partij. Ik was in de gelegenheid de meeste Oost-europese landen te
bezoeken. Ik ben ook in de Sowjet-Unie geweest. Tweemaal heb ik China bezocht
en de eerste keer had dit een stimulerende uitwerking op mijn leven en mijn
opvattingen.

Maar u ging naar Londen met de bedoeling om te studeren?
Ja. Vreemd genoeg was het de gewoonte van de gegoede families

1 Een interview met ambassadeur Tissa Wijeyeratne verscheen op 13 april 1974 in de
N.R.C.-Handelsblad, geschreven door Frits Schaling.
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in mijn land - die natuurlijk erg koloniaal georiënteerd waren - om hun kinderen voor
een opvoeding naar Engeland te sturen. Het was een van de geaccepteerde normen,
dat je een heer werd als je je Engels op de goede manier uitsprak, je de sociale
waarden en manieren van een Engelsman verwierf en terugkeerde naar de tropen
met de bedoeling te proberen, jezelf zoveel mogelijk te vormen naar de regels van
de heersende klasse. Door eenmerkwaardige paradox heb ik leren paardrijden, hoewel
er in Sri Lanka maar heel weinig paarden zijn. Ik spreek bijna vlekkeloos Engels -
een taal die door 90% van mijn volk zelfs niet begrepen wordt. Ik werd op hoog
niveau geïntroduceerd in de Engelse society, die probeerde mij te maken tot een
waardig lid van de heersende klasse in mijn eigen land, precies zoals ze dat deden
met hun eigen kinderen. De bedoeling was dat we ons allemaal zouden ontpoppen
als kleine bruine Lord Fonteroys. Dat al deze pogingen hebben gefaald, ondanks het
feit dat ik twaalf jaar lang in Europa heb gestudeerd, is tot op zekere hoogte een
bewijs van het succes van de anti-imperialistische strijd in Azië, waarvan we de
idealen en opvattingen hebben leren waarderen.

Welk psychologisch effect zou de tijd, die u in Europa hebt doorgebracht, kunnen
hebben gehad?
Merkwaardigerwijs woedt er in mijn binnenste voortdurend een strijd. Soms vind ik
het leven gemakkelijk. Er zijn zelfs ogenblikken waarop ik eraan toegeef. Als ik naar
een polowedstrijd kijk kan ik volop genieten van de adembenemende schoonheid
van een paard in beweging. Maar dan word ik plotseling overvallen door afgrijzen,
en gaan mijn gedachten uit naar het aangrijpende dilemma van de verarmde boeren
in Azië, die niet alleen niet kunnen genieten van de aanblik van een paard in beweging,
maar zelfs niet genoeg voedsel hebben om éen week te kunnen leven en bovendien
nog drie of vier kinderen moeten voeden. Dit schuldcomplex draag ik als het ware
altijd als een strijd met me mee. Ik weet dat hetzelfde gezegd kan worden van de
meeste van mijn collega's, die lange tijd in Europa hebben doorgebracht en die zijn
teruggekeerd naar de politiek in Azië of Afrika. Als we elkaar tegenkomen hebben
we vaak lange gesprekken over deze persoonlijke kant van ons leven, en vragen we
ons af in hoeverre we onszelf er voortdurend aan moeten herinneren, dat onze
belangrijkste verplichtingen liggen bij de vijfennegentig procent boeren die we in
onze respectievelijke landen hebben achtergelaten. Helemaal in tegenstelling daarmee
is het gemakkelijke leventje dat je, in de context van de taak die je nu vervult, in
Europa leidt.

Bijvoorbeeld als ambassadeur van Sri Lanka in Parijs?
Ik verdeel mijn leven hier in twee stukken. Het eerste bestaat uit het politieke deel
van het werk als ambassadeur, en ten tweede moet er een aanzienlijke hoeveelheid
economische arbeid worden verricht. Dat vind ik een stimulerende intellectuele
uitdaging. Bovendien is Parijs een venster dat niet alleen uitzicht biedt op Europa,
maar

Willem Oltmans, Grenzen aan de groei (deel 2)



352

bijna op de hele wereld. Hier, vanuit Parijs, bestudeer je heel Europa. Van hieruit
begrijp je de Atlantische Gemeenschap. Parijs voert namens Europa het woord voor
de heleMediterranée. Door het Parijse venster kun je bij de Sowjet-Unie binnenkijken.
En jullie Europeanen hebben vanuit Parijs een goede kijk op het Verre Oosten en
Mao. In bepaald opzicht is Parijs nog steeds het voornaamste zenuwcentrum van de
politiek.

En uw sociale leven hier?
Wat dat betreft biedt mijn baan vele voordelen, en de paar jaar hier zijn uit dat oogpunt
bezien fascinerend geweest: om bijvoorbeeld demogelijkheid te hebben een discussie
te voeren met Huang Cheng (nu Chinees ambassadeur inWashington), met Madame
Binh, met een schoonheid als breekbaar porselein maar in de politiek hard als graniet,
of met een politieke vluchteling als de buitengewoon intelligente Madame Dewi
Sukarno. Maar afgezien van zulke fascinerende ontmoetingen moet je meedraaien
in de saaie, vermoeiende tredmolen van het sociale leven in de diplomatieke dienst,
waar van je wordt verwacht dat je onophoudelijk praat, steeds maar doorkletst over
een groot aantal onbelangrijke onderwerpen, tegen een voortdurende stroommensen.
Misschien vond ik dit de eerste drie maanden wel aardig, omdat iedereen nieuw voor
me was en ik soms het gevoel had dat de bladzijden van Time Magazine, de Soviet
News of de Peking Review vlak voor mijn neus tot leven waren gekomen. Volkomen
onverwachts kwam je tot de ontdekking dat je op de begrafenis van Charles de Gaulle
met Richard Nixon stond te praten, of later, bij andere gelegenheden, met Haile
Selassie, Madame Gandhi, de koningin der Nederlanden, koning Feisal of de keizer
van Japan. Als ik geen ambassadeur was geweest, zou ik al deze gelegenheden niet
hebben gehad. Maar te midden van dit alles heb ik altijd gehunkerd naar het leven
van een full-time politieke activist op het platteland van mijn thuiseiland. Dat heeft
me hier erg rusteloos gemaakt.

Om naar Azië terug te keren: de maoïstische gedachte legt de nadruk op sociale
tegenstellingen als een grote kracht in een voortgaande revolutie.
De mens is altijd bezig zichzelf te bevrijden van zijn vergissingen of, van zijn

sociale contacten. Iemand die beweert dat hij socialist is moet zichzelf voortdurend
ontdoen van zijn idealen en opvattingen als middenstander, niet-arbeider en niet-boer.
Hij moet zijn ideologische beschouwingen voortdurend testen in de smeltkroes van
een meedogenloze discipline. In de Sowjet-Unie is dit misschien gebeurd in de
vroegste stadia van de omwenteling, maar toen was er daar misschien eerder sprake
van een opstand dan van een revolutie. In Rusland werd de macht snel overgenomen.
Naar mijn mening is het resultaat daarvan dat de ware, echte communistische partij
van de Sowjet-Unie pas na de revolutie werd geboren.
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En China?
In China heeft het Rode Leger, dat communistisch was, de revolutie gesmeed en is
nu bezig aan de opbouw van een communistischemaatschappij. Ik zou daaromwillen
stellen dat er in de Sowjet-Unie een verstarring is opgetreden van de bureaucratie
die werd gevolgd door corruptie aan de top. Het zou in Peking bijvoorbeeld niet
mogelijk zijn dat Mao een super-Cadillac de luxe cadeau kreeg van Richard Nixon.1

Voor ons, Aziaten, zijn dit soort dingen symbolisch voor de sociale standaarden van
de heersende elite van een bepaald land. Als je communist bent wortel je in een
proletarische en agrarische gemeenschap. Als je geen communist bent
vertegenwoordig je bepaalde andere belangen. Ik wil hiermee niet expliciet stellen
dat de Sowjet-revolutie door de Sowjet-Unie helemaal is verraden; maar het is
duidelijk dat de rottende bureaucratie er een macht bezit die niet wordt beteugeld
door kritiek of zelfkritiek.

Is deze ontwikkeling ook van toepassing op China?
Nee. Integendeel, ik geloof dat Mao deze voortdurende revolutie handhaaft om het
kader van de communistische partij te zuiveren. Maar misschien zal zelfs de Chinese
communistische partij in moeilijkheden komen omdat dezelfde figuren, eindeloos
lang lid blijven van het Centrale Comité van de communistische partij. Dezelfde
mensen blijven eeuwig lid van het politieke bureau. Op die manier wordt er een
aristocratie geschapen. Op het ogenblik dat dit gebeurt zullen de mensen die buiten
dit charmante kringetje staan een beetje bang worden om kritiek te oefenen.
Misschien herinnert u zich het verhaal van Nikita Khrushchev toen hij zijn rapport

over destalinisatie voorlas aan het Congres van de Sowjet-partij. In het publiek was
er iemand die hardop zei: ‘Als Stalin dat allemaal gedaan heeft, wat deden jullie dan
in die tijd?’ Er viel een verpletterende stilte. Khrushchev stond op en vroeg: ‘Wie
heeft die vraag gesteld?’ Er kwam geen antwoord. Toen zei hij: ‘Nou, wij deden
precies hetzelfde wat u nu doet...’

Wat is voor deze situatie uw oplossing?
Tenzij er een situatie ontstaat waardoor de leden van het Centrale Comité van een
communistische partij niet langer dan voor een bepaalde periode zitting mogen
hebben (zeg vijf of zeven jaar, hoe

1 Naar de mening van de auteur was het typerend voor de sfeer van het hoofdkwartier van de
Verenigde Naties in New York, dat zodra de Volksrepubliek China tot de Verenigde Naties
was toegelaten, de permanente afgevaardigde ervoor zorgde dat hij een Cadillac met
airconditioning kreeg, het klassieke statussymbool van alle topdiplomaten in New York,
zelfs van diegenen die de armste enminst welvarende landen vertegenwoordigen. Alle zorgen
zij ervoor dat hun regering de allergrootste limousines financiert die in de Verenigde Staten
te krijgen zijn. Liefst auto's die minstens de vergelijking kunnen doorstaan met automobielen
die door het Witte Huis gebruikt worden.
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lang doet niet ter zake) waarna er vers bloed moet instromen, zult u in al deze landen
de langzame corrumperende invloed van de macht aantreffen die doorsijpelt in de
breinen en de gewoonten van de mensen in de Centrale Comités. Aan de ene kant
zien we de toewijding aan en de uitvoering van een ideologie. Aan de andere kant
worden we geconfronteerd met de realiteit van een ongecontroleerd gebruik van
macht. Er moet een socialistische oplossing voor worden gevonden die ergens in het
midden ligt, want het marxisme is naar mijn idee nu pantheïstisch van aard geworden.

Wat bedoelt u daarmee?
In de tijd dat we nog studeerden was er maar éen Stalin, die Marx en Lenin
interpreteerde en éen communistische ‘moeder’-partij. Toen ontstond, net als in de
rooms-katholieke kerk, het schisma.Mao's interpretatie van het marxisme is absoluut
de juiste, maar alléen voor China. Tito's interpretatie is absoluut de juiste, uitsluitend
voor Joegoslavië. Hetzelfde geldt voor Cuba. Castro's interpretatie van het marxisme
is juist, maar beperkt tot Cuba. Op dezelfde manier is Brezhnev's interpretatie van
het marxisme juist, maar voor de Sowjet-Unie. Nu kennen we de stelling van Togliatti
van het polycentralisme. Het is net alsof er vele engelen zijn die allen pretenderen
dat hun eigen interpretatie van uw christelijke bijbel de enig juiste is.

Zoals we in de wereld vele variaties op het thema ‘democratie’ kunnen waarnemen.
Vindt u dat een systeem waarin de bevolking iedere vier jaar een nieuwe groep
politici kiest - in principe nieuw, bedoel ik - gezonder zou zijn dan een toestand
waarin een centraal comité van een politieke partij bestaat uit een kliek mensen die
er altijd al in hebben gezeten?
U en ik, die zijn groot geworden aan de bron van een Europees intellectueel milieu,
hebben de neiging te denken dat het begrip democratie wil zeggen: parlementaire
democratie en het recht van een individu om zijn stem uit te brengen. Dat is natuurlijk
een luxe die een ontwikkelingsland zich niet kan permitteren. Het is beslist niet de
manier waarop het begrip democratie in Azië zou moeten worden geïnterpreteerd,
want de elite heeft gewoon geld genoeg om de verkiezingscampagnes te manipuleren.
Tenslotte zou er helemaal geen sprake zijn van het deelnemen door de massa, wat
toch de essentie is van de democratie. Demos en kratos, de macht van het volk, de
macht van de meerderheid. In Azië krijg je dat niet voor elkaar.

En in India?
Daar vervalst de elite heel eenvoudig de stembusuitslagen. De grote massa heeft er
niets mee te maken. Dit is tenslotte een totaal afwijkende opvatting van het begrip
democratie zoals dat in kleine landen als Zweden, Denemarken, Noorwegen,
Nederland of Zwitserland wordt opgevat. In enkele onderontwikkelde landen, Egypte
bijvoorbeeld, is er beslist sprake van een grotere mate van politieke de-
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mocratie onder het een-partij-stelsel dan er ooit geweest is onder het zogenaamde
meer-partijen-stelsel uit de dagen van koning Faruk, dat van corruptie aan elkaar
hing. Als u het eens bent met mijn redenering zou er daarom ook in mijn eigen land,
Sri Lanka, onder een nieuw regeringssysteem, sprake kunnen zijn van een veel grotere
deelname door de massa dan nu het geval is, met een eindeloze reeks nutteloze
toespraken die de parlementaire democratie moet voorstellen.

En Sukarno's opvatting die tussen liberale democratie en het eenpartij-stelsel in lag,
dat hij ‘geleide democratie’ noemde? Hij geloofde in de NASAKOM, waarin de drie
belangrijkste stromingen in zijn land, nationalisme, religie en communisme werden
samengebracht.
Sukarno is de enige ware held uit de hedendaagse Indonesische geschiedenis. Hij
smeedde een zeer grote natie van duizenden eilanden en schiep een hechte natie, éen
volk. Dat is zijn grootste bijdrage, niet alleen aan Indonesië maar aan heel Azië.
Sukarno was niet alleen een Indonesisch leider. Net als Bandaranaike of Allende,
Nasser, Nehru of Ho Chi Minh was hij een trots en krachtig symbool van de hele
Derde Wereld. ‘Geleide democratie’ kan voor Indonesië heel goed de oplossing zijn
geweest. Maar ik ben het niet eens met enkele andere fundamentele onderdelen, zoals
naar voren is gekomen in de vele discussies die ik hier in Parijs over dit onderwerp
heb gehad met Madame Dewi Sukarno. Volgens mij is zij van mening dat Sukarno
het wat langzamer had kunnen doen. Ik ben het daar niet mee eens. Ik zou het anders
willen stellen.

Hoe?
Toen Sukarno eenmaal had besloten bepaalde doelen na te streven vanuit een bepaalde
optiek, is hem dat volgens mij niet gelukt omdat hij naliet zijn volk volledig in
vertrouwen te nemen door het te bewapenen en het zo de doelen te laten verdedigen
die hij had bepaald.

Sukarno verafschuwde bloedvergieten. Hij heeft wanhopig geprobeerd de
doelstellingen van de Indonesische revolutie met vreedzame middelen na te streven.1
Ja. Maar kijk wat er met hem is gebeurd. Hij onderging bijna hetzelfde lot als

president Allende van Chili. Toen Allende eenmaal had vastgesteld wat hij wilde
bereiken en toen hij eenmaal bezig was die doelen na te streven, had hij even
doortastend moeten vaststellen wie zijn vrienden en wie zijn vijanden waren. Als
Sukarno bepaalde plannen had voor de toekomstige ontwikkeling van Indonesië,
waarom gaf hij dan op een bepaald ogenblik zijn volk niet alle macht in

1 Naar de mening van de auteur was éen van de redenen voor de rechtse generaalscoup van 1
oktober 1956 het feit, dat Sukarno juist de eerste actieve stappen had ondernomen om de
Indonesische boeren van moderne wapenen te voorzien.
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handen zodat het hem en zijn idealen aan demacht konden houden?De gebeurtenissen
overtuigen me nu dat er veel waarheid schuilt in de uitspraak van Mao, dat politieke
macht komt uit de loop van een geweer. Sukarno had dat kunnen weten. Het feit dat
Sukarno's gedachten worden onderdrukt is juist het gevolg van zijn weigering om
wapens te gebruiken om zichzelf te beveiligen. In plaats daarvan heeft het
Indonesische fascisme die zelfde wapens gebruikt om hem onschadelijk te maken.
Wat ik maar wil zeggen is dat Salvador Allende dood is omdat ook hij geen wapens
heeft gebruikt om zichzelf te verdedigen. Hij werd geslacht door de wapens die hij
zelf had moeten gebruiken. Je kunt het spel van de burgerlijke democratie helemaal
spelen en alle nadruk leggen op de verkiezingsuitslagen. Een van de twee. Het hangt
af van het politieke leiderschap zelf. Je moet kiezen tussen de burgerlijke democratie
aan de ene kant en de democratie van het volk aan de andere kant. Of, om het anders
te stellen, kiezen tussen het ‘wapen van de argumentatie of het argument van de
wapens’. Bij de eerste techniek blijft de bourgeoisie aan de macht: de tweede geeft
de macht aan het volk.

Hoe ziet u dan de race die op het ogenblik aan de gang is tussen de systemen in
China en India?
Eerlijk gezegd geloof ik helemaal niet dat er er een race aan de gang is. Naar mijn
mening is er in India sprake van een stilstand in de politieke en economische situatie.
China racet vooruit. India staat nog pas aan het begin. Het is nog steeds bezig met
het experiment dat wij de ‘democratie van de stembus’ noemen, maar niemand schijnt
uit te zoeken of de uitdrukking die we gebruiken wel op India van toepassing is. De
mensen zeggen dat India de grootste democratie ter wereld is, maar weinigen van
jullie schijnen zich te realiseren dat er zo veel van die nederige, arme kiezers in Azië
kunnen worden omgekocht. Per slot van rekening kun je voor een paar roepies de
stem van zo'n arme, hongerige en gebroken kiezer kopen. De bedragen die in India
aan de verkiezingen worden uitgegeven zijn enorm en de resultaten chaotisch. Er is
mij verteld dat er eens tijdens een bepaalde verkiezing in India een miljoen roepies
is uitgetrokken om bepaalde stemmen in éen kiesdistrict te verkrijgen. Wat blijft er
onder die omstandigheden nog over van democratie, parlementaire democratie? Het
komt erop neer dat de heersende klasse een gebruiksartikel koopt, zodat ze het
politieke spel op haar eigen niveau verder kan spelen. De elite heeft de stemmen van
de massa gekocht, juist met de bedoeling die zelfde massa ervan te weerhouden de
eerstkomende vijf jaar aan het politieke spel deel te nemen.
Daarom gaat de vraag over een vergelijking tussen China en India uit van een

valse veronderstelling, niet onbelangrijk, maar vals.

Dus u vindt het Chinese experiment indrukwekkend?
China is inspirerend. Zelf geloof ik trouwens dat het westerse imperialisme en Japan,
zonder dat dit hun bedoeling is geweest, de Chi-
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nese Revolutie hebben geholpen door de nationale bourgeoisie van China te
decimeren. Aanvankelijk speelde deze klasse - die voornamelijk had gestudeerd aan
Amerikaanse en Europese universiteiten - een heldhaftige rol in de
anti-imperialistische strijd; het gevolg daarvan was voor hen persoonlijk heel tragisch.
Ze werden door het Westen en Japan ontdekt en uit de weg geruimd. Daardoor hield
de communistische partij van China een basis van voornamelijk arbeiders en boeren
over.

En de leiders van de huidige Aziatische nationalistische bewegingen?
U moet niet vergeten dat negentig procent van de hogere kringen die in deze eeuw
als politieke leiders in Azië naar voren is gekomen, bestaat uit diegenen die aan
Europese universiteiten zijn geschoold. Het merendeel van de Aziatische
studentenleiders uit mijn tijd is teruggekomenmet socialistisch georiënteerde ideeën
en heeft zich bij zijn respectievelijke socialistische of communistische partij
aangesloten. Tot op zekere hoogte hebben we de arbeiders en de boeren geinspireerd
tot onbevreesdheid, toen ze op zoek waren naar een partij en een vertrouwenwekkend
en geletterd kader dat hun belangen kon behartigen. Maar velen van ons hebben hun
aanwezigheid in de communistische en socialistische partijen in zuidoost-Azië te
lang gerekt.

Zoals u zegt zijn er inderdaad heel wat marxisten van goede komaf die nog altijd
een leidersplaats bezetten in de revolutionaire partijen van Azië.
Het is in het belang van de reactie dat het leiderschap van deze progressieve

bewegingen in handen blijft van rijke professionals en politieke avonturiers die 's
avonds over hun cocktails heen revolutietje prediken. Een groot aantal van die
Aziatische communistische of socialistische leiders leeft, eet, kleedt zich en droomt
als ze naar bed zijn gegaan in het Engels, Frans of Nederlands. En het is juist deze
verbijsterende culturele en economische kloof tussen hen en de massa van onze
volkeren, die de ontwikkeling van een werkelijk nationale bevrijding en socialistische
beweging verhindert. De progressieve bewegingen in Azië moeten zich van deze
overtolligheden bevrijden.
Wat ik probeer duidelijk te maken is dat, hoe belezen en geleerd we ook waren in

onzemarxistische literatuur enmarxistische schrijvers, we nooit echte revolutionairen
zijn geweest. We waren alleen maar radicaal. Het schreeuwen van revolutionaire
kreten op 1 mei maakt ons nog niet revolutionair. Daarvoor hadden we de lange mars
van het Chinese Rode Leger mee moeten maken. Als het erop aankomt zijn we niets
anders dan intellectuelen uit de intelligentsia. De Aziatische revolutionairen zullen
voortkomen uit diegenen die een revolutie wensen teneinde hun economische
omstandigheden te verbeteren. Voor hen heeft de revolutie een persoonlijke en reële
betekenis. Wij, de intellectuelen van buiten deze economische klassen, hoeven deze
revolutionaire strijd niet te bevoogden. Die erfenis moet ten deel vallen aan diegenen
die het meeste voordeel van een re-
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volutie zullen hebben. Mijn eigen milieu zal zeker geestelijk en intellectueel bevrijd
worden door een revolutie.Maar het leiderschapmoet worden vervuld door en behoort
aan diegenen, die economisch en totaal door de strijd zullen worden bevrijd. De
ervaring zal hun persoonlijkheid tot bloei brengen en de boeren zullen zelf
intellectuelen voortbrengen uit wat tenslotte hun eigen beweging is.

Wat voor rol ziet u dan voor de elite in de Aziatische politiek?
Ik kan die vraag beantwoorden aan de hand van het voorbeeld van mijn eigen land.
In Sri Lanka is het aantal analfabeten het laagste van heel Azië. In 1977 zal 60% van
de bevolking jonger zijn dan dertig Jaar. De meesten zijn kinderen van boeren die
nu onder ongelooflijk armoedige omstandigheden in dorpshutten bij het flikkerende
licht van een cocosolielamp een universitaire opleiding volgen. Dat zijn de groepen
waaruit het echte leiderschap van de DerdeWereld vanmorgen zal voortkomen.Wij,
de uit het Westen teruggekeerde socialisten, zijn een merkwaardig, excentriek en
voorbijgaand verschijnsel in een Azië van vlak na het kolonialisme. Onze werkelijke
taak is ernaar te streven dat onze groep als klasse verdwijnt uit de Aziatische
samenleving, en ons gedurende dat proces iets te verwerven van de ervaringen en
de wijsheid van een boerenstand die werkt aan zijn eigen bevrijding, en eveneens
aan de onze. Ik geloof dat dit een nobel doel is, een werkelijk nobel streven, als we
het kunnen waarmaken. Het is een gigantische taak. Daarom slagen zo weinigen van
ons er echt in en falen er zo vele, ikzelf inbegrepen.
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Mohammed Kassas

Mohammed Kassas werd op 6 juli 1921 in een vissersdorp, Borollos, aan
de Nijldelta geboren. Hij studeerde aan de universiteit van Caïro en
promoveerde in Cambridge in de biologie. Hij is professor in de botanie
aan de universiteit van Caïro. Van 1964 tot 1968 doceerde hij aan de
universiteit van Chartoem in Soedan. Hij heeft uitvoerige onderzoekingen
verricht, zowel in de woestijnen van Egypte als van de Soedan. Hij is
assistent-directeur-generaal van de A.L.E.S.C.O., Arab League Educational,
Cultural and Scientific Organisation. Hij is bovendien vice-voorzitter van
het S.C.O.P.E., Scientific Committee on Problems of the Environment. Hij
is lid van de Egyptische academie van wetenschappen en actief lid van de
Club van Rome.

Kan men spreken over een permanente bevolkingsexplosie in Egypte?
Wij zijn het schoolvoorbeeld van een overbevolkt land. De Egyptische bevolking
neemt jaarlijks toe met bijna 2,8 procent, dat wil zeggen met bijna éen miljoen
inwoners. In 1973 bedroeg dat getal bijvoorbeeld 900 000. In 1850, ruim een eeuw
geleden, had Egypte een inwonertal van zo'n vijf miljoen. De oppervlakte van het in
cultuur gebrachte land bedroeg tweemiljoen hectare, met andere woorden 0,4 hectare
per inwoner. Daarom spreken wij dan ook over de goede oude tijd. Momenteel telt
Egypte vijfenveertig miljoen inwoners en 2,8 miljoen hectare bouwland, dat wil dus
zeggen, minder dan een vijftiende hectare per hoofd van de bevolking. Zo liggen de
zaken en dit stelt ons voor een tweetal taken.
Ten eerste moeten wij zoveel mogelijk land op de woestijn winnen. Nog geen drie

procent van de oppervlakte van Egypte wordt bebouwd en geïrrigeerd, bijna
achtennegentig procent van ons land is woestijn. De situatie is die van een droog
land met veel te weinig water en bovendien een rivier die vroeger twee derden van
haar water in zee stortte. Het was dan ook niet meer dan logisch dat wij plannen
ontwierpen om een deel van dit kostbare water te kunnen opvangen. Vanaf het begin
van deze eeuw zijn wij voortdurend bezig geweest om dammen en reservoirs aan te
leggen, en dit culmineerde tenslotte in de bouw van de Aswan-dam waarmee wij de
Nijl afsluiten en al het water dat ons land binnenkomt kunnen benutten. Er bestaan
nu talloze plannen om zoveel mogelijk water op te vangen en een maximum aan land
in ons westelijk woestijngebied in cultuur te brengen, omdat dit de enige manier is
waarop wij onze voedselproblemen kunnen oplossen. Wij moeten onze
landbouwproduktie sterk opvoeren, onder andere door het introduceren van moderne
wetenschappelijke methoden, waarmee de opbrengst per hectare tot een maximum
kan worden opgevoerd. Dit is gezien onze geringe hoeveelheid bebouwbare grond
essentieel. Volgens de laatste schattingen zou Egyptemet demodernste technologische
middelen van tegenwoordig ongeveer 3,2 miljoen hectare in cultuur kunnen brengen,
dat wil dus zeggen dat wij 3,5 procent van ons totale landoppervlak voor het
produceren van voedsel kunnen gebruiken. De rest blijft woestijn.
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Voor altijd?
Inderdaad, voor altijd. Er is een zeer kleine kans dat dit niet het geval hoeft te zijn,
namelijk wanneer de mensheid het gezonde verstand zou opbrengen om voldoende
geld te besteden aan wetenschappelijk onderzoek naar een goedkope technologie om
zeewater te ontzilten. Wanneer de wereld werkelijk aandacht besteedde aan het
probleem hoe zeewater in zoet water moet worden omgezet, in plaats van miljarden
dollars aan bewapening en ruimtevaartonderzoek uit te geven, zouden wij onze
voedselproblemen ongetwijfeld kunnen oplossen. Stel bijvoorbeeld dat wij overal
langs onze zeekust ontziltingsinstallaties konden aanleggen, om zoet water in de
Egyptische woestijn te pompen. Dat zou de redding voor onze landbouw betekenen.
Uiteraardt geldt dit niet alleen voor Egypte, maar voor de wereld als geheel.
Misschien is het nuttig om eraan te herinneren dat éen derde van het

wereldoppervlak uit woestijn bestaat en dat driekwart van de aardbol met zee is
bedekt. Het valt gemakkelijk in te zien dat er, om de alarmerende voedselproblemen
van de mens op te lossen, een methodiek nodig is om een deel van de enorme
watervoorraad van de oceanen te gebruiken om nieuw land in cultuur te brengen.
Wanneer een dergelijke oplossing niet gevonden wordt, zal dit voor een land als
Egypte uiteindelijk tot een catastrofe leiden. De consequentie zou onder andere zijn,
dat wij nogmeer aandacht aan onze industriële ontwikkeling zoudenmoeten besteden
om voedsel in het buitenland te kunnen kopen.

Industrialisatie zou Egypte voor nieuwe problemen stellen.
Ja, inderdaad, maar zo liggen de zaken nu eenmaal. Landen als Egypte hebben

weinig keus. Als de Amerikanen een nieuw olieveld ontdekken, kunnen zij meteen
tot exploitatie overgaan of het voor later gebruik bestemmen. Ondertussen kunnen
zij hun olie van elders betrekken. Maar wanneer een arm land als Egypte een olieveld
ontdekt, heeft het geen keus, dan tot onmiddellijke exploitatie over te gaan; hetzelfde
geldt voor het geval wanneer er een kolen- of fosfaatmijn ontdekt wordt. Arme
volkeren beschikken in tegenstelling tot de rijke naties nauwelijks over alternatieven.
Dat is een van de bedenkelijkste kanten van de huidige situatie in de wereld.

Steeds meer mensen, steeds minder voedsel... Hoe kan Egypte's bevolkingsprobleem
in concreto worden opgelost?
Het valt te betreuren dat de Egyptische regering zich nog steeds niet openlijk voor
geboorteregeling heeft uitgesproken, met uitzondering van enkele verklaringen in
1968 en 1969 die min of meer in die richting wezen.

De godsdienst vormt een belangrijke hinderpaal. Ik herinner mij dat president Sukarno
fel tegen geboortebeperking gekant was - misschien valt dat te betreuren - zowel uit
godsdienstige ovenwegingen als op grond van zijn opvatting dat sommige grote
eilanden van de Indone-
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sische archipel in feite onderbevolkt waren.
Ik geloof niet dat de islam, wat dat betreft, een werkelijk beletsel vormt. Evenals

de meeste godsdiensten spreekt ook de islam zich uit tegen het doden van levende
zielen. De islam zou ongetwijfeld elke vorm van abortus absoluut afwijzen, maar ik
geloof niet dat andere vormen van geboortebeperking op godsdienstige bezwaren
zouden stuiten. Hoe het ook zij - de afgelopen twee, drie jaar is de netto
bevolkingsaanwas in Egypte van 2,8 procent gedaald tot 2,4. Dat is een aanzienlijke
daling, die ongetwijfeld als een goed teken beschouwd moet worden. Bovendien
raken zelfs de vrouwen in de dorpen diep in het binnenland steeds meer geïnteresseerd
in het principe van gezinsplanning. De mannen niet. De mannen zijn veel
conservatiever. In Egypte zijn het vooral de vrouwen die progressief zijn. Het is
werkelijk een genot om te zien hoe de vrouwen op het platteland in grote drommen
naar de gezinscentra trekken, die wij daar onlangs gevestigd hebben. Ik begrijp niet
helemaal waarom demannen zich tegen deze noodzakelijke en positieve ontwikkeling
verzetten. Misschien zijn de traditionele gevoelens bij hen sterker ontwikkeld dan
bij de vrouwen. Ondanks dat zijn wij wat dat betreft in Egypte op de goede weg. Het
zal ongetwijfeld nog wel enige tijd kosten voordat wij het gewenste resultaat zullen
bereiken, omdat een dergelijke ontwikkeling nu eenmaal niet van de ene dag op de
andere tot stand komt. Maar zowel particuliere als publieke instellingen zijn
momenteel op dit gebied actief.

Ik heb vernomen dat er als gevolg van de Aswan-dam 150 000 hectare land
geïrrigeerd zullen worden. Maar leiden deze enorme veranderingen die de mens in
de natuur aanbrengt niet tot ecologische neveneffecten?
In het begin van deze eeuw stroomde er bij Aswan gemiddeld 3 000 kubieke meter
water per seconde Egypte binnen. Het zuiden van ons land verbruikte daar 450
kubieke meter van. In het noorden lag het waterverbruik van de gehele Nijl-delta op
550 kubieke meter per seconde. Met andere woorden: van de totale watermassa die
bij Aswan Egypte invloeide, werd ongeveer éen derde verbruikt, terwijl de rest in
zee stroomde. In 1903 werd er een eerste Aswan-dam gebouwd. Later werd er een
hele reeks reservoirs langs de Nijl aangelegd. De nieuweAswan-dam vormt voorlopig
slechts een laatste etappe in een lange serie projecten, die er alle op gericht waren
om zoveel mogelijk van het Nijlwater te profiteren. De Aswan-dam heeft de Nijl
tenslotte afgesloten, en met het rivierwater dat wij hierdoor opvangen hebben wij
400 000 hectare maagdelijk land kunnen bevloeien.

Hoe groot is dat gebied ten opzichte van het totale oppervlak aan bouwland in
Egypte?
Eén zevende deel. Het totale oppervlak bedraagt 2,8 miljoen hectare, voorheen 2,4
miljoen. 300 000 hectare worden geïrrigeerd volgens de methode die wij
bassinbevloeiing noemen. Deze methode im-
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pliceert jaarlijks éen enkele oogst. Onze nieuwe watervoorraden stellen ons echter
in staat om dit land permanent te bevloeien, wat ons meer dan éen oogst per jaar
oplevert.
De Aswan-dam is ook in andere opzichten een zegen. In 1964, het jaar waarin de

belangrijkste structuur van de dam voltooid werd, bereikte de waterstand een
ongekende hoogte. Als de dam er niet geweest was, zou dit er ongetwijfeld toe hebben
geleid dat het water éen à twee meter hoog in de straten van Caïro gestaan had! Dit
is overigens nog nooit eerder gebeurd. In 1964 heeft de dam Egypte voor een
overstroming behoed. In 1972-1973 was het waterniveau van de Nijl daarentegen
lager dan ooit, lager zelfs dan in 1913. Een vergelijkbare waterstand was in de
afgelopen honderdvijftig jaar pas tweemaal eerder gemeten.

Stond dit watertekort in verband met de droogte in het Sahel-gebied en
Midden-Afrika?
Waarschijnlijk wel. Het meeste water van de Nijl is afkomstig uit Ethiopië dat
eveneens door ernstige droogte is getroffen. Zonder deAswan-dam zou het watertekort
van 1972-1973 eveneens catastrofale gevolgen voor ons land hebben gehad, omdat
wij niet over voldoende water hadden beschikt om onze velden te bevloeien.
Nu is het met een dergelijk groot opgezet project onvermijdelijk dat er een aantal

neveneffecten optreedt, zoals bijvoorbeeld de kwestie van het Nijlslib. Tijdens het
seizoen dat de Nijl buiten haar oevers treedt, juli, augustus, september, verspreidde
de rivier gewoonlijk miljarden kilo's slib over het land. Hierdoor werden grote
hoeveelheden mest, kalium, fosfor en stikstof aan de grond toegevoegd, terwijl ook
de structuur van de bodem erdoor verbeterd werd. Het slib werd bovendien gebruikt
om bakstenen van te maken. Bijna negentig procent van al het bouwmateriaal in
Egypte was van de Nijl afkomstig. De bouw van de dam maakte echter een einde
aan deze voortdurende aanvoer van slib. Met bouwland werd niet meer verrijkt, en
de woningbouw werd van haar voornaamste grondstof beroofd. Het gevolg hiervan
was dat de landbouwgrond extra bemesting nodig had, en Egypte zich voor het eerst
in de geschiedenis gedwongen zag om kunstmest te importeren. De totale import is
inmiddels reeds tot driehonderd miljoen dollar per jaar gestegen.
Een ander aspect dat ik wil vermelden is dat de overgang van bassinbevloeiing

naar permanente irrigatie tot een sterke toename van bilharzia heeft geleid. Dit is
een infectie, veroorzaakt door een parasitaire worm. In het verleden bedroeg het
percentage mensen dat hieraan leed misschien éen of twee; op 't ogenblik is dit zestig
à zeventig. Met andere woorden: wij proberen de voedselproduktie te verhogen door
meer water aan te voeren, en redden daarmee misschien een honderdtal mensen van
de hongersnood, maar tegelijkertijd neemt hierdoor de bilharzia toe en sterven er
vijf, zes mensen die anders in leven waren gebleven. Het schijnt nu eenmaal
onmogelijk te zijn om je tegen alle eventualiteiten te wapenen.
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Verder zijn er nog de problemen die voortkomen uit het zogenaamde
‘Nijl-watervalproject’. Op het traject tussen Aswan en Caïro is een groot aantal
dammen in aanbouw. Deze dienen allereerst om de snelheid van het water af te
remmen. Daarnaast kan er uiteraard ook hydro-elektrische energie mee worden
opgewekt die vooral de dorpen in de betreffende gebieden ten goede zal komen.
Deze reeks dammen stelt ons echter weer voor nieuwe problemen. Ik ben geboren
in een dorpje aan de kust van de Nijl-delta, en ik weet dat de kustlijn van de
rivier-delta aan de erosie van de zee wordt blootgesteld, wanneer dit gebied van de
slib- en waterstroom van de Nijl beroofd wordt zoals nu het geval is. Voor 1900 vrat
de zee veertig procent van het land weg dat de rivier opbouwde. Tegenwoordig vreet
de zee nog steeds land weg, maar de Nijl heeft haar landaanwas gestaakt. Het gevolg
is dat de Nijl-delta langzamerhand door de zee wordt opgeslokt. Dit houdt onder
meer in dat de kustdorpen geleidelijk aan steeds meer van hun grond kwijtraken. Om
deze kwestie op te lossen is er reeds een team van de Verenigde Naties in dit gebied
bezig om onderzoek te verrichten. Wij moeten een middel vinden om de Nijl-delta
tegen de erosie van de zee te beschermen. Het probleem is vooral zo ernstig omdat
de delta tot aan haar middelpunt niet meer dan anderhalve meter boven de zeespiegel
lig. De delta wordt nog steeds door smalle stroken land van de zee gescheiden, maar
wanneer deze door de zee zullen worden opgeslokt, loopt de hele delta gevaar.

Gezien de enorme bedragen die Egypte en andere Afrikaanse landen voor hun
onwikkeling nodig hebben, zou het misschien goed zijn wanneer een deel van de
tientallen miljarden dollars die nu naar de landen rond de Perzische Golf vloeien
voor dit doel bestemd worden.
Inderdaad. Via de Arabische liga en de inter-Arabische bankorganisaties worden

reeds stappen ondernomen om een kapitaalreserve te kweken die voor dergelijke
doeleinden gebruikt zal kunnen worden, niet alleen in de Arabische wereld, maar
eveneens in Azië en Afrika. Maar ik zou u eerst willen wijzen op de enorme
mogelijkheden die dit deel van de wereld voor de voedselproduktie heeft. De
Soedanese landbouw alleen al zou, wanneer zij op systematische wijze ontwikkeld
werd, in staat zijn om de gehele Arabische wereld van voedsel te voorzien. De
Soedanese grond is buitengewoon geschikt voor landbouw. Ik zie bijvoorbeeld dat
Egyptemisschien nog zo'n achthonderdduizend hectare in cultuur zou kunnen brengen.
De Soedan zou haar landbouwpotentieel gemakkelijk tot meer dan 100 miljoen
hectare kunnen uitbreiden. Het enige wat daarvoor nodig is, zijn kapitaalinvesteringen.

Dat brengt mij automatisch op de gedachte dat de Arabische oliesjeiks hun
onverwachte rijkdom beter in de Soedan kunnen investeren, dan er
nouveau-riche-landeigenaars in Kentucky mee te spelen of er gebouwen op de
Champs-Elysées mee aan te kopen.
Er zijn drie naties in de Arabische wereld die over een belangrijk

landbouwpotentieel beschikken: Soedan, Irak en Syrië. Uiteraard be-
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schikken landen als Marokko, Algerije en Tunis eveneens over aanzienlijke
landbouwgebieden, maar een land als de Soedan is onderbevolkt, en bovendien een
arme natie zonder enige kapitaalreserve. Het gebruik van landbouwmachines zou
het tekort aan arbeidskrachten in de landbouw echter kunnen compenseren. In mijn
eigen land, Egypte, hebben wij bijvoorbeeld in het oasegebied in de westelijke
woestijn fosfaatlagen ontdekt. Maar wij kunnen ze pas gaan exploiteren wanneer er
voldoende kapitaal in geïnvesteerd wordt. Fosfaat is gezien het huidige tekort aan
mest in de wereld, van groot belang. Maar het staat wel vast dat Egypte de komende
vijftig jaar nooit voldoende kapitaal zal bezitten om de exploitatie zelf ter hand te
nemen. De oliedollars zouden wat dat betreft inderdaad een belangrijke rol kunnen
spelen.

Laten wij de voedsel- en landbouwproblemen maar laten rusten, en onze aandacht
eerst richten op de bloem van de Arabische wereld, de jeugd. Hoe staat het daarmee?
Egyptische jongeren gaan zwaar gebukt onder een hevige onderlinge concurrentie.

Is er onvoldoende werkgelegenheid?
Dat is niet het enige. De concurrentie strekt zich tot hun hele bestaan uit. Van de 174
kinderen die de lagere school bezoeken, gaat er maar èen naar de universiteit.

Hoe komt dat?
Omdat er niet genoeg plaats op de universiteiten is.

Geldt dat ook al voor Egypte? Zijn er studentenstops?
De situatie is als volgt. Een kind gaat met zes jaar naar de lagere school. Als het
twaalf is, moet het een examen afleggen, en wanneer het slaagt, bereikt het het tweede
stadium, de middelbare school. Deze duurt drie jaar. Daarop volgen nog eens drie
jaar middelbare school, en aan het eind daarvan ontvangt het een
middelbare-schooldiploma, een baccalaureaat. Dit geeft het het recht universitair
onderwijs te volgen. Maar in al deze stadia is er een felle concurrentiestrijd omdat
het aantal beschikbare plaatsen beperkt is. Afgelopen jaar werden er 175 000
middelbare-schooldiploma's uitgereikt, terwijl de universiteiten en de andere
instellingen voor hoger onderwijs slechts 50 000 studenten kunnen opnemen. Het
gevolg is dat alle jongens en meisjes vanaf hun zesde jaar in een hevige onderlinge
concurrentiestrijd gewikkeld zijn. Deze situatie oefent ongetwijfeld een sterke invloed
op hun levensinstelling uit.
Zoals in vele andere landen wordt iemand in Egypte pas voor vol aangezien

wanneer hij gestudeerd heeft. Uiteraard is dit een volkomen verkeerde houding, die
ik ook allerminst wil goedpraten. Maar dat neemt niet weg dat iedereen ernaar streeft
een universitaire opleiding te volgen, ondanks dat een buschauffeur in Egypte vaak
een hoger salaris ontvangt dan iemandmet een academische grad. Geschoolde arbei-
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ders in onze nieuwe industrieën verdienen vaak meer dan academici.

Zoals in Rusland
Maar toch wordt men er door sociale pressie en door prestigeoverwegingen toe
gebracht om zijn kinderen naar school te sturen. Iedereen droomt ervan dat zijn zoon
of dochter een academische graad haalt. Deze situatie moet veranderen. Tot op zekere
hoogte gebeurt dat ook wel, maar alleen in een veel te traag tempo. Onze bevolking
neemt zo snel toe dat de maatschappelijke veranderingen, die noodzakelijk zijn om
de problemen op te lossen die uit dit groeiende inwonertal voortkomen, veel te lang
op zich laten wachten.

Is er werk voor iemand die een universitaire opleiding heeft gevolgd?
In zekere zin niet. Onze regering heeft zich verplicht om alle afgestudeerden een
baan te geven. In de praktijk betekent dit dat alle academici aan het eind van de
maand salaris krijgen. Maar dat houdt niet in dat iedereen ook werk doet dat met zijn
ervaring of opleiding overeenkomt. Het komt er eigenlijk alleen maar op neer dat
iedereen met een universitaire graad formeel ergens in dienst is.

Hoe kunnen de Arabische oliedollars de last die op de schouders van de Arabische
jeugd rust, helpen te verlichten?
Ons onderwijssysteem is voor verbetering vatbaar. Onderwijs dient in de allereerste
plaats een persoonlijk ontwikkelingsproces op gang te brengen. Wij komen er echt
niet, wanneer wij alleenmaar geld of andere dingen cadeau geven.Wij moeten ervoor
zorgen dat onze kinderen een plaats in de samenleving vinden en produktieve leden
van de maatschappij kunnen worden en niet alleen consumenten.

Maar er zijn nog altijd grenzen aan de groei.
Uiteraard, onze materiële ontwikkelingsmogelijkheden worden door bepaalde

grenzen aan banden gelegd. Maar er zijn ook beperkingen op sociaal, politiek en
cultureel gebied die een volledige ontplooiing eveneens in de weg staan. Zo maken
mensen die over het benodigde kapitaal voor ontwikkeling beschikken, bijvoorbeeld
niet altijd even rationeel van hun geld gebruik. Ik denk vaak aan een wijs man, die
zei dat de negentiende eeuw de eeuw van de belangrijke ontdekkingen op het gebied
van de natuurlijke historie was, de twintigste eeuw, de eeuw van de grote
natuurkundige ontdekkingen, zoals elektriciteit en kernenergie, en dat de
eenentwintigste eeuw de eeuw van de belangrijkste ontdekkingen op het terrein van
de psychologie van demens zoumoeten worden, de eeuwwaarin wij eindelijk inzicht
zouden krijgen in het gedrag en de hersenfuncties van de mens.

Zou een dergelijke kennis de mens van de ondergang kunnen redden?
Het zou ons in ieder geval in staat stellen om onze handelingen te rationaliseren.
Rijkemensenmet enorme olievoorraden gebruiken hun fortuin niet voor ontwikkeling,
maar voor het kopen van Rolls-Royces,
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of erger nog, voor bewapening, bommen en prestigeobjecten als slagschepen. Als
de Arabische wereld werkelijk in vrede kon leven, zouden onze opvattingen en ons
gebruik van hulpbronnen en kapitaal zonder enige twijfel veel rationeler worden.
Egypte heeft de afgelopen twee decennia gemiddeld éen miljard Egyptische ponden
per jaar aan bewapening besteed. Met dit geld had Egypte elk jaar drie
Aswan-dammen kunnen bouwen. Zo liggen de zaken helaas. Een natie die in een
politiek web verstrikt is geraakt en geen alternatief heeft, gedraagt zich nu eenmaal
irrationeel. Als ik aan het hoofd van ons land stond, zou ik precies zo handelen. Wat
zouden wij anders kunnen doen?

Ja, maar landen als Bolivië, Argentinië en Peru - om er maar een paar te noemen -
voeren geen oorlog, maar kopen ondanks dat voor enorme bedragen wapens van de
rijke landen, zoals ook het S.I.P.R.I.1 in een voortdurende stroom van studies en
rapporten overduidelijk aantoont.
Ja, dat is het probleem.

Het is eenvoudigweg waanzin.
Ja, uiteraard. Maar het is tevens een onontkoombaar kenmerk van de moderne

samenleving. Hoe kunnen wij het menselijk handelen een rationeel karakter verlenen?

Laten wij zo snel mogelijk naar de eenentwintigste eeuw overgaan en te weten trachten
te komen hoe de menselijke geest functioneert.
Als wij daarin slagen zouden wij in feite niet meer aan grenzen zijn gebonden.

1 S.I.P.R.I.: Stockholm International Peace Research Institute.
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M. Elmandjra

Mahdi Elmandjra werd op 13 maart 1933 te Rabat, Marokko geboren. Na
het Lyautey-lyceum in Casablanca te hebben afgelopen, ging hij naar de
Verenigde Staten waar hij aan de Putney-school in Vermont en vervolgens
aan de Cornell-universiteit studeerde. Daarna ging hij naar Engeland naar
de London School of Economics. Hij beëindigde zijn opleiding aan de
juridische faculteit van de universiteit van Parijs. Aanvankelijk trad de
heer Elmandjra in de diplomatieke dienst van Marokko als adviseur van
het ministerie van Buitenlandse Zaken. In 1961 werd hij bij de U.N.E.S.C.O.
in Parijs aangesteld, alwaar hij momenteel de post van
assistent-directeur-generaal voor ‘Pre-Programming’ bekleedt.

Niemand heeft de werkwijze van de Verenigde Naties zo kritisch en diepgaand
geanalyseerd als u in uw boek The United Nations System: an Analysis.1 Bent u
tevreden met de manier waarop de Verenigde Naties opereren?
Ik geloof niet dat iemand die in de vervolmaking van instellingen gelooft ooit

tevreden kan zijn. Er zijn ongetwijfeld grote veranderingen in het systeem van de
Verenigde Naties mogelijk, maar deze kunnen pas worden doorgevoerd, wanneer
de instelling van de verschillende landen ten opzichte van internationale organisaties
grondige wijzigingen ondergaat. Zolang dat nog niet gebeurt, kunnen de Verenigde
Naties alleenmaar de ontwikkelingen in de internationale betrekkingenweerspiegelen
zoals deze door het beleid van de afzonderlijke landen bepaald worden. Een van de
belangrijkste functies van de Verenigde Naties is, dat het een wereldforum is waarop
verschillende standpunten naar voren kunnen worden gebracht, met de hoop dat
belangrijke crises door een onderlinge dialoog kunnen worden afgewend, terwijl dit
tevens kan bijdragen tot het vormen van een ‘internationale publieke opinie’, in
termen van de universele verklaringen van het Handvest.

Maar neemt u bijvoorbeeld eens de op initiatief van president Houari Boumedienne
in 1974 bijeengeroepen zitting, die speciaal aan het probleem van de natuurlijke
hulpbronnen was gewijd. 88 regeringsleiders reisden naar New York, hielden er een
toespraak en keerden naar hun land terug. Volgens waarnemers was dit een catastrofe
en een karikatuur van de bedoelingen waarmee deze zitting was bijeengeroepen.
Niemand verwacht dat twee weken van toespraken een wonderbaarlijke

transformatie van het gehele internationale systeem teweeg kunnen brengen. Het
simpele feit dat deze zitting gehouden kon worden is echter van grote betekenis, en
toont duidelijk aan dat er zowel in de ontwikkelingslanden als in de geïndustrialiseerde
naties wordt beseft, dat de huidige wereldconstellatie een diepe crisis doormaakt.
Wij hebben nu de tijd om ons op deze 88 toespraken te bezinnen, terwijl er daarnaast
achter de schermen ongetwijfeld een groot aantal nuttige contac-

1 M. Elmandjra, The United Nations System: an Analysis. Faber & Faber, Londen 1973.
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ten zal hebben plaatsgevonden, die niet tot het grote publiek zijn doorgedrongen.
Volgens mij heeft de afgelopen zitting vele mensen ertoe gebracht om een nieuw
referentiekader op te stellen.

U legt met andere woorden nadruk op het belang van de ‘onzichtbare diplomatie’.
Naar aanleiding van de toespraken van sommige regeringsleiders van

geïndustrialiseerde landen, geloof ik dat er steeds meer mensen van overtuigd raken
dat er verandering moet worden gebracht in de bestaande structuur van de
wereldeconomie, en met name in het huidige type van internationale betrekkingen.

Ik heb nu twaalf keer een Algemene Vergadering van de Verenigde Naties bijgewoond.
Het aantal woorden dat in de grote zaal van dit gebouw gesproken wordt beloopt
de miljarden. Kunnen dit soort procedures nu op geen enkele manier versneld
worden? De wereld heeft haast, de problemen waarvoor de mensheid staat worden
voortdurend dringender.
Ja, dit is een probleem dat van alle kanten bekeken wordt. Internationale lichamen

worden vaak beschouwd als instellingen waar bepaalde nationale gezichtspunten aan
de publieke opinie, zowel in eigen land als elders kunnen worden voorgelegd. Het
valt te vergelijken met een nationaal politicus, die in het parlement toespraken houdt
die gedeeltelijk voor de kiezers in zijn eigen district bedoeld zijn. Maar ondanks alles
dragen de veel gesmade procedures van de Verenigde Naties toch tot verschillende
soorten beslissingen bij. Voor een deel worden deze genomen door de technische
commissie van de Algemene Vergadering, voor een ander deel in het kader van de
‘onzichtbare diplomatie’ waar ik het al over had. Ik ben er overigens van overtuigd
dat de grondstoffenconferentie die in april 1974 in New York gehouden is, een
belangrijke evolutie vertegenwoordigt in het type internationale betrekkingenwaarvan
wij tot dusver getuige zijn geweest.

Vallen de milieuconferenties van Stockholm in 1972, de bevolkingsconferentie van
Boekarest in 1974 en de voedselconferentie van Rome in hetzelfde jaar volgens u in
dezelfde categorie?
Naar mijn mening is er tegenwoordig sprake van een ‘planetisering van problemen’.
Met andere woorden: steeds meer problemen krijgen een universele dimensie en
kunnen alleen op internationale schaal worden aangepakt. Kwesties als het milieu,
de wereldbevolking, de zeeën en oceanen, kunnen niet binnen het kader van een
nationale besluitvorming worden opgelost. Iedereen schijnt hiervan overtuigd te zijn.
Het concept van nationale soevereiniteit ondergaat een verandering, omdat men
steeds meer inziet dat er nieuwe vormen van internationale regelingen nodig zijn.

Aurelio Peccei noemt dit een nieuw concept van de soevereine staat in relatie tot de
onderlinge afhankelijkheid op wereldomvattende
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schaal.
Dit nieuwe concept van onderiinge afhankelijkheid, dat zo welsprekend door de Club
van Rome en door Aurelio Peccei naar voren wordt gebracht, wordt maar al te vaak
verkeerd geïnterpreteerd. Volgens sommigen zou het een radicale transformatie in
een soort wereldregering inhouden. Dat is echter volledig onjuist. Waar onderlinge
afhankelijkheid in feite op neerkomt is eenvoudigweg dat men op nationaal niveau
beseft en erkent dat bepaalde problemen een intensievere vorm van internationale
samenwerking noodzakelijk maken, en daarom voor een deel aan internationale
besluitvormingsinstanties kunnen worden gedelegeerd. Dit is overigens een
noodzakelijke voorwaarde geworden voor het voortbestaan van de afzonderlijke
staten. Zonder delegatie op internationaal niveau zou het begrip nationale
soevereiniteit uiteindelijk alle inhoud verliezen.
In zekere zin zijn wij getuige van een veranderend inzicht in het principe van de

nationale soevereiniteit, waarbij sommige elementen die nog maar een paar jaar
geleden als onontbeerlijk werden beschouwd, niet meer van wezenlijk belang worden
geacht. De oorzaak hiervan is dat men zich bewust is geworden dat sommige
wereldproblemen niet door een natie afzonderlijk kunnen worden opgelost. Neem
bijvoorbeeld de kwestie van de inflatie. Volgens mij wordt momenteel algemeen
erkend dat geen enkel land erin kan slagen om geheel op eigen kracht een einde aan
dit probleem te maken. Dergelijke kwesties dienen op internationale of op
wereldomvattende schaal te worden aangepakt. Niemand weet nog hoe dit precies
in zijn werk moet gaan, maar het besef dat steeds meer problemen alle nationale
grenzen te buiten gaan betekent reeds een belangrijke stap vooruit.

Maar hoe komt het dan, dat toen de wereld in oktober 1973 met een militair conflict
in West-Azië geconfronteerd werd, de Verenigde Naties binnen een paar dagen een
continent soldaten naar het bedreigde gebied kon sturen, terwijl diezelfde wereld
tijdens de noodtoestand in het Afrikaanse Sahel-gebied, waar honderdduizenden
mensen met de hongersnood worden bedreigd, niet in staat blijkt om efficiënt hulp
te bieden. ‘Transportproblemen’, vertelde de heer Boerma van de F.A.O. mij. Maar
ik weet, dat er een luchtmacht is die over voldoende vliegtuigen beschikt om een
derde van Zuid-Vietnam met chemicaliën te besmetten en die honderden
bommenwerpers kan uitzenden om zelfs de allerkleinste gehuchtjes in Noord-Vietnam
met de grond gelijk te maken.
Ik onderschat het probleem van het Sahel-gebied allerminst. Maar ook in dit geval
speelt de kwestie van internationale onderlinge afhankelijkheid een belangrijke rol.
Het voedselprobleem in de Afrikaanse landen valt moeilijk op te lossen, omdat de
noodzakelijke infrastructuur vooral op gebied van transport ontbreekt.
Er is nog een ander aspect dat eveneens van groot gewicht is, en dat zeg ik niet

alleen omdat ik aan de U.N.E.S.C.O. verbonden ben. Als het onderwijsniveau in
gebieden als de Sahel-landen hoger was, zou het ge-
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makkelijker zijn om efficiënte hulpmethoden te ontwikkelen en de plaatselijke
bevolking bij de distributie van de inkomende voedselvoorraden in te schakelen. Als
wij op wetenschappelijk gebied verder waren geweest, hadden wij over betere
weersvoorspellingen kunnen beschikken, en naar aanleiding daarvan de nodige
maatregelen kunnen nemen. Dat brengt ons weer op het punt dat ik zoëven aanroerde
- de problemen zijn onderling zozeer met elkaar verweven, dat zij onmogelijk nog
door een enkel land kunnen worden opgelost.

In sommige toespraken die u hebt gehouden, hebt u de nadruk gelegd op ‘le
nationalisme des disciplines scientifiques’, zoals u het noemde. Is nationalisme in
de wetenschappelijke sector in onze tijd niet eveneens een absurd verschijnsel?
Met de ‘nationalistische’ aanpak op wetenschappelijk terrein bedoelde ik eigenlijk

dat wij onze perspectieven niet tot éen bepaalde discipline moeten beperken. Volgens
mij vervagen de grenzen tussen de verschillende takken van wetenschap steeds meer.
De huidige problemen zijn zozeer met elkaar verweven dat zij alleen nog maar door
een combinatie van geleerden en technici die uit alle mogelijke disciplines afkomstig
zijn kunnen worden opgelost. Het is absoluut noodzakelijk om in te zien dat
wetenschappelijke kennis op verschillend gebied elkaar aanvult. Hierop doelde ik
toen ik zei dat wij naar een interdisciplinaire aanpak moesten streven. Wij kunnen
uiteraard niet verwachten dat elke geleerde op vele verschillende gebieden deskundig
is, maar het is in ieder geval wel noodzakelijk dat wetenschapsmensen inzien dat
hun werk nauw in verband staat met de activiteiten van hun collega's uit andere
disciplines. Dit zou al een belangrijke stap vooruit zijn. De meeste moderne
wetenschappelijke instellingen gaan bij hun onderzoekingen reeds van een
interdisciplinaire aanpak uit.

De Algerijn Abdelkader Chanderli wees in het interview dat ik met hem had op de
schandalige wijze waarop de geïndustrialiseerde naties hun patenten en know-how
monopoliseren, waardoor een snelle ontwikkeling van de achtergebleven landen nog
eens extra wordt bemoeilijkt.
Inderdaad, de overdracht van technieken en technologie speelt bij de ontwikkeling

een belangrijke rol. U.N.C.T.A.D. houdt zich speciaal met dit soort problemen bezig.
Zoals u terecht opmerkt is er een aantal geïndustrialiseerde landen, dat zich er zoveel
mogelijk tegen verzet om een deel van hun technologische know-how af te staan.
Dit valt om twee redenen zeer te betreuren: ten eerste vanuit het standpunt van de
economische ontwikkeling, zoals Abdelkader Chanderli terecht heeft opgemerkt.
Maar er is daarnaast nog een ander punt, dat vooral de U.N.E.S.C.O. aangaat, namelijk
het vrije verkeer van ideeën. Het vrije verkeer van kennis ligt wat dat betreft op
hetzelfde terrein. Een van de voornaamste principes waarop de U.N.E.S.C.O. is
gebaseerd, is de bevordering van de kennis. Kennis moet zonder enige restricties van
welke aard ook ter beschikking worden gesteld aan de mensheid als geheel. Dat wil
overigens niet zeggen, dat de rechten van degenen die deze
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technologische kennis of patenten ontwikkeld hebben, niet erkend zouden moeten
worden. Het is echter een kwestie van verdeling. Het zou niet moeilijk moeten zijn
om regelingen te treffen, waardoor uitvinders op adequate wijze gehonoreerd worden.
Nu zijn de prijzen van patenten echter nog exorbitant hoog, zodat eigenaars van deze
know-how vaak in feite een monopoliepositie innemen. Soms is er zelfs sprake van
een concreet, formeel monopolie. Volgens mij is elk monopolie echter altijd een
obstakel dat het welzijn of de ontwikkeling van de mens in de weg staat, zowel op
nationaal als op internationaal niveau. Dit is inderdaad een van de belangrijkste
aspecten van de ontwikkelingsproblematiek van de Derde Wereld. De
ontwikkelingslandenmoeten in staat worden gesteld om tegen redelijke voorwaarden
toegang te krijgen tot alle technologische know-how van de geïndustrialiseerde
mogendheden.

Hoe ziet u het verband tussen onderwijs en communicatie?
Op het gebied van communicatie kunnen wij drie aspecten onderscheiden. Ten eerste
het aspect dat wij de vrijheid van communicatie zouden kunnen noemen. Zoals in
de constitutie van de U.N.E.S.C.O. en in het Handvest van de Verenigde Naties is
vastgelegd, moet er een maximum aan vrij verkeer van ideeën zijn. Het tweede aspect
heeft betrekking op een rechtvaardige verdeling van deze communicatiestroom. Op
economisch, sociaal en politiek terrein is de macht ongelijk verdeeld, en hetzelfde
geldt op het gebied van de communicatie. De communicatiestroom is namelijk zeer
onevenwichtig gestructureerd. Over dit punt hoef ik niet verder uit te weiden, omdat
vele studies hebben aangetoond dat er ontwikkelingslanden zijn waar tachtig procent
van de televisieprogramma's uit een beperkt aantal landen afkomstig zijn. De idee
van een vrij verkeer van informatie verliest veel van haar betekenis wanneer dit in
feite op een eenzijdig communicatieproces blijkt neer te komen. Op dit gebied dient
er naar een evenwichtiger situatie te worden gestreefd.
Het derde aspect dat ik wilde vermelden is van morele aard, en staat nauw in

verband met het communicatieprobleem, namelijk de kwestie van
verantwoordelijkheid en beroepsethos. Een maximum aan informatie en een vrij
communicatieverkeer is alleen mogelijk, wanneer degenen die de informatiekanalen
in handen hebben zich beter bewust zijn van hun verantwoordelijkheid, en de media
niet langer aan bepaalde doeleinden ondergeschikt maken. Dit komt uiteraard neer
op het eeuwige dilemma tussen vrijheid en verantwoordelijkheid, een probleem dat
nauw met het concept democratie verbonden is. In een democratische staat zijn alle
burgers vrij, maar hun vrijheid mag per definitie niet ten koste van die van anderen
gaan. Het proces van een vrij verkeer van informatie is met andere woorden een zeer
gecompliceerd verschijnsel, dat talrijke problematische aspecten telt.

Misschien moeten wij ook het probleem hoe wij communicatiesystemen een zekere
waardigheid kunnen verlenen, zien tegen de achtergrond
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van de toenemende onderlinge afhankelijkheid van de mensheid, en ons realiseren
dat de wereldgemeenschap dringend behoejte heeft aan een nieuwe vorm van
internationale solidariteit.
De idee van een internationale solidariteit die u naar voren brengt is volgens mij van
wezenlijk belang. Het is in feite ook de raison d'être van internationale organisaties,
omdat het bestaan hiervan veronderstelt dat de mensen beseffen dat zij iets gemeen
hebben en dat bepaalde problemen in een geest van samenwerking en solidariteit
moeten worden aangepakt. Hier ligt een zeer belangrijke taak voor het onderwijs.
Niet het onderwijs in engere zin, of in de klassieke betekenis van het woord, maar
onderwijs als een volledig educatief stelsel. Wij moeten tot een nieuwe pedagogische
aanpak komen die in alle instellingen, zowel op nationaal als op internationaal niveau,
haar weerslag vindt. Sommige wereldproblemen zijn zo dringend dat naties en
individuen welhaast gedwongen worden zich te concentreren op een
wereldomvattende benadering, die per definitie een minimum aan solidariteit
veronderstelt.

Het lijkt mij dat daar een reusachtige public relationscampagne voor nodig is, zoiets
als het Rapport van de Club van Rome, met een vergelijkbaar effect op de publieke
opinie.
Ja, inderdaad.Wij hebben wat publiciteit en het verschaffen van informatie betreft,

de massamedia en vooral de televisie hard nodig.

Het is een kwestie van voorlichting, van opvoeding.
Er is veel meer van dit soort voorlichting nodig om de mensen beter bewust te

maken van de wijze waarop hun bestaan met dat van anderen samenhangt, zowel in
termen van de huidige wereldproblematiek als in termen van de belangen van de
mensheid als geheel. Zolang dit nog niet is bereikt, zijn al onze pogingen gedoemd
om schipbreuk te lijden. Dit pogen om de bestaande problemen te verlichten zou
door de complexiteit van de menselijke verhoudingen er zelfs toe kunnen leiden, dat
er nieuwe en nog veel ingewikkelder problemen ontstaan. Daarom moeten wij niet
alleen aandacht besteden aan de onderlinge afhankelijkheid van het internationale
systeem als geheel, maar ook aan het andere uiteinde van het spectrum, met andere
woorden, wij moeten ook denken in termen van nieuwe organisatievormen, zoals
deze op microniveau optreden, soms zelfs alleen maar in een dorpje of bij een
bepaalde groepering. Er is namelijk sprake van een wisselwerking tussen de
macrobenadering, op internationale of planetaire schaal, en de microaanpak die het
belang van het welzijn van het individu, van de mensen zelf op juiste waarde probeert
te schatten.

De U.N.E.S.C.O. zou eigenlijk een Rood Boekje moeten uitgeven met leefregels voor
alle mensen op aarde, de Chinezen niet uitgezonderd.
Zo'n boekje moet door alle honderddertig leden van de Verenigde Naties worden
opgesteld.Wanneer wij alle landen zo ver kregen dat zij het over een dergelijke reeks
leefregels eens werden, zouden alle pro-
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blemen van de mensheid met éen klap zijn opgelost! Maar in alle ernst, volgens mij
is het bepaald bemoedigend dat men momenteel overal steeds meer beseft, dat alle
problemen uiteindelijk met elkaar samenhangen en daarom ook alleen via onderlinge
solidariteit kunnen worden opgelost. De mens realiseert zich dat wij allen in hetzelfde
schuitje zitten.

Maar gelooft u niet dat de hoop het tegen de werkelijkheid zal afleggen?
Nee, dat geloof ik niet, omdat hoop volgens mij een onmiskenbaar deel van de
werkelijkheid vormt.
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Addeke H. Boerma

Addeke Hendrick Boermawerd op 3 april 1912 in Anloo, Drente geboren.
Hij studeerde agrarische economie in Wageningen. In 1938 trad hij in
overheidsdienst en werd al spoedig verbonden aan het ministerie van
Landbouw. Na de oorlog was hij directeur-generaal ad interim van de
voedsel-bevoorrading. Al spoedig vertegenwoordigde hij Nederland en
later Europa (van 1948 tot 1951) bij de F.A.O. (voedsel- en
landbouworganisatie van de Verenigde Naties). Van 1951 tot 1958 was
hij directeur van de economische afdeling van de F.O.A. In 1960 werd hij
benoemd tot onderdirecteur-generaal en in 1967 tot directeur-generaal van
de F.A.O. in Rome. Dit gesprek vond in zijn werkkamer op het
hoofdkwartier van de F.A.O. plaats.

U hebt de laatste jaren niet anders gedaan dan waarschuwen waar men maar wilde
luisteren, voor de Raad van Europa, de E.E.G. in Brussel, de Verenigde Naties in
New York, dat de toestand met de wereldvoedselsituatie steeds ernstiger werd. Men
heeft nauwelijks geluisterd. Hoe ervaart u deze lauwloene-reactie van de mensen?
Dergelijke reacties op uitspraken betreffende de voedselsituatie in de wereld zijn nu
eenmaal altijd traag. Om te beginnen heeft men er in de rijke landen geen notie van
wat het wil zeggen, dit lijden door massaal gebrek aan voedsel. Dit komt in deze
landen bijna niet meer voor, al zijn er in de meest arme gebieden van rijke landen
nog wel mensen die evenmin genoeg te eten krijgen. Hun inkomen is te laag om
ervoor te kunnen betalen.
De publieke opinie in de wereld is veel te weinig op de hoogte van de schrijnende

voedseltoestanden in vele landen. Er wordt dus ook niet over nagedacht. Men neemt
als vanzelfsprekend aan dat er altijd genoeg voedsel zal zijn. Zodra er ergens een
tekort is gaat men onmiddellijk hamsteren, en dan worden de prijzen nog wat verder
omhoog gedreven. In de ontwikkelde landen is men nog wel in staat dit op te brengen.
Maar de voedselsituatie in de wereld spreekt absoluut niet tot de mensen in de mate
waarin het hen zou moeten aanspreken. Er komt pas iets in beweging zodra men er
via radio of televisie kennis van neemt of ziet dat er gebieden zijn waar mensen van
honger sterven.

Dit doet mij denken aan de N.O.S.-film van Almar Tjepkema en Henk Teeuw, waarin
het publiek werd getoond hoe aasgieren aan mensenresten vraten. Dit was een film
ten behoeve van een geldinzameling voor Bangla Desh. Het resultaat was verbluffend:
28 miljoen gulden!
Iets dergelijks zien wij nu gebeuren met de hongerlijdende Sahelgebieden in Afrika.
Zodra de televisie daarvan beelden brengt die aantonen, dat de mensen werkelijk
honger lijden, dan begint het indruk te maken. Wanneer bepaalde grote aantallen
mensen sterven begint men zich zorgen te maken. Zo is de situatie nu eenmaal. Dus
wanneer men vanuit een algemeen standpunt spreekt en waarschuwt dat het nog
erger kan worden, dan wacht men rustig af totdat het zover is. Zolang er geen
werkelijk crisis is maken zelfs de ernstigste waarschuwingen geen indruk.
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U hebt zojuist een uitermate nuttig facet van de televisie, indien juist gebruikt,
aangeroerd.
Inderdaad. Ik geloof, dat het C.P. Snow is geweest, die eens heeft gezegd, dat men

zich pas werkelijk van de nood bewust zal zijn, wanneer menmensen via de beeldbuis
in werkelijkheid ziet sterven.

Ik herinner mij uit de laatste dagen van de Tweede Wereldoorlog hoe Amerikaanse
en Britse bommenwerpers wittebroden, aangevoerd door het Zweedse Rode Kruis,
vanuit de lucht boven de hongerende gebieden van Nederland neerlieten. In de
Sahel-gebieden van Afrika is thans een noodsituatie. Is het nu niet mogelijk, dat
landen die duizenden oorlogsvliegtuigen in de motteballen hebben staan, deze
luchtvloten gaan gebruiken om voedsel naar de ‘oorlogsgebieden’ van Afrika te
brengen?
Ik ben bang, dat men zoiets niet voor elkaar zou krijgen. Althans niet op het ogenblik.
Niet bij de mentaliteit die er op het ogenblik heerst. Het is de F.A.O slechts gelukt
om op zeer beperkte schaal vliegtuigen ter beschikking te krijgen voor het lenigen
van de hongersnood in Afrika. En deze toestellen zijn inderdaad tot dusverre van
groot nut geweest. Maar de kosten van het zenden van vliegtuigen wordt door alle
ministeries van Defensie van de betrokken landen op een bepaalde rekening geboekt.
Men zegt eenvoudig dat er niet meer geld beschikbaar is. Nu kan men zeggen, dat
is toch wel zeer merkwaardig, wanneer men ziet hoeveel geld en vliegtuigen er voor
Vietnam beschikbaar waren, of wat er naar Israël wordt gezonden...

Dit is althans waar ook U Thant, oud-secretaris-generaal van de Verenigde Naties
mij uitdrukkelijk op heeft gewezen.
Precies. Wanneer men hier dus aan denkt, wordt men wel eens bitter. Dan

constateert men slechts dat de morele waarden van de mensen waarschijnlijk toch
wel op een of andere manier scheef zijn komen te liggen. Wij hadden vorig jaar
inderdaad in bepaalde gebieden van de wereld, zoals in de Sahel-landen in Afrika,
bijzonder nuttig veel grotere aantallen vliegtuigen kunnen gebruiken, die dan het
voedsel dat dringend nodig was op die plaatsen hadden kunnen afwerpen. Maar
integendeel, wij hebben met vreselijk veel moeite slechts het minimum dat nodig
was voor de F.A.O. kunnen inzetten. Er is bij lange na niet gedaan, wat er gedaan had
moeten worden. Dit jaar is de situatie in bepaalde landen zelfs nog erger dan in 1973.
In Nigeria bijvoorbeeld, is de situatie momenteel bijzonder moeilijk.

Vandaar dus onlangs de 32ste militaire staatsgreep in Afrika in dat land.
Misschien. Het is altijd moeilijk om nauwkeurig vast te stellen wat de redenen

zijn voor een staatsgreep, maar zeker is, dat wanneer in een land langdurig problemen
als hongersnood optreden, de kiem voor radicale oplossingen reeds is gelegd. Nigeria
is momenteel het moeilijkste der Sahel-landen; daarna komen de voornaamste
problemen in Mali en Tsjaad.
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Hebt u wel eens de boude stap gewaagd an gezegd: Nu is het genoeg; de toestand
is te ernstig; ik stap naar meneer Nixon toe, die als opperbevelhebber de beschikking
heeft over meer vliegtuigen dan 100 lidstaten van de Verenigde Naties samen, zodat
er wat zou gebeuren tenminste?
In de praktijk is het moeilijk om zulke resultaten via een dergelijk gesprek te
bewerkstelligen. Men moet eigenlijk de normale wegen bewandelen.

Ja, maar u bent directeur-generaal van de F.A.O. en het gaat hier om
honderdduizenden mensenlevens. Er is een oorlogssituatie!
Men moet voorzichtig zijn bij dit soort drastische stappen. Men moet zich toch wel
terdege voorbereiden, vooral wat de logistiek betreft bij het treffen van dergelijke
maatregelen. Hier lag namelijk de moeilijkheid. De verbindingen. Men zou voedsel
natuurlijk gemakkelijk van Amerika naar de Sahel kunnen overvliegen, alhoewel de
hoeveelheden die benodigd zijn misschien zelfs te groot zijn voor een luchtbrug.
Gedeeltelijk valt men dus terug op scheepsruimte. Dan zijn er grote aantallen
vrachtwagens nodig om de voorraden van de havens naar de voedsel-centra te brengen.
Dit alles neemt veel tijd in beslag, en men verliest bovendien gemakkelijk uit het
oog, welke kosten met dit transport zijn gemoeid. Dus laat ik zeggen, wij hebben bij
vele regeringen krachtig aangedrongen op het beschikbaar stellen van vliegtuigen,
maar inderdaad, wij hebben niet de aantallen gekregen die wij graag hadden willen
hebben.

Eigenlijk is het een ramp dat een organisatie als de F.A.O. nog altijd geen uitvoerende
macht heeft.
We zijn nog geen supranationale organisatie en het is evenmin in de kaart. Men is
op het ogenblik nog niet bereid ommacht te geven aan een internationale organisatie
als zodanig. De F.A.O. ontleent haar macht aan de leden gemeenschappelijk, die op
een gegeven moment bepaalde beslissingen nemen. Maar wij kunnen niet als
supranationale organisatie fungeren. Dat is zelfs de E.E.G. nog niet gelukt.

U heeft indertijd, zoals Newsweek het noemde als een bijbelse Jozef, de oprichting
van een wereldvoedselbank, een Emergency Food Supply Scheme, E.F.S. voorgesteld...
Dat heeft de Nederlandse regering gedaan tijdens het Wereldvoedselcongres in

Den Haag van 1970.

Door minister Lardinois.
Dat was degene die dit heeft voorgesteld. Men beoogde dus een

wereldvoedselreserve, die internationaal zou worden gefinancierd, waaraan alle
landen dus zouden bijdragen, in geld of in goederen, en die dus voor de hele planeet
dienst zou moeten doen. Eigenlijk werd in 1946 reeds een dergelijk voorstel bij de
F.A.O. ingediend. Lardinois reactiveerde het. Het is er nooit van gekomen, omdat
men het nimmer over de gemeenschappelijke financiering, welk bedrag ieder land
zou
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bijdragen, eens is kunnen worden. Dit plan voor een gemeenschappelijke
wereldreserve is dus theorie gebleven. Het verschil met wat ik heb voorgesteld is,
dat ieder land verantwoordelijkheid neemt voor zijn eigen voedselreserve, dat dus
ook ieder land afzonderlijk betaalt voor zijn eigen voedselreserve die door ditzelfde
land wordt gesticht. Zodoende zou men dus een samenspel van nationale
voedselreserves scheppen, die internationaal gecoördineerd zouden kunnen worden.

En op computers gezet, zodat men weet wat er is.
Inderdaad. De bedoeling zou dan zijn dat, laten we zeggen, de rijkere landen niet

alleen een reserve scheppen voor wat ze zelf nodig hebben in eigen land of wat er
voor hen als exporteurs van voedsel nodig is voor de exportbehoeften, maar dat ze
daarnaast wat opzij zetten, dat beschikbaar zou zijn voor hulp aan door voedselnood
getroffen gebieden. In dit verband zouden de arme landen proberen zelf uit eigen
produktie een voorraad op te bouwen. Hierbij zouden deze landen naar alle
waarschijnlijkheidmoeten worden geholpen. Alhoewel, India heeft het klaargespeeld
om twee jaar geleden een eigen voedselreserve van 9 miljoen ton te stichten.

Hoe ziet u die hulp aan arme landen?
Men zou voor de arme landen bij het vormen van reserves een eerste voorraad kunnen
samenstellen uit giften van de rijke landen. Of men zou de arme landen kunnen
helpen bij het financieren ten behoeve van voedselvoorraadvorming. Deze financiële
hulp zou bijvoorbeeld via de Wereldbank of het I.M.F. kunnen lopen.
Het gaat erom al deze activiteiten bij het aanleggen van reserves te coördineren

en gezamenlijk te zeggen: hoeveel hebben wij nu bij elkaar? en hoeveel is er eigenlijk
nodig om ervoor te zorgen dat er weer niet opnieuw een grote schaarste kan komen?
Tekorten zijn niet te voorkomen. Een bepaald land kan nu eenmaal een slechte oogst
hebben, zodat wanneer er een kleine voedselreserve in zo'n land zelf is, deze vrijwel
meteen zal zijn uitgeput. Dit land moet dan van buitenaf geholpen worden. De
bedoeling is dus door middel van een samenspel van maatregelen een werkelijke
wereldreserve te krijgen, die niet internationaal wordt gefinancierd, maar waarvan
de financiering wordt gedeeld door de landen zelf, waarbij het vanzelf zou spreken,
dat de rijke landen meer zouden bijdragen dan de arme landen. Het principe zou dus
moeten zijn, dat ieder land zijn eigen voorraad financiert en zodoende een bijdrage
levert aan de voedselveiligheid in de wereld.

Er zijn cijfers gepubliceerd, waaruit zou blijken dat de mensheid momenteel slechts
een voedselreserve van 27 dagen heeft - ik spreek dus - van het voorjaar 1974.
Inderdaad kan men zeggen, dat men bij het einde van de afgelopen oogsten een

reserve van drie weken had. Dat betekent dus, dat de voorraden in de Verenigde
Staten van Amerika zeer belangrijk zijn teruggelopen, zelfs tot een minimum. Men
zou ook niet lager kunnen gaan dan
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men op het ogenblik is. Er is ook geen overschot in de wereld dat men zou kunnen
mobiliseren wanneer er iets zou gebeuren. Nu komen er natuurlijk weer nieuwe
oogsten. Wij hebben bij de F.A.O. een dienst die de oogstverwachtingen van alle
landen registreert. Het lijkt erop, dat de verwachtingen, zoals het er thans begin zomer
1974 voor staat, heel gunstig zijn. Behalve misschien in de Sowjet-Unie, waarvan
wij niet rechtstreeks inlichtingen ontvangen. Onlangs werd echter in Moskou
gepubliceerd dat de voorjaarsuitzaai van granen beneden de verwachtingen is
gebleven, zodat daardoor waarschijnlijk ook de oogst beneden de verwachtingen zal
zijn. Aangezien men in de Sowjet-Unie in het voorjaar ongeveer 70 percent van de
oogst produceert, is dit dus een belangrijke mededeling. Wat het precies betekent
weten wij echter ook bij de F.A.O. nog niet. Nauwkeurige gegevens over de
Sowjet-Unie zijn nog niet bekend.Wij moeten vooralsnog op berichten nit de Izvestia
afgaan.
De vooruitzichten in de Verenigde Staten en Canada zijn voor 1974 vooralsnog

gunstig, wat niet wil zeggen, dat het nog niet ergens in de wereld mis kan gaan.
Wanneer men een slechte moesson heeft in Azië, betekent dit, dat er vermoedelijk
veel minder rijst zal worden verbouwd. Aangezien de rijstproduktie in Azië nauwelijks
gelijke tred houdt met de consumptie en men ook in dat werelddeel met zeer lage
voorraden zit, zullen tekorten in rijst dus met tarwe moeten worden gesubstitueerd.
Deze tarwe kan eigenlijk alleen maar uit de Verenigde Staten of Canada komen. Of
misschien ook uit Australië, of de E.E.G.-landen, waar men nog enige reserves heeft.

Wat moet er in godsnaam gebeuren als er ooit eens in de Verenigde Staten een
misoogst zal zijn?
Dat zou in principe hetzelfde gevolg hebben, als wanneer ergens anders een misoogst
plaatsvindt. Met dit verschil echter, dat de Verenigde Staten ons de enige werkelijke
reserves opleveren, die er op het ogenblik nog in de wereld bestaan. Wanneer er dus
in Amerika een dergelijke ramp zou voorkomen, dan gaat het absoluut mis. Vooral
wanneer er tegelijkertijd met de Verenigde Staten ergens anders in de wereld een
soortgelijke misoogst zou plaatshebben. Dat is tenslotte zeer goed mogelijk. Zoals
het er op het ogenblik voor staat zal er in Amerika in 1974 een overschot van een 10
miljoen ton graan zijn.

Professor Jean Mayer van Harvard heeft becijferd, dat 210 miljoen Amerikanen op
het moment bij een gemiddeld dieet evenveel voedsel gebruiken als anderhalf miljard
Chinezen.
In de westerse luxe maatschappij wordt naar verhouding veel meer vlees gegeten

dan granen. Aangezien vlees zeer duur is met betrekking tot energie, dus in relatie
tot de basis, de granen, wordt er veel graan door de vleesproduktie opgebruikt. Het
resultaat is dan ook, dat in een land als de Verenigde Staten waar uitermate veel vlees
wordt gegeten, er naar verhouding bijzonder veel graan wordt gebruikt voor het
voeden van het vee, wat op zijn beurt weer in de vleesproduktie tot uiting
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komt. Hetzelfde graan zou, wanneer het regelrecht naar de consument zou gaan,
natuurlijk veel meer mensen kunnen voeden.

Volgens de cijfers maken de Amerikanen per persoon 2200 pond graan per jaar op,
waarvan I40 pond voor brood en voedingsartikelen is bestemd. De Chinezen hebben
400 pond per persoon beschikbaar, waarvan 360 pond voor primaire
voedselprodukten wordt gebruikt.
In de rijke landen worden veel te veel eiwitten gegeten naar verhouding met andere

gebieden. Daar staat tegenover, dat men in de geïndustrialiseerde landen veel te
weinig koolhydraten gebruikt. In China berust de voeding juist allereerst op
koolhydraten en daar worden eiwitten aan toegevoegd. Zodoende kan men spreken
van een gezond dieet. Bij ons, in de rijke landen, is het gemiddelde dieet overrijk
aan eiwitten en dat betekent dus: verkwisting. Men produceert dit teveel aan eiwitten
met granen en onttrekt daardoor deze broodnodige granen aan de
wereldvoedselpositie.

Heeft u enigerlei hoop, dat wij ooit een einde zullen weten te maken aan wat ik zou
willen noemen ‘deze waanzin’, waarbij in bepaalde delen van de planeet verkwistend
en onredelijk met kostbaar en schaars voedsel wordt omgesprongen, terwijl men in
andere gebieden eenvoudig blijft creperen van de honger.
Ik moet u eerlijk zeggen, ik weet het niet. Ik weet niet tot welk punt men de

publieke opinie in onze rijke landen zou kunnen opvoeden.

Spreken christenen niet van heb uw naaste lief? Waar blijft dan die solidariteit?
Ik zeg het opnieuw, die noodzakelijke solidariteit dringt misschien pas door, wanneer
men met eigen ogen de medemens via het televisiescherm ziet sterven. Misschien
realiseert men zich dan pas wat men eigenlijk aan het doen is. Op het ogenblik zijn
de hongersnoden nog te ver van de onmiddellijke realiteit verwijderd. Een ongeluk
op de hoek van de straat waarin men woont, daar is men nog altijd op de eerste plaats
van onder de indruk. Wanneer men het in de krant leest is het al minder, en wanneer
men hoort dat er in Azië een ramp is geschied, kan het nauwelijks iets schelen. Dat
is nu eenmaal de menselijke aard. Dit is waar men tegen moet vechten. Het is ook
goed dat deze zaken tegenwoordig uitgebreid worden gepubliceerd, maar op korte
termijn verwacht ik ook van de publiciteit geen grote veranderingen. Politiek zou
het absoluut niet te realiseren zijn om op dit moment, zonder dat er nog ernstiger
dingen in de wereld gebeuren, een soort distribute van voedselprodukten tot stand
te brengen. Indienmen tot een dergelijk besluit zou kunnen komen, zoumen allereerst
het gebruik van granen als veevoeder moeten beperken. Hier zou een enorme
besparing in gaan zitten. Daardoor zou men dan vanzelf besparen op het gebruik van
vlees en gevogelte.
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Dat brengt mij tot een vraag over China. U bent er vorig jaar geweest. Werd daar
iets groots verricht?
Inderdaad. Ik ben zeer onder de indruk gekomen van het feit, dat men tenslotte 700
tot 750 miljoen mensen - zoveel zijn het er wel ongeveer1 - weet te voeden zonder
dat er aanwijzingen zijn dat er hongersnood optreedt. Bovendien is men er nationaal
in geslaagd een voedselvoorraad aan te leggen. Dit gebeurt in de Chinese
Volksrepubliek in nauwe samenwerking tussen de overheid en de burgerbevolking.
Er valt dus niet te constateren, dat er mensen zijn die hier ontevreden over zouden
zijn. Integendeel men werkt er allemaal aan mee. Nu is China natuurlijk een land,
waar gans andere politieke normen worden aangelegd dan in bijna alle andere landen
van dewereld.Men zou zich dus kunnen afvragen: zoumen in andere landen hetzelfde
kunnen doen wat men in China doet? Dit lijkt mij zeer de vraag, want ik geloof niet
dat men mensen er in andere landen spoedig toe zou kunnen krijgen om, net als in
China, hun armoede onder elkaar te verdelen, waarmee men dus in China althans
heeft bereikt, dat niemand meer helemaal verpauperd is. Niemand is in China meer
uitgesloten van de mogelijkheid om voedsel le kopen. Er sterft geen mens meer van
de honger. Dit is echter uitsluitend bereikt doordat men de armoede en de welvaart
eerlijk onder elkaar heeft verdeeld.

De methode, waarop men in China de bevolking dit unieke maar zo nodige gevoel
van solidariteit heeft bijgebracht, is ons in de rijke landen wellicht niet sympathiek.
Maar gaat het niet om het uiteindelijke resultaat voor iedereen?
Ja, men zal natuurlijk wel moeten afwachten hoe lang deze ontwikkeling in China
zal voortduren, en of men deze mentaliteit zal weten te bewaren. Maar ik ben zeker
onder de indruk gekomen van wat in China werd gepresteerd.

Mevrouw Indira Gandhi benadrukte in het gesprek dat ik met haar had, dat zij, als
verantwoordelijk regeringsleider, bijvoorbeeld in de sector geboortebeperking geen
dwang zou willen en mogen opleggen, maar wel de bevolking verzoeken minder
baby's te krijgen. China heeft dan misschien andere methoden gebruikt, maar men
kan toch stellen dat er in de Volksrepubliek meer orde en welvaart heerst dan in
India.
Ik heb niet de indruk, dat de resultaten in China, althans uiterlijk, met te veel dwang

zijn bereikt. Er is weinig te bespeuren van ontevredenheid of verzet. Althans op het
ogenblik is dit zo, en men krijgt de indruk dat de binnenlandse veiligheid van China
groter is dan ooit tevoren. Het individu in China heeft een betere en veiliger positie
in de samenleving gekregen en deze is niet te vergelijken met vroeger. Het

1 Opvallend was, dat terwijl de Verenigde Naties zelf het bevolkingstal in de Chinese
Volksrepubliek op meer dan 800 miljoen stellen, de directeur generaal van de F.A.O. nog
over 700 à 750 miljoen spreekt.
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schijnt mij toe, dat het in India, de mentaliteit van de bevolking in acht genomen,
uitermate moeilijk zou zijn iets analoogs tot stand te brengen. Ik kan mij vergissen,
maar ik geloof dat in dit opzicht ook te veel westerse invloeden in de Indiase cultuur
zijn doorgedrongen.

Professor Sladkovsky zei mij in Moskou bijvoorbeeld, dat in India misschien slechts
30 percent van het bouwland effectief geïrrigeerd was. In China is dit 77 percent.
Hoe kunnen deze ontwikkelingslandenmeer grond in de landbouw betrekken, zonder
dat er gelden voor dit soort zware investeringen beschikbaar zijn?
In China heeft men effectief gebruik gemaakt van de massa's mensen, die men daar
beschikbaar heeft. Men heeft hen bij de irrigatiewerken ingeschakeld.

We zijn terug bij het solidariteitsgevoel.
Inderdaad speelt dit gevoel van samenwerken hierbij een voorname rol. In China

zal ook zeker een bepaalde drang zijn uitgeoefend. Men accepteert die dwang omdat
men inziet dat wat moet worden gedaan in het belang van de gemeenschap in haar
geheel is. In China heeft men buitengewoon nuttig mensen weten in te schakelen,
die anders misschien werkeloos zouden zijn geweest.Wat opviel tijdens mijn bezoek
aan de Volksrepubliek China is dat niemand, althans op het eerste gezicht, zonder
werk was.

In India schat men het aantal werkelozen in sommige kringen op 60 miljoen.
India heeft enorme massa's werkelozen. Dat is juist een der grote problemen. Hoe

zou men deze mensen nuttig kunnen inschakelen bij het produktieproces? Men heeft
geprobeerd hen bij bepaalde landbouw-ontwikkelingsprojecten in te schakelen en
deze krachten te betalen in de vorm van voedsel. Maar er is gewoon niet voldoende
voedsel in India beschikbaar om dit op grote schaal te kunnen doen. Dit is niet alleen
een moeilijk vraagstuk voor India, Indonesië of andere landen, die met grote
bevolkingsoverschotten zitten. Dit is naar mijn mening de kernvraag in Azië en de
meeste ontwikkelingslanden.

In de rijke landen geven gezinnen gemiddeld 20 percent van hun inkomen aan voedsel
uit. In Indonesië ligt dit cijfer op 60 percent. Er zijn nog veel landen waar de mensen
80 percent van hun inkomen aan voedsel moeten uitgeven.
Inderdaad is de hoeveelheid voedsel, die men van het salaris consumeert of van

het inkomen opsoupeert, een graadmeter voor de armoede.

Wat is nu werkelijk het effect van de Groene Revolutie geweest? Brengt zij redding?
De Groene Revolutie heeft technisch gesproken nog steeds grote mogelijkheden.
Momenteel ondervindt men wel bijzondere moeilijkheden in deze sector, omdat met
de verbetering van de graangewas-
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sen noodzakelijkerwijs ook voldoende kunstmest, bestrijdingsmiddelen en water
beschikbaar moeten zijn, en deze factoren hangen dan sedert 1973 weer samen met
de ontstane energiecrisis. Zoals u weet is er op het ogenblik reeds een groot tekort
aan kunstmest in de wereld. Dit is niet alleen een gevolg van de olieschaarste. Wij
hebben namelijk een periode achter de rug, dat er een teveel aan kunstmest was en
men de produktie heeft moeten inkrimpen, vooral in de ontwikkelde landen. Men
gaat er dus niet onmiddellijk toe over die produktie weer op te voeren. Intussen zijn
de prijzen van kunstmest danig opgelopen, zodat het vooral voor de arme boeren
steeds moeilijker is geworden om kunstmest te kopen. In de meeste
ontwikkelingslanden kanmenmomenteel zelfs geen kunstmest krijgen. In India heeft
men 1 miljoen ton tekort.

Met alle gevolgen vandien op de produktie van voedsel in India. President
Boumedienne wees er tijdens de grondstoffenconferentie van april 1974 in New York
op, dat 9/10 van de kunstmestproduktie in de wereld in handen van de rijke landen
is.
Dit moet veranderd worden. Ik verwacht niet veel van een uitbreiding van de

kunstmestproduktie in de rijke landen. In de ontwikkelingslanden zelf moet de
kunstmestproduktie snel worden uitgebreid, en hierbij denk ik in de eerste plaats aan
die ontwikkelingslanden, die de feed-stock, dus de ruwe grondstoffen om kunstmest
te vervaardigen, zelf beschikbaar hebben.

Bijvoorbeeld de staten aan de Arabische Golf? Wanneer slechts een kwart van het
natuurlijke gas dat thans boven de olievelden van Saoedi-Arabië verloren gaat zou
worden benut, zouden de Saoedi's alleen al de hele wereld van de benodigde kunstmest
kunnen voorzien.
Inderdaad zou men in deze landen, waar thans kostbare grondstoffen in de lucht

vervliegen, deze in kunstmestindustrieën moeten investeren. Op die wijze zouden
de Arabische landen op den duur de markten in de ontwikkelingslanden van de
hoognodige kunstmest kunnen voorzien.

Time heeft u eens als een zorgvuldig analytisch ingesteld mens omschreven en in
ieder geval niet als een alarmist. Maar terugkomend op de eerste fase van ons gesprek.
De wereld bevindt zich wat de voedsel-situatie betreft in een oorlogstoestand. Wordt
het misschien tijd dat u van zorgvuldig analist dan toch maar niet overschakelt op
alarm, om meer succes te oogsten dan bij de waarschuwingen, die u tot dusverre liet
horen?
Ik geloof, dat ik voldoende heb uitgesproken en aangegeven wat ik van de

voedselsituatie in de wereld denk. Men moet hierbij tegelijkertijd voorzichtig zijn
en ervoor waken, niet de indruk te wekken dat er geen hoop zou zijn. Ik geloof
namelijk dat men op het gebied van de wereldvoedselvoorziening nog enorm veel
van de technologie mag verwachten. Men is eigenlijk nog niet eens begonnen aan
het in praktijk brengen van de modernste technologie in de ontwikkelingslanden. Ik
bedoel
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hier, naast de zogenaamde Groene Revolutie die zich voornamelijk bezighoudt met
het introduceren van betere zaden. Er wordt ook in de ontwikkelingslanden nog veel
verkwist, bijvoorbeeld aan water. Dit is het gevolg van slecht management, dat nog
aanzienlijk zou kunnen worden verbeterd. Dit alles zal tijd en investeringsgelden
kosten, maar in dit opzicht zou men ook op het gebied van landbouwresearch nog
zeer veel meer kunnen ondernemen en presteren dan men op het ogenblik doet. Er
moet op dit gebied zowel regionaal als globaal veel meer samenwerking komen. In
de F.A.O. zijn wij samen met de Wereldbank en het ontwikkelings-programma van
de Verenigde Naties reeds bezig via bilaterale programma's de research op
wereldschaal te bevorderen, waarbij het accent uiteraard valt op de
ontwikkelingsgebieden. Wij hebben met elkaar reeds éen honderd miljoen gulden
voor dit doel bijeengebracht. Met dit geld worden bepaalde researchstations
gefinancierd, zoals bijvoorbeeld in Mexico voor maïsonderzoekingen, of in de
Filippijnen voor rijst. Andere gelden zijn beschikbaar voor tarweonderzoek.

Indonesië?
Nee, daar gaan momenteel geen gelden in dit verband naar toe. Wij zoeken de
researchinstituten met grote zorg nit en projecten worden geplaatst waar men meent,
dat zij momenteel het noodzakelijkst zijn. Wij hebben bijvoorbeeld in Hyderabad
een nieuw instituut opgericht voor het bestuderen van de zogenaamde droogtezones.
Er komt een instituut ergens in het Nabije Oosten voor het ecologische gebied dat
eigenlijk de hele Midellandse Zee zal beslaan. Men is in een instituut in Peru bezig
met aardappelonderzoek. Ik zou er bovendien op willen wijzen dat voedselschaarste
niet alleen een technisch probleem is, maar ook een sociaal en economisch probleem.
Deze vraagstukken zijn uitermate gecompliceerd en hangen onderling met elkaar
samen. Anderzijds zal veel meer geld in de hierboven wereldwijd georganiseerde
researchmoeten worden geïnvesteerd, omdat men op die wijze zal kunnen ontdekken
wat de werkelijke mogelijkheden zijn om van de technologie gebruik te maken, om
althans technisch gesproken de heersende voedselschaarste beter te kunnen bestrijden.
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Aurelio Peccei

Aurelio Peccei is initiatiefnemer van de Club van Rome en de voorzitter
ervan. Hij werd in 1908 te Turijn geboren. Hij promoveerde in de economie
aan de universiteit in die zelfde stad. In 1930 kwam hij bij Fiat en bevond
zich vóor de Tweede Wereldoorlog reeds vier jaren in China voor dit
bedrijf. Tijdens de oorlog nam hij deel aan het Italiaanse verzet en werd
door de nazi's gearresteerd en gemarteld. Na 1945 ging hij als hoofd van
Fiat naar Latijns-Amerika en werd voorzitter van de raad van bestuur van
Fiat Concord in Buenos Aires. In 1957 werd hij voorzitter van de
voornaamste Italiaanse denkfabriek, Italconsult. Van 1964 tot 1967 werd
Aurelio Peccei tijdelijk aangetrokken als president en uitvoerend directeur
van Olivetti, waarna hij tot op heden vice-president van dit concern is
gebleven. Tevens richtte hij Adela op, een internationale
investeringsmaatschappij om particuliere investeringen te doen in
Latijns-Amerika, in het kader van de ontwikkelingsplannen voor dit
continent. De auteur interviewde de heer Peccei voor de N.R.C.-Handelsblad
van 10 juni 1974 en stelde met Jan Pieter Visser van de
N.C.R.V.-televisierubriek Ander nieuws een filmportret samen van de
initiatiefnemer van de Club van Rome, dat bij het ter perse gaan van dit
boek in oktober 1974 zal worden uitgezonden.

De Club van Rome gaat nu het zesde jaar van haar bestaan in. Wat zijn volgens u
de voornaamste prestaties waarop de Club kan bogen?
De voornaamste prestaties werden misschien wel vóor het ontstaan van de Club zelf
geleverd. Ik bedoel namelijk dat het besef postvatte dat een aantal aspecten van de
moderne samenleving in hoog tempo zorgwekkende vormen begonnen aan te nemen.
Dit besef leidde ertoe, dat wij tot de allereersten behoorden, die aangaven wat er mis
dreigde te gaan en naar wegen zochten om te ontkomen aan het proces, zoals wij dit
zich zagen ontwikkelen. Wanneer wij de vijf jaar van ons bestaan analyseren en
tegen de geschiedenis van de mensheid afwegen, zien wij dat er in betrekkelijk korte
tijd veel, zelfs zeer veel is gebeurd. Misschien zijn wij wel geen van allen in staat
om het belang van al deze gebeurtenissen reeds nu ten volle te overzien. De situatie
van de wereld is in de afgelopen jaren enorm verslechterd. Zo werd onze samenleving
geconfronteerdmet een uiterst verontrustende energiecrisis. Dit was een ontwikkeling
die maar door weinigen was voorzien. Zij kwam als een donderslag bij heldere hemel.
Bovendien is in de afgelopen jaren ook het spook van de hongersnood opnieuw
opgedoemd en vormt in vele delen van de wereld een ernstiger bedreiging dan ooit
tevoren.
In de afgelopen paar jaar heeft de mensheid zich eindelijk rekenschap gegeven

dat al deze tragische verschijnselen die in het verleden afzonderlijk werden benaderd,
in feite verschillende aspecten van een zelfde gecompliceerde wereldomvattende
realiteit zijn. Deze realiteit zal ons begrip te boven gaan wanneer wij geen planetair
gezichtspunt zouden innemen. Wij hebben bijvoorbeeld kunnen zien hoe groot de
invloed van de oliesituatie op het monetaire systeem van de wereld is. Wij zijn er
getuige van geweest hoe de schommelingen in het monetaire stelsel het optreden en
de integratie van Europa hebben beïvloed.
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Wij weten nu dat het ontbreken van een zekere mate van Europese inspiratie, in de
wereld een diepe leegte ten gevolge heeft. Het is moeilijk om de gedachten en ideeën
die sinds onheuglijke tijden uit Europa voortkomen op een of andere manier te
vervangen.

En dan zijn er nog de verschillen tussen de 1,4 miljard mensen op het noordelijk en
de 2,5 miljard op het zuidelijk halfrond, verschillen die elke beschrijving tarten.
Inderdaad. In de Verenigde Staten zetten de National Academy of Sciences en de

National Science Foundation echter een grootscheeps project op om meer inzicht te
krijgen in de dynamiek en de invloed van het gigantische complex aan problemen
op het gebied van bevolking, voedsel en energie. Philip Handler, voorzitter van de
National Academy of Sciences en initiatiefnemer tot deze onderneming, lijkt nog
pessimistischer over wat er met de wereld zal gebeuren wanneer er niet onmiddellijk
wordt ingegrepen, dan de zogenaamde ‘onheilsprofeten’ van het Rapport van de
Club van Rome. Al degenen die hetM.I.T.-rapport bij het verschijnen ervan belachelijk
probeerden te maken, laten de laatste tijd merkwaardig weinig van zich horen.
Niemand beweert meer dat de resultaten van het Rapport alleen maar het ‘afval’ is
van verkeerd geprogrammeerde computers of speculaties, ontstaan in de verwrongen
geest van mensen die alleen maar de schaduwzijde van het leven kunnen zien.
Volgens mij zijn er de afgelopen vijf jaar twee ontwikkelingen duidelijk aan het

licht getreden: ten eerste, dat de situatie in de wereld inderdaad slechter is geworden,
en niet zo weinig ook. Ten tweede: dat de mensen zich bewust zijn geworden van
een aantal belangrijke problemen. Zelfs het grote publiek ziet langzamerhand in dat
wij terug moeten vechten, en niet alleen ten bate van de rijke en bevoorrechte
segmenten van de wereldbevolking of van een of andere klasse, maar dat de
wereldomvattende problematiek van tegenwoordig iedereen aangaat en de mensheid
als geheel dwingt om haar verantwoordelijkheid te aanvaarden en tot handelen over
te gaan. Ik ben dan ook van mening dat de situatie objectief gezien weliswaar slechter
is geworden, maar dat er toch in feite van een verbetering kan worden gesproken,
omdat de mensen niet meer, zoals vijf jaar geleden, zich in slaap sussen met het
geloof dat alles prima in orde is.

Toen de club van Rome in april 1968 werd opgericht, was het niet meer dan een
groepje bezorgde wetenschapsmensen en intellectuelen uit het Westen. Het lijkt mij
echter dat de Club in de loop der jaren een werkelijk universeel karakter heeft
gekregen.
Inderdaad. De Club bestaat nu uit leden van allerlei culturen en werelddelen.

Bovendien zijn er thans vele verschillende levensstijlen, disciplines en ideologieën
in verenigd. Maar wij zijn nog steeds maar een groepje van niet meer dan honderd
man. Het is dan ook praktisch onmogelijk om in een dergelijk klein gezelschap alle
nuances en overtuigingen op te nemen. Desondanks zijn de belangrijkste richtingen
in het
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huidige denken over het menselijk bestaan in onze tijd en zijn mogelijke ontwikkeling
in de toekomst in onze organisatie vertegenwoordigd.

Tijdens de verschillende bijeenkomsten van de Club viel mij op dat de Indiërs, de
Latijns-Amerikanen en ook de Polen erop bleven aandringen om het standpunt
aanvaard te krijgen dat de wereld in werkelijkheid uit een rijk noordelijk en een arm
zuidelijk halfrond bestaat.
Dat is waar. Het valt niet te ontkennen dat er tussen rijken en armen, machtigen

en zwakken, hoog ontwikkelden en analfabeten tragische en ontoelaatbare kloven
en barrières bestaan. Een kleine minderheid krijgt alle kansen, terwijl de overgrote
meerderheid van de mensheid nauwelijks of geen hoop op een betere toekomst heeft.
Maar ondanks dit vormt de wereld éen geheel. Alleen wanneer wij de wereld als

een eenheid, als een geïntegreerd geheel beschouwen, kunnen wij hopen deze kloven
te kunnen dichten. Naar aanleiding hiervan wil ik overigens opmerken dat de
gebeurtenissen van de laatste tijd hebben aangetoond dat er geen twee of drie werelden
bestaan, maar vier. De eerste wereld bestaat uit de geïndustrialiseerde landen met
een grote hulpbronnenvoorraad, dat wil zeggen, de Verenigde Staten en vooral de
Sowjet-Unie. De tweede wereld wordt gevormd door geïndustrialiseerde naties met
betrekkelijk weinig hulpbronnen, zoals Japan en Europa. De derde wereld door niet
of nog niet geïndustrialiseerde naties met een belangrijke hulpbronnenvoorraad. De
vierde wereld bestaat dan uit de wanhopige groep landen die noch over een industrie,
noch over een uitgebreide hulpbronnenvoorraad beschikken. Binnen deze categorieën
kunnen overigens zoveel scheidslijnen worden aangebracht als er natuurlijke of
politieke barrières zijn.
In een van de projecten van de Club van Rome ging men ervan uit dat de wereld

uit tien regionen of sub-systemen bestaat die zich van elkaar onderscheiden door hun
graad van ontwikkeling, de dynamiek van hun evolutie en hun politieke of
ideologische oriëntatie. Maar toch blijf ik volhouden dat de wereld, al deze duidelijke
verschillen en heterogeniteiten ten spijt, in feite éen is. Alle leven op onze planeet
is met elkaar verweven. Alle activiteiten, alle naties, regionen en regiems vormen
door hun onderlinge afhankelijkheid een eenheid. Waar wij toe moeten komen - en
ik geloof dat er in de afgelopen vijf jaar heel wat mensen inderdaad toe zijn gekomen
- is het inzicht dat er in laatste instantie éen wereld is, en de mensheid een
gemeenschappelijke lotsbestemming heeft.

Mij is uit eigen waarneming gebleken dat marxistische geleerden als Jermen M.
Gvishiani uit de Sowjet-Unie of professor Adam Schaff uit Polen levendige
belangstelling hebben voor de activiteiten van de Club van Rome. Maar zullen er
vertegenwoordigers uit Oost-Europa tot de kerngroep van de Club kunnen toetreden?
Wij beschouwen onszelf als een dwarsdoorsnede van een werkelijk geavanceerde
mensheid, en wij zouden graag zien dat er ook marxistisch geschoolde collega's,
vooral uit de socialistische landen, tot de
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Club zouden toetreden. Tot nu toe telt onze organisatie maar twee vertegenwoordigers
uit deze landen onder haar leden. Maar goed beschouwd is het in feite niet belangrijk
of iemand al of niet lid van onze Club is. Waar het om gaat is een juist inzicht in de
wereldproblematiek, en ik heb de indruk dat de socialistische landen wat dat betreft
steeds meer oog krijgen voor ons standpunt.1

In december 1973 woonde ik een conferentie in Praag bij, waar mij duidelijk werd
dat ook leidende kringen in Oost-Europa voortdurend meer belangstelling krijgen
voor en inzicht in de dynamiek van wereldproblemen. Dit heeft volgens mij een
tweetal oorzaken. Ten eerste: tot voor kort beweerden de socialistische landen altijd
dat de problemen van de wereld in het algemeen en die van het Westen in het
bijzonder een direct uitvloeisel van het kapitalisme waren, op grond waarvan de
socialistische landen er grotendeels immuun tegen zouden zijn. Nu zijn zij echter
bereid om toe te geven, dat er ondanks alle verschillen in sociale systemen, problemen
zijn die ieder land aangaan en bovendien, dat de globale problematiek zo omvangrijk
is geworden dat zij alleen door de gecombineerde activiteiten van alle volkeren en
naties kan worden opgelost. Ook in Oost-Europa is men nu tot de conclusie gekomen
dat wij, alle ideologische meningsverschillen ten spijt, bereid moeten zijn om deze
kwesties gezamenlijk aan te pakken.
Een tweede belangrijke verandering is volgens mij het nieuwe inzicht in de

socialistische landen dat de complexe aard van de huidige problematiek en de wijze
waarop de verschillende kwesties met elkaar in verband staan, een voortdurende
horizontale interactie tussen allerlei groepen disciplines noodzakelijk maken. De
tradities van de wetenschappelijke opleiding in Oost-Europa willen dat
onderzoejkingen verspreid worden over een groot aantal verschillende
wetenschappelijke instellingen die elk een afzonderlijk segment of probleem
behandelen en bijna geheel onafhankelijk van elkaar opereren. Deze toestand wordt
nu gewijzigd of althans aangevuld door een interdisciplinaire aanpak. Ook in
Oost-Europa wint het besef dat de wereld éen is en dat alle problemen met elkaar
samenhangen, steeds meer terrein.

Professor Gvishiani vertelde mij in Moskou dat ook de Sowjet-Unie nu op basis van
systeemanalytische methoden studies van de toekomst maakt à la de Club van Rome.
Het staat wel vast dat er in de Sowjet-Unie voortreffelijke wiskundigen en

systeemanalisten zijn, die in staat moeten worden geacht om onze complexe
menselijke problematiek via steeds nieuwere methoden te begrijpen, te correleren
en te benaderen. Maar wanneer exacte formules in gewone spreektaal worden
omgezet, moeten wij oppassen. Systeemanalyse is een verzamelterm, ook in ons deel
van de wereld. In het

1 Op 25 juni 1974 meldde de N.R.C.-Handelsblad dat voor het eerst een Sowjet-delegatie op
het hoogste niveau, waarvan ook dr. Jermen M. Gvishiani deel uitmaakt, de in oktober 1974
te West-Berlijn te houden jaarvergadering van de Club van Rome zou bijwonen.
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Russischwordt alle kennis op dit gebiedmeestal onder de paraplu van de ‘cybernetica’
gerangschikt. Een van de doelstellingen en zeker niet de eenvoudigste - van het pas
opgerichte International Institute for SystemAnalysis inWenen, dat door dr. Gvishiani
geleid wordt, is de terminologie in de verschillende talen te harmoniseren en het
woordgebruik te standaardiseren.

In het in 1973 verschenen eerste deel van deze interviews merkte u op, dat de Club
van Rome op dat moment aan een tweede generatie van projecten bezig was.
Zoals u weet is er onder onze auspiciën een heel nieuwe reeks projecten op touw

gezet waarmee goede voortgang wordt gemaakt. Ik zal u enige van de belangrijkste
studies noemen. Een van de voornaamste problemen waarmee de mensheid de
komende decennia geconfronteerd zal worden, is de snelle groei van de
wereldbevolking, die onder meer een zwaardere last op de beperkte
hulpbronnenvoorraad van de aarde legt dan ooit tevoren. Afgezien van eventuele
catastrofes op grote schaal, zal de wereldbevolking in de komende 30 à 35 jaar zeker
verdubbelen. Ons project ‘Problemen van de bevolkingsverdubbeling’ probeert een
antwoord te geven op de vraag of het mogelijk zal blijken, om ieder mens op aarde
van een redelijk bestaan te verzekeren. Dit project heeft een tweetal doeleinden.
Ten eerste willen wij nagaan welke ontwikkelingen zich in de verschillende delen

van de wereld kunnen voordoen vóordat de wereldbevolking ook in feite is
verdubbeld, vooral met het oog op de vier fundamentele sectoren van de materiële
conditie van hetmenselijk bestaan: voeding, behuizing, onderwijs en gezondheidszorg.
Het tweede doel en tevens de tweede fase van het project zal dan zijn om te bepalen,
via welke beleidsmaatregelen deze normen bereikt zouden kunnen worden. Daarnaast
zullen ook een aantal bijkomende doelstellingen worden onderzocht, zoals een ruime
werkgelegenheid of een verkleining van de inkomensverschillen.
Een van onze meest ambitieuze wereldmodelstudies is misschien wel het project

dat wij voorlopig ‘Vermindering van de keuzemogelijkheden voor de mensheid’
hebben genoemd. Dit is gebaseerd op geregionaliseerdemodellen van flexibele aard,
die ons in staat stellen om diverse scenario's toe te passen, in overeenstemming met
de toekomstvisies van verschillende culturen en waardensystemen. Dit model wordt
ontwikkeld tot een instrument voor planning van kwesties op langere termijn en moet
nagaan hoe conflicten kunnen worden voorkomen. Vooral dit aspect zal steeds
belangrijker worden nu de keuzemogelijkheden beperkt worden door de restricties,
die door het wereldsysteem en dewisselwerking tussen de voornaamstemogendheden
en regionale groeperingen worden gesteld. Vooral in situaties die spanningen of
gevaar met zichmeebrengen, is de subjectieve, intuïtieve en vaak emotionele evaluatie
van keuzemogelijkheden van deze tijd volstrekt ontoereikend en daardoor uiterst
riskant.
Het wereldsysteem wordt in dit project voorgesteld door een collage
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van tien submodellen, die overeenkomen met de volgende regionale sectoren:
Noord-Amerika, West-Europa, Oost-Europa, Japan, de andere landen van de
geïndustrialiseerde wereld, Zuid- en zuidoost-Azië, China, Latijns-Amerika, het
Midden-Oosten en Afrika. Al deze modellen bestaan uit hiërarchische structuren
opgebouwd uit geofysische, ecologische, technische, economische, institutionele,
sociaal-politieke, normatief-culturele en menselijk-biologische niveau's.
Simulatiemodellen voor demografie, energieverbruik, energieproduktie,
voedselproduktie en landexploitatie zijn reeds ontwikkeld. Het centrale punt van het
project is een economisch systeemmodel, bestaande uit twee niveau's, waarvan het
microniveau sectoren bevat voor landbouw, nijverheid, voedselverwerking, energie,
mijnbouw, diensten, bankwezen, handel en woningbouw. Bovendien is reeds een
matrix ontworpen waar het internationale handelsverkeer in is vertegenwoordigd.
Dit project bevat daarnaast nog een aspect waarop ik speciaal zou willen wijzen:

het houdt namelijk rekening met de doelgerichte elementen in de menselijke
leefgemeenschap en het aanpassingsvermogen van de mens. Het model zal daarom
bestaan uit een zogenaamd ‘causaal’ deel, waarin de dynamische processen zijn
opgenomen die volgens historische ontwikkelingspatronen verlopen, en daarnaast
uit een zogenaamd ‘intentioneel’ deel, dat doelgerichte veranderingen onder nieuwe
omstandigheden vertegenwoordigt. Het intentionele deel bevat op zijn beurt weer
een besluitvormings- of actieniveau, en een dimensie waarin de waarden en normen
zijn opgenomen die de doelgerichte reacties conditioneren en in bepaalde banen
dwingen. Deze aanpak biedt iemand die verschillende beleidslijnen analyseert, de
mogelijkheid om alternatieve keuzemogelijkheden op verschillende niveaus in het
besluitvormingsproces te evalueren. Dit ‘spel’ tussen mens en computer kan, naar
wij hopen, op deze wijze tot vruchtbare resultaten leiden die op de werkelijkheid
kunnen worden toegepast.
Uiteraard kan ik u in dit korte bestek slechts een glimp tonen van de tientallen

systeemanalytische methoden die overal ter wereld in talloze wetenschappelijke
instellingen en centra worden toegepast, om ons inzicht in de nijpende toestand
waarin de mensheid verkeert verder te verdiepen.

Wat is de voornaamste richting waarin al deze studies en onderzoekingen van de
huidige problematiek zullen leiden?
Ik denk dat het tot de ontwikkeling van een tweetal hoofdideeën zal leiden. Het eerste
idee, dat aan het eind van de door de Club van Rome georganiseerde conferentie van
Salzburg werd geformuleerd,1 luidt dat de hele mensheid, ongeacht alle verschillen
in ras, geografische en maatschappelijke positie of ideologie, solidariteit op
wereldomvattende schaal als allesoverheersende prioriteit ziet. Er zijn nog steeds
zeer velen van ons die zich gebonden voelen aan nationale grenzen, aan een

1 Zie Appendix I, de volledige tekst van de Verklaring van Salzburg van de Club van Rome.
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bepaalde vlag of een bepaalde cultuur. Wij hebben nu echter een situatie bereikt
waarin iedereen, tot welk volk of natie hij ook mag behoren, een diepe verbondenheid
met de mensheid als geheel zou moeten voelen, omdat geen enkele groepering zich
meer kan veroorloven om naar een bestemming, een toekomst te streven die zich
van de rest van de wereld onderscheidt.

Hetzelfde idee werd tijdens de milieuconferentie in Stockholm in 1972 door mevrouw
Gandhi geformuleerd. Zij riep de mensheid als geheel namelijk op om alle mensen
en levende dingen ‘met de ogen van een vriend’ te beschouwen.
Inderdaad. Maar dat neemt niet weg dat er nog steeds velen van ons zijn die het

ene zeggen maar het andere doen. Solidariteit met alle mensen en alle levensvormen
moet de allerhoogste prioriteit krijgen. Deze gedachte kon men ook gedeeltelijk
terugvinden op de in april 1974 te NewYork gehouden Verenigde Naties-conferentie,
gewijd aan het probleem van de natuurlijke hulpbronnen. Tijdens deze conferentie
werden vele leuzen, ideeën, voorstellen, verwachtingen en doelstellingen naar voren
gebracht, maar wat daarin vooral tot uiting kwam was het tweede punt dat ik hier
naar voren wilde brengen, namelijk dat de meeste mensen het er nu over eens zijn
dat de wereld wanhopig behoefte heeft aan een nieuwe economische orde. Eindelijk
is men tot het inzicht gekomen dat de huidige constellatie absoluut passé is, en niet
meer is afgestemd op de toestand waarin de mensheid zich op het ogenblik bevindt.
Er moet verandering in komen, en hoe eerder hoe beter.

Hoe kunnen wij een nieuwe economische orde scheppen die door 147 staten zal
worden aanvaard?
Dat was het punt waarop president Houari Boumedienne tijdens zijn
openingstoespraak in New York de nadruk legde, toen hij de kwestie van ‘het
schandaal van de huidige economische orde’, zoals hij het noemde, naar voren bracht.
Wat dat betreft zijn wij het volledig eens. Maar wat in New York niet expliciet tot
uiting kwam was dat wij tevens de idee van de nationale soevereine staat moeten
herzien. Een nieuwe economische orde, gebaseerd op de broze structuur van de
huidige opvattingen over nationale soevereiniteit, is namelijk op drijfzand gebouwd.
Ik heb volledig begrip voor al degenen die het idee van een nationale staat willen
verdedigen omdat zij bang zijn om door een van de supermogendheden te worden
opgeslokt. Maar zolang wij er niet in slagen om ons zo snel mogelijk te bevrijden
uit de huidige situatie, waarin onze planeet verdeeld blijft in 147 staten van totaal
verschillende grootte en invloed, is het niet alleen moeilijk, maar zelfs uitgesloten
dat wij tot een nieuwe wereldomvattende economische orde komen. De Club van
Rome is daarom ook van mening dat het voorstel van president Boumedienne van
Algerije en president Echeverria van Mexico, om een nieuw Handvest van rechten
en plichten voor alle naties opte stellen, zeer zorgvuldig bestudeerd en zo snel
mogelijk geaccepteerd zou moeten worden.
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De idee van een wereldomvattende solidariteit moet absoluut voorrang krijgen. Op
een zinkend schipmoeten alle opvarenden solidair zijn, omdat er anders ruzie uitbreekt
en iedereen verdrinkt. De solidariteit van onze voorouders strekte zich niet verder
uit dan de nationale grenzen. Wij moeten echter verder kijken. Ons vaderland is de
wereld als geheel.

In 1950 telde de wereld 75 steden van meer dan éen miljoen inwoners. In het jaar
2000 zullen er 275 van zulke steden zijn. Neem bijvoorbeeld een stad als Bandung,
welke in 25 jaar van 1,2 naar 4,2 miljoen zal stijgen.
Wist u dat Calcutta tegen het jaar 2000 misschien wel 30 miljoen inwoners zal

tellen? En Mexico City 20 miljoen als er geen beperkende maatregelen worden
getroffen?
De tweede hoofdidee die ik meen te signaleren is in feite een aanvulling op de

eerste, en komt bijna in al de studies die georganiseerd worden tot uiting. Wanneer
mensen, waar ook ter wereld, samenkomen om over belangrijke problemen te spreken,
zoals de overbevolking, de honger, het energietekort, de milieuvervuiling enzovoort,
komen zij altijd en overal opnieuw tot de conclusie, dat een wereldomvattende
organisatie in een of andere vorm dwingende noodzaak is. Steeds meer mensen raken
ervan overtuigd dat het ondanks alle bestaande verschillen, essentieel is dat wij ons
bestaan zo snel mogelijk op gemeenschappelijke basis structureren. Zij zien in dat
naast-elkaar-bestaan synoniem is geworden met voortbestaan. Het creatieve
revolutionaire potentieel van deze ontwikkeling is vooralsnog moeilijk te schatten.
Wij zouden echter kunnen concluderen dat de mensheid een periode doormaakt

die in een wereldgemeenschap kan uitmonden. De duizenden bijeenkomsten en
conferenties over wereldomvattende kwesties zijn waarschijnlijk niets minder dan
de voorlopers van wat eens een wereldparlement zal worden.
De mensheid wordt door zijn technologische en wetenschappelijke kennis en

vooral ook door zijn problemen en moeilijkheden naar een nieuw soort
wereldomvattende samenleving gedreven. Het is daarom ook de taak van onze
generatie om de instellingen, de hulpmiddelen, de besluitvormingsprocessen en de
leefregels te ontwerpen, waarop de maatschappij van de toekomst zal zijn gebaseerd.
Deze ontwikkeling naar een grotere en leefbaarder eenheid kan vergeleken worden

met de gebeurtenissen in Duitsland, zo'n honderdvijftig jaar geleden, toen een
‘Zollverein’, een douaneunie, de weg naar de politieke eenwording bleek te effenen.
Een ander voorbeeld van een dergelijk proces is het Italië van voor 1870. Dit
schiereiland telde een groot aantal verschillende staatjes, koninkrijken,
groothertogdommen en gebieden onder vreemde heerschappij, waaronder de
pauselijke staat. Desondanks slaagde men na veel inspanning en tranen erin om deze
lappendeken tot een eenheid te smeden. In vele andere staten valt een soortgelijk
proces waar te nemen; hetzelfde geldt nu ook voor uitgebreide delen van de wereld
en in de niet al te verre toekomst on-
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getwijfeld ook voor de wereld als geheel.
Naar mijn mening maakt de mensheid de geboorteweeën door van iets dat de

nationale staat in vele opzichten zal vervangen. Ik bepleit zeker nog geen
wereldregering. Maar wij hebben wel behoefte aan een heel gamma van nieuwe
instellingen, die voor het merendeel op breder leest geschoeid moeten zijn dan de
meeste naties van tegenwoordig. Het is volledig illusoir om te menen, dat wij om
deze nieuwe organisaties te creëren de bestaande slecht functionerende nationale
organisaties alleen maar op grotere schaal zouden hoeven te projecteren. Wij hebben
dan ook dringend behoefte aan pragmatische inzichten en theoretische constructies,
die het ons mogelijk maken om nieuwe sociaal-politieke instellingen te ontwerpen
die in staat zijn om de samenleving op elk noodzakelijk niveau - ook op
wereldomvattend niveau - op bevredigende wijze te laten functioneren, in het belang
van alle bestaande groeperingen.

Waar ik mijzelf veel mee bezighoud is de vraag, hoe wij - of de Club van Rome met
haar essentiële adviezen - deze pragmatische gegevens en suggesties in praktische
actie zouden kunnen vertalen.
Het gaat daarbij om drie stappen. De eerste stap is het inzicht in de situatie dat aan

elk handelen voorafgaat. Niemand kan een zinnige daad verrichten wanneer hij niet
min of meer op de hoogte is van de aard en de mogelijke ontwikkeling van de
problematiek waarmee hij wordt geconfronteerd. De tweede stap is om op basis van
deze kennis te bepalen wat er gedaan kan worden, wat de geschikte alternatieven
zijn en waartoe zij kunnen leiden. Deze fase zal over het algemeen geen vastomlijnd
geheel vormen, omdat hij elk beleid voortdurend kleine correcties en koerswijzigingen
worden aangebracht. De derde stap is om van het bepalen van een gedragslijn naar
de uitvoering ervan over te gaan. Uiteraard zullen deze drie fasen elkaar voortdurend
overlappen. Zo is het bijvoorbeeld praktisch gezien onmogelijk om een beleid of een
strategie uit te stippelen, zonder daarbij rekening te houden met de kwaliteiten en
gebreken van de mensen die het moeten uitvoeren, hun neigingen, eigenaardigheden,
wensen of motieven. In wezen komen deze drie stappen op het volgende neer: éen:
inzicht; twee: besluit wat er gedaan moet worden; drie: de uitvoering ervan. De Club
van Rome concentreert zich voortdurend op deze drie stappen. Wij diepen onze
analyse van de wereldproblematiek verder uit en bestuderen steeds weer andere
aspecten van de kritieke toestand waarin de mensheid zich bevindt.
Onlangs zijn wij begonnen om na te gaan met welke middelen de huidige

problemen, ongemakken of disfuncties bestreden zouden kunnen worden. Uiteraard
hebben wij geen enkele beslissingsbevoegdheid. Wij zijn alléen maar een groep
particulieren. Daarom streven wij naar een dialoog met politici op een zo hoog
mogelijk niveau en in zoveel mogelijk verschillende landen. Wij houden
bijeenkomstenmet regeringsleiders, internationale organisaties, grote ondernemingen
en industriële associaties, vakbonden en invloedrijke personen uit alle lagen van
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de wereldgemeenschap, maar zij moeten uiteraard zelf bepalen of zij al of niet tot
actie willen overgaan.
Het staat wel vast dat de opvattingen en reacties van het grote publiek van

doorslaggevend belang zullen zijn. Ik ben ervan overtuigd dat steeds meer mensen
bereid zijn om diepgaande veranderingen in de oriëntatie en organisatie van de wereld
te aanvaarden, wanneer zij tenminste begrijpen waarom deze veranderingen
noodzakelijk zijn. Daarom moeten niet alleen de politici, maar ook hun kiezers
worden overtuigd. Regeringsleiders en politieke voormannen moeten inzien dat hun
carrière op het spel staat, omdat het geen twijfel lijdt dat hun achterban van mening
zal veranderen. Politici moeten beseffen dat zij alléen aan de macht kunnen blijven
wanneer zij zich bij de noodzakelijke vernieuwingen aansluiten. Want wanneer zij
bij de publieke opinie achter zouden raken, zullen zij bij de eerstvolgende verkiezingen
hun zetel en functie verliezen. In sommige landen is het inmiddels reeds zover
gekomen, omdat de kiezers fundamentele veranderingen in de bestuur van de
samenleving wensten en de politieke leiders wat dat betreft nog niet zo ver waren.
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De verklaring van Salzburg van de Club van Rome

4 en 5 februari 1974 kwamen leden van de Club van Rome en politieke leiders uit
verschillende landen en culturen in Salzburg bijeen om te discussiëren over
wereldomvattende problemen en alternatieven op langere termijn voor de menselijke
samenleving, in het licht van de huidige gebeurtenissen die alle volkeren en naties
met diepe zorg vervullen.
Wij willen in deze verklaring onze gezichtspunten over de belangrijkste kwesties

die in dit debat naar voren kwamen, uiteenzetten.
Het is duidelijk dat de problemen die wij besproken hebben, ja alle problemen van

deze tijd, op kritieke wijze met elkaar in een complex systeem verbonden zijn. De
wereld wordt geconfronteerd met een ongeëvenaard veranderingstempo op
economisch, maatschappelijk, politiek en technologisch gebied. Deze veranderingen
hebben reeds voor een belangrijk deel grote beroering in het wereldbestel gebracht,
zoals op 't ogenblik zonneklaar blijkt.
Beheersing van technologie en wetenschap heeft de huidige generatie een enorme

macht in handen gegeven die zowel voor creatieve als voor destructieve doeleinden
kan worden aangewend. De verbijsterende hoeveelheid informatie waarover de mens
beschikt en de ontelbaremethoden en vaardigheden die gemobiliseerd kunnenworden
zouden de hoop rechtvaardigen dat deze macht gebruikt wordt voor een fundamentele
verbetering van het lot van de mensheid als geheel.
Al deze hulpmiddelen baten ons echter weinig wanneer zij niet benut worden door

een rationele sociaal-politieke organisatie die op een uitgesproken ethische basis
rust. De werkelijkheid luidt echter dat de geïndustrialiseerde maatschappijen op
verkwistende wijze functioneren en onnodig verbruik stimuleren. Daarnaast ontbreekt
de mens de wil om op onze kleine en kwetsbare planeet vreedzaam samen te leven.
De wereldgemeenschap wordt verscheurd door een groeiende en onverdraaglijke

ongelijkheid in levensstandaard en kansen. Naties blijven beleidslijnen volgen die
met elkaar in botsingmoeten komen. Rechtvaardigheid tussen de verschillende landen
en in de landen afzonderlijk is ver te zoeken. De natuur wordt geplunderd en vergiftigd
voor het welzijn van een enkeling en ten koste van velen, zowel nu als in de toekomst.
De huidige krisis ligt veel dieper dan alleen maar in een tekort aan olie, energie

of voedsel. De negatieve effecten ervan zullen vele verschillende repercussies over
de hele wereld met zich mee brengen. De arme landen en de arme klassen zullen
daarbij het meest te lijden hebben. Dit is onvermijdelijk wanneer olie, voedsel of
andere essentiële goederen schaars worden of wanneer handel, bijstand of muntstelsel
als politieke wapens gebruikt worden.
Deze krisissituatie zal nog aanzienlijk verergerd worden door de snelle groei van

de wereldbevolking, die zich van de huidige vier miljard binnen één generatie tot
vijf, zes, zeven miljard zal uitbreiden. Om onze levensstandaard te handhaven of te
verhogen zullen onze produktieve activiteiten zelfs in nog hoger tempo moeten
toenemen. Wanneer deze ontwikkelingen zich doorzetten en er geen gezamenlijke
pogingen worden ondernomen om ze in nieuwe richtingen om te buigen, kunnen zij
catastrofale gevolgen hebben voor de toekomst van de mensheid.
De mens moet en kan deze uitdaging beantwoorden. Een wezenlijke stap is daarbij

een praktische toepassing van het inzicht, dat problemen, volkeren en naties onderling
van elkaar afhankelijk zijn. Deze interdependentie blijkt nog sterker op het gebied
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van politieke, economische, monetaire en technologische betrekkingen. Aan dit
inzicht is reeds veel lippendienst bewezen. In de praktijk gaan de verschillende naties
echter nog steeds te werk alsof zij nog in het volle bezit van hun soevereiniteit
verkeren.
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Wij roepen alle volkeren en naties op om de consequenties van onderlinge
afhankelijkheid te aanvaarden. Hoewel de vestiging van een rechtvaardig en stabiel
wereldbestel enorm moeilijk is, hebben wij dringend behoefte aan nieuwe, speciale
constellaties die tot de opbouw van een werkelijke wereldomvattende gemeenschap
kunnen leiden. Samenwerking op regionaal niveau kan een eerste stap zijn die naar
een integratie op bredere basis leidt.

Het moet elk volk en elke cultuur die deel uitmaakt van de wereldgemeenschap vrij
staan om zich volgens eigen tradities en ideologieën te ontwikkelen en op deze wijze
bij to dragen aan de eenheid in verscheidenheid op onze planeet die een vruchtbare
dialoog tussen verschillende culturenmogelijk maakt. Een rechtvaardige orde en een
stabiele situatie zijn ondenkbaar wanneer dit principe niet volledig recht wordt gedaan.
Maar al te vaak is dit uitgangspunt in het verleden echter geweld aangedaan als
gevolg van de bestaande ongelijkheid in potentieel en ontwikkeling in de wereld. En
er zal pas een eind aan deze toestand komen wanneer de rechten en plichten van alle
naties opnieuw geformuleerd worden en tot in details vastliggen, vooral met het oog
op de positie van de zwakkere staten.
Tegelijkertijd dienen de verschillende naties zich er opnieuw toe te verbinden om

de internationale instanties, en met name de Verenigde Naties en hun diverse organen,
te versterken en vernieuwen, om de transformatie van het wereldbestel geleidelijk
in de economische, maatschappelijke en politike constellatie van deze aarde tot uiting
te laten komen.
Wij dringen er bij de Verenigde Naties op aan om het Handvest van rechten en

plichten van de lidstaten, dat op 't ogenblik behandeld wordt, over te nemen en
bovendien een onafhankelijke commissie op hoog niveau in het leven te roepen, die
het huidige systeem van regionale en wereldomvattende instellingen opnieuw moet
bezien om tot een effectiever internationale samenwerking te komen.
Op nationaal niveau zijn diepgaande hervormingen niet minder noodzakelijk. De

onderlinge afhankelijkheid van de problemen en het hoge groeitempo maken het de
overheidsapparaten - die op vroeger en simpeler tijden afgestemd zijn - moeilijk om
de uitdaging te beantwoorden. De beperkte reikwijdte van nationale plannen en
verkiezingsperioden richt de aandacht voornamelijk op directe problemen en dit ten
koste van de kwesties op langere termijn. De verticale organisatie van het
overheidsapparaat is niet in staat om de complexe wisselwerkingen van de
problematiek adequaat te benaderen.
Wij geven de regeringen in overweging om hun structuur en werkwijze zodanig

aan te passen dat bij het besluitvormingsproces concreet rekening kan worden
gehouden met toekomstige behoeften.
De meest urgente problemen komen voor een belangrijk deel voort uit de snelle

uitbreiding van de wereldbevolking. Het wordt als onvermijdelijk beschouwd dat
onze planeet aan het eind van deze eeuw tweemaal zoveel mensen zal tellen als op
het ogenblik. Het valt moeilijk voor te stellen hoe al het in cultuur gebrachte land de
huizen, wegen, fabrieken, ziekenhuizen en scholen, ja alles wat de mens tot nu toe
tot stand heeft gebracht, in nog geen dertig jaar kan verdubbelen - of meer - als wij
de nieuwe stroom wereldburgers tenminste een redelijk bestaan willen garanderen.
Overmatige demografische druk vormt een rem op het ontwikkelingsproces, omdat

elke generatie niet alleen voor zichzelf moet sparen en investeren, maar ook voor de
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niet-actieve helft van de bevolking die aan een snelle toename van het aantal inwoners
inherent is. Bevolkingsgroei is daarom dan ook geen kwestie die alleen individuele
ouders, maar ook de maatschappij als geheel aangaat. Het is bovendien niet
onmogelijk dat de huidige ontwikkeling zich ook na het jaar 2000 zal voortzetten,
waardoor de voorraad materiële en maatschappelijke hulpbronnen onmogelijk meer
aan de vraag zal kunnen voldoen.
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Wij juichen het dan ook toe dat de Verenigde Naties het initiatief heeft genomen tot
een wereldbevolkingsconferentie in 1974, en wij hopen dat dit alle landen zal
aanmoedigen een bevolkingsbeleid op te stellen.
Wij raden elk land aan een nationaal bevolkingsbeleid te ontwikkelen en in te

voeren dat afgestemd is op zijn eigen specifieke omstandigheden en dat rekening
houdt met de grenzen van onze planeet; en wij adviseren de Verenigde Naties en alle
afzonderlijke landen om de infrastructurele en andere consequenties van de verwachte
verdubbeling van de wereldbevolking te bestuderen en hun economische, ecologische
en andere beleidslijnen daarmee in overeenstemming te brengen.
De bevolkingsexplosie onderstreept de noodzaak om de produktie en voorziening

van voedsel die nu zelfs voor de huidige demografische niveaus onvoldoende zijn,
tot een adequaat niveau op te voeren.
Een van de dringendste taken waarvoor de wereld staat is dan ook om kwantitatief

en kwalitatief voldoende voedsel te produceren. Een wereldgemeenschap is alleen
Maar denkbaar wanneer zij elk van haar leden de essentiële basis voor leven en
zelfverwezenlijking kan bieden - en voldoende voeding is daarvan uiteraard het meest
fundamentele aspect.
Wij roepen op tot volledige steun aan het initiatief van het FAO, om tot een

wereldveiligheidspolitiek op voedselgebied te komen, gebaseerd op strategische
buffervoorraden van granen en andere essentiële goederen, en daarnaast op een
regulerende instelling die zich bezighoudt met vraag en aanbod van voedsel op
wereldomvattende schaal.
Dit moet als een begin gezien worden van een wereldomvattend plan voor de

produktie, opslag en voorziening van voedsel, afkomstig van land en zee, gesteund
door groots opgezette onderzoeksprojecten, naar bijvoorbeeld het effectief gebruik
van tropisch land voor voedseldoeleinden.
Herstructurering van de landbouwsituatie van de wereld maakt tevens diepgaande

maatschappelijke veranderingen noodzakelijk, evenals grootscheepse
voorlichtingsprojecten in de verschillende streken en een nieuw internationaal
mechanisme voor handel en distributie.
Bovendien vereist het enorme hoeveelheden industrieprodukten. Dit roept

fundamentele kwesties op van produktieprioriteiten en een geografische herverdeling
van de industrie.
Al deze activiteiten zullen ondergeschikt moeten worden gemaakt aan een veel

intensievere planning, coördinatie en evaluatie van industriële capaciteit en
werkgelegenheid dan tot dusver.
Wij zijn vanmening, dat zowel de wereldvoedselstrategie als de produktiecapaciteit

geleidelijk aan op basis van doelstelling en op lange termijn voor de samenleving
als geheel opnieuw gestructureerd moeten worden.
Om een wereld waarvan de bevolking elk decennium met een miljard mensen

toeneemt te kunnen voeden en van het noodzakelijke te voorzien, moeten wij het
bestaande produktiepotentieel evenals de beschikbare energiebronnen en grondstoffen
zo systematisch mogelijk mobiliseren. Tegelijkertijd moet er krachtig naar worden
gestreefd om energie te besparen, materialen te bewaren en te recyclen en elke vorm
van verspilling te vermijden.
De wereldbehoefte aan energie is gedoemd om in hoog tempo te stijgen, met name

in het zich ontwikkelende deel van de wereld. De vooruitzichten op langere termijn
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wat een of andere vorm van energie betreft schijnen in principe goed te zijn. De
verwezenlijking daarvan hangt echter af van vele factoren, en voornamelijk van de
ontwikkeling van nieuwe energiebronnen. Omdat onderzoek, ontwikkeling,
kapitaalvoorziening en bouw veel tijd vergen, is het van belang dat de diverse
keuzemogelijkheden reeds nu worden vastgesteld.
Een van deze mogelijkheden die als de meest veelbelovende beschouwd worden,
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is het gebruik van kernenergie. Deze werpt echter wat veiligheid en maatschappelijke
aanvaarding betreft, enorme problemen op. De bouw van een zeer groot aantal
kerncentrales die noodzakelijk zou zijn, de daarmee gepaard gaande opeenhoping
van gevaarlijke radioactieve produkten en de noodzaak om grote hoeveelheden
radioactief afval te dumpen, met alle risico's van dien, maken een serieuze studie
van eventuele alternatieven noodzakelijk. Het benutten van andere fossiele
brandstoffen kan ongetwijfeld een belangrijke bijdrage leveren. In een verder verschiet
ligt het gebruik van zonne-energie, een hulpbron die zich voortdurend vernieuwt en
hoewel de huidige methoden om deze te benutten nog weinig efficiënt zijn, dient
deze mogelijkheid verder onderzocht te worden.
Wij stellen voor dat er verschillende landen gezamenlijk de diverse

keuzemogelijkheden voor nieuwe energiebronnen onderzoeken, en hun aandacht
daarbij vooral richten op de maatschappelijke en veiligheidsaspecten van kernenergie
en de eventuele toepassing van zonne-energie. Hiervoor moet een aantal gezamenlijke
onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten worden opgezet.
De noodzaak om een wereldomvattende strategie voor het gebruik van energie te

ontwikkelen, strekt zich ook uit tot andere natuurlijke hulpbronnen, en met name tot
de mineralen. Bovendien moet er in internationale samenwerking naar gestreefd
worden om ontwikkelingspatronen voor economische groei te ontwerpen die de
behoefte aan schaarse materialen en de schade aan het milieu tot een minimum
beperken.
Een andere kwestie die om onmiddellijke aandacht vraagt, is de toekomstige

gesteldheid en het gebruik van de oceanen, die 70% van het totale aardoppervlak
beslaan en bij de regeneratie van de natuur via diverse kringlopen een essentiële rol
spelen. Reeds nu zijn zij in ernstige mate aangetast.
Aan de andere kant zijn de oceanen een potentiële bron van grote rijkdom voor

de mensheid. Tot dusver strekte de exploitatie ervan zich voornamelijk uit tot visserij,
de laatste tijd zelfs in al te grote mate. Deze activiteit maakt internationale regeling
noodzakelijk. De hulpbronnen van de oceaanbedding, zoals mineralen en olie, trekken
nu echter steeds meer de aandacht. Het is daarom van belang dat er reeds in een vroeg
stadium internationale overeenstemming wordt bereikt over het gebruik van de
oceanen, zodat eventuele conflicten tot een minimum beperkt kunnen worden.
Wij dringen er bij de aanstaande conferentie over zeerecht op aan om de vele

vreedzamemanieren waarop de oceanen gebruikt kunnen worden, vooral ten behoeve
van de minder ontwikkelde landen, in overeenstemming te brengen met het in stand
houden van de oceanen als onvervreemdbaar gemeenschappelijk erfdeel.
Boven alle complexe problemen waarmee de wereld geconfronteerd wordt, hangt

de kwestie van vrede of oorlog. Vrede is veel meer dan de toestand van geen-oorlog,
die heden ten dage in het grootste deel van de wereld heerst, en veel meer dan
bewapeningscontrole en ontwapening of het voorkomen en oplossen van conflicten,
al maken al deze elementen er uiteraard wel deel van uit. Vrede is een kracht die in
de harten van alle mensen op aarde haar natuurlijke verblijfplaats moet vinden, het
is een goed dat zowel een hoog aangeschreven culturele waarde als een
maatschappelijke inventie moet zijn. Zij moet gebaseerd zijn op rechtvaardigheid en
gelijke kansen voor iedereen. Vrede zou een eerste voorwaarde voor alles moet zijn,
maar in werkelijkheid is zij slechts het eindprodukt van de situatie waarin de
menselijke samenleving zich bevindt.
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Wij weten dat vrede voornamelijk afhankelijk is van de grote mogendheden. Zij
zijn meester van een verfijnde vernietigingstechnologie die zij nog voortdurend
proberen uit te breiden, zij bezitten arsenalen kernwapens die in staat zijn om al het
menselijk leven op deze planeet volledig weg te vagen, en zij zijn de voornaamste
leveranciers van enorme hoeveelheden conventionele wapens in alle de-
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len van de wereld. Bovendien usurperen zij op deze wijze een onmetelijk potentieel
aan materiaal en energie en leggen beslag op menselijk talent dat anders voor
constructieve doeleinden zou kunnen worden aangewend.
De vestiging van een wereldorde en de oplossing van de wereldomvattende

problematiek is afhankelijk van het handhaven van de vrede. Wij juichen van harte
alle tekenen toe, die erop wijzen dat de grote mogendheden in dat opzicht een groeiend
verantwoordelijkheidsbesef aan de dag leggen, en wij dringen er bij hen op aan om
hun pogingen uit te breiden en gezamenlijk de fundamenten voor een duurzame
wereldvrede te leggen.
Voor een duurzame vrede is ook een algemene economische zekerheid vereist.

Dit impliceert een groot aantal internationale regelingen op diverse terreinen die
onderling met elkaar in verband staan, zoals rechtvaardige verhoudingen tussen de
prijzen van grondstoffen en industrieprodukten, stabiele monetaire betrekkingen,
inflatiebeheersing en het voorkomen van speculatieve en disruptieve maatregelen in
verschillende economische sectoren.
Aan de bron van al onze problemen en aspiraties, vinden wij uiteraard de mens

zelf, zijn gedragingen, zijn verwachtingen, zijn vermogen tot inzicht in de
veranderende werkelijkheid van het technologisch tijdperk, en zijn vermogen om
zich aan te passen en doelgerichte veranderingen aan te brengen. Voor het herstel
van de gecompliceerde en dreigende toestand van de wereld is ook de
maatschappelijke verbetering en ontwikkeling van het menselijk potentieel en een
beter gebruik ervan noodzakelijk. Op het gebied van onderwijs, opleiding, informatie,
motivatie en participatie van de mens bij het bepalen van zijn eigen lot, blijven nog
vele elementaire vragen open.
Wij hechten zeer veel waarde aan de bijeenkomst in Salzburg. Deze heeft in de

allereerste plaats aangetoond dat een nieuwe geest van actieve solidariteit en
samenwerking van alle volkeren en naties - die wij de geest van Salzburg noemen -
onontbeerlijk voor demens is, wil hij de uitdaging van deze tijd kunnen beantwoorden.
Deze verklaring is in deze geest opgesteld. Wij hopen dat anderen ons daarin

willen volgen.
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Het moment van de waarheid

De gecompliceerde en verbijsterende problemen van onze tijd zijn niet simpelweg
een uitgebreider en enigszins gemoderniseerde versie van de moeilijkheden van
vroeger. Ingrijpende kwalitatieve en kwantitatieve veranderingen brengen om ons
heen een ware transformatie teweeg. De menselijke wereld heeft zich over heel onze
planeet verspreid en een natuurlijke wereld, die onze soort voortgebracht en door de
eeuwen heen gevoed heeft, verdrongen en onderworpen. Een extra complicatie is
daarbij dat het menselijk systeem zo ingewikkeld geworden is dat onze instellingen
en bestuursvaardigheden, die voor eenvoudiger taken bestemd waren, niet meer in
staat zijn om adequaat te functioneren. Het gevolg is dat hoemeer wij de werkelijkheid
veranderen, hoe meer wij het contact ermee verliezen. Vertrouwen op de ervaringen
van het verleden is misplaatst. Volstrekt nieuwe middelen en methoden en
waarschijnlijk ook een andere levensvisie dienen te worden ontworpen -maar niemand
weet waar wij een begin moeten maken.
Het besef van de gevaren die ons boven het hoofd hangen en ons onvermogen om

ze geheel te doorzien is wat de Club van Rome de ‘benarde toestand van demensheid’
noemt. Langzamerhand ontstaat er een zekere mate van overeenstemming dat wij
allereerst inzicht moeten verwerven in wat er zich in de menselijke ecologie en de
menselijke samenleving afspeelt. Minder eenvoudig schijnt echter het besef te zijn
dat ons nog maar weinig tijd rest om tot de kern van de zaak te komen en onze reactie
te organiseren. De problemen waarmee wij geconfronteerd worden, hebben een
dynamiek die ons geen enkele adempauze meer veroorlooft. Gezien de aanzwellende
stroom van verwarrende gebeurtenissen wordt het lot van de mensheid echter door
niets zozeer bedreigd als door ongecoördineerde en ondoordachte acties. De toekomst
van de wereld zal voor lange tijd bepaald worden door wat wij in dit decennium
zullen doen - of zullen nalaten. Het moment is dan ook gekomen voor een
verantwoorde evaluatie van de alternatieven waarover wij beschikken om op grond
daarvan een verantwoord besluit te nemen - dit is het moment van de waarheid voor
Onze vorm van samenleven en onze manier van bestaan.
Laten wij op grond van de spanningen en moeilijkheden die in het wereldsysteem

ingebouwd zijn eens nagaan welke scenario's in de toekomst waarschijnlijk gevolgd
zullen kunnen worden. Ten eerste het resultaat dat wij kunnen verwachten wanneer
de huidige ontwikkelingen zullen worden voortgezet. Dit komt neer op een totale
chaos, waarbij allerlei soorten crises elkaar opvolgen en de naties elkaar te midden
van werkeloosheid, inflatie, geweld en maatschappelijke beroeringen bitter zouden
bestrijden in een onderling gevecht om ruimte en hulpbronnen. De technologie zou
roekeloos misbruikt worden om op duistere tijden die opnieuw op de mensheid
neerdalen een nog grimmiger karakter te verlenen. Wij moeten ons uit alle macht
inzetten om dit alternatief af te wenden. Een andere mogelijkheid is dat een aantal
machtige groeperingen gezamenlijk of elk voor zich besluiten de verantwoordelijkheid
op zich te nemen om deze ongunstige stroom te keren. Een dergelijke interventie,
hoe verkapt ook, zou er echter noodgedwongen toe leiden, dat andere groeperingen
daaraan ten offer zouden vallen. Het waarschijnlijkste gevolg zou dan een strijd om
de wereld zijn die een nieuwe fase van kolonisatie in de menselijke samenleving zou
inluiden, zo geen oplossingen à la Hitler.
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Om deze nachtmerrieachtige alternatieven af te wenden moeten wij ons een beeld
vormen van een andere toekomst en onderzoekenwelke wegen daartoe kunnen leiden.
Het antwoord op de uitdaging van deze tijd moet op inzicht en redelijkheid berusten.
Zelfbeheersing en nieuwe vormen van samenwerking en solidariteit moeten alle
menselijke groeperingen inspireren - in hun eigen belang. Hiervoor is een snel
volwassen wordende samenleving vereist die bereid is om de problemen te zien zoals
zij zijn en niet zoals zij in het verleden waren of zoals men wil dat zij
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zijn. Dit alternatief is moeilijk voorstelbaar, omdat wij nog steeds stuntelig op weg
zijn naar een situatie die niet anders dan catastrofaal kan zijn. Maar wanneer wij er
werkelijk van overtuigd raken dat dit de enige oplossing is voor de benarde situatie
waarin wij op 't ogenblik verkeren, is een dergelijke uitweg minder onmogelijk dan
op 't eerste gezicht lijkt.
Om deze nieuwe koers in te slaanmoeten wij allereerst inzien wat het kenmerkende

karakter van ons technologisch tijdperk is. Een fundamenteel nieuw element is de
buitensporige macht die de mens bij zijn enorme opkomst verworven heeft. Sinds
het begin van zijn loopbaan, vijftigduizend jaar geleden, zijn zijn kracht en aantal
exponentieel toegenomen. Op 't ogenblik beschikt hij, vier miljard man sterk, als een
god over leven en dood in de wereld. Dank zij zijn bekwaamheid op het gebied van
genetische manipulatie laat hij zichzelf verlokken door faustiaanse dromen - zo niet
van een eeuwige jeugd, dan toch wel van een veel langer leven.
Deze ingrijpende verschuiving van het machtsevenwicht tussen mens en natuur

ondervindt op 't ogenblik echter zijn terugslag. De dubbelzinnigheid van de mens,
die door de eeuwen heen reeds als oorzaak voor alle mogelijke ellende beschouwd
werd, is nu tot een maximum opgevoerd door de discrepantie tussen zijn pas
verworven macht en zijn onvermogen of onwil om deze te houden. Hoe sterker wij
worden, des te groter worden de gevaren die ons bedreigen. Slechts een alles
overheersende culturele omwenteling - een diepgaande wijziging van waarden en
normen - die een tegenwicht vormt voor de wetenschappelijke, technologische en
industriële revoluties tezamen, kan het innerlijk evenwicht van de mens herstellen
en onze samenleving op het rechte spoor zetten.
Een ander specifiek kenmerk van onze tijd is een lawine van problemen die allemaal

met elkaar verbonden zijn en aan voortdurende verandering blootstaan. Dit noemen
wij de ‘problematiek’. De wisselwerking van al deze aspecten is zo fundamenteel
en zo diepgaand, dat het onmogelijk is om welke belangrijke kwestie dan ook op
zichzelf te beschouwen en economische, demografische, ecologische,
onderwijstechnische of politieke problemen afzonderlijk te benaderen. Bovendien
stellen de planetaire dimensies van een deel van deze kwesties en de effecten die zij
op langere termijn kunnen hebben ons voor de noodzaak om deze voortdurend
wijzigende problematiek op lange-termijnbasis en wereldomvattende schaal aan te
pakken.Maar het menselijk systeem is ondanks dat het in vele opzichten het karakter
van een wereldsamenleving aanneemt, operationeel nog steeds versnipperd in een
groot aantal ongecoördineerde subsystemen. En hoewel ons menselijk systeem
organisch een relatie van onderlinge afhankelijkheid onderhoudt met natuurlijke
stelsels, beschikt het niet over een zelfde zelfregulerend karakter. Onze samenleving
moet steeds weer opnieuw geleid en gestuurd worden, en dit geeft de mensheid de
enorme en volstrekt nieuwe verantwoordelijkheid, om niet alleen zijn eigen
wereldomvattende systeem, maar ook alle gecompliceerde wisselwerkingen met de
ecosystemen van deze aarde te reguleren.
Een noodzakelijke aanvulling op deze overwegingen, is een verdiept onderzoek

naar de veranderde menselijke conditie. Een opmerkelijke studie was in dat opzicht
de analyse van de grenzen aan de groei die in de jaren 1970 en 1971 onder leiding
van professor Dennis Meadows aan het M.I.T. plaatsvond. Hoe controversieel deze
studie ookmocht zijn, zij had tenminste de verdienste dat vele onwillige ogen geopend
werden voor het feit dat onze aardbol niet onbeperkt aan de menselijke vraag naar
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hulpbronnen kan voldoen. In het spoor hiervan ontdekken wij tevens hoe gebrekkig
deze hulpbronnenvoorraad beheerd wordt. En wij beginnen ons af te vragen of er
geen andere, subtielere grenzen van biologische en psychische aard zijn, die een
verdere uitbreiding en complicatie van het menselijk systeem in de weg staan.
Andere door de Club van Rome gesponsorde studies bevinden zich reeds in een
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actief stadium. Een van deze projecten onderzoekt de steeds toenemende
afhankelijkheid van alle naties en volkeren. Alle groeperingen eisen, wanneer zij
groter en sterker worden, een omvangrijker deel van alles. Maar omdat de aarde aan
deze eisen niet kan voldoen, conditioneren zij in feite elkaar. Dit houdt in dat hun
individuele keuzemogelijkheden, gezien de huidige grondregels van het internationaal
bestel, niet ruimer, maar juist geringer worden. Deze studie toont niet alleen de
grenzen aan waaraan onafhankelijkheid in de moderne wereld gebonden is, maar zij
verschaft politici tevens een instrument waarmee zij het mogelijke resultaat van
verschillende beleidsvoornemens kunnen vaststellen.
Een ander project analyseert de mogelijkheid van een egalitaire samenleving,

waarin elk individu aan zijn simpele bestaan het recht op een minimum
levensstandaard ontleent - voedsel, behuizing, onderwijs, medische verzorging,
informatie, enzovoort - al naargelang het klimaat, de cultuur en de andere
omstandigheden waarin het leeft. Hoewel deze studie aantoont dat een dergelijk
samenlevingsmodel binnen het bereik van de mensheid ligt - als zij tenminste de wil
daartoe kan opbrengen - heeft dit onderzoek misschien op het eerste gezicht wel een
utopistisch karakter. Maar wanneer wij over tien of vijftien jaar terugkijken, vraagt
men zich wellicht af waarom een samenleving die al haar leden een redelijk bestaan
garandeert, in 1974 als een utopie beschouwd werd.
Wij mogen misschien in een gematigd optimistische toonaard besluiten, zij het

onder voorbehoud.Wanneer het moment van de waarheid inderdaad in een zeer nabij
verschiet ligt, is de wereldsamenleving niet meer geheel onvoorbereid, zoals zij dat
een paar jaar geleden nog wel was. In vele plaatsen verrichten wetenschapsmensen
en geleerden waardevol onderzoek op wereldomvattende schaal. Een verslag van de
Club van Rome bevat een kritisch overzicht van al deze pogingen om inzicht te
verkrijgen. Heel de geschiedenis lang zijnmensen bereid geweest om offers te brengen
voor wat zij als een goede zaak beschouwden - of deze nu in een godsdienst, een
mythe, een manier van leven, een vlag, een koning of een leus tot uiting kwam. Dit
geldt ook voor het heden. In alle werelddelen zijn er ontelbare mensen die vanmening
zijn dat er fundamentele veranderingen moeten worden doorgevoerd.
Vredesbewegingen, vrouwenemancipatieorganisaties, geboortebeperkingsinstellingen,
de verdedigers van minderheden, de rechten van de mens en burgerlijke vrijheden,
consumentenorganisaties, principiële dienstweigeraars - zij zijn er allemaal van
overtuigd dat het streven naar een nieuwe vorm van algemeen welzijn hun allereerste
plicht is. Tezamen vormen zij een potentieel leger dat nog slechts op katalysatoren
en leiders wacht.
Een reeks Verenigde Naties-conferenties - eerst over het milieu, nu over

bevolkingsproblematiek, voedsel, de oceanen, delfstoffen, natuurlijke hulpbronnen,
menselijke instellingen, enzovoort - richten zich direct op de wereldwijde uitdaging
van nu en onderstrepen zonder uitzondering de noodzaak om een antwoord op
planetaire schaal te organiseren. Tijdens een recente bijeenkomst in Salzburg, kwam
een aantal leidende politici van allerlei verschillende politieke richtingen, die à titre
personnel aan de vergadering deelnamen, unaniem tot de conclusie dat de uitdaging
van deze tijd alleen beantwoord kan worden wanneer er onder alle volkeren en naties
een nieuwe geest van actieve solidariteit en samenwerking ontstaat. Zijn dit tekenen
die erop wijzen dat onze samenleving reeds bijna onmerkbaar een rationeler koers
is ingeslagen? Wij kunnen alleen maar hopen van wel. En dit geeft ons allemaal des
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te meer reden om ons tegen elke eventuele terugslag te wapenen en ons voor te
bereiden op de traumatische schokken die een dergelijke verandering onvermijdelijk
met zich mee zal brengen.

Aurelio Peccei
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