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VOORWOORD 
Beste KIB’er, 
 

We zullen het geweten hebben ! Inmiddels een maand geleden hebben er in de Verenigde Staten van Amerika 
verkiezingen – waaronder presidentsverkiezingen – plaatsgevonden. De toestand bij het schrijven van dit 
voorwoord is nog steeds onbeslecht. De rechtbanken hebben het ondertussen van de kiezers overgenomen. En 
hun respectieve deadlines volgen elkaar in razendsnel tempo op. Telkens men verwacht dat deze of gene 
uitspraak de doorslag zal geven gaan de poppen weer aan het dansen en kunnen we weer terug naar af. Het werd 
een echte Amerikaanse soap !  Iedereen – politiek minnend of niet – wordt ermee om de oren geslagen en kan 
zich niet onttrekken aan de mediacaroussel die ons 24 uur per dag de nieuwste ontwikkelingen brengt.  

Dat de media een belangrijke rol spelen moet zeker niet meer gezegd, maar misschien moeten nu en dan nog 
enkele vraagtekens gezet worden of ze ook wel de grootte van hun impact beseffen. Voor een blunder zoals het 
voortijdig uitroepen van Republikeins Presidentskandidaat G. W. Bush zullen ze zich voortaan wel hoeden. Maar 
ook daarnaast blijft de rush naar de scoop niet altijd de beste weg naar objectieve feiten en waarheid. 

Ook KIB had een lezing gepland. Eigenlijk was het de bedoeling dat Prof. Kerremans een korte analyse zou 
maken – dan net twee dagen na de verkiezingen – van de uitslag om daarna enkele scenario’s van mogelijk 
Amerikaans binnenlands en buitenlands beleid te bespreken. Het is dus anders gelopen. Met de handen in het 
haar kwam Kerremans binnen. Hij had nog geen idee van wat hij ging zeggen! Twee uur, een interessante 
uiteenzetting en een volledig schorre stem later wisten we het wel. Een beknopt verslag van zijn relaas is in deze 
globaal te vinden.  

Maar – niettegenstaande wat sommigen ons wilden laten geloven – bleef de wereld verder draaien !  

De vijfde opvolgingsronde (COP5) in Den Haag van het Klimaatverdrag (Rio ’92) bleek een maat voor niets 
waardoor de ratificatie van het Protocol van Kyoto – die een wereldwijde reductie van de CO2- en andere 
broeikasgassen beoogde - weer voor onbepaalde tijd uitgesteld werd. Ondertussen liep ook half Groot-Brittanië 
(en nog veel andere maar minder ‘werdeldschokkende & mediagenieke’ plaatsen) onder water.  

Europa worstelt met haar zelfbeeld. Terwijl de Denen volledig verdeeld zijn en in een referendum de invoering 
van de Euro wegstemden, zaten de Britten geamuseerd toe te kijken. De Frans-Duitse as – de traditionele motor 
van de Unie – lijkt niet wat ze onder Mitterand en Kohl geweest is, en steeds meer wordt op Europees niveau een 
spelletje nationalistische - ja zelfs binnenlandse (L. Michel !?) – politiek gespeeld. De Intergouvernementele 
Conferentie in Nice waar de Unie klaargestoomd moest worden voor het accepteren van nieuwe leden uit Oost 
en Zuid-Europa wordt beslist een huzarenstukje. 

In eigen land wordt door verschillende Ngo’s geijverd voor het – internationaal – invoeren van de Tobin-taks, 
een kleine heffing op de zeer grote – speculatieve – geldstromen die dagelijks de wereldwijde financiële markten 
teisteren en/of behagen zou immers een grote som binnenrijven die dan aan Internationale Samenwerking zou 
besteed kunnen worden.  

Interessante nieuwtjes en ontwikkelingen die allemaal onderdeel zijn van de internationale actualiteit en binnen 
het bestek van KIB vallen. We doen ons best om jullie toch een beetje het bos door de bomen te laten ontdekken 
en wat noodzakelijke achtergrondinformatie te verstrekken. Daarom vind je in dit eerste nummer van onze 
Globaal nog twee activiteitenverslagen; één over een KIB-lezing met Staatssecretaris voor 
Ontwikkelingssamenwerking Eddy Boutmans en één over een namiddagseminarie m.b.t. de VN-Milleniumtop. 
(Zie hiervoor ook de vorige globaal met een samenvatting van Kofi Annan’s ontwerptekst We the people and the 
role of the United Nations in the 21st Century… voor deze top.) Daarnaast komen nog andere artikels en papers 
over Rusland, een historische benadering van Globalisering, en laatste over internationale handel aan bod. 
Besluiten doen we dit jaar met een – heringevoerde – rubriek: twee boekbesprekingen over het verre Oosten. 
 
Zoals altijd, veel leesplezier en mocht U bij het lezen van al dit moois en interessants ook de schrijfkriebel 
bespringen, aarzel niet om ons uw pennespruit toe te sturen. (Hoe? Zie Colofon achteraan.) 
 
Dank aan iedereen die aan deze Globaal heeft meegewerkt, 
 
Dominique Ostyn 
Voorzitter KIB. 
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DE STUDIE VAN DE INTERNATIONALE BETREKKINGEN 
HEEL WAT EUROPEANEN LIJDEN AAN EEN OF ANDERE VORM VAN EUROCENTRISME EN VERGETEN 

DAT DE TOEKOMST VAN DE UNIE IN GROTE MATE AFHANKELIJK IS VAN HAAR SNEL VERANDEREND 

BUITENLAND. VANUIT NEW DELHI, BEIJING TOKIO OF LOS ANGELES IS EUROPA ALLANG NIET MEER 

HET CENTRUM VAN DE WERELD. DE OPLEIDING INTERNATIONALE BETREKKINGEN HEEFT DAN OOK 

ALS DOELSTELLING DE STUDENTEN WERELDWIJZER TE MAKEN. DE STUDIE VAN INTERNATIONALE 

BETREKKINGEN ONDERSCHEIDT ZICH VAN ANDERE STUDIEPROGRAMMA’S OP VERSCHILLENDE 

WIJZEN. 

Vooreerst is het onderzoeksdomein 
“Internationale Omgeving” gekenmerkt 
door stroomversnellingen. Geopolitiek 
wordt verdrongen door chronopoliek. Het 
is een snel bewegend onderzoeksgebied 
waarin oude analytische denkkaders steeds 
vlugger dienen te worden afgeschreven en 
vervangen door nieuwe. Een tweede 
kenmerk van de studie is dat je niet te 
maken hebt met een discipline, zoals 
rechten, geschiedenis, sociologie, 
politicologie, economie, maar met een 
transdisciplinaire wetenschap. Het 
onderzoekt de interactie tussen variabelen 
die in verschillende disciplines worden 
bestudeerd, en dit om een beter inzicht te 
krijgen in bijvoorbeeld: Internationale 
integratie en desintegratie, oorlog en vrede, 
politiek-economische ontwikkeling, 
democratische transitie en ontwikkeling, de 
ontwikkeling van politiek-ecologische 
regimes, enz. Elke discipline ziet bepaalde 
aspecten van de realiteit scherp, maar heeft 
zoals het oog ook blinde vlekken. Wie de 
beperkingen van zijn / haar discipline niet 
kent, kent zijn zijn/haar discipline niet. Een 
derde kenmerk van de studie van 
Internationale Betrekkingen is dat het niet 
alleen oog heeft voor het verleden en 
heden, maar ook voor de toekomst. De 
studie van heden en verleden dient vooral 
om een voorzichtiger en vooruitziend 
beleid te helpen formuleren. Ten vierde is 
de studie van de Internationale 
Betrekkingen probleemgeoriënteerd. 
Wetenschappelijke kennis dient 
wetenswaardig te zijn. M.a.w. ze moet ons 
toelaten om internationale problemen op 

een meer effectieve manier aan te pakken 
en/of op te lossen. In dit verband is het 
nuttig om een onderscheid te maken tussen 
verschillende fasen in de aanpak van 
problemen (probleemstelling, definiëren 
van het probleem, analyse van oorzaken, 
genereren van mogelijke oplossing, 
selectie van objectieve criteria, …). Een 
vijfde kenmerk van een Internationalist is 
het vermogen zich in te leven in andere 
werelden; m.a..w. de wereld te leren zien 
en aan voelen vanuit Nairobi, Beijing, 
Moskou, Washington, Teheran, een 
Islamitisch extremist, een vrouwelijk of 
mannelijk perspectief… Een zesde 
kenmerk van een internationalist is dat hij 
of zij niet alleen over academische kennis 
beschikt maar ook over 
ervaringsdeskundigheid. Terreinervaring is 
noodzakelijk. Een geneesheer leert niet 
alleen uit boeken, tijdschriften en 
cursussen, maar ook bij middel van 
dissecties en behandeling van patiënten. 
Ten slotte mag men niets uit het oog 
verliezen dat toegepaste Internationale 
Betrekkingen niet volledig kan herleid 
worden tot een wetenschap. Het is en zal 
deels een kunst blijven. Vandaar de 
verwijzing naar ‘the art of politics’, 
Fingerspizengefül en veiligheids- en 
vredesarchitectuur. Tenslotte is het 
aangewezen nooit zijn zin voor humor te 
verliezen en in te ruilen voor verkrampt 
cynisme.  

 
 

Prof. Dr. Luc Reychler. 
Ere-voorziter KIB
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ACTIVITEITENVERSLAGEN 
 

STAATSSECRETARIS VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING EDDY BOUTMANS OVER HET BELGISCHE 

BELEID INZAKE ONTWIKKELINGSSAMENWERKING 

EDDY BOUTMANS, BEKENT KLEUR 

“A LS EEN ONTWIKKELINGSPROJECT NIET INGEBED IS IN DE LOKALE CULTUUR, IS HET GEDOEMD TE 

MISLUKKEN”,  TRAPT STAATSSECRETARIS VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING EDDY BOUTMANS 

(AGALEV) METEEN EEN OPEN DEUR IN. DE MAN MAG DAN WEL AL VERSCHILLENDE KEREN IN DE 

CLINCH GELEGEN HEBBEN MET MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN LOUIS MICHEL (PRL), EEN 

APARTE EN GROENGEKLEURDE VISIE OP ONTWIKKELINGSSAMENWERKING HOUDT HIJ ER ALVAST OP 

NA. 

 “De culturele factor van ontwikkelings-
samenwerking, daar draait het allemaal 
rond”, meent de staatssecretaris. “Dat wil 
zeggen dat ontwikkelingshulp steeds 
gedragen en gesteund moet worden door 
de lokale bevolking. Dat lijkt de evidentie 
zelve, maar toch wordt dit aspect in grote 
mate verwaarloosd. Alhoewel, nu gaat het 
beter. Heel wat ontwikkelingshelpers 
beseffen eindelijk dat de culturele factor 
niet zomaar ten allen koste uitgeschakeld 
kan worden.” 
“Toch kan ik mij niet van de indruk 
ontdoen dat wij, Westerlingen, onze eigen 
gebruiken, tradities en wetten teveel 
trachten op te dringen aan de plaatselijke 
bevolkingsgroepen in ontwikkelings-
gebieden. Dat lijkt mij absoluut niet de 
bedoeling van een goed functionerend 
ontwikkelingsbeleid. Het gaat er niet om 
onze eigen bedrijven te promoten of ons 
eigen imago op te vijzelen. Nee, 
ontwikkelingssamenwerking dient er 
volgens mij toe om vooruitgang uit te 
bouwen in gebieden waar dat nodig is, 
altijd rekening houdend met de 
geplogenheden van de lokale bevolking.” 

KLEUR  

Met Boutmans waait er een frisse, groene 
wind door het departement 
“ontwikkelingssamenwerking”. Daar waar 
voorganger Réginald Moreels (CVP) 
(Moreels diende ondertussen zijn ontslag 
in bij de Christen-Democraten, nvdr) het 
vooral had over democratie en Fair Trade, 

komen bij de Agaleffer vooral de woorden 
duurzame ontwikkeling en milieu aan de 
oppervlakte. Moreels mocht zijn 
beleidsnota dan wel de naam “Kleur 
Bekennen” met zich meegeven, Boutmans 
lijkt op dit vlak daad bij woord te voegen. 
Hij bekent kleur, het groene gedachtegoed 
sijpelt sterk door in zijn beleid. 
 
“Duurzaamheid interpreteren wij in 
milieuzin”, stelt Boutmans. “Wij letten er 
dus op dat de milieuschade in de betrokken 
landen beperkt blijft. Want het zou fout 
zijn te denken dat men aan 
armoedebestrijding kan doen zonder 
rekening te houden met eventuele 
aangerichte milieuschade. Want wie heeft 
nu eigenlijk last van die milieuproblemen? 
Van die ongezonde lucht uitgeademd door 
slecht uitgeruste fabrieken of van die 
pesticiden in de landbouw? Wie lijdt daar 
nu eigenlijk onder? Niet de opperklasse, 
hoor, maar wel de armen. Zij zijn het 
slachtoffer van milieuschade.” 
“Ik zal dit met een kort voorbeeld 
illustreren. In Peru is er geen sprake van 
waterzuivering in de armere wijken. Nee, 
alles wordt in zee geloosd waar spelende 
kinderen zwemmen. Iets verderop, op het 
strand van de rijken is er geen vuiltje aan 
de lucht. Daar is er immers wel 
waterzuivering. Wel, dan moet je niet 
verbaasd zijn dat er in die arme wijken 
massale cholera-epidemies uitbreken. Dit 
toont duidelijk aan dat er ook aan 
ontwikkelingssamenwerking moet gedaan 
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worden in ecologische zin. Economische 
vooruitgang en milieuverloedering zijn dus 
niet van elkaar te scheiden.” 

SOLIDARITEIT ? 

Ons land spendeert jaarlijks 24 miljard aan 
ontwikkelingssamenwerking. Een niet 
onaardige som, lijkt ons. Vooral als je weet 
dat Buitenlandse Zaken zich tevreden moet 
stellen met 18 miljard. Toch acht 
Boutmans dit bedrag eerder aan de lage 
kant. “Kijk, op mondiaal niveau heeft men 
zo’n dertig jaar geleden afspraken gemaakt 
om solidariteit op wereldschaal te laten 
spelen. Die solidariteit, zo werd 
overeengekomen, zou elk rijk land 0.7 
percent van zijn inkomsten kosten. België 

haalt dit criterium absoluut niet. In 1999 
besteedde ons land 0.3 percent van de 
inkomsten aan ontwikkelings-
samenwerking. Eigenlijk leggen we die 
vastgelegde solidariteit dus gewoon naast 
ons neer. Pas op, we zijn zeker niet het 
enige land. In vele andere 
geïndustrialiseerde landen gaat het er 
gelijkaardig aan toe. Daarom vind ik ook 
dat we, zolang we die solidariteit uit de 
weg gaan, het recht niet hebben om de rest 
van de wereld de les te spellen.” 
 

Sabrina Belet en Sven Nouten 
(Aanvullende opleiding Internationale 

Betrekkingen) 

 

PROFESSOR Bart Kerremans EN ZIJN ANALYSE VAN DE ‘NOG ONVOLTOOIDE’  
AMERIKAANSE PRESIDENTSVERKIEZINGEN 

MET DE IDEE DAT ALLES WEL ‘NORMAAL’  ZOU VERLOPEN BIJ DE PRESIDENTSVERKIEZINGEN IN 

AMERIKA NODIGDE KIB NIETS VERMOEDEND PROFESSOR KERREMANS UIT OM OP 9 NOVEMBER DE 

RESULTATEN VAN DEZE VERKIEZINGEN TE ANALYSEREN..... 
DONDERDAG, 9 NOVEMBER: LANGZAAMAAN VULT HET GASTON EYSKENS AUDITORIUM IN DE 

DEKENSTRAAT ZICH MET EEN  RECORDAANTAL VAN MINSTENS 130 GEÏNTERESSEERDEN. DE SFEER IS 

OPTIMAAL EN BIJZONDER AMERIKAANS. HIJ OPENT ZIJN BETOOG MET DE ONVERGETELIJKE 

MEDEDELING: “I K WEET AL WIE DE PRESIDENT VAN AMERIKA ZAL ZIJN…”  EEN GESPANNEN STILTE 

VALT ONDER DE TOEHOORDERS. “H ET WORDT BUSH OF GORE!”  HIERMEE IS DE TOON VAN DE 

VERDERE LEZING GEZET. HET PUBLIEK ZAL MEERMAALS GETRAKTEERD WORDEN OP, AL DAN NIET 

PIKANTE, HUMORISTISCHE DETAILS WANT VOOR PROF. KERREMANS IS ZIJN INTERESSE VOOR HET 

AMERIKAANSE POLITIEKE GEBEUREN NAAR EIGEN ZEGGEN EEN “ UIT DE HAND GELOPEN HOBBY.” 

Gezien er op het moment van de lezing 
nog geen duidelijkheid is over wie de 
nieuwe president zal worden, begint prof. 
Kerremans met het weergeven van de 
voorlopige stand van zaken. Daarna volgt 
een analyse van de resultaten van de 
stemming. De huidige situatie blijkt nog 
erg onzeker. In Florida was er een 
hertelling van de stemmen nodig. Op het 
moment van de lezing zijn de stemmen in 
de helft van de counties in Florida herteld. 
Deze hertelling heeft uitgewezen dat het 
verschil tussen Bush en Gore voorlopig 
740 stemmen bedraagt en dit in het 
voordeel van Gore. Opvallend is wel dat 
bij deze hertelling zowel Bush als Gore 
meer stemmen halen dan bij  de vorige 
telling. Als het verschil inderdaad maar 
740 stemmen bedraagt, zal er in de nacht 

van 9 op 10 november nog geen uitslag 
zijn, gezien er nog gewacht moet worden 
op de ‘absenty ballots’. Deze ballots 
moeten binnen de 10 dagen binnen zijn en 
kunnen eventueel het verschil tussen Bush 
en Gore nog ongedaan maken. Verder zijn 
er nog problemen in Palm Beach County. 
Hier was de stembrief onduidelijk 
waardoor sommigen op Pat Buchanan in 
plaats van op Al Gore stemden. Er volgden 
hier betogingen, gezien de kiezers van de 
democraten zich met moeite kunnen 
terugvinden in het programma van 
Buchanan. Vooral de African Americans 
en vele Joden protesteerden. De zaak zal 
nu voor de rechtbank gebracht worden. Als 
de rechtbank oordeelt dat een vergissing 
inderdaad mogelijk was,  zullen er 
opnieuw verkiezingen plaatsvinden in 
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Palm Beach. Deze verkiezingen zijn over 
het algemeen zeer spectaculair omdat het 
verschil tussen Bush en Gore zo klein is. 
De staten Oregan (7 kiesmannen) en 
Florida (25 kiesmannen) zijn nog te tellen, 
maar het uiteindelijke verschil zou uit  
slechts 4 kiesmannen (of –mensen) 
bestaan.   

Prof. 
Kerremans 
legt er nog de 
nadruk op dat 
de media 
dikwijls doen 
uitschijnen 
dat de uitslag 
van de 
verkiezingen 
afhangt van 
de uitslag in 
Florida. Dit 
geeft echter 
een 
vertekend 
beeld. 
Uiteraard is 
de uitslag 

afhankelijk van alle staten. Het is eerder 
toeval dat net in Florida een hertelling 
nodig blijkt. De stemmen in Florida maken 
op dit moment het verschil, maar zij 
beslissen niet de verkiezingen. Elke 
Amerikaan moet op dit moment beseffen 
dat zijn stem telt, om het met Clinton’s 
woorden te zeggen.  
Wat zeker is, is dat deze verkiezingen nog 
een spannende strijd beloven te worden en 
dat er  een ware juridische veldslag zal 
plaatsvinden. Ze zullen ook een zekere 
precedentwaarde hebben;  zo zal men in de 
toekomst wel meer aandacht steden aan het 
opstellen van een goede kiesbrief.  
Hoewel het nog wachten is op het 
eindresultaat, volgt toch al een analyse van 
de voorlopige resultaten. Prof. Kerremans 
laat niet na enkele kritieken te uiten op de 
negatieve uitlatingen van Louis Michel 
naar aanleiding van de, naderhand alles 
behalve vaststaande, overwinning van 
Bush. Ook de Television Channels en de 
kranten die om ter snelst met (fout) nieuws 

wilden uitpakken blijven niet gespaard. 
Uiteindelijk was het nog allemaal “too 
close to call and too fast to conclude”.  
Prof. Kerremans beklemtoont dat exit polls 
een zeer slechte reputatie hebben gekregen, 
maar dat dit gedeeltelijk ten onrechte is. 
Men kan uiteraard geen zuivere resultaten 
verwachten en een foutenmarge dient altijd 
in rekening gebracht te worden. Daardoor 
is het onmogelijk om door middel van een 
steekproef de resultaten in Florida te 
voorspellen, gezien de verschillen daar zo 
ontzettend klein zijn. We kunnen uit de 
exit polls toch enkele algemene tendensen 
afleiden. Zo blijkt dat zowel Bush als Gore 
hun traditionele aanhang achter zich weten 
te scharen. De lagere inkomensgroepen 
stemmen traditioneel op de democraten, 
terwijl de hogere inkomenscategorieën 
meestal republikeins gezind zijn. De echt 
strijd situeert zich dan ook op het niveau 
van de middenklasse. Deze middenklasse 
is een zeer heterogene groep met 
verschillende opvattingen over de mate 
waarin de overheid sociaal en economisch 
moet ingrijpen en over de mate van 
autonomie van de verschillende staten. In 
tegenstelling tot wat vaak beweerd wordt, 
is er wel degelijk een groot verschil tussen 
de twee presidentskandidaten. Dit blijkt uit 
de campagnes, de partijprogramma’s en de 
presidentiële debatten. De middenklasse 
heeft dan ook niet als een homogene groep 
gestemd, maar heeft zich over deze twee 
kandidaten verdeeld.  
In het Amerikaanse systeem is het zo dat 
de president niet rechtstreeks verkozen 
wordt, maar via een kiescollege bestaande 
uit kiesmannen (-mensen). De kandidaat 
met de relatieve meerderheid in een staat 
krijgt alle kiesmannen van die staat achter 
zich (uitgezonderd in de staten Maine en 
Nebraska). Deze kiesmannen worden 
rechtstreeks door de bevolking verkozen. 
Nu is het zo dat Gore bij de bevolking in 
het algemeen meer stemmen haalt, maar 
Bush (waarschijnlijk) de meeste 
kiesmannen krijgt. Het heeft echter geen 
zin om voor deze onrechtvaardigheid  naar 
het Supreme Court te stappen zoals de 
Democraten voorstelden, gezien dit 

 



 GLOBAAL  –  JAARGANG 8 (2000-2001)  –  NUMMER 1 

   
KRING VOOR INTERNATIONALE BETREKKINGEN  PAGINA  7 

systeem door de grondwet bepaald wordt. 
De grondwet vrijwaart verder ook de 
rechten van de kiezers: er mag geen 
discriminatie zijn op grond van geslacht, 
leeftijd of ras. Om verkozen te kunnen 
worden moet men een absolute 
meerderheid halen, wat gelijk is aan 270 
van de 538 kiesmannen.  
Tussen de twee kandidaten zijn grote 
verschillen qua kiespubliek. The Deep 
South is sinds de verkiezing van Reagan in 
1980 traditioneel republikeins. Tenessee 
viel in handen van Bush, hoewel het 
eigenlijk de homestate van Gore is. Dit is 
echter niet verwonderlijk, omdat deze 
streek stevig republikeins terrein is. 
Clinton heeft hier slechts gewonnen 
doordat de conservatieve stemmen 
verdeeld werden over Dole en Perot.  
Als we de kaart bekijken, vinden we 
enkele vreemde vlekken: New York, 
California, Pennsylvania, Michigan en 
Ohio blijken allemaal gewonnen te zijn 
door Gore. Hieruit blijkt dat Gore vooral 
de staten met een grote 
bevolkingsdichtheid en hoge 
industrialisatiegraad wint. Bush wint de 
meeste stemmen in de rurale gebieden met 
zeer grote staten (L’ Amérique profonde). 
Dit verklaart meteen waarom Gore, 
ondanks het grote aantal staten dat Bush 
wint, toch voorop ligt met de popular 
votes. De republikeinse staten zijn over het 
algemeen weinig dicht bevolkt en brengen 
dus niet zoveel kiesmannen op. 
Een tweede opmerkelijk verschil tussen 
beide kandidaten vinden we tussen mannen 
en vrouwen. Vrouwen stemmen 
traditioneel meer op de Democraten. Bush 
scoort dan ook minder goed bij de 
vrouwen, maar wel beter bij de mannen. 
De reden hiervoor is te vinden in de 
verschillende partijprogramma’s. Vrouwen 
zijn gevoeliger voor thema’s als onderwijs 
en gezondheidszorg. Het programma van 
Al Gore, die zich onder andere tegen de 
private vouchers kantte, is hierin 
geloofwaardiger. Mannen zijn gevoeliger 
voor thema’s als belastingsverminderingen 
en stemmen daardoor makkelijker 
republikeins. Als men zich dan nog enkel 
op de blanke mannen richt, scoort Bush 

nog veel beter (60% ten opzichte van 36% 
voor Gore). Verder blijkt er nog een 
verschil tussen binnenhuiswerkende en 
buitenhuiswerkende vrouwen. De tweede 
categorie stemt vaker op Gore, omwille 
van diens bekommernis in verband met 
Child Care. 
Een derde verschil situeert zich op etnisch 
gebied. Bij blanken scoren de 
republikeinen klassiek beter. De African 
Americans, die 10 % uitmaken van het 
electoraat, stemmen massaal op Gore 
(90%). Zij leven vooral in de 
geürbaniseerde en suburbane gebieden. In 
deze gebieden halen Bush en Gore een 
bijna gelijke score en het is hier dat de 
battle for the middleclass  zich vooral 
afspeelt. Het aandeel van de African 
Americans is dus zeker niet onbelangrijk! 
De Hispanics en Latino’s maken zo’n 12 % 
uit van de bevolking en 7% van het 
electoraat (velen beschikken nog niet over 
de Amerikaanse identiteit). 62% van deze 
mensen stemt op Gore. Bush heeft  
geprobeerd meer stemmen in deze groep te 
halen, maar dat is duidelijk mislukt. De 
verklaring hiervoor heeft een religieuze 
component en een socio-economische 
component. Deze bevolkingsgroep is 
katholiek en 
vrij actief in 
het kerkelijke 
leven. Vanuit 
deze optiek 
zijn ze eerder 
geneigd voor 
Bush te 
stemmen. Ze 
situeren zich 
echter eerder 
in de lagere 
inkomens-
klassen, 
waardoor ze 
eerder voor 
Gore zouden 
stemmen. 
Blijkbaar 
weegt de 
tweede component zwaarder door. Dit is 
echter de snelst groeiende bevolkingsgroep 
in Amerika, wat betekent dat zij in de 
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toekomst een belangrijk aandeel van de 
kiezers zullen uitmaken. Wie op 
Amerikaans grondgebied geboren wordt, 
heeft immers automatisch de Amerikaanse 
identiteit (o.w.v. het ius solis). 
Het vierde aspect dat invloed heeft op 
stemgedrag, is godsdienst. Joden kiezen 
meer voor Gore. Protestanten (vooral 
blanken) zijn meer geneigd op Bush te 
stemmen. De katholieken verspreiden zich 
over beide kandidaten. Naarmate men 
minder praktiserend is, is de kans groter 
dat men voor Gore of Nader stemt.  
Vervolgens geeft prof. Kerremans een 
aantal voorbeelden van onverwachte 
verkiezingsuitslagen die te wijten zijn aan 
deze factoren:  
In Californië zal, door de sterk 
aangroeiende bevolking bijvoorbeeld het 
aantal kiesmannen stijgen van 54 naar 60. 
Dit is een sterk democratisch bastion sinds 
gouverneur Wilson er een zeer restrictief 
migrantenbeleid voerde. In  dit gebied 
leven echter veel Hispanics en zijn beleid 
werd afgestraft. Gore haalt hier zeer veel 
stemmen. 
In Texas verwachtte men dat Bush goed 

zou scoren, omdat hij er gouverneur is, 
maar door de sociaal-economische 
omstandigheden, krijgt hij er toch geen 
meerderheid. 
New-Mexico vormt de enige 
democratische staat in een groot 
republikeins gebied. Hier heeft Gore 
dankzij de Hispanics een heel nipte 
meerderheid gehaald.  
In Florida stemden de Hispanics anders 
dan in de andere staten. Dit komt door het 
grote aandeel van de Cuban Americans 
daar. Zij stemmen anti-communistisch 
(tegen Castro) en dus voor Bush. 
Bovendien was daar sprake van het Nader-
effect: Nader haalde hier heel wat stemmen 
die anders voor Gore geweest zouden zijn. 
Hierdoor haalt Bush relatief gezien meer 
stemmen. Nader kreeg, cynisch genoeg, 
heel wat milieubewegingen tegen, omdat 
Gore waarschijnlijk gewonnen zou zijn als 
Nader niet was opgekomen.  
Prof. Kerremans trekt de volgende 
conclusies: Puur statistisch gezien liggen 
de kaarten voor Bush beter. Alleen als er in 
Palm Beach opnieuw gestemd wordt, kan 
Gore nog winnen. Men is zich hier heel 
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goed bewust van. De verdeling van de 
kiezers over de twee kandidaten verliep 
zeer traditioneel. De echte strijd ging om 
de middenklasse.  
 
Met verstikte stem en aan het einde van 
zijn krachten, staat prof. Kerremans toch 
nog enkele vragen toe aan het publiek: 
In de kranten wordt geschreven over 
overlopers, wat houdt dat precies in? 
De kiesmannen komen op voor een 
bepaalde kandidaat. Eens verkozen kunnen 
zij echter toch nog voor een andere 
kandidaat stemmen dan degene waarvoor 
ze opkwamen. In het verleden heeft dit 
telkens weinig verschil gemaakt, maar nu 
kan dit wel degelijk veel uitmaken. Men 
weet dit en zal bijgevolg veel druk 
uitoefenen op de kiesmannen om niet 
“over te lopen”. 
Gebruiken alle counties andere 
stembrieven, gezien er zich enkel in Palm 
Beach County problemen voordoen? 
De praktische uitwerking is inderdaad 
uitéénlopend per staat en blijkbaar werd in 
Palm Beach County inderdaad een andere 
kiesbrief gebruikt. 
Is er geen tegenstrijdigheid in het feit dat 
de presidentsfunctie enerzijds slechts voor 
vier jaar wordt uitgeoefend en de 
impeachmentprocedure anderzijds zo 
moeilijk toepasbaar is?      
Dit komt voort uit de obsessie van de 
founding fathers om machtsmisbruik  en 
tirannie van de meerderheid tegen te gaan. 
Daarom voerden ze een systeem in met 
scheiding van de machten met checks and 
balances. De president kan niet zomaar 
afgezet worden, omdat hij min of meer 
rechtstreeks door het volk verkozen is. De 
president afzetten is dus de wil van het 
volk tenietdoen. Dit mag enkel mogelijk 
zijn om zeer zware redenen. 

Is het kiessysteem in Amerika wel 
democratisch? 
Ja, want indien men zich zou beperken tot 
de popular vote, zou een 
presidentskandidaat zich enkel kunnen 
richten tot enkele grote, dichtbevolkte 
staten. Door het actuele systeem worden de 
belangen van de kleinere staten beschermd. 
Dit systeem verplicht tot aggregatie van 
belangen. De kritieken op dit systeem 
zullen niet leiden tot een verandering, want 
het systeem is vastgelegd in de grondwet. 
De kleine staten hebben teveel belang bij 
dit systeem om toe te stemmen in een 
verandering ervan. 
Zal Bush het National Missile Defence 
System doorvoeren en daardoor grote 
internationale spanningen veroorzaken? 
Het verschil in buitenlands beleid tussen 
Bush en Gore is niet zo groot. Beiden 
willen ze het NMD doorvoeren, maar er is 
wel een nuanceverschil. Gore wilt de 
testfase verder doorvoeren, terwijl Bush 
meer geld wilt spenderen aan het NMD. 
Hij zou zowel in Europa als in het Midden-
Oosten en in Zuid-Korea een raketbasis 
willen bouwen. Rusland en China hebben 
al gedreigd dat ze dit zullen beantwoorden 
met een nieuwe wapenwedloop. Gore zou 
het budget voor defensie willen investeren 
in loonstijgingen voor de militairen en het 
vervangen van verouderd materiaal. Bush 
is meer geïnteresseerd in prestige-
programma’s die meer kans hebben tot het 
veroorzaken van polarisatie. 
 
 
 
 

Marjan Van de Maele 
(2de Kan. Sociologie) 
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VERSLAG VAN HET SEMINARIE  
“FOLLOW-UP VAN DE VN-MILLENNIUM-TOP” 

Op 24 oktober 2000, niet toevallig de Dag van de Verenigde Naties, werd in het Halfrond van 
de Kamer van Volksvertegenwoordigers een seminarie gegeven dat gewijd was aan de 
voortgang van de “Millenniumtop van de VN” van 6 tot 8 september 2000 in New York. 
Tijdens deze Top werd de “Millennium Verklaring van de Verenigde Naties” aangenomen 
door de Algemene Vergadering. De verklaring verwoordt de punten van bekommernis zoals 
de 147 staats- en regeringsleiders, en in totaal 191 naties, die deelden tijdens de grootste 
bijeenkomst van wereldleiders ooit gehouden. Het is een herbevestiging van hun vertrouwen 
in de VN-Organisatie en haar Handvest als onontbeerlijke grondslagen voor een vreedzamer, 
welvarender en rechtvaardiger wereld.  
Het seminarie dat we in de Kamer mochten bijwonen, bestond uit een uiteenzetting over “De 
uitdagingen van de millenniumtop” en twee panelgesprekken met als thema’s: “Een van angst 
bevrijde wereld” en “Ontsnappen aan de armoede.” 

Welkomstwoord 

In de inleidende toespraak vestigde Dhr. 
Herman De Croo, voorzitter van de Kamer 
van Volksvertegenwoordigers, vooral onze 
aandacht op een gebeurtenis die vóór de 
Millenniumtop van de VN plaatsgevonden 
heeft. Voor de eerste maal in de 
geschiedenis werd er namelijk, aan de 
vooravond van de top van staatshoofden en 
regeringsleiders, een wereldtop voor de 
Voorzitters van de nationale parlementen 
georganiseerd om “de stem van de 
volkeren door wie zij werden verkozen, 
tijdens de internationale onderhandelingen 
te laten horen”. Deze eerste wereldtop van 
de Voorzitters van de nationale 
parlementen had tot doel om de 
internationale samenwerking ook een 
parlementaire dimensie te geven. De 
parlementen moeten beter in staat gesteld 
worden om deel te nemen aan de 
belangrijke internationale politieke 
onderhandelingen waar resoluties worden 
goedgekeurd die een rechtstreekse 
weerslag op het leven van de burgers 
zullen hebben. Met andere woorden, de 
parlementen willen zo een actievere rol op 
nationaal en wereldvlak spelen.  
Zoals De Croo stelt is de UNO veel meer 
het ‘Parlement van de regeringen’ omdat 
de landen worden er door hun regering 
vertegenwoordigd, zonder parlementaire 
instantie die de legitimatie van de 

besluitvorming en haar controle waarborgt. 
Er heerst dus een democratisch deficit. De 
representatieve democratie lijdt onder de 
afnemende soevereiniteit van de staten (als 
gevolg van de mondialisering) en heeft het 
moeilijk om een centrale plaats in het 
politieke debat te handhaven en op die 
manier de deelname van de burgers aan de 
staatszaken te waarborgen. Zo mag 
volgens De Croo de UNO dan al een 
organisatie van de nationale regeringen 
zijn, de Interparlementaire Unie is de 
organisatie van de nationale parlementen 
en deze moet nauwer bij de acties van de 
UNO betrokken worden zodat “een 
democratische cultuur wordt ontwikkeld 
die vrede, een minimum aan menselijke 
waardigheid, respect voor de 
mensenrechten, duurzame ontwikkeling en 
sociale vooruitgang waarborgt.”  
Om de internationale samenwerking een 
democratische legitimatie te verlenen is er 
daarom nood aan een parlementaire 
dimensie. De parlementen moeten op 
internationaal niveau het werk van de 
interparlementaire organisaties evalueren 
om een versnippering van de inspanningen 
te verhinderen en om ervoor te zorgen dat 
hun deelname meer vruchten afwerpt zodat 
zij een grotere impact op de betrokken 
intergouvernementele instellingen hebben. 
Met andere woorden, een meer uitgebreide 
controle. 
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Wat het niveau van het Belgisch federaal 
parlement en dan vooral de Kamer betreft, 
wijst De Croo op het feit dat het parlement 
wegens zijn procedures niet altijd snel 
genoeg kan optreden om de actualiteit te 
volgen. De Kamer heeft bijvoorbeeld in 
haar reglement geen enkele specifieke 
procedure die betrekking heeft op de 
controle op de besluitvorming inzake 
buitenlands beleid. 
De Croo wenst dan ook dat er wordt 
onderzocht hoe in de Kamer de 
parlementaire invloed in het verloop van 
het buitenlands beleid kan worden 
vergroot, “zodat het parlement niet langer 
het laatste woord, maar bij sommige 
gelegenheden, het eerste woord heeft.” De 
Kamer zou, wanneer in samenwerking met 
de Minister van Buitenlandse Zaken en de 
Staatssecretarissen voor Internationale 
Samenwerking en Buitenlandse Handel 
een jaarlijks werkprogramma wordt 
opgesteld, in grotere mate over het 
internationaal beleid worden geraadpleegd 
aangezien zij stroomopwaarts bij het 
uitstippelen van een werkprogramma 
terzake zou zijn betrokken. Hij is dan ook 
zeer verheugd dat de minister van 
Buitenlandse Zaken heeft voorgesteld om 
een debat in dat verband in het parlement 
te openen. 
Naast het geven van bepaalde oriëntaties 
voor het buitenlands beleid, zou de Kamer 
ook een belangrijke ‘voorbeeldfunctie’ 
kunnen zijn voor de prille democratieën in 
tal van Afrikaanse landen of landen uit 
Centraal –en Oost-Europa. In dit verband 
stelt De Croo dat de Kamer haar knowhow 
ter beschikking moet stellen van de 
parlementaire assemblees van die nieuwe 
democratieën en hen bijstand verlenen. 
Op het einde van zijn welkomstwoord 
benadrukt De Croo nog eens dat “de 
Kamer van Volksvertegenwoordigers van 
België op de internationale scène aanwezig 
wil zijn, dat zij er de stem van het 
Belgische volk wil laten horen maar dat zij 
ook haar oor te luisteren legt bij de 
wereld.” 

Uitdagingen van de Millenniumtop 

In zijn uiteenzetting met juridische 
accenten geeft professor Erik Suy, oud-
adjunct-secretaris generaal en juridisch 
adviseur van de VN, ons een samenvatting 
van de “Millennium Verklaring van de 
Verenigde Naties”. Deze verklaring is het 
resultaat van onder meer de opdrachten en 
streefdoelen uit het Millennium Verslag 
‘We the People and the Role of the United 
Nations in the 21st Century’1 van de 
Secretaris-Generaal Kofi Annan. 
Professor Suy vestigde eerst en vooral 
onze aandacht op het feit dat het hier om 
een verklaring gaat en dus niet zoals een 
verdrag juridisch bindend is voor de 
lidstaten.  
Met betrekking tot paragraaf 6 van de 
Verklaring had prof. Suy een ‘déjà-vu 
gevoel’. Deze paragraaf geeft namelijk een 
opsomming van een aantal fundamentele 
waarden die van essentieel belang worden 
geacht in de internationale betrekkingen in 
de 21ste eeuw. Het betreft waarden die 
reeds 55 jaar geleden op het programma 
stonden maar nog altijd niet tenvolle 
worden gerespecteerd: vrijheid, gelijkheid, 
solidariteit, verdraagzaamheid, respect 
voor de natuur en gedeelde 
verantwoordelijkheid.  Prof. Suy ziet de 
vermelding van ‘shared responsibility’ als 
een vorm van gedepte kritiek op de 
interventies buiten de VN om. De VN, als 
de meest universele, meest representatieve 
organisatie ter wereld, “must play the 
central role.” 
In deel II over vrede, veiligheid en 
ontwapening, vermeld paragraaf 8 dat 
“geen middel onbeproefd zal worden 
gelaten om de volken te bevrijden van de 
gesel van oorlogen –zowel binnen als 
tussen de staten- die het afgelopen 
decennium meer dan vijf miljoen levens 
hebben geëist.” Hier wordt dus expliciet 
verwezen naar burgeroorlogen (meestal 
een element van interne aangelegenheden) 
als gevaar voor internationale vrede en 

                                                 
1 Een samenvatting van zijn rapport ‘We the People and 
the Role of the United Nations in the 21ste Century’ is te 
vinden in Globaal 7 - nr. 2 of op de website van de VN: 
http://www.un.org/ 
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veiligheid. Als ‘wondermiddel’ tegen deze 
oorlogen wordt in de eerste plaats de 
versterking van het respect voor de ‘rule of 
law’ naar voren geschoven en de naleving 
van de arresten van het Internationaal 
Gerechtshof. Prof. Suy maakt hier evenwel 
een kanttekening door te zeggen dat slecht 
een derde van de lidstaten van de VN partij 
is bij het Internationaal Gerechtshof en dat 
zij zich alleen maar moeten voegen in 
zaken waarin zij partij zijn.  
Nieuw in de Verklaring is de nadruk op de 
versterking van de samenwerking tussen de 
VN en de regionale organisaties in 
overeenstemming met de bepalingen van 
Hoofdstuk VIII van het Handvest over de 
‘Regionale Akkoorden’. Een andere 
belangrijke verbetering volgens prof. Suy 
heeft te maken met de economische 
sancties die door de VN worden opgelegd. 
In paragraaf 9.8 neemt de VN zich voor 
“de negatieve gevolgen van de door de VN 
opgelegde economische sancties voor 
onschuldige bevolkingen tot een minimum 
te beperken, de effecten van dergelijke 
sancties geregeld te onderzoeken en een 
einde te stellen aan de nadelige gevolgen 
van sancties voor derden.” 
Met betrekking tot het derde deel over 
‘Ontwikkeling en uitbanning van armoede’ 
is prof. Suy nogal ontgoocheld, het is een 
lang maar vaag hoofdstuk. Paragraaf 13 
stelt dat het succes in het verwezenlijken 
van de doelstellingen onder meer afhangt 
van ‘good governance’ in elk land en op 
internationaal vlak en van de transparantie 
van financiële, monetaire en handels-
stelsels. Wat de minst ontwikkelde landen 
betreft verwijst men naar de Derde 
Conferentie van de VN in mei 2001 in 
Brussel. Er wordt een oproep gedaan aan 
de geïndustrialiseerde landen om onder 
meer een beleid in te voeren gericht op 
quotavrije toegang voor vrijwel alle 
exportproducten uit de minst ontwikkelde 
landen en het uitgebreide schuld-
verlichtingsprogramma voor de arme 
landen met de zwaarste schuldenlast 
onmiddellijk uit te voeren. 
Ontmoedigend vindt prof. Suy de 
verschuiving van de streefdatum naar 2015 

voor onder meer de halvering van het 
aantal mensen dat in extreme armoede leeft 
(mensen met een inkomen van minder dan 
één dollar per dag), ... 
Wat het leefmilieu betreft vermeld 
paragraaf 22 dat de beginselen van 
duurzame ontwikkeling en de principes in 
Agenda 212 opnieuw worden 
onderschreven. Zo verklaart de VN in 
paragraaf 23 alles in het werk te stellen 
“om het van kracht worden van het Kyoto 
Protocol te bespoedigen, bij voorkeur voor 
2002 (10e verjaardag van de VN-
conferentie inzake milieu en ontwikkeling) 
en om van start te gaan met de vereiste 
terugdringing van de uitstoot van 
broeikasgassen.” (nvdr. in Den Haag heeft 
men er in ieder geval niet veel van terecht 
gebracht). 
Het deel over mensenrechten, democratie 
en goed bestuur en de bescherming van de 
kwetsbaren is volgens prof. Suy weer heel 
vaag. Er wordt wel speciaal vermelding 
gemaakt van onder meer het recht op 
ontwikkeling, de rechten van minderheden, 
de mensenrechten van migranten, 
migrerende arbeiders en hun gezinnen, de 
bestrijding van alle vormen geweld tegen 
vrouwen. In paragraaf 26.3 wordt de 
bekrachtiging en de volledige tenuitvoer-
legging aangemoedigd van het Verdrag 
inzake de Rechten van het Kind en van de 
twee Optionele Protocollen inzake de 
betrokkenheid van kinderen in gewapende 
conflicten en inzake de verkoop van 
kinderen, kinderprostitutie en kinder-
pornografie. 
Het werelddeel Afrika krijgt een 
afzonderlijk vermelding in deel VII: 
“Meeting the special needs of Africa” 
waarin men de jonge democratieën in 
Afrika volledige steun wil bieden, en het 
continent een volwaardige rol in de 
wereldeconomie wil helpen te verkrijgen 
door onder meer schuldkwijtschelding, 
meer Officiële Ontwikkelingshulp (ODA), 
grotere stromen van Directe Buitenlandse 
Investeringen (FDI) en de overdracht van 
technologie. 

                                                 
2 Dit is het Rapport van de VN-Conferentie inzake milieu 
en ontwikkeling van Rio de Janeiro in juni 1992. 
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Wat betreft het milieu, de mensenrechten 
en Afrika is prof. Suy ontgoocheld over 
wat er gedurende de 55 jaar van VN-
activiteit maar is gerealiseerd. Daarom legt 
hij de nadruk op het laatste deel van de 
Verklaring over het sterker maken van de 
Verenigde Naties om zich aan te passen 
aan de nieuwe eeuw. In paragraaf 29 
beloven staats –en regeringsleiders “geen 
middel onbeproefd te laten om de VN tot 
een doeltreffender instrument te maken.” 
Men besluit onder meer de centrale positie 
van de Algemene Vergadering opnieuw te 
bevestigen, zich in te spannen om te 
komen tot een allesomvattende hervorming 
van de Veiligheidsraad in al zijn aspecten, 
ECOSOC en het Internationaal 
Gerechtshof te versterken. Nieuw is hierbij 
de grotere aandacht voor de private 
sectoren, die volgens prof. Suy te ‘zacht’ 
wordt geformuleerd: Het bedrijfsleven, 
NGO’s en de samenleving in het algemeen 
moeten meer ruimte krijgen “om bij te 
dragen tot de verwezenlijking van de 
doelstellingen en programma’s van de 
Organisatie.” Nieuw is ook de oproep om 
de samenwerking tussen de VN en de 
nationale parlementen via hun mondiale 
organisatie (de Interparlementaire Unie) te 
verstevigen op vlak van onder meer de 
volgende terreinen: vrede en veiligheid, 
economische en sociale ontwikkeling, 
internationaal recht en mensenrechten, 
democratie en kwesties van discriminatie 
op grond van geslacht. 
Met betrekking tot het verzoek in paragraaf 
31 aan de Algemene Vergadering om op 
geregelde tijdstippen een analyse te maken 
van de vorderingen bij de uitvoer van deze 
verklaringsbepalingen merkt prof. Suy op 
dat dergelijke evaluaties zich meestal 
beperken tot nietszeggende paragrafen. 
Prof. Suy besluit zijn uiteenzetting met de 
opmerking dat hij de Millenniumverklaring 
maar een ‘flauw afkooksel’ vindt in 
vergelijking met de inhoudelijke kwaliteit 
van het millennium-rapport van Kofi 
Annan. Hij is ontgoocheld, maar benadrukt 
wel de nieuwe accenten in de “consensus-
Verklaring”: zoals het belang van de 
rechtsstaat, de mensenrechten, de rol van 
de civiele maatschappij in de internationale 

betrekkingen en de bevordering van de 
democratie. 

Freedom from Fear 

De VN die opgericht werd om de 
“komende geslachten te behoeden voor de 
gesel van de oorlog” heeft dus van in het 
begin vraagstukken als veiligheid en vrede 
een centrale plaats gegeven bij haar 
werkzaamheden.  Het is dan ook geen 
toeval dat het eerst panel zich over dit 
thema heeft gebogen. Dit eerste 
panelgesprek over “Een van angst bevrijde 
wereld” werd voorgezeten door de 
Voorzitter van de Senaat, Armand De 
Decker. Het panel bestond uit professor 
Rudy Doom van de Rijksuniversiteit Gent, 
Dhr. George Dallemagne, senator en 
ondervoorzitter van de Commissie voor 
politieke vernieuwing en Dhr. Jos de la 
Haye, vertegenwoordiger van Pax Christi 
en Field Diplomacy Initiative (FDI).  
Er werd vooral gewezen op de zwakheden 
van de organisatie op dit terrein van vrede 
en veiligheid. Volgens Armand De Decker 
is dit “normaal voor het parlement van een 
land dat meer dan andere geconfronteerd 
werd met de Rwandese tragedie en 
genocide alsmede met de moord op tien 
van zijn soldaten.” De conflicten die de 
wereld sinds 1989 beroeren, zijn grondig 
van wezen veranderd. De meeste 
geschillen waar de VN mee te maken krijgt 
spelen zich niet alleen meer tussen de 
staten maar in de staten zelf af. Deze 
situatie heeft aanleiding gegeven tot het 
ontstaan van het begrip ‘inmengingrecht’ 
dat erg moeilijk te hanteren is aangezien 
het strijdig is met het beginsel van artikel 2 
van het Handvest (soevereine gelijkheid, 
territoriale integriteit of politieke 
onafhankelijkheid van een staat). 
Professor Rudy Doom had het 
voornamelijk over het belang van conflict-
preventie waarnaar de universiteit van 
Gent onderzoek verricht. Men kan 
conflicten “beter voorkomen dan genezen”. 
Maar er is een groeiend scepticisme 
merkbaar bij de academici omdat de 
hedendaagse gewapende conflicten een 
enorme complexiteit vertonen. Doom 
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onderlijnt de eigen dynamiek van deze 
conflicten in tijd en ruimte. Het traditionele 
concept ‘staat’ vervaagt en zo ook het 
onderscheid tussen oorlog en burgeroorlog. 
Hier stelt zich ook het probleem van de 
conflictdiplomatie: Met welke partijen 
moet men onderhandelen? Met de 
rebellenleiders, de ‘moderne’ krijgsheren 
of de regeringsleiders? De nieuwe 
krijgsheren opereren vaak zonder politieke 
visie maar vanuit een ‘overlevingsdrang’. 
De bevolking ondergaat een transformatie 
waarbij waarden verdwijnen en er een 
nieuwe generatie van geweld ontstaat: 
prestige is niet meer het resultaat van 
arbeid maar van geweld. 
Critici van ‘early warning’ wijzen vaak op 
het feit dat men een conflict niet op 
voorhand kan voorspellen. Maar Doom 
reageert door een vergelijking te maken 
met brandpreventie. Het is niet omdat men 
een brand niet kan voorspellen dat men 
daarom brandpreventie maar moet 
afschaffen. Bovendien wijst hij op de 
pragmatische reden om voorstander te zijn 
van ‘early warning’: met name omwille 
van de eigen veiligheid, want hoe langer je 
wacht hoe moeilijker het wordt om het 
conflict op te lossen.     
Prof. Doom besluit dat de instellingen van 
de VN efficiënter en capabeler moeten 
worden om bij onmiddellijk ‘brandgevaar’ 
in actie te treden en dat ook de concepten 
in internationaal humanitair recht 
gemoderniseerd moeten worden.  
Senator George Dallemagne percipieert ‘la 
peur’ in de titel ‘un monde libéré de la 
peur’ als de vrees voor de totale 
vernietiging van de wereld door de 
nucleaire kernwapens. Deze vrees waarde 
rond als een spook bij onze ouders en 
grootouders in de tweede helft van de 20ste 
eeuw. De twee wereldoorlogen, de 
genocides, de bedreiging en het gebruik 
van de atoombom, het afschuwelijk 
totalitarisme van Stalin en Hitler 
kenmerkten de 20ste eeuw waarin de 
technologie in dienst stond van de dood. 
Maar toch gelooft Dallemagne niet dat 
geweld een biologische fataliteit van het 
menselijk wezen zou zijn. Oorlog wordt 

niet veroorzaakt door een soort menselijk 
instinct, maar door een geheel van 
omstandigheden die met elkaar verband 
houden en in rekenschap moeten worden 
gebracht. 
De wereld is bevrijd van ‘LA peur’, in de 
zin van de angst voor de nucleaire 
vernietiging, ‘mais est-il libéré DES 
peurs’? vraagt Dallemagne zich af. Het 
einde van de Koude Oorlog opent nieuwe 
perspectieven, maar de jaren 90 hebben 
jammer genoeg aangetoond dat het wrede 
geweld onder zijn klassieke vorm nog niet 
verdwenen is. Rwanda, Congo, Sierra 
Leone, Tsjetsjenië zijn het levende bewijs. 
Naast deze klassieke vormen, voegt 
Dallemagne armoede en onwetendheid toe 
als andere vormen van geweld. Armoede 
en onwetendheid zijn vaak verborgen 
oorzaken van conflicten en moeten 
grondiger worden aangepakt. De ongelijke 
verdeling van rijkdom in de wereld zorgt 
voor een migratiegolf naar de rijkere 
gebieden die zich willen afschermen en 
waardoor de angst voor de andere opnieuw 
de bovenhand krijgt. 
De mondialisering die de derde industriële 
revolutie vergezelt is bovendien bezig de 
wereld in twee te verdelen Een 
hyperklasse, die een vijfde van de 
wereldbevolking vertegenwoordigt en het 
grootste gedeelte van de materiële en 
intellectuele rijkdom bezit, dirigeert de 
andere vier vijfden die weinig greep 
hebben op hun toekomst.  Maar anderzijds 
kan deze mondialisering volgens 
Dallemagne ook bijdragen tot het 
gemeenschappelijke gevoel tot een zelfde 
wereld te behoren noodzakelijk om de 
nieuwe uitdagingen aan te gaan. De 
organisaties van de civiele maatschappij, 
de NGO’s spelen hierin een nieuwe en 
fundamentele rol, met name de creatie van 
internationale solidariteit. 
Dallemagne is optimistisch. De 
wetenschappelijke vooruitgang van de 20ste 

eeuw stelden ons in staat nieuwe 
antwoorden te vinden op nieuwe 
uitdagingen, en kunnen een vredesopbouw 
in de 21ste eeuw mogelijk maken, maar dan 
is er vooral creativiteit nodig, en in de 
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eerste plaats politieke creativiteit. Politieke 
wil kan soms tot ‘mirakels’ leiden, zoals de 
fenomenale vooruitgang op vlak van 
internationaal recht: de oprichting van 
oorlogstribunalen en een Internationaal 
Strafgerechtshof. Deze politieke bereidheid 
moet onder meer komen van de staten, de 
internationale organisaties, de civiele 
maatschappij en de NGO-wereld. Maar er 
zijn ook nog andere actoren die een 
fundamentele rol spelen in de 
vredesopbouw, denk maar aan de media en 
het onderwijs. Immers, “ les guerres 
prenant naissance dans l’esprit des 
hommes, c’est dans l’esprit des hommes 
que doivent être élevées les défenses de la 
paix”. 
Om zijn uiteenzetting af te sluiten 
benadrukt Dallemagne de rol van België. 
In een gemondialiseerde wereld lijkt die 
internationale rol, de manoeuvrerings-
ruimte van een klein land als België heel 
klein, maar zij bestaat en is bovendien 
interessant en nuttig. Hij verwijst naar de 
rol van België in de campagne tegen de 
antipersoonsmijnen en tegen de proliferatie 
van lichte wapens (die vooral gebruikt 
worden in de hedendaagse burgeroorlogen 
en etnische oorlogen). Maar volgens 
Dallemagne moet ook de strijd tegen de 
nucleaire proliferatie op de politieke 
agenda komen, want ook al is de 
bedreiging ervan op het eerste zicht minder 
aanwezig, toch zouden deze nucleaire 
wapens in irrationele handen van 
bijvoorbeeld terroristische groepen kunnen 
vallen.  
Tenslotte hamert Dallemagne er nog op dat 
de uitbanning van armoede en 
onwetendheid de beste vaccinatie is tegen 
angst en geweld. 
In de laatste uiteenzetting  van het eerste 
panelgesprek behandelt Dhr. Jos de la 
Haye het Brahimi-rapport over het 
efficiënter maken van vredesinterventies. 
Hij vindt dat er te veel aandacht gegeven 
wordt aan de institutionele hervorming van 
VN en te weinig aan de beleidshervorming, 
bovendien moeten volgens hem ‘het 
middenveld’ meer betrokken worden als 
een volwaardige partner bij 
conflictmanagement. 

De aanpassingen zijn hoofdzakelijk 
institutioneel, maar leiden niet 
noodzakelijk tot een betere strategie en 
geaccumuleerde kennis. Adequate 
conflictpreventie vereist ook een 
verbetering van het beleid.  
De la Haye somt drie noodzaken op. Ten 
eerste de noodzaak van een duidelijke 
beleidskeuze: Welk mandaat hebben de 
VN-Vredesmachten? Moet en kan de VN 
alle opdrachten wel efficiënt vervullen? De 
la Haye benadrukt hier de 
complementariteit van IGO’s en de NGO’s 
en de wederzijdse ondersteuning van 
‘peacekeepers’ en ‘peacebuilders’. Ten 
tweede is de basisvoorwaarde voor een 
succesvolle preventie het herkennen en het 
begrijpen van het conflict. Alvorens te 
interveniëren moet men goed weten wie 
onder meer de ‘spoilers’ zijn in het conflict 
en welk het sleutelprobleem is, en niet 
‘zomaar iets beginnen om het eigen 
geweten te sussen.’ Een derde noodzaak is 
het vaststellen van de kansen om te 
interveniëren. Elk conflict heeft een eigen 
dynamiek met goede en slechte momenten 
om te interveniëren. Hierbij is voor de la 
Haye feedback in het beleidsproces enorm 
belangrijk en vaak een verklarende factor 
in het gemiste kansenonderzoek. Heel wat 
beleids –en terreinservaring gaat zonder 
feedback verloren. De bijdrage en de 
aanwezigheid van de NGO’s is volgens de 
la Haye absoluut noodzakelijk in dit 
feedbackproces. 

Freedom from Want 

Veiligheid en vrede zijn niet de enige zorg 
van de Verenigde Naties of van de 
volkeren waar ook ter wereld. Wil de mens 
menswaardig leven en deelnemen aan de 
culturele, sociale en technologische 
vooruitgang van de mensheid, dan moet hij 
ook toegang hebben tot gezondheidszorg, 
tot voldoende voedsel en drinkbaar water, 
tot onderwijs en informatie. De extreme 
armoede waarin meer dan een miljard 
mensen leven is een schande voor de 
mensheid en staat in schril contrast met de 
nooit geziene economische vooruitgang 
van de jongste vijftig jaar.  
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“Ontsnappen aan de armoede” is meteen 
het thema van het tweede panelgesprek dat 
voorgezeten werd door de Voorzitter van 
de Kamer, Herman De Croo. Dhr. Michel 
Hansenne, voormalig directeur-generaal 
van de Internationale Arbeidsorganisatie 
(ILO) en lid van het Europees Parlement, 
dhr. Erik Derycke, gewezen minister van 
Buitenlandse Zaken, voorzitter van de 
Belgische groep van de Interparlementaire 
Unie en volksvertegenwoordiger en dhr. 
Gerard Karlshausen, Politiek Secretaris-
Generaal van de ‘Centre National de 
Coopération du Développement’ (CNCD) 
vormden het panel. 
Dhr. Michel Hansenne behandelt in zijn 
uiteenzetting het sociaal-economische 
vraagstuk en wijst op de band armoede en 
conflict. 80% van de gewapende conflicten 
spelen zich immers af in de armste landen. 
Hij uit zijn ontgoocheling over de recente 
Millennium Verklaring die gekenmerkt 
wordt door vaagheid en gebrek aan 
concrete voorstellen. De resolutie erkent de 
uitdagingen van het nieuwe millennium en 
ziet de mondialisering als een positieve 
kracht voor de gehele mensheid, maar is 
bescheiden en uiterst vaag in haar 
oplossingen. Zo besluit men bijvoorbeeld 
in paragraaf 12 en 13 een klimaat (?) te 
scheppen “dat bijdraagt  -zowel op 
nationaal als mondiaal niveau – dat 
bijdraagt tot de ontwikkeling en tot de 
uitbanning van armoede” en “zich in te 
spannen om te komen tot een multilateraal 
systeem van handel en financiën, dat open, 
billijk, gereguleerd, voorspelbaar en niet-
discriminatoir is.”  
Naast de ‘vermoedelijke ontreddering’ 
binnen de internationale gemeenschap ten 
aanzien van de uitdagingen, is er ook een 
ontreddering bij de publieke opinie ten 
opzichte van de internationale organisaties 
zoals het IMF en de Wereldbank. Volgens 
Hansenne wordt er te weinig aandacht 
besteed aan die publieke opinie.  
Als echte Europeaan vindt Hansenne dat 
Europa een actievere rol moet spelen in het 
mondialiseringsproces. Zij moet haar 
enorme ervaring ten dienste stellen bij de 
opbouw van de nieuwe gemondialiseerde 

economie en zo een betere bijdrage leveren 
aan het efficiënter maken van de VN. 
Dhr. Erik Derycke  neemt in zijn lezing 
vooral de rol van het parlement onder de 
loep. “Eén derde van de wereldbevolking 
heeft een goed leven, terwijl twee derden 
in armoede leeft. Kortom, de VN en de 
individuele lidstaten hebben gefaald.” Ook 
een klein parlement als dat van België 
moet een deel van de gemeenschappelijke 
verantwoordelijkheid dragen. Derycke 
vindt dat de Belgische regering het 
parlement meer moet betrekken bij de 
internationale politiek en benadrukt ook de 
belangrijke wisselwerking op vlak van 
informatie tussen het parlement, de 
universiteiten en de NGO’s. Hij is 
verheugd over het feit dat de twee huidige 
voorzitters van het parlement 
‘international-minded’ zijn en zich 
inspannen om de verantwoordelijkheid van 
de parlementairen in de besluitvorming te 
benadrukken. 
Echt parlementair debat ontbreekt 
vooralsnog op het internationaal forum. De 
Interparlementaire Unie of de Raad van 
Europa vertonen een positieve dynamiek 
om parlementaire reflectie te creëren voor 
de VN. Derycke ziet de nationale 
parlementen als dragers van de politieke 
vernieuwing van de VN. 
In de laatste uiteenzetting belicht dhr. 
Gerard Karlshausen de fundamentele rol 
van het middenveld, de NGO-wereld in de 
internationale context. Dit middenveld 
moet volgens Karlshausen veel ernstiger 
genomen worden in het kader van de 
regering en de VN. De VN, als 
‘onontbeerlijk tehuis voor de wereldfamilie 
van mensen’ moet concreter samenwerken 
met de NGO’s om tot succesvollere 
resultaten te komen. Hierbij moet vooral 
voor een betere organisatie, voor goed 
bestuur en transparantie van de 
internationale organisaties gepleit worden. 
NGO’s zijn niet tegen mondialisering op 
zich, maar wel tegen een vorm van 
mondialisering die de arme en zwakke 
landen ‘buiten spel’ zetten.  
Ook moet de VN voor een overlegforum, 
een dialoog zorgen tussen drie 
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verschillende belangengroepen: de staten, 
de marktactoren en de civiele 
maatschappij. De organisaties in de civiele 
maatschappij zijn enorm talrijk, en meer 
dan alleen NGO’s. De nationale 
parlementen dragen bijgevolg een enorme 
verantwoordelijkheid. De NGO’s kunnen 
hun expertise aanvoeren en fora creëren 
voor burgers als versterking van de 
nationale parlementen. 

Afscheidswoord 

In de afsluitende toespraak van het 
seminarie benadrukte Armand De Decker, 
Voorzitter van de Senaat, dat de Verenigde 
Naties in het nieuwe millennium haar 
cruciale rol moet blijven spelen in de 
internationale betrekkingen, zelfs indien zij 
niet beschikt over de menselijke middelen 
noch over de financiële middelen om het 
hoofd  te bieden aan alle uitdagingen 
waarmee zij geconfronteerd wordt. 
In de nieuwe wereld die onder invloed van 
de nieuwe technologieën ontstaat, zullen 
de betrekkingen tussen de staten van een 
wezenlijk andere aard zijn. Aangezien 
onderlinge afhankelijkheid een niet te 
ontwijken realiteit is geworden, wordt 
behoorlijk staatsbestuur dat steunt op de 
naleving van de gemeenschappelijke regels 
en het respect voor de rechtsstaat, op 
verdraagzaamheid en op eerbied voor de 
rechten van alle mensen een must voor 
eenieder die tot de internationale 
gemeenschap wil blijven behoren en deel 
wil hebben aan die vooruitgang.  
De voornaamste uitdaging die we, volgens 
De Decker, in dit nieuwe kader het hoofd 
zullen moeten, is de ongelijke tred in de 
ontwikkeling, die leidt tot regionale 
instabiliteit, migratie op grote schaal en 
lokale conflicten.  
De Decker benadrukt net zoals de 
kamervoorzitter in zijn inleidende 
toespraak, de kwestie van de legitimiteit 
van degenen die beweren in naam van de 
Verenigde Naties te spreken. 

Het Handvest van de VN van 1945 ving 
aan met  de woorden “Wij, de volken van 
de Verenigde Naties.” In hun 
Millenniumverklaring van 8 september 
2000 hebben de staats -en regeringsleiders 
zich bescheidener opgesteld en slechts in 
eigen naam gesproken. De Decker 
herinnert ons eraan dat hij en de 
kamervoorzitter enkele dagen voor de 
Millenniumtop deelgenomen  hebben aan 
de Eerste Conferentie van 
Parlementsvoorzitters van de hele wereld 
in het VN-gebouw in New York en er de 
verklaring over de ‘Parlementaire visie op 
de internationale samenwerking bij het 
begin van het derde millennium’ hebben 
goedgekeurd. Deze verklaring stelt dat de 
parlementen nauwer bij de werking van de 
VN moeten worden betrokken opdat de 
“hoogdravende aanvang van het Handvest 
van 1945 ‘Wij, de Volken...’ eindelijk een 
concrete invulling krijgt”.  
Verder is De Decker er ook van overtuigd 
dat het niet volstaat om alleen de 
parlementen bij de werking van de VN te 
betrekken. Er moet een beroep gedaan 
worden op alle stuwende krachten van de 
samenleving: NGO’s, representatieve 
organisaties en de academische wereld. 
Alleen door een voortdurend engagement 
in de strijd voor een meer vreedzame, 
rechtvaardige en duurzame samenleving 
met meer onderlinge solidariteit tussen de 
mensen, alleen zo kan het visionaire 
adagium van Victor Hugo, dat volgens De 
Decker het streefdoel van de VN perfect 
samenvat, werkelijkheid worden:  

 
 

“ Avoir pour patrie le monde et pour 
nation l’humanité.” 

 
 

Angélique Bauwens en Els Hedebouw 
(Aanvullende opleiding Internationale 

Betrekkingen)
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THE HIGH PRICE OF RUSSIA'S MILITARY IMPROVEMENT PLAN 
“ HTTP:// WWW. STRATFOR. COM”  IS DE WEBSITE VAN STRATFOR, EEN GEOPOLITIEKE DENKTANK, 
GESTICHT IN AUSTIN (TEXAS). ZE DISSECTEERT, ANALYSEERT EN VOORSPELT DE POLITIEKE, 
ECONOMISCHE EN MILITAIRE SITUATIE IN ALLERLEI RELEVANTE LANDEN IN DE GEHELE WERELD. 
BEDRIJVEN, OVERHEDEN, PERSORGANISATIES, PORTAL SITES DOEN ER ALLEMAAL BEROEP OP.  
IN 1999, TIJDENS VOLLE KOSOVO-CRISIS, BESLOOT DIT BEDRIJF HUN KENNIS NAAR HET INTERNET 

UIT TE DRAGEN. DIT DROEG BIJ TOT EEN VEEL GROTERE NAAMBEKENDHEID. STRATFOR RICHT ZIJN 

AANDACHT VOORAL OP EURAZIË: RUSLAND, CHINA, INDIA EN PAKISTAN. OOK DE STRATEGISCHE 

OLIESECTOR EN -STRIJD KOMEN UITGEBREID AAN BOD. IK VIND DEZE WEBSITE UITERMATE 

INTERESSANT OMDAT HET AL VOORSPELLINGEN MAAKT VAN WAT DE - ALTHANS OOK VOLGENS MIJ - 
KNELPUNTEN OF DOORBRAKEN VAN DE VOLGENDE JAREN KUNNEN BETEKENEN. 
NORMAAL GEZIEN GEBEURT DE TOEGANG TOT DE WEBSITE VIA BETALING VAN 50 $ PER JAAR, MAAR 

ER BESTAAT OOK EEN GRATIS EN ZEER INTERESSANTE MAILINGLIST, WAARUIT HET ONDERSTAAND 

ARTIKEL VANDAAN KOMT. HET KOMT UIT DE MAILING VAN 17 NOVEMBER EN GAAT OVER DE 

DRACONISCHE PLANNEN VAN DE HUIDIGE RUSSISCHE PRESIDENT POETIN OM HET UITGEBREIDE EN 

KOSTENVERSLINDENDE LEGER TE HERVORMEN. AMBITIEUZE PLANNEN, MAAR WAT ZULLEN DE 

SOCIALE, POLITIEKE EN ECONOMISCHE GEVOLGEN ZIJN VAN DEZE STRATEGISCH EN/OF 

NATIONALISTISCH GEÏNSPIREERDE VERANDERINGEN ? 

Summary: President Vladimir Putin has 
taken critical steps toward enhancing 
Russia's military capabilities over the next 
five years. His recently approved plan calls 
for severe reductions in service people and 
civilians, with successive annual increases 
in defense spending. The coming year will 

likely bring large-scale strikes as military 
and civilian personnel demand justice and 
adequate social benefits. 
Analysis: After months of wrangling, the 
Russian government has settled on a five-
year plan to cut 600,000 service people and 
civilian staff from the military's 3.1 
million-member payroll. The cuts, agreed 
to last week by Russia's Security Council 
and President Vladimir Putin, are expected 
to bring closure to debate on the issue. But 
among military personnel, the cutbacks 
which come as Moscow finally gives 
uniform pay raises to the armed services 
will likely incite strikes by personnel 
expecting to be discharged or laid off. The 
five-year plan for Russia's armed forces 
could change in both its scope and its 
schedule. But staff layoffs scheduled for 
the next year will provoke an aggressive 
response from government employees and 
their families. Russia plans to allocate 
nearly 20 percent of its federal budget to 
defense in the coming year. Putin's 
objective is to boost this amount annually. 
But this measure alone will not solve the 
problems of Russia's military. Russian 
soldiers are notorious for being underpaid 
and frequently forced to serve without pay. 
Moreover, food and housing is considered 
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inadequate for a modern army, and 
equipment and training has been lacking 
for years. Russia has moved slowly to plan 
cutbacks. Generals have resisted the cuts, 
and civilian leaders hoped maintaining the 
military trappings of a superpower might 
preserve Moscow's diplomatic clout. But 
the strain of maintaining these troop levels 
merely advertised weakness. Putin 
demands an end to this approach. 
Putin's solution to the military's 
shortcomings is to increase the cost per 
soldier, affording each individual better 
training, resources and services. Money 
saved from cuts combined with budget 
increases will let Moscow multiply its 
spending per soldier over the next decade. 
The plan is to optimise Russia’s combat 
capabilities and readiness, which are 
dismal at present. Cutbacks in the five-year 
plan will come mostly from the ranks of 
support and administrative personnel. A 
scheduled reduction of 365,000 by 2005 is 
under way for the Ministry of Defense. 
According to this plan, about 5,000 
airborne troops will be discharged in 2001. 
Putin indicated Nov. 9 that the Interior 
Ministry will lose 33,000 employees while 
the Federal Border Service, Federal 
Security Service, Federal Railroad Services 
and other agencies will lose about 235,000 
workers over the next five years. The 
losers in this scheme will be those left to 
rely on social protection benefits, which 
have decreased in the last year. Housing 
and pensions for retired personnel do not 
appear to be a priority in the new budget.  
Though Putin approved a 10 percent 
increase in pensions beginning Nov. 1, 
service people were hit by a new flat tax 
earlier in the year and lost their 
transportation and utility privileges. The 
increase in pensions does not absorb these 
costs. 
Moreover, federal housing, offered to 
armed service pensioners, will not 
accommodate the proportion of retired in 
need. The impact on housing will be 
protracted, but as many as 240,000 officers 
and 380 generals will be eligible for 
federal housing over the next five years. 
Current shortages in state housing 

certificates do not portend to meet demand. 
This year, the federal government was able 
to present only 50 percent of certificates 
allotted for 2000. Less than one out of four 
applicants actually received an apartment. 
This trend is likely to worsen as cuts in 
armed forces proceed into the next year. 
The cutbacks will be especially painful for 
those laid off when on the precipice of 
better times.  
The new budget allows a 20 percent pay 
raise for armed service personnel by 
October, and the boost could go as high as 
40 percent. Pay within the armed services 
now ranges from $14 to $800 per month, 
which in most cases is below poverty level. 
Higher salaries apply only to combat 
soldiers, and military pay checks in Russia 
are often delayed for months. 
Moreover, Russia's armed service 
personnel are paid less than half of what 
employees in other parts of government 
earn. Raises, accorded by promotion, are 
also much smaller for those in the armed 
services than for federal employees. 
Russia's military downsizing will deprive 
workers of wage hikes at a time when the 
pay could finally begin to meet cost-of-
living needs. Worse yet, laid-off service 
people and civilian staff will have a very 
thin social safety net to fall back on. The 
combination of boosting wages for 
remaining personnel and executing 
substantial layoffs and discharges will 
incite strikes among employees across 
Russia's armed services. Active duty 
personnel will insist on better social 
protections in anticipation of cutbacks. 
 

Stijn Verdickt  
(2de Kan. Handelsingenieur) 
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GLOBALISERING IN HISTORISCH PERSPECTIEF 

Er dient te worden opgemerkt dat naast 
bovenstaande economisch getinte invulling 
een waaier van andere gebieden bestaat 
waarop men effecten van globalisatie kan 
vaststellen: politiek, sociaal, cultureel, …  

Daarnaast is het van belang onderscheid te 
maken tussen de actuele neerslag van 
globalisatie en langs de andere kant 
potentiële globalisatie3. De eerste heeft 
betrekking op al wat op de dag van 
vandaag kan toegeschreven worden aan het 
fenomeen van globalisatie (bvb. de 
handelsakkoorden in het kader van de 
WTO); het tweede wijst ons op de 
vooruitzichten en geeft aan wat kan 
verwacht worden naar de toekomst toe. In 
de dagdagelijkse pers en woordgebruik 
wordt deze nuancering onvoldoende of niet 
gelegd, met als gevolg het creëren van een 
globalisatiemythe. Van deze 
begripsverwarring maken diverse 
belangengroepen (politieke partijen, 
vakbonden, …) handig gebruik om een 
vijandsbeeld te creëren ten aanzien van 
globalisatie en de angst voor toekomstige 
effecten van globalisering uit te buiten 
                                                 
3 Devos, C. (1999), “The myth of globalization and 
its strategic consequences”, Demokritos – 
Mededelingen van de Vakgroep Politieke 
Wetenschappen – Universiteit Gent, Gent, p. 2. 

voor de eigen doelstellingen. Een 
veelgebruikte werkwijze daarbij is het 
benadrukken van vermeende gevolgen 
zoals te wijzen op stijgende werkloosheid 
of ongebreidelde kapitaalmobiliteit en de 
stijgende onmacht van nationale staten om 
daar nog te kunnen in tussenkomen.  
In wat volgt, zal in beknopt bestek een 
overzicht gegeven worden van 
globalisering in historisch perspectief. Het 
is geenszins de bedoeling om een 
exhaustieve evolutie van het fenomeen 
weer te geven. Van groter belang is dat aan 
de hand van enkele voorbeelden uit de 
geschiedenis wordt aangetoond dat 
globalisatie een proces is dat –in weerwil 
van gangbare opinies- zich niet enkel 
manifesteert in de twintigste eeuw, maar 
een veel langere aanloop kent. Het spreekt 
voor zich dat de OESO-definitie uit het 
einde van de twintigste eeuw niet altijd 
voor de volle honderd procent toe te passen 
valt op de geschiedkundige vaststellingen 
die zullen worden gemaakt. Het strekt dan 
ook tot aanbeveling om  alle opgesomde 
voorbeelden te bekijken in hun specifieke 
historische context. Toch is er een 
constante bij het bekijken van globalisering 
in historisch perspectief: het fenomeen van 

VOOR HET BEGRIP GLOBALISERING BESTAAT ER EEN VEELHEID AAN DEFINITIES EN INTERPRETATIES. 
BOVENDIEN WORDT DE TERM VAAK ALS SYNONIEM GEBRUIKT VOOR INTERNATIONALISERING, 
TRANSNATIONALISERING, GLOBALE ECONOMISCHE INTEGRATIE, GROEIENDE ECONOMISCHE 

INTERDEPENDENTIES, PENSÉE UNIQUE, … HET WOORD DOET ZIJN INTREDE IN DE JAREN 1960, KENT 

EEN STIJGENDE POPULARITEIT ONDER ACADEMICI IN DE JAREN ’80, OM VANAF BEGIN DE JAREN ’90 

TE KUNNEN REKENEN OP EEN VERALGEMEENDE INBURGERING1. OM TOCH EEN HOUVAST TE KRIJGEN 

OP DE REIKWIJDTE ERVAN, KAN EEN BEROEP WORDEN GEDAAN OP DE DEFINITIE VAN DE OESO1 : 

“Globalization of industry refers to an evolving pattern of cross border activities of firms 
involving international investment, trade and collaboration for purposes of product 
development, production and sourcing, and marketing. These international activities enable 
firms to enter new markets, exploit their technological and organisational advantages, and 
reduce business costs and risks. Underlying the international expansion of firms, and in part 
driven by it, are technological advances, the liberalisation of markets and increased mobility 
of production factors.” 
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comparatieve4 voordelen die bepaalde 
gebieden ontwikkelen en als gevolg 
daarvan groeiende economische 
interdependenties tussen verschillende 
regio’s zich  elk op een specifiek product 
of dienst gaan specialiseren.  

OUDHEID5 (TOT CA. 476 N.C.) 

Voor een overzicht van globalisering-
tendensen in de Oudheid beperken we ons 
tot de Feniciërs en de oude Grieken uit 
Hellas enerzijds en het Romeinse Rijk 
anderzijds. We gaan na welke elementen in 
hun economisch systeem er op wijzen dat 
de economische ontwikkeling niet louter 
binnen eigen grenzen of invloedssferen kan 
worden verklaard.  

Feniciërs en de oude Grieken uit Hellas 

Al vanaf het derde millennium v.C. 
begonnen de Feniciërs een handelsnetwerk 
te ontwikkelen dat duidelijk lokale niveaus 
oversteeg: handel overzee van inlands 
hout, textiel of metaalproducten. Naast het 
verhandelen van eigen producten, speelden 
ze ook steeds meer tussenschakel voor 
goederenstromen uit Egypte (linnen, 
papyrus) of Mesopotamië. Hun invloed 
won ook aan belang door het inplanten van 
handelsknooppunten over het 
Middellandse Zeegebied of zelfs in 
Equatoriaal Afrika of Britannië. We 
kunnen hier dus spreken van een van de 
eerste “globale” handelsnetwerken. 
                                                 
4 “Er is sprake van comparatieve kostenverschillen 
en comparatieve voordelen wanneer er een verschil 
bestaat tussen de relatieve productiekosten van 
verschillende goederen en diensten. Zonder 
internationale handel leiden comparatieve 
kostenverschillen tot verschillen in relatieve 
prijzen. Met internationale handel komen de 
relatieve prijzen tot stand op de wereldmarkt. Elk 
land specialiseert zich dan in de productie van die 
goederen, waarin het over een comparatief 
kostenvoordeel beschikt, en importeert de 
producten, waarin zijn comparatieve kosten hoog 
zijn.” Uit : Berlage, L., Decoster, A. (1997), “De 
internationale handel”, Inleiding tot de economie, 
Leuven, p. 1003. 
5 Tenzij anders vermeld, werd voor dit onderdeel 
vooral een beroep gedaan op algemene werken 
zoals : Encyclopedie van de wereldgeschiedenis 
(1992), “Prehistorie tot 2e eeuw voor Christus”, 
Sesam, Baarn, passim. 

Het politiek verbrokkelde Hellas kon in 
navolging van de Feniciërs eveneens bogen 
op een indrukwekkend economisch 
netwerk in het Middellandse Zeegebied. 
Vooral het oprichten van kolonies6 (ca. 800 
– 600 v.C.) zorgde voor een uitzwerming 
van de Griekse handel; een beweging die 
zich o.a. uitstrekte van het gebied rond de 
Zwarte Zee (bvb. Byzantion), het Italiaanse 
schiereiland (bvb. Naepolis) of zelf Zuid-
Frankrijk (bvb. Massalia). Handel tussen 
de oude polissen en de kolonies zorgde er 
evenwel niet voor dat er een algemeen 
aanvaard rechtssysteem functioneerde om 
de zaken in goede banen te leiden.  

Romeinse Rijk7 

Na het kortstondige rijk van Alexander De 
Grote ontstond voor het eerst in de 
geschiedenis een hecht eengemaakt rijk op 
Europese schaal die naam waard. 
Voorafgaandelijke opmerking : telkens 
wanneer er in deze sectie over 
globalisering wordt gesproken, moet in het 
achterhoofd worden gehouden dat deze 
enkel slaat op de toen gekende wereld 
vanuit Europees perspectief (dus zeker nog 
niet de hele planeet omvattend). In wat 
volgt, gaan we na in hoeverre we in dit 
tijdvak kunnen spreken van globalisatie. 
Het Romeinse Rijk, door diverse 
veroveringen door de eeuwen heen,  strekte 
zich op zijn hoogtepunt uit van Hispania en 
Britannia in het Westen tot Aegyptus en 
Syria in het Oosten. Het herbergde een 
veelheid aan volkeren en culturen en kende 
een bloeiende interne handel8. Bepaalde 
regio’s hadden dan ook hun specialisatie 
(bvb. textiel, graan en zout uit Egypte) en 
het rijk kende diverse handelsknooppunten 
                                                 
6 Leisering, W. (1997), “Griechische und 
phönikische Kolonisation bis zu den 
Perserkriegen”, Putzger Historischer Weltatlas, 
Berlijn, p. 7. 
7 Hiervoor werd op de eerste plaats gesteund op : 
Malitz, J. (2000)“Globalisierung? Einheitlichkeit 
und Vielfalt im Imperium Romanum”, Beitrag zum 
Eichstätter Kontaktstudium für 
Geschitslehrer:”Globalisierungen” im Spiegel der 
Geschichte, Eichstätt, passim. 
8 Leisering, W. (1997), “Die Wirtschaft des 
Römischen Weltreiches”, Putzger Historischer 
Weltatlas, Berlijn, p. 25. 
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(Massilia, Naepolis, Damascus, … om er 
maar enkele te noemen). Er bestond slechts 
één bestuurstaal, namelijk het Latijn en 
golden er overal gelijkaardige rechtsregels. 
Er was ook een algemeen aanvaarde munt 
in omloop, met de beeltenis van de keizer 
als garantie. Daarnaast zorgde een sterk 
uitgebouwd wegennetwerk (heirbanen) 
ervoor dat naast de militaire functie ook 
transport en uitwisseling van goederen, 
mensen (bvb. slavenhandel) en know-how 
mogelijk werd. 
Langs de andere kant moet worden 
vastgesteld dat economische 
interdependenties zich voornamelijk 
binnen het rijk zelf aftekenden en dat er 
van een wereldwijde globalisatie zeker nog 
geen sprake was (hooguit wat handel van 
luxegoederen met gebieden in Azië of 
Afrika). Bovendien bestonden er in het rijk 
geen veralgemeende multinationale 
ondernemingen die bijvoorbeeld 
inplantingen hadden over het hele rijk. 
Daarvoor kan hoofdzakelijkheid worden 
gewezen op de beperkingen van de toen 
beschikbare transportmiddelen: er waren 
wel wegen beschikbaar, maar de snelheid 
van het vervoer lag te laag en de kosten te 
hoog om de handelsbetrekkingen te 
intensifiëren.  Daarbij moet ook worden 
gewezen op het feit dat Rome (met zijn 
keizerlijke administratie) steeds of toch 
veelal als  het centrum van de handel 
optrad en dat systematische handel tussen 
rijksgebieden onderling vrij marginaal 
bleef. 

Conclusie Oudheid 

Het Fenicische handelsimperium en de 
economische invloed van het Hellenisme 
beperkten zich voornamelijk tot het bekken 
van de Middellandse Zee. Ook in het 
Romeinse Rijk waren er heel wat aanzetten 
tot globalisatie aan te treffen. Echter, 
technische beperkingen (bvb. goede 
infrastructuur maar weinig ontwikkelde 
transportmiddelen) alsook de 
buitenproportionele rol van het centrum 
Rome remden deze dynamiek al te zeer om 
te kunnen spreken van doorgedreven 
globalisering. 

MIDDELEEUWEN (CA. 476 – CA. 1492) 

De politieke instabiliteit in het Romeinse 
Rijk van de derde eeuw n.C. had er al voor 
gezorgd dat de economische betrekkingen 
in Europa over lange afstanden voor een 
groot stuk teloor gegaan was9. Meer nog: 
de vlugge desintegratie van het rijk werkte 
een “her-regionalisering” sterk in de hand.  
Voortaan zou de klemtoon liggen op een 
autarkische landbouw (afgezien van wat 
beperkte interregionale handel in 
luxegoederen). Ook het muntstelsel werd 
versnipperd over de diverse nieuwe 
politieke entiteiten (voor zover die nog 
bestonden) en boette steeds meer aan 
betekenis in. 
Het duurde tot de elfde eeuw vooraleer de 
economie zich herstelde. Vooral rond 
bepaalde steden ontwikkelden zich 
bloeiende nieuwe industrieën en 
ambachten (bvb. in Vlaanderen: laken of 
ander textiel). Rondreizende kooplieden 
stroomden er toe om op week- of 
jaarmarkten (bvb. Champagne) handel te 
drijven met producten die zij in andere 
Europese steden aangekocht hadden. Als 
gevolg van de grotere handelsstromen 
groeide ook de behoefte om muntstelsels 
opnieuw beter uit te bouwen. Echter, door 
het ontbreken van sterk centraal politiek 
gezag, bleef de verwarring omtrent munten 
bijzonder groot aangezien zowat elke 
autoriteit eigen munten sloeg. Vooral 
geldwisselaars speelden daar vanaf de 
twaalfde eeuw gretig op in. De toenemende 
handel tussen verschillende steden liet 
echter ook de noodzaak voelen om 
duurzame samenwerkingsverbanden op te 
zetten tussen handelaars. Getuige daarvan 
waren de zogenaamde hanzen: 
verenigingen van kooplieden van een stad 
of van een aantal steden die hanzerecht 
hadden betaald10. Als voorbeeld kunnen de 

                                                 
9 Malitz, J. (2000)“Globalisierung? Einheitlichkeit 
und Vielfalt im Imperium Romanum”, Beitrag zum 
Eichstätter Kontaktstudium für 
Geschitslehrer:”Globalisierungen” im Spiegel der 
Geschichte, Eichstätt, p. 9. 
10 Kinder, H., Hilgemann, W. (1994), “Van 
Prehistorie tot Franse Revolutie”, Sesam – Atlas bij 
de wereldgeschiedenis, Antwerpen, p. 186. 
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Vlaamse Hanze van Londen (voor handel 
op Engeland en Schotland) of de Duitse 
Hanze (met handelsmonopolie op de Oost- 
en Noordzee) worden aangehaald.  
Kortom : verdwenen tijdens de Vroege 
Middeleeuwen bijna alle aanzetten tot 
globalisatie uit het Romeinse Rijk; vanaf 
de elfde eeuw zorgde een kentering ervoor 
dat internationale economische netwerken 
opnieuw werden uitgebouwd en 
geconsolideerd.  

NIEUWE TIJD (CA. 1492 – CA. 1789) 

Enerzijds kreeg de integratie van de 
wereldeconomie tijdens de Nieuwe Tijd 
door de ontdekkingsreizen een nieuwe 
impuls, zij het dat er van mondiale 
vrijhandel nog geen sprake was. 
Anderzijds legde de Industriële Revolutie 
de kiemen voor ingrijpende economische 
veranderingen. 

Ontdekkingsreizen en kolonisatie versus 
protectionisme 

De ontdekkingsreizen naar Afrika, Azië en 
Amerika verruimden spectaculair de 
horizon van de toen gekende wereld11. Ook 
de diverse technologische vernieuwingen 
(kompas, karveel, …) stuwden de inter-
continentale economische betrekkingen de 
hoogte in (specerijen, slaven, edelmetalen, 
…). Van multilaterale vrijhandel was in 
deze handelskapitalistische tijd echter 
absoluut nog geen sprake: Spanje en 
Portugal stelden een koninklijk monopolie 
in op de handel met de kolonies en 
kwamen een demarcatielijn overeen 
waarmee zij voortaan nieuwe kolonies 
onder hen beiden zouden verdelen 
(Verdrag van Tordesillas, 1494). 
Overigens bleef het aandeel van de 
internationale handel, hoewel in absolute 
termen snel stijgend, relatief bescheiden 
van omvang12.  Ook voor o.a. Engeland en 

                                                                       
 
11 Leisering, W. (1997), “Entdeckungsreisen und 
europäischer Kolonialbesitz bis 1650”, Putzger 
Historischer Weltatlas, Berlijn, p. 62-63. 
12 Cameron, R. (1989), “Trade, Trade Routes and 
Commercial Organization”, A Concise Economic 
History of the World – From Paleolithic Times to 

Nederland speelden kolonies in de Nieuwe 
Tijd een steeds grotere rol. In dat verband 
kan gedacht worden aan de oprichting van 
“multinationals” zoals de Oost- of West-
Indische compagnieën die de ontdekte 
gebieden dienden te exploiteren. 
Daarnaast maakte het zogenaamde 
mercantilisme in deze periode opgang, 
vooral in Frankrijk. Volgens deze theorie 
kon een land enkel zijn rijkdom vergroten 
door er stelselmatig een 
handelsbalansoverschot op na te houden. 
Met andere woorden: de economische 
politiek moest trachten import zoveel 
mogelijk te vermijden en er alles aan doen 
om de export te stimuleren. Vooral het 
bewind van Lodewijk XIV zette deze 
theorie in de praktijk om (Colbertisme). 
Echter, niet enkel ten aanzien van het 
buitenland ging men protectionistische 
maatregelen hanteren, maar ook in het 
binnenland bestonden er allerlei 
handelsbelemmeringen die interne 
economische integratie afremden. Zo 
bijvoorbeeld bestonden er transit-
belastingen die het vervoer van goederen 
zwaar troffen. Pogingen om alvast deze 
binnenlandse barrières weg te werken 
(Turgot), ketsten steevast af op de grote 
geldhonger van de Franse koning die 
massale geldsommen nodig had voor zijn 
(noodlottige) oorlogspolitiek. 
Niet enkel Frankrijk bezondigde zich in dit 
tijdvak aan protectionisme: naast de eerder 
vermelde koninklijke monopolies van 
Spanje en Portugal, dook het ook op bij 
Nederland en Engeland. Zo vaardigde 
Engeland in de loop van de zeventiende 
eeuw Navigation Acts13 uit die vooral tot 
doel hadden de succesvolle scheepvaart 

                                                                       
the Present, Oxford University Press, Oxford en 
New York, p. 119. 
13 “Under the terms of the law, all goods imported 
into Great Britain had to be carried in either British 
ships or ships of the country from which the goods 
originated. (…) The law also tried  to protect the 
shipbuilding industry by requiring that the ships be 
built in Britain (…)” in : Cameron, R. (1989), 
“Parliamentary Colbertism in Britain”, A Concise 
Economic History of the World – From Paleolithic 
Times to the Present, Oxford University Press, 
Oxford en New York, p. 157. 
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van de Nederlanders te treffen (die dan op hun beurt tegenmaatregelen troffen). 
Industriële Revolutie 

In de achttiende eeuw evolueerde het 
handelskapitalisme in snel tempo naar 
industrieel kapitalisme. In hoog tempo 
volgden de technologische vernieuwingen 
elkaar op, vooral door een doorgedreven en 
veralgemeende toepassing van de 
stoomkrachtaandrijving 
(steenkoolontginning, ijzerproductie, 
textiel…). Dit had forse stijgingen van de 
efficiëntie en schaalvergroting tot gevolg. 
Kolonies overzee leverden grondstoffen 
(bvb. katoen), maar bleken ook groeiende 
afzetmarkten te zijn (bvb. Noord-Amerika) 
voor de producten van het moederland. 
Vooral Engeland speelde bij de industriële 
revolutie een voortrekkersrol14. 
Langs de andere kant trachtten 
intellectuelen deze verstrekkende 
economische veranderingen theoretisch te 
onderbouwen en voorstellen te formuleren: 
Ricardo, Mill, Smith. Vooral deze laatste 
verrichtte baanbrekend werk met zijn 
Inquiry into the nature and causes of the 
wealth of nations (1776) waarin hij de 
theorie van de comparatieve 
(kosten)voordelen uitwerkte. Het was zijn 
overtuiging dat vrijhandel uiteindelijk leidt 
tot welvaartsstijgingen wereldwijd. Al 
gauw na het publiceren van zijn theorie 
werd deze theorie naar volle waarde 
geschat15. 

Conclusie Nieuwe Tijd 

Tijdens de Nieuwe Tijd zaten de 
internationale economische interacties 
duidelijk in stijgende lijn. Toch werd de 
globalisatie afgeremd door het 

                                                 
14 Vos, L., Gerard, E. (1998), “De eerste industriële 
revolutie in Engeland”, Hedendaagse Geschiedenis, 
Leuven, p. 16-22. 
15 “If a foreign country can supply us with a 
commodity cheaper than we ourselves can make it, 
better buy it ot hem with some part of the produce 
of our own industry…” Citaat van Smith in: 
Baldwin, E.B., Martin, P. (1999), “Two Waves of 
Globalisation: Superficial Simularities, 
Fundamental Differences”, NBER Working Paper 
N° 6904, Genève, p. 14. 
 

uitgesproken protectionistisch economisch 
beleid van de diverse koloniale 
mogendheden. Langs de andere kant 
legden technologische vernieuwingen 
(stoomkracht, …) en intellectuele 
bijdragen (Smith, Ricardo, …) de kiemen 
voor een intensifiëring van de 
mondialisatie in de negentiende eeuw. 

NEGENTIENDE EEUW EN BELLE EPOQUE (CA. 
1789 – 1914) 

In de negentiende eeuw kwam de 
globalisatie in een stroomversnelling 
terecht. Onderstaande paragrafen zullen 
achtereenvolgens een overzicht geven van 
de economische context en de wijze 
waarop globalisatie zich hierdoor heeft 
kunnen voltrekken. 

Precondities 

De industriële revolutie van de achttiende 
eeuw zaaide enerzijds de kiemen voor een 
veralgemeende bloei van de technologie en 
werd in de negentiende eeuw breder 
gecommercialiseerd. Van belang daarbij in 
de industrialiserende landen was de 
massale uitbouw van een solide 
transportinfrastructuur, met name de 
aanleg van spoorlijnen waarop 
stoomtreinen voortaan de geproduceerde 
goederen zouden kunnen vervoeren. 
Daarnaast kenden ook de nieuwe 
communicatiemiddelen een hoge vlucht 
(telegraaf, telefoon, …). Bovendien 
daalden de kosten voor deze transport- en 
communicatiemiddelen bestendig16, wat 
gunstige gevolgen had op een globale 
economische ontwikkeling. Anderzijds had 
de vorige eeuw met denkers zoals Smith 
(theorie van de comparatieve 
kostenvoordelen) of Ricardo op 
intellectueel vlak bijdragen geleverd voor 

                                                 
16 Zie bvb. tabel met de evolutie van de 
transportkosten tussen 1830-1910, opgenomen in de 
bijlage (Baldwin, E.B., Martin, P. (1999), “Two 
Waves of Globalisation: Superficial Simularities, 
Fundamental Differences”, NBER Working Paper 
N° 6904, Genève, p. 12) 
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het slopen van mercantilistische 
handelsbelemmeringen17. 
Ook op politiek vlak werd in de 
negentiende eeuw de weg vrijgemaakt voor 
een integratie van de economieën van de 
diverse staten. We kunnen hier 
voornamelijk wijzen op de talrijke 
vrijhandelsakkoorden die staten met elkaar 
vanaf het midden van de eeuw afsloten. 
Vooral het Cobden-Chevalierverdrag van 
1860 (wegnemen handelsbelemmeringen 
tussen Frankrijk en Engeland) was 
baanbrekend18. Andere Europese staten 
volgden: getuige daarvan was de opgang 
van verschillende douane-unies tussen 
regio’s (bvb. in Duitsland : Zollverein, 
waarbij vrijhandel werd gerealiseerd tussen 
enkele belangrijke Duitse regio’s) en het 
opduiken van de zogenaamde 
meestbegunstigingsclausule in vrijhandels-
verdragen. Er dient wel te worden 
opgemerkt dat het bij douane-unies niet 
ongewoon was om, na interne 
douanetarieven te hebben afgeschaft, de 
externe douanetarieven (dus met gebieden 
die niet tot de douane-unie behoorden) op 
te trekken19. Daarnaast begonnen staten 
ook akkoorden af te sluiten voor zaken 
zoals spoorwegvervoer of eenduidige 
regels voor postverkeer (denken we hier 
bijvoorbeeld aan de oprichting van de 
Wereldpostunie van 1874)20. 
De weerslag van dit alles was dat er een 
verdere specialisatie in de productie 
optrad: landen konden zich steeds meer 
toeleggen op de productie van goederen en 
diensten waar zij het best in waren (cfr. 
theorie van de comparatieve voordelen). 
Dit had eveneens een weerslag op de 

                                                 
17 Baldwin, E.B., Martin, P. (1999), “Two Waves of 
Globalisation: Superficial Simularities, 
Fundamental Differences”, NBER Working Paper 
N° 6904, Genève, p. 24-25. 
18 Williamson, J.G. (1996), “Globalization and 
Inequality  Then and Now: the Late 19th and late 
20th Centuries Compared”, NBER Working Paper 
5491, Cambridge, p. 8. 
19 Baldwin, E.B., Martin, P. (1999), “Two Waves of 
Globalisation: Superficial Similarities, Fundamental 
Differences”, NBER Working Paper N° 6904, 
Genève, p. 14. 
20 Pollard, S. (1974), European Economic 
Integration 1815-1970, Londen, p.124. 

verhouding tussen de industrialiserende 
landen en de landen die wij nu tot de derde 
wereld rekenen21 (bvb. India, China, …). 
Laatstgenoemde landen (meestal kolonies), 
die tot net voor de industriële revolutie 
voor bepaalde productiemethoden (bvb. 
katoenindustrie in India)  zelfs voorop 
lagen, konden voortaan niet meer optornen 
tegen de goedkope producten uit westerse 
staten en werden hoe langer hoe meer 
gedegradeerd tot toeleveranciers van 
grondstoffen in plaats van afgewerkte 
producten. In de negentiende eeuw was er 
dus sprake van een industrialisering in 
westerse staten, terwijl derde wereld 
landen een de-industrialisering kenden.  

Economische gevolgen vanuit het 
globaliseringsperspectief 

De impact van het veranderde intellectuele 
klimaat, de uitbouw van de communicatie- 
en vervoersinfrastructuur en het fiat van 
politieke beleidsdragers voor vrijhandel 
was enorm. Vooral in de tweede helft van 
de negentiende eeuw integreerde de 
wereldeconomie in snel tempo, om vlak 
voor de Eerste Wereldoorlog abrupt te 
eindigen. Onderstaande passages geven 
door middel van enkele voorbeelden aan 
op welke manier deze globalisatie zich 
heeft geuit: verhoogde kapitaalmobiliteit, 
internationale handel, migratie, 
loonconvergentie en ongelijkheid. 
De kapitaalmobiliteit, die in het begin van 
de negentiende eeuw al aanzienlijk was, 
nam nog verder toe. Relatief gezien lag die 
zelfs een stuk hoger dan op het einde van 
de twintigste eeuw22. Dit kan wellicht voor 
een deel verklaard worden door het feit dat 

                                                 
21 Baldwin, E.B., Martin, P. (1999), “Two Waves of 
Globalisation: Superficial Similarities, Fundamental 
Differences”, NBER Working Paper N° 6904, 
Genève, p. 2-4. 
22 “International financial markets in the early part 
of this century were highly integrated. (…) 
Although the 1990s figures are significantly higher 
than in any post World War II decade, they are still 
lower than those of a century ago.” In : Baldwin, 
E.B., Martin, P. (1999), “Two Waves of 
Globalisation: Superficial Similarities, Fundamental 
Differences”, NBER Working Paper N° 6904, 
Genève, p. 8-9. 
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er toen zo veel mogelijk werd gestreefd 
naar monetaire stabiliteit: staten traden toe 
tot muntunies (bvb. de Latijnse Monetaire 
Unie van 1865 tussen Frankrijk, Italië, 
Zwitserland en België) of richtten zich tot 
de zogenaamde Gouden Standaard23 onder 
Britse hegemonie (vooral vanaf 1870 ook 
van belang voor het Europese vasteland)24. 
Een mooi voorbeeld van de verhoogde 
internationale handel vormde de invasie in 
Europa van Amerikaans graan tijdens de 
jaren ’70. Die was mogelijk gemaakt door 
een vrijmaking van de handel, maar vooral 
door de daling van de transportkosten 
zodat het Amerikaanse graan uiteindelijk 
zelfs goedkoper was dan het graan dat in 
Europa werd geproduceerd  Bijgevolg 
stond de Europese graanproductie onder 
zware druk en kelderden de graanprijzen 
op de Europese markt (in feite een 
convergentiebeweging van prijzen en 
lonen naar de wereldmarktprijs). Dit 
fenomeen beperkte zich niet enkel tot 
graan, maar deed zich ook voor bij andere 
producten zoals vlees, boter, textiel, …25  
Dit had op zijn beurt tot gevolg dat vele 
Europese landbouwers onder de 
armoedegrens zakten en dat ze gretig naar 
de Verenigde Staten en Canada migreerden 
om de slechte levensomstandigheden in 
Europa te ontlopen. Immers, in de Nieuwe 
wereld bestond er een overvloed aan land 
maar een tekort aan arbeidskrachten terwijl 
dat in Europa juist omgekeerd was. Dit 
gegeven versterkte nog meer de 
convergentiebeweging van de lonen op 

                                                 
23 Craig, L.A., Fisher, D. (1997), “Maintenance of 
the Gold Standard”, The Integration of the 
European Economy, 1850-1913, Ipswich, p. 118-
121. 
24Zie :  Pollard, S. (1974), European Economic 
Integration 1815-1970, Londen, p.120 en ook : 
Fischer, W. (1998), “Internationale 
Wirtschaftsbeziehungen und Währungsordnung vor 
dem Ersten Weltkrieg (1870-1914)”, Expansion, 
Integration, Globalisierung – Kritische Studien zur 
Geschichte der Weltwirtschaft Band 125, 
Göttingen, p. 79 – 86. 
25 Williamson, J.G. (1995), “Globalization, 
convergence and history”, NBER Working Paper 
5259, Cambridge, p. 6. 

wereldvlak tot ca. jaren 1880. Daarna 
stabiliseerden de verhoudingen zich26.  
De globalisering had naast een 
convergentiebeweging op lonen en prijzen 
tussen verschillende staten, ook effect op 
de verhoudingen tussen arme en rijke 
bevolkingsgroepen in de landen apart. De 
ongelijkheid verscherpte in welvarende 
landen en verminderde in minder 
welvarende landen. Immers, welvarende 
landen zoals bvb. de Verenigde Staten 
trokken veel migranten aan, die meestal 
ongeschoold waren (bvb. verpauperde 
landbouwers die in hun thuisland hun werk 
verloren omwille van de concurrentie met 
geïmporteerde en goedkopere 
landbouwgoederen). Dat had tot gevolg dat 
er op de markt voor laaggeschoolde arbeid 
in het welvarende land een overaanbod 
ontstond, waardoor er een neerwaartse 
druk op de prijs kwam voor laag-
geschoolde arbeid. Bijgevolg verscherpte 
de kloof tussen bemiddelde burgers en de 
steeds minder verdienende laag-
geschoolden in de welvarende landen. Het 
omgekeerde gold voor de thuislanden 
waaruit de ongeschoolden massaal 
migreerden: de uitstroom voor on-
geschoolden zorgde er hier voor dat er na 
verloop van tijd een tekort was aan deze 
arbeid, met als gevolg een opwaartse druk 
op lonen voor laaggeschoolden27. 
Daarnaast had de integratie van de 
wereldeconomie ook gevolgen op het 
gebied van bedrijfsinplantingen. In dat 
verband kon gesproken worden van een 
doorbraak van grote multinationale 
bedrijven die de wereldmarkt voor een 
bepaalde sector steeds nadrukkelijker 
beheersten. Fusies en overnames, alsook 

                                                 
26 “The long run wage-convergence between the 
mid 1850s and 1913 has two phases, a very steep 
descent through the 1880s, and stability thereafter 
(…)” in Williamson, J.G. (1992), “The evolution of 
global labour markets in the first and second world 
since 1830: background evidence and hypotheses”, 
NBER Working Papers Series on Historical Factors 
in Long Rung Growth, N° 36, Cambridge, p. 39. 
27 Williamson, J.G. (1996), “Globalization and 
Inequality  Then and Now: the Late 19th and late 
20th Centuries Compared”, NBER Working Paper 
5491, Cambridge, p. 11 
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kartelvorming vormden uitgelezen 
instrumenten om een dominante 
internationale positie uit te bouwen of te 
versterken. Als voorbeeld van deze 
internationale concentratiebeweging 
kunnen de akkoorden tussen het Duitse 
Siemens en het (overigens zelf een door 
fusie tot stand gekomen trust) Amerikaanse 
General Electric Company aangehaald 
worden.28  

Groeiend verzet tegen de gevolgen van 
globalisering 

Vanaf de jaren ’80 van de negentiende 
eeuw groeide het verzet tegen de gevolgen 
van de globalisering. Opvallend is dat 
regeringen uit zowel de oude als de nieuwe 
wereld daarbij een actieve rol speelden. In 
Europa (Italië, Frankrijk, Duitsland, 
Spanje, Portugal) probeerde men eigen 
industrieën en sociale rust te behouden 
door middel van protectionistische 
maatregelen. Die moesten een eind maken 
aan de prijsdalingen als gevolg van de 
voorheen geliberaliseerde wereldhandel29. 
In de nieuwe wereld (Verenigde Staten en 
Canada) probeerden de autoriteiten te 
immigratiestroom steeds beter te beheersen 
en hanteerde men steeds strengere 
selectiecriteria. Op die manier wilden de 
autoriteiten in de VS en Canada de 
stijgende ongelijkheid (zie vorige 
paragraaf) omwille van het massale 
overaanbod aan laaggeschoolde arbeids-
krachten een halt toe roepen. 
Tenslotte dient nog te worden vermeld dat 
in deze periode er een nieuw internationaal 
economisch fenomeen opdook dat zich 
tegen de op dat moment heersende –en 
volgens hen vol uitbuiting zittende- 
kapitalistische wereldordening verzette: de 
vakbonden. Die verenigden en vergaderden 
in de zogenaamde Internationales en 
werkten een programma uit om de 

                                                 
28 Vos, L., Gerard, E. (1998), “De Tweede 
Industriële Revolutie”, Hedendaagse Geschiedenis, 
Leuven, p. 119-126. 
29 Williamson, J.G. (1996), “Globalization and 
Inequality  Then and Now: the Late 19th and late 
20th Centuries Compared”, NBER Working Paper 
5491, Cambridge, p. 15. 

levensstandaard van de arbeidende klasse 
te verbeteren.  
Besluit negentiende eeuw en Belle Epoque 
Tijdens de negentiende eeuw groeiden de 
economische interdependenties op 
wereldschaal, met alle voor- en nadelen die 
daarmee gepaard gingen. Vanaf het 
midden van de eeuw lieten technologische 
en politieke omgevingsfactoren het toe dat 
de economie in snel tempo 
internationaliseerde : in een eeuw tijd lag 
bijvoorbeeld de Europese handel 40 keer 
hoger dan het handelsniveau van net na de 
Napoleontische oorlogen30 . In de jaren ’80 
trachtte men door middel van enkele 
protectionistische maatregelen een deel 
van de ongewenste gevolgen van de 
globalisatie op te vangen. Niettemin kan 
worden gesteld dat de wereld aan de 
vooravond van de Eerste Wereldoorlog de 
wereldeconomie in belangrijke mate was 
geïntegreerd. Zei Keynes niet in 1919 over 
de vooroorlogse tijd31 : 
“The inhabitant of London could order by 
telephone, sipping his morning tea in bed, 
the various products of the whole earth, in 
such quantity as he might see fit, and 
reasonably expect their early delivery upon 
his doorstep; he could adventure his wealth 
in the natural resources and new enterprise 
of any quarter of the world… The projects 
and politics of militarism and imperialism, 
of racial and cultural rivalries appeared to 
exercise almost no influence at all on the 
ordinary course of social and economic 
life, the internationalisation of which was 
nearly complete in practice.” 
Grote Oorlog, interbellum en Tweede 
Wereldoorlog (1914-1945)32 
De Eerste Wereldoorlog betekende op alle 
vlakken een breuk met het verleden, ook 
economisch. Een groot deel van de 

                                                 
30 Baldwin, E.B., Martin, P. (1999), “Two Waves of 
Globalisation: Superficial Similarities, Fundamental 
Differences”, NBER Working Paper N° 6904, 
Genève, p. 11. 
31 Geciteerd in : The Economist (1999), “A semi-
integrated world”, The Economist, 11/09/1999, 
www.economist.com. 
32 Voor dit onderdeel werd vooral gesteund op: 
Pollard, S. (1974), European Economic Integration 
1815-1970, Londen, p.131-153. 
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infrastructuur van de Europese naties 
kwam in puin te liggen. Het Verenigd 
Koninkrijk verloor haar leidende politieke 
en economische positie in de wereld. 
Internationale handelsbanden brokkelden 
af –hetzij direct, hetzij indirect omwille 
van de oorlog- of werden verbroken voor 
zover de productie nog mogelijk was door 
voldoende toelevering of afzet. Ondanks 
het feit dat president Wilson (VS) in zijn 
befaamde veertienpuntenprogramma voor 
een naoorlogse wereldordening opnieuw 
vrijhandel naar voren schoof33, zou de 
internationale economische integratie in 
het interbellum nooit het niveau bereiken 
van dat van voor de oorlog. Dat was voor 
een groot stuk te wijten aan de onzalige 
Vrede Van Versailles uit 1919 die 
oorlogsverliezer-Duitsland opzadelde met 
een gigantische schuldenlast. Tel daarbij 
de verlammende effecten van en angst 
voor de Russische Revolutie en al gauw 
kan worden vastgesteld dat de 
economische ordening al van het begin na 
de Eerste Wereldoorlog de kiemen van 
haar eigen vernietiging in zich had; iets 
waar bvb. Keynes toen al voor 
waarschuwde in zijn Economic 
Consequences of Peace. 
In de jaren ’20 leek het nog even of dat de 
economie uiteindelijk wel overeind zou 
krabbelen. In 1924 werkten de Verenigde 
Staten het Dawes-programma uit voor 
Duitsland zodat het land aan de 
herstelbetalingen (voor o.a. Frankrijk en 
het Verenigd Koninkrijk) kon blijven 
voldoen. De Amerikanen achtten dit 
noodzakelijk omdat ze vreesden dat de 
Europese overwinnaars op hun beurt hun 
oorlogsschulden aan de Verenigde Staten 
niet zouden kunnen inlossen. Het Dawes-
programma zorgde er dus voor dat de 
economie de noodzakelijke ademruimte 
kreeg en werd in ’29 zelfs geactualiseerd in 
het Young-plan34. Ook een nieuwe 
                                                 
33 Baldwin, E.B., Martin, P. (1999), “Two Waves of 
Globalisation: Superficial Similarities, Fundamental 
Differences”, NBER Working Paper N° 6904, 
Genève, p. 27. 
34 Het Young-plan voorzag in tegenstelling tot het 
Verdrag van Versailles (Das Diktat) en het Dawes-
plan van een termijn tegen wanneer Duitsland zijn 

liberaliseringsgolf van de internationale 
handel leek in handbereik: in 1927 kon er 
bij de World Economic Conference 
daaromtrent bescheiden vooruitgang 
worden geboekt.  
Aan de illusie van de jaren ’20 kwam 
echter abrupt een einde: de beurscrash van 
’29 luidde een periode van dramatische 
economische depressie in: stijgende 
werkloosheid en inflatie, dalende 
productie- en verkoopcijfers. Het Young-
plan werd opgeschort: de Amerikaanse 
crediteuren vroegen aan Duitsland hun 
leningen op, waardoor op zijn beurt de 
herstelbetalingen van Duitsland aan o.a. 
Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk 
stilvielen. Die konden dan weer niet meer 
voldoen aan het betalen van hun 
oorlogsschulden aan de VS.  
Regeringen over de hele wereld zochten 
hun heil in een deflatoire economische 
politiek om de crisis te counteren en deden 
steeds meer een beroep op 
protectionistische middelen in de hoop in 
eigen land de productie te kunnen 
aanzwengelen en de werkloosheid te 
bedwingen. Een belangrijk voorbeeld van 
dergelijke neo-mercantiele maatregelen, 
was de Hawley-Smoot-wet uit 1930 (o.a. 
verhoging van de douanetarieven voor 
geïmporteerde producten). Ook middelen 
zoals het instellen van importquota waren 
vrij populair in de jaren ’30 om de eigen 
nationale economie te bevoordelen. Vooral 
de niet-democratische staten (bvb.  nazi-
Duitsland) gooiden een dam op tegen 
vrijhandel en streefden onverbloemd naar 
een autarkische economie. De handel van 
Duitsland met andere staten beperkte zich 
vooral tot kleinere staten die grondstoffen 
of andere zaken produceerden die 
Duitsland niet in huis had. Bovendien 
verplichtte Duitsland die landen om op hun 
beurt Duitse producten af te nemen.  
Overigens sloten ook de overgebleven 
democratische landen steeds meer 
bilaterale handelsakkoorden af in plaats 

                                                                       
schuld zou moeten afbetalen. Dat het hier over 
1988 (!) ging , toont duidelijk aan wat een 
gigantische geldstroom men uiteindelijk van 
Duitsland verwachtte. 
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van te opteren voor multilaterale 
vrijhandel. Ook die verworvenheid van de 
negentiende eeuw ging dus teloor. 
Op monetair gebied plooiden de meeste 
landen tijdens het interbellum eveneens op 
zichzelf terug. De gouden standaard, die in 
de negentiende eeuw lang voor stabiliteit 
had gezorgd, stond op springen. In 1931 
stapte het Verenigd Koninkrijk dan ook uit 
het stelsel om haar concurrentiepositie ten 
opzichte van het buitenland te verhogen, 
omdat de koers van het pond in het stelsel 
van de gouden standaard jarenlang 
overgewaardeerd was (10%)35. 
Alle protectionisme van de jaren ’30 ten 
spijt bleef de economie ter plaatse 
trappelen -afgezien van de prille en nog 
relatief bescheiden successen van het 
deficit spending zoals bvb. door de New 
Deal in de VS. Net voor de Tweede 
Wereldoorlog echter groeide bij de 
Verenigde Staten en het Verenigd 
Koninkrijk stilaan het besef dat het 
protectionisme geen afdoend antwoord had 
geboden op de economische problemen.  
Globalisering na de Tweede Wereldoorlog 
(1945 – heden) 
De niet-communistische overwinnaars van 
de Tweede Wereldoorlog beseften het 
belang om in de naoorlogse economische 
wereldordening opnieuw te streven naar 
een liberalisering van de wereldhandel. 
Immers, het protectionisme van de jaren 
’30 had duidelijk aangetoond dat het geen 
afdoend antwoord bood om economische 
problemen op te lossen. Meer nog, het 
terugplooien van de landen op zichzelf was 
medeverantwoordelijk voor het uitbreken 
van de Tweede Wereldoorlog. In dit 
onderdeel wordt enerzijds een kort 
overzicht gegeven van de instrumenten die 
de globalisering in dit tijdvak opnieuw op 
gang hebben getrokken en anderzijds 
wordt even stilgestaan bij de kritiek  op de 
gevolgen van de internationalisering. 

                                                 
35 Pollard, S. (1970), The Gold Standard and 
Employment Policies between the Wars, Londen, p. 
1-26. 

NIEUWE INTERNATIONALE ECONOMISCHE 

CONSTELLATIES. 

Algemeen 

De niet-communistische wereld streefde na 
de Tweede Wereldoorlog naar een 
verbetering van de onderlinge 
economische betrekkingen en zocht naar 
mechanismen om stabielere systemen te 
introduceren om de chaos van de jaren ’30 
voortaan te vermijden. Die intenties werkte 
men uit in de akkoorden van Bretton 
Woods36 (juli 1944) : er werd gekozen 
voor vrijhandel, ingebed in het kader van 
een stelsel met vaste wisselkoersen waarbij 
de Amerikaanse dollar voortaan als 
referentiemunt zou optreden. Het 
Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de 
Wereldbank werden in het kielzog van 
deze afspraken opgericht. 
Ook trachtte men de vrijhandelsprincipes 
in te bedden in de pas opgerichte 
Verenigde Naties, door in 1948 de General 
Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 
op te richten. De GATT spande zich 
tijdens de daaropvolgende decennia sterk 
in om toltarieven tussen de verschillende 
landen stelselmatig af te bouwen. Daartoe 
hield de GATT geregeld mammoet-
vergaderingen waarop staten concrete 
maatregelen afspraken om vrijhandel te 
bevorderen37 : bvb. de Kennedy-ronde 
(daling van douanetarieven), Tokio-ronde 
(aanpakken van de niet-tarifaire 
handelsbelemmeringen), Uruguay-ronde 
(o.a. opnemen van textiel en landbouw in 
het vrijhandelspakket). In de jaren ’90 
werd de organisatie herdoopt tot World 
Trade Organisation (WTO) en kreeg tot 
taak niet-afgewerkte problemen van de 
Uruguay-ronde verder te bespreken (denk 
bvb. aan heikele landbouwmateries zoals 
de dollarbananen, met hormonen 

                                                 
36 Vos, L., Gerard, E. (1998), “Pax Americana”, 
Hedendaagse Geschiedenis, Leuven, p. 234-236. 
37 Bergsten, C.F. (1998), “Fifty Years of the 
GATT/WTO: Lessons for the Future”, Institute for 
International Economics – Working Papers, N° 98-
3, s.l., p.2. 
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behandeld vlees of het Europese 
landbouwbeleid tout court)38. 

Europese economische integratie 

Naast de al behandelde bevordering van 
vrijhandel op internationale schaal, vraagt 
vooral het succesverhaal van de Europese 
economische integratie aandacht. Het was 
de wens van de Amerikaanse overwinnaar 
van de Tweede Wereldoorlog dat niet-
communistisch Europa er zo snel mogelijk 
terug bovenop kwam: hetzij omdat de 
Amerikanen stevige afzetmarkten voor hun 
producten zochten, hetzij om het 
oprukkende communisme een halt toe te 
roepen. Het hulppakket kristalliseerde zich 
in het Marshallplan en hield als belangrijke 
voorwaarde in dat de Europese staten het 
verkregen geld samen dienden te beheren 
in de OEEC (Organisation for European 
Economic Cooperation en overigens 
voorloper van de OESO); iets wat de 
kiemen zaaide voor een verbetering van de 
economische en politieke samenhang in 
West-Europa. 
Dat de dynamiek van de West-Europese 
economische integratie goed op gang was 
gekomen39, bewezen ondermeer de 
totstandkoming van achtereenvolgens de 
EGKS (Europese Gemeenschap voor 
Kolen en Staal, 1951), de EEG (Europese 
Economische Gemeenschap, 1957), het 
EMS (Europees Monetair Stelsel, 1979), 
de Europese Akte (1986) of recent nog het 
ontstaan van de EMU (Economische en 
Monetaire Unie, 1999). Elk van deze 
initiatieven droeg bij tot het wegnemen van 
economische barrières tussen de lidstaten 
en luidde een periode van vrij verkeer van 
goederen, personen en kapitaal in. In de 
toekomst zal die “europeanisering” 
wellicht nog worden versterkt eens de 
landen uit het voormalige Oostblok tot 
deze economische ruimte zullen toetreden. 

                                                 
38 The Economist (1999), “Storm over 
globalisation”, The Economist, 27/11/1999, 
www.economist.com. 
39 Fontaine, P. (1997), “Zeven mijlpalen in de 
Europese Geschiedenis”, Europa in beweging, 
Brussel, p. 1-8. 

Andere handelsblokken 

Het succes van de Europese economische 
integratie vond navolging in de rest van de 
wereld: tegenwoordig zijn 
vrijhandelszones zoals  NAFTA (Mexico, 
de Verenigde Staten en Canada), Mercosur 
(Zuid-Amerika), APEC (Aziatische 
landen), … een begrip geworden40. 

Globalisatie en de industrie 

Hier focussen we even op het fenomeen 
van de multinationale ondernemingen 
(MNO’s), een van de meest duidelijke 
uitingen van globalisatie. Het belang en de 
impact van MNO’s is in deze tijd heel 
groot geworden is: soms zichtbaar 
(Microsoft, de coca-cola-kolonisatie, …), 
soms minder zichtbaar (Exxon, …). 
Overigens was en is de wereld van de 
MNO’s ook steeds in beweging: 
rationaliseringen, overnames of fusies 
hertekenen bestendig het 
ondernemingslandschap41. 
Groeiend verzet tegen globalisering 
De globaliseringsgolf van de laatste 
decennia lokt bij de publieke opinie 
controverse en contestatie uit. Een 
belangrijk thema daarbij is de vraag of 
globalisering verantwoordelijk kan worden 
gesteld of op zijn minst invloed uitoefent 
op problemen zoals de kloof tussen arm en 
rijk, werkloosheid of sociale dumping. 
Tegenstanders van de globalisering stellen 
dat -vooral na de val van het communisme- 
het kapitalisme grondstoffen, arbeid en 
omgevingen gaat opzoeken over de hele 
wereld in functie van 
kostenminimaliserende en winst-
maximaliserende principes. Op die manier 
zou een neerwaartse spiraal ingezet worden 

                                                 
40 Bergsten, C.F. (1998), “Fifty Years of the 
GATT/WTO: Lessons for the Future”, Institute for 
International Economics – Working Papers, N° 98-
3, s.l., p.2. 
41 “Big companies now come and go at lightning 
speed: one-third of the giants in America’s Fortune 
500 in 1980 had lost their independence by 1990 
and another 40% were gone five years later.” In : 
The Economist (2000), “The world’s view of 
multinationals”, The Economist, 29/01/2000, 
www.economist.com. 



 GLOBAAL  –  JAARGANG 8 (2000-2001)  –  NUMMER 1 

   
KRING VOOR INTERNATIONALE BETREKKINGEN  PAGINA  31 

met dramatische effecten, bvb. op het 
gebied van milieunormen en 
arbeidsvoorwaarden (en per uitbreiding de 
gehele welvaartsstaat42). Is die vrees 
terecht of gestoeld op vooroordelen en 
onjuiste informatie? In de volgende 
passages bespreken we summier enkele 
van die problemen en zal worden getracht 
te nuanceren aan de hand van beschikbare 
literatuur. Het is hierbij geenszins de 
bedoeling om partij te kiezen voor eender 
kamp dan ook.  
Daartoe focussen we even in op het 
vraagstuk van de sociale dumping. Zo is de 
werkgelegenheid in de westerse staten voor 
laaggeschoolde arbeid de afgelopen 
decennia onmiskenbaar afgenomen en voor 
een stuk verdwenen naar de zogenaamde 
lageloonlanden. Langs de andere kant  trad 
er in de westerse staten een sterke stijging 
van de vraag naar geschoolde arbeid op en 
werden op die manier een groot deel van 
de verloren arbeidsplaatsen gecompen-
seerd43. 
Een ander verwijt aan de globalisering is 
dat ze de kloof tussen arm en rijk alleen 
maar zou doen vergroten. Echter, bij dit 
vraagstuk treedt de moeilijkheid op om uit 
te maken in welke mate globalisering daar 
effectief verantwoordelijk voor is. En hoe 
kunnen bijvoorbeeld de verschillen in 
ontwikkeling van Zuid-Amerika en de 
dynamiek in Zuid-Oost-Azië worden 
verklaard44? Ook de invloed van 
technologische ontwikkelingen en het 

                                                 
42“The most serious obstacle in their path is 
globalisation in its current form, based on the 
primacy of the interests of private enterprise and its 
freedom of action that is subject to no boundaries, 
and the sovereignty of an –allegedly- self-
regulating market.” In : Petrella, R. (1997), “The 
Great War Machine”, Is Globalisation Inevitable 
and desirable?, sl., p. 1. 
43 Gundlach, E., Nunnenkamp, P. (1994), “The 
European Union in the Era of Globalisation – 
Competitive Challenges, Structural Unemployment 
and Policy Responses”, Kiel Working Papers N° 
650, Kiel, p. 14. 
44 Nunnenkamp, P. (1998), “Wirtschaftliche 
Aufholprozesse und ‘Globalisierungskrisen’ in 
Entwicklungsländern – Implikationen für die 
nationale Wirtschaftspolitik und den globalen 
Orndungsrahmen”, Kieler Diskussionsbeiträge N° 
328,Kiel, p. 4. 

onvoldoende daarop inspelen van sommige 
ontwikkelingslanden mogen niet 
onderschat worden45. Bovendien is het 
maar de vraag of ontwikkelingslanden 
beter af zouden zijn indien ze hun 
economieën zouden afschermen van de rest 
van de wereld; denk hierbij bijvoorbeeld 
aan geïsoleerde staten zoals Birma, Cuba, 
Noord-Korea, Irak of Iran46.  
Daarnaast wijst men ook tijdens financiële 
crisissen (vooral die van de jaren ’90) vaak 
met een beschuldigende vinger naar de 
globalisering met haar fenomenale 
kapitaalmobiliteit en –flexibiliteit. Het is 
inderdaad een feit dat de financiële 
markten steeds nauwlettender het beleid 
van de diverse regeringen en centrale 
banken in de gaten houden en 
onorthodoxieën meedogenloos afstraffen 
met speculaties tegen de munt. Getuige 
daarvan: de financiële crisissen rond het 
EMS (1992), Mexico (1994-1995), Zuid-
Oost-Azië (1997-1998), Rusland (1998) en 
Brazilië (1998-1999). Hoe moeten we dit 
nu gaan interpreteren? Globalisatie zou 
volgens bepaalde auteurs inderdaad het 
risico op crisissen door speculatie 
verhogen, maar wijzen er tezelfdertijd op 
dat het gevaar voor dergelijke turbulenties 
kan worden ingedijkt door het opzetten van 
solidere monetaire en politieke 
structuren47. Immers, de meeste landen van 
hoger opgesomde crisissen vertoonden een 
gebrek aan een consistent sociaal-
economisch beleid (bvb. het al te gul 
toekennen van staatswaarborgen bij 

                                                 
45 “A recent comprehensive study of this question 
(‘Trade and Income Distribution’) by William 
Cline, published by the Institute for International 
Economics) found that the effect of technology in 
widening differentials was more than three times 
more powerful than the effect of increasing trade 
and increasing immigration combined.”   
46 De Jonquieres, G. (1997), “Reform Has Not Yet 
Gone Far Enough”, Is Globalisation Inevitable and 
desirable?, sl., p. 1. 
47 Bradford Delong, J. (2000), What Have We 
Learned from the International Financial Crises of 
the 1990s?”, Thoughts of the Week, http://www.j- 
bradford-delong.net. 
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kapitaalontlening bij obscure 
ondernemingen)48. 
Algemeen treedt ook steeds vaker het 
verwijt op dat politici zijn gedegradeerd tot 
observatoren van de globale economische 
realiteit en dat hun reële invloed drastisch 
is teruggelopen ten voordele van bvb. 
speculanten of multinationals. Toch duiken 
er nieuwe taken en uitdagingen op voor 
politieke beleidsdragers (ook in de 
ontwikkelingslanden): uitbouw van 
transportinfrastructuur, onderwijs, 
elektronische snelweg, stabiele juridische 
en financiële instituties, ondersteunen van 
de vrijhandel49, … of zich inschakelen in 
het naar de toekomst toe ongetwijfeld 
belangrijke project van global governance.  
Dat de ongerustheid over globalisering 
overigens over een globale 
mobilisatiekracht beschikt, bewees de 
recente protestactie in Seattle tegen de 
WTO-vergadering. Paradoxaal daarbij is 
dat de manifestanten zonder te bogen op de 
middelen verstrekt door de globalisatie 
(bvb. het internet, vliegtuigtransport, …) 
wellicht nooit zo massaal zouden hebben 
kunnen mobiliseren. Ook steeds meer 
intellectuelen mengen zich in het debat: 
Chomsky, Petrella, Rodrik, … 

ALGEMEEN BESLUIT: GLOBALISERING IN 

HISTORISCH PERSPECTIEF 

De belangrijkste vaststelling bij het 
overlopen van de geschiedenis, is het feit 
dat globalisering geen exclusief fenomeen 
is van de twintigste eeuw. Het spreekt 
vanzelfsprekend voor zich dat de 
globalisering nog nooit een dergelijke 
omvang als in onze hedendaagse tijd heeft 
gekend, maar toch geeft het verleden ons 
vele voorlopers van de globalisering zoals 
wij die nu kennen. Met respect voor de 

                                                 
48 Nunnenkamp, P. (1998), “Wirtschaftliche 
Aufholprozesse und ‘Globalisierungskrisen’ in 
Entwicklungsländern – Implikationen für die 
nationale Wirtschaftspolitik und den globalen 
Orndungsrahmen”, Kieler Diskussionsbeiträge N° 
328,Kiel, p. 9-10. 
49 The Economist (2000), “The Beginning of a 
Great Adventure”, The Economist, 23/09/2000, 
www.economist.com. 

historische eigenheid van de behandelde 
perioden en geografische gebieden stelden 
we dus vast dat er verschillende aanzetten 
tot de economische mondialisering te 
vinden waren: o.a. bij de Feniciërs, 
Grieken en Romeinen in de Antieke 
Oudheid, de hanze in de Late 
Middeleeuwen. Dit proces raakte in een 
stroomversnelling in de Nieuwe Tijd 
(ontdekkingsreizen en kolonisatie, 
industriële revolutie), maar raakte pas echt 
van de grond vanaf de tweede helft van de 
negentiende eeuw 
(infrastructuurverbeteringen en 
vrijhandelstendens). De Eerste 
Wereldoorlog en het Interbellum riepen het 
globaliseringsproces tijdelijk een halt toe 
(herintrede van het protectionisme). De 
periode van na de Tweede Wereldoorlog 
tot heden vertoonde een nieuwe 
intensifiëring, die bovendien sterk werd 
versneld in de jaren ’90 ten gevolge van de 
openstelling van de voormalige 
communistische staten. 
Met deze inzichten in het achterhoofd, lijkt 
het intuïtief heel verleidelijk om aan 
speculaties over te toekomst te doen. Een 
van de belangrijkste vragen daarbij is de 
volgende: zal de globalisering de komende 
decennia aan hetzelfde hoge tempo 
voortschrijden of  moet worden gevreesd 
dat het scenario van 1914 zich zal herhalen 
? Met deze open vraag besluit ik dit relaas. 
 

Sam Schatteman 
(1ste Lic. Economische Wetenschappen)
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VORMT INTERNATIONALE HANDEL EEN BEDREIGING VOOR DE 
WERKGELEGENHEID? 

DE ARBEIDSMARKT ONDERGAAT VOLOP DE GEVOLGEN VAN DE TOEGENOMEN INTERNATIONALE 

HANDEL. DE REACTIES VAN BELEIDSMENSEN, ZAKENLUI EN ACADEMICI ZIJN VERDEELD. OPTIMISTEN 

BENADRUKKEN DE POSITIEVE TEWERKSTELLINGSKANSEN VAN MARKTINTEGRATIE TERWIJL 

PESSIMISTEN EEN MOORDENDE INTERNATIONALE CONCURRENTIE VERANTWOORDELIJK ACHTEN 

VOOR HET VERLIES AAN JOBS. HET HUIDIGE WERKLOOSHEIDSPROBLEEM VAN VOORNAMELIJK 

ONGESCHOOLDE ARBEIDERS IS VOLGENS DEZE LAATSTEN DAN OOK HET LOGISCHE GEVOLG VAN DEZE 

TOEGENOMEN INTERNATIONALE DRUK.  

Het overgrote deel van de auteurs beweren 
dat internationale handel niet 
verantwoordelijk kan geacht worden voor 
veranderingen in de lonen en de 
werkgelegenheid. Zo stelt Paul Krugman 
(1996) in zijn boek “De 
Borreltafeleconomie” dat de Amerikaanse 
economie niet open genoeg is opdat handel 
een invloed zou kunnen uitoefenen op de 
arbeidsmarkt. Sommige studies (zoals 
bijvoorbeeld Berman et al., 1994) trachten 
de gestegen vraag naar geschoolde 
arbeiders in de economie te verklaren. 
Deze verschuiving zou niet zozeer een 
gevolg zijn van een verandering in de 
samenstelling van bedrijfstakken ten 
gunste van sectoren met veel geschoolde 
arbeiders, maar eerder een gevolg van een 
stijgende behoefte aan scholing binnen 
elke bedrijfstak. De uitstoot van 
ongeschoolde arbeiders zou vooral te 
wijten zijn aan de toegenomen 
technologische vooruitgang. De studie van 
Wood (1994) die een andere methodologie 
gebruikt, benadrukt dat internationale 
handel wél een invloed op de arbeidsmarkt 
heeft. Bovendien stelt deze auteur dat zijn 
resultaten ondergewaardeerd zijn, vermits 
we ook rekening dienen te houden met 
technologische vooruitgang die naar 
aanleiding van een actuele of toekomstige 
internationale competitie ervoor zorgt dat 
er minder ongeschoolde arbeid in het 
productieproces wordt ingezet.    
Kortom, het merendeel van de studies stelt 
dat de impact van de internationale handel 
op de werkgelegenheid gering is. De daling 
in de werkgelegenheid zou voornamelijk te 
wijten zijn aan de toegenomen 
technologische vooruitgang. In de 

literatuur komt de band tussen 
internationale handel en productiviteit nog 
weinig aan bod. Vandaar dat de mogelijke 
impact van de globalisering op de 
werkgelegenheid in heel wat studies 
ondergewaardeerd kan zijn.  
Recent onderzoek voor België en Europa 
(zie Abraham en Brock, 2000a en 2000b) 
wijst uit dat internationale handel via 
geïnduceerde productiviteitsstijgingen een 
impact op de tewerkstelling met zich kan 
meebrengen. Dit onderzoek onderstreept 
de essentiële rol van de uitvoer voor de 
Europese economie. Export vormt een 
substantiële bron van werkgelegenheid. 
Daarenboven stimuleert de aanwezigheid 
op internationale markten de 
ondernemingen om hun productiviteit te 
verhogen en te innoveren. Op hun beurt 
kunnen deze productiviteitsstijgingen 
arbeidsuitstoot in de hand werken. Het 
netto-effect van een toename in de export 
is evenwel positief.  
Het verlies aan banen dat volgens 
sommigen te wijten is aan toegenomen 
importdruk is vaak overroepen. Bovendien 
slagen veel Europese bedrijven er blijkbaar 
niet in hun productiviteit op te drijven in 
het antwoord op de toenemende 
invoerconcurrentie. Dit “invers” 
productiviteitseffect beperkt aldus de 
afbouw van de werkgelegenheid. Factoren 
zoals aanwervings- en ontslagkosten die 
kenmerkend zijn voor een rigide Europese 
arbeidsmarkt liggen veelal aan de basis van 
dit proces.  
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Ellen Brock 
(Doctoraatstudente Economische 

Wetenschappen) 
 

BOEKBESPREKINGEN 
 

ANCEE MIN, MEVROUW MAO, ROMAN GEBASEERD OP WARE FEITEN,  UITGEVERIJ CONTACT, 
ANTWERPEN, 2000 

NEE, ‘MEVROUW MAO’  IS NIET HET ZOVEELSTE INTERNATIONALE RAMPENVERHAAL DAT EINDIGT ALS 

EEN SUCCESSTORY WAARIN DE INNERLIJKE STERKTE VAN DE MENS –LEES: AUTEUR- PRIMEERT. HET 

IS EEN POGING TOT BIOGRAFIE VAN ÉÉN DER MEEST OMSTREDEN FIGUREN UIT DE POLITIEKE 

GESCHIEDENIS VAN COMMUNISTISCH CHINA: DE VROUW DIE NAAST MAO STOND. DOOR VELEN 

GEHEKELD MAAR DOOR IEDEREEN GEVREESD. JIANG QING, ZOALS ZIJ ZICH NA HAAR TROUWEN MET 

DE MAN DIE DE MACHTIGSTE VAN CHINA ZAL WORDEN HEEFT GENOEMD, ZAL ER ZICH IN HAAR 

LATERE LEVEN OP BEROEMEN IEDEREEN DIE HAAR OOIT EEN STROBREED IN DE WEG GELEGD HEEFT, 
UIT TE SCHAKELEN. DIT WORDT DE STOF WAAR DE ROMAN UIT GEMAAKT IS. DE BESCHRIJVING VAN 

DE POLITIEKE INTRIGES EN DE BENDE VAN VIER WAARIN DE VROUW VAN MAO ZICH ZAL BEGEVEN, 
MAKEN HET BOEK TOT HET HISTORISCH WERK DAT HET GEWORDEN IS.  

Mijn inziens, maakt dit tweeluik het 
verhaal aantrekkelijk voor zowel de 
liefhebber van literatuur als de politiek-
historisch geïnteresseerde. Een verdienste 
die veel schrijvers nastreven maar weinig 
bereiken. Enerzijds worden de personages 
prachtig getekend –het feit dat de auteur 
het verhaal gedeeltelijk heeft geschreven 
vanuit een alwetende ik-verteller is meer 
dan een pittig detail. Anderzijds is het 
politieke element meer dan een rode draad 
doorheen het verhaal, die niet te pas en te 
onpas naar boven gehaald wordt om het 
verhaal enige historische waarde mee te 
geven.  

Het verhaal steunt dus op twee pijlers: het 
hoge litteraire gehalte door de diepe 
psychologische uitwerking van het 
hoofdpersonage en de historische bijdrage. 
Daarmee onderscheidt het zich van de 
autobiografische rampen-verhalen die ik 
hierboven al aanhaalde. Op de vraag of 
deze twee pijlers elkaar dan wel 
ondersteunen of gewicht ontnemen –en één 
van beiden in feite schijn zou blijken-, kan 
ik alleen antwoorden met de irrelevantie 
van dergelijke discussie. Inderdaad doet 
elke tekening van een personage, zelfs een 
auto-biografisch, af aan het historisch 
waarheidsgehalte. Maar wat laat ons 
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aannemen dat de grens tussen roman en 
non-fictie een rechtlijnige zou zijn? Juist 
de idee van de mogelijkheid de waarheid in 
al zijn objectiviteit te vatten in een 
historisch verslag. Een idee die juist in 
diezelfde geschiedenis al vaak genoeg 
tegengesproken werd. 
Laat je daarom niet verleiden het boek 
opzij te schuiven als ware het slechts een 
roman: het is meer, het is een versie van de 
waarheid, beschreven door een Chinese 
auteur. 
 
Juli 1937. De Japanse bezetting van 
Shanghai. China is een slagveld geworden. 
De guerrilla-strijders organiseren zich in de 
provincie Shanxi, in het noordwesten van 
het land. Na een kortstondige carrière als 
actrice en twee mislukte huwelijken vlucht 
het meisje Lan Ping weg uit Shanghai. Ze 
trekt naar Yanan om zich bij het Rode 
Leger te voegen, onder de leiding van de 
communistische rebellenleider Mao 
Zedong. Lan Ping is verheugd te horen dat 
iemand uit haar eigen stad, Kang Sheng, 
tot het hoofd is benoemd van de 
communistische veiligheidsdienst in 
Yanan. De twee zullen hun hele leven een 
soort stilzwijgend pact onderhouden. Kang 
Sheng is Mao’s rechterhand. Hij is degene 
die een ontmoeting met de grote leider 
voor haar organiseert. 

“Jiang Qing luidt mijn nieuwe naam. Een heel 
attent geschenk van mijn man. Ik ben niet 
langer Lan Ping – Blauwe Appel. De nieuwe 
karakters vertonen rechte lijnen, als een boot 
met volle zeilen. Jiang Qing –Jiang is Rivier en 
Qing is Groen. Jiang Qing vormt een 
samenvatting van een traditioneel gezegde: ‘de 
kleur groen komt voort uit de kleur blauw, 
maar is voller dan blauw.’ 
Ik heb mijn oude rol vaarwel gezegd. Ik kom 
uit het blauw en stap de vollere kleur groen in. 
Ik ben een vlinder die net uit zijn cocon is 
gekropen, de lente behoort mij toe. Mijn naam 
wordt een vast onderdeel van de poëzie van 
mijn echtgenoot.” 

Na haar huwelijk, leeft Jiang Qing een 
tijdje teruggetrokken in de Verboden Stad 
in de Tuin van de Stilte, eens de woning 
geweest van Xiangfei, de lievelingsbijzit 
van de Ming-keizer. Maar Jiang Qing is 

niet gelukkig. Ze wil betrokken worden in 
het politieke leven.  
Die kans komt. Twee jaar nadat Mao zijn 
grote campagne ‘De Grote Sprong 
Voorwaarts’ heeft gelanceerd overspoelt 
een golf van wanhoop het land. Mao had 
zich tot doel gesteld China op te stuwen 
naar de wereldrecords van productiviteit 
door propaganda als ‘een staalfabriek in 
ieders tuin’ om ‘het communisme door te 
voeren in de eigen gemeenschap’. 
Er komen echter geweldige botsingen 
tussen arm en rijk, die resulteren in 
grootschalige plunderpartijen. Het jaar 
1959 begint met overstromingen, gevolgd 
door periodes van grote droogte. Er breken 
boerenopstanden uit. Er heerst onrust in 
China. Mao trekt zich zes maanden terug. 
Hij vreest de macht van zijn eerste minister 
Zhou en vice-voorzitter Liu. Beide mannen 
proberen de rust in het land terug te 
brengen. Maar Mao vreest hun 
kapitalistische ideeën. 
Jiang Qing ziet nu haar kans om samen 
met Kang Sheng een complot te 
ensceneren. Gedreven door jaloezie, 
beschuldigt ze Zhou en Liu er van dat zij 
de Voorzitter van de troon willen stoten. 
Nu ziet zij zich weer Mao’s bondgenoot in 
het bestrijden van een gemeenschappelijke 
vijand. 

“Nadat Mao ‘Bericht 5,16’ zeven keer 
heeft herzien, legt hij op 16 mei zijn sigaret 
neer en voorziet het stuk van de titel 
‘Handboek van de Culturele Revolutie’. 
Terwijl het gedrukt wordt, stelt Mao een 
nieuw kabinet samen, dat niets te maken 
heeft met het bestaande Politbureau. Hij 
noemt het ‘Hoofdkwartier van de Culturele 
Revolutie’ en benoemt zichzelf tot 
voorzitter, Jiang Qing tot zijn rechterhand 
en Kang Sheng, Chen Boda en Chunqiao 
tot zijn belangrijkste adviseurs.  
Vanaf dat ogenblik wordt China geregeerd 
door mevrouw Mao Jiang Qing, waarbij 
Mao achter al haar manoeuvres zit.” 

Mao Zedong is nu een oude man 
geworden. Hij kampt met 
gezondheidsproblemen. Hij wordt in 
beslag genomen door angst voor een 
samenzwering tegen hem. Mevrouw Mao 
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is nu tweeënvijftig. Ze spreekt zijn 
angstige voorgevoelens niet tegen, want 
die garanderen haar zijn beroep op haar 
hulp. Mao delegeert steeds meer aan zijn 
vrouw. Hij is bang voor Liu. Samen met 
Kang Sheng beginnen Jiang Qing en haar 
volgelingen het land op te ruien. Ze willen 
chaos. De Voorzitter heeft niet het eeuwige 
leven. Na zijn dood, willen zij de 
heerschappij over China. Maar Liu en 
Zhou staan in de weg. In Mao’s 
afwezigheid organiseren zij 
werkkampploegen om de orde te 
herstellen.  
Op 10 november 1965 gaat het doek op 
voor De Grote Proletarische Culturele 
Revolutie. Mevrouw Mao vindt in 
schrijver en hoofdredacteur Chunqiao een 
vaste medewerker voor het schrijven van 
propagandistische toneelstukken. Onder de 
studentenleiders ontdekken Kang Sheng en 
Jiang Qing iemand met talent voor 
politiek: Kuai Dafu.  
Met behulp van de Rode Gardisten en de 
studenten onder leiding van Kuai Dafu lukt 
het Mevrouw Mao en Kang Sheng om Liu 
en zijn vrouw op massabijeenkomsten 
ervan te beschuldigen volgers van de 
kapitalistische weg te zijn.  
Mevrouw Mao haalt een tweede 
getalenteerde schrijver uit de gevangenis, 
Yu Huiyong. De opera’s zijn propaganda 
voor de Culturele Revolutie. Overal hoor je 
de wijsjes van de aria‘s op de radio. Ze 
dragen bij tot de populariteit en de 
superioriteit van mevrouw Mao. 
Opnieuw roept Mao de hulp van zijn 
vrouw in. Hij maakt zich nog steeds zorgen 
over de populariteit van vice-voorzitter 
Liu. Die heeft alle intellectuelen en de 
traditionelen achter zich. Maar wat Mao 
niet aan Jiang Qing verteld is dat hij op dat 
ogenblik onderhandelingen aan het 
aanknopen is met de traditionelen. Hij 
heeft het op bepaalde punten met ze op een 
akkoordje gegooid. 
Mevrouw Mao en Kang Sheng maken 
gebruik van folterpraktijken om valse 
getuigenissen over Zhou en Liu los te 
krijgen. Mevrouw Mao laat de vrouw van 
Liu op massabijeenkomsten door de 

studentenleiders martelen. Ze zet zijn 
dochter tegen hem op en laat het meisje 
haar vader beschuldigen van kapitalistische 
ideeën.  
Als ze Liu voorgoed heeft uitgeschakeld, 
heeft Mevrouw Mao nog maar twee 
rivalen: maarschalk Lin Biao en premier 
Zhou. Ze probeert Zhou’s verdedigings-
systeem te ondermijnen en schaart zich 
zolang met Mao’s goedkeuren naast Lin 
Biao. Samen met Lin Biao slaagt Mevrouw 
Mao er in om Zhou’s Nationale 
Veiligheidsdienst volledig lam te leggen. 
Ze ziet niet welk spelletje Mao met haar 
speelt. Als haar plannen al te voorbarig 
worden, geeft hij toestemming aan Zhou 
om de dodenaantallen ten gevolge van de 
acties van de Rode Gardisten bekend te 
maken. Dan krijgt Zhou weer de kans om 
de orde te herstellen.  
Om haar de isoleren, snijdt Mao Jiang 
Qings contacten met de maarschalk af. Hij 
geeft Lin de opdracht om door Jiang Qings 
Rode Gardisten veroorzaakte ravage door 
het leger recht te zetten. Hij stuurt Jiang 
Qings kabinet naar huis en ontslaat haar 
aanhangers.  
Het wordt een nationale volks-verhuizing: 
tweehonderd miljoen Rode Gardisten 
worden, in de vier windstreken verspreid, 
naar het platteland gestuurd, met de leuze 
om er ‘van de boeren te gaan leren’. Op het 
Negende Partijcongres benoemt Mao Lin 
Biao officieel tot zijn opvolger. Mevrouw 
Mao ziet haar kansen slinken. 
Dezelfde avond van de benoeming van 
Lin, geeft Mao het bevel hem te laten 
executeren. In het nieuws wordt verteld dat 
het over een moordaanslag op de 
Voorzitter ging. Lin zou zijn omgekomen 
in een vluchtpoging met een vliegtuig 
richting Rusland. Mevrouw Mao is bang. 
Zal Mao hetzelfde met haar doen? 
Er is nu nog maar één rivaal over: premier 
Zhou. Samen met het hoofd van de 
vakbonden in Shanghai, Wang Hongwen, 
Chunqiao en één van diens medewerkers 
gaat mevrouw Mao in de aanval. Dit 
viertal zal later de ‘Bende van Vier’ 
genoemd worden. 
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Zhou wordt ziek maar probeert zijn eerste 
ministerschap door te geven aan één van 
zijn medewerkers: Deng Xiaoping. Het 
volk hoopt dat Deng de economie nieuw 
leven kan inblazen, bovendien krijgt hij de 
steun van Mao. 
Jiang Qing vreest het ergste. Ze probeert 
van Mao een testament te ontfutselen, 
zonder succes. Ook Kang Sheng is 
ziekelijk en paranoia. Op zijn sterfbed 
bekent hij Jiang Qings verraad.  
Als Zhou sterft, komt Mevrouw Mao 
vliegensvlug op de proppen met nieuwe 
kabinetsleden: Chunqiao als premier, 
Wang als minister van Defensie en Yu als 
minister van Cultuur. 
Op 9 september 1976 sterft Voorzitter 
Mao. Er wordt een testament gevonden 
waarin een zekere Hua Guofeng als 
opvolger wordt aangeduid. Mevrouw Mao 
noemt het leugens en komt met een ander 
exemplaar opdagen. Samen met Chunqiao 
bereidt ze een machtsgreep voor. 

Op 6 oktober 1976 laat Hua Guofeng Jiang 
Qing, steunend op de getuigenis van Kang 
Sheng, door de politiemacht oppakken en 
naar de Qin Cheng gevangenis 
overbrengen. 

“Het is tijd om het toneel te verlaten. Maar 
denk eraan, altijd zult u mij in boeken over 
China tegenkomen. Sta niet verbaasd als u 
mijn naam beklad ziet. Meer kunnen ze me 
toch niet aandoen. En vergeet niet dat ik 
actrice was, een groot actrice. Ik legde 
mijn ziel en zaligheid in het acteren. 
Degenen onder u die mij fascinerend 
vinden, moeten voor me klappen, en 
degenen onder u die me weerzinwekkend 
vinden, moeten maar naar me spuwen. Ik 
dank u allen voor uw komst.” 

Op 14 mei 1991 pleegt Jiang Qing 
zelfmoord in haar dodencel … 
 

Annette Pas 
(2de Lic. Toegepaste Economische 

Wetenschappen) 
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CHRISTOPHER PATTEN, OOST EN WEST: DE LAATSTE BRITSE GOUVERNEUR VAN HONGKONG OVER DE 

MYTHE VAN HET AZIATISCHE ECONOMISCHE WONDER, SPECTRUM, UTRECHT, 1998  

(oorspronkelijke titel: East and West. The Last Governor of Hongkong on Power, Freedom 
and the Future) 

CHRIS PATTEN, HUIDIG EUROPEES COMMISSARIS VOOR EXTERNE BETREKKINGEN, WAS MINISTER IN 

VERSCHEIDENE BRITSE KABINETTEN EN VAN 1992 TOT 1997 VERVULDE HIJ DE ROL VAN DE LAATSTE 

GOUVERNEUR VAN EEN VAN DE SUCCESVOLSTE EN WELVARENDSTE BRITSE KOLONIËN: ‘GEURIGE 

HAVEN’  OF HONG KONG.  

Eerst een stukje geschiedenis 

Met het ‘Verdrag van Nanjing’ in 1842 
maakten de Britse en de Chinese Qing-
overheid een einde aan de Eerste 
Opiumoorlog (1839-1842). In dit verdrag 
stond de Qing-overheid onder meer de 
‘kale, onbewoonde rots Hong Kong’ af aan 
de Britten. Op het einde van de Tweede 
Opiumoorlog in 1860 nam Groot-
Brittannië ook het schiereiland Kowloon in 
beslag. In 1989 hadden de Britten hun 
positie nog versterkt door de zogeheten 
New Territories, een stuk van het Chinese 
vasteland juist langs het eiland Hong 
Kong, voor 99 jaar te ‘pachten’.  
In het begin van de jaren 80 onderhandelde 
de Chinese overheid volhardend en 
vastberaden over de toekomstige status van 
de Britse kroonkolonie. Op 26 september 
1984 sloten de Chinezen en de Britten de 
‘Joint Declaration’, waarin werd bepaald 
dat de heerschappij over Hong Kong op 1 
juli 1997 aan de Volksrepubliek zou 
worden overgedragen, maar dat de 
voormalige kolonie nog vijftig jaar na die 
datum een ‘Speciale Administratieve 
Regio (SAR)’ met een kapitalistische 
economie zou blijven, onder het motto ‘één 
land, twee systemen’. Defensie en 
buitenlands beleid zouden onder Beijing 
vallen, terwijl in economisch opzicht Hong 
Kong met verregaande autonomie zou 
blijven functioneren als vrijhaven en 
mondiaal financieel centrum. Zoals 
overeengekomen droeg Groot-Brittannië 
Hong Kong op 1 juli 1997 over aan het 
moederland en werd gouverneur Chris 
Patten vervangen door Tung Chee-hwa, de 

eerste ‘chief executive’ van Hong Kong 
SAR.  
 
Op de eerste bladzijde belooft Patten dat 
het boek geen memoires zijn, want die 
leiden volgens hem zelden tot leerrijke 
leesstof, evenmin is het, zoals de ondertitel 
belooft, een boek over de mythe van het 
Aziatische mirakel. In Azië heeft zich een 
opvallende economische ontwikkeling (het 
‘tijgerisme’) voorgedaan die eerst 
overdreven ‘bewierookt’ werd en nu, na de 
Aziatische crisis van 1997 wordt 
gebagatelliseerd, als zijnde enkel gebouwd 
op drijfzand. Patten deelt geen van beide 
(extreme) opvattingen en hoopt daarom 
met het boek wat meer evenwicht te 
brengen in deze belangrijke discussie over 
de ontwikkeling van Azië.  
Het is een boek over de politieke visie van 
een liberale Tory die opkomt voor zijn 
mening maar democraat genoeg is om ook 
de tegenargumenten te geven, die hij 
vervolgens probeert te weerleggen. Maar 
over één punt wil hij niet in debat treden, 
met name dat er een verschil is tussen goed 
en kwaad, tussen vrijheid en dictatuur. Als 
gouverneur weigerde hij omwille van een 
‘positieve dialoog’ met Beijing (voor 
Patten Peking) af te wijken van dit 
uitgangspunt. Hij had een afkeer van de 
Chinese communistische partij en haar 
daden.  
Men verweet Patten vooral dat hij de goede 
relatie met Beijing heeft verpest door een 
in het laatste decennia voor de overdracht 
van Hong Kong een ‘hypocriet’ 
democratiserings-proces in gang te zetten. 
Maar volgens Patten werd hij 
geconfronteerd met voldongen feiten. De 
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bevolking van Hong Kong wensten zelf 
hun politieke toekomst te  bepalen. 
Bovendien hebben de Chinese leiders in 
Beijing stelselmatig geprobeerd de rechten 
die gegarandeerd waren in de “Joint 
Declaration” van 1984 uit te hollen en 
Patten’s democratische hervormingen 
pogen te verijdelen. Patten toont aan dat de 
CCP in het verleden erg ongeloofwaardig 
is geweest en dat Engeland door een vrije 
kolonie over te dragen aan een 
onverdraagzame en onrechtvaardige 
dictatuur een groot risico nam.  Volgens 
Patten is een democratie, hoe marginaal of 
hypocriet ook, het beste wapen tegen 
politieke onderdrukking.  Voor het gebrek 
aan democratie in Hongkong in de 
voorgaande decennia geeft hij enkele 
mogelijke redenen, maar hij praat hier 
geenszins ‘Groot-Brittannië’ goed. 
Verder schrijft Patten over de zogenaamde 
‘Asian values’. Volgens Lee Kuan Yew, 
Singaporees staatsman, heeft de Westerse 
democratie slechts geleid tot criminaliteit, 
geweld en verval van waarden. 
Voortvloeiend uit het confucianisme 
zouden de Aziaten meer de nadruk leggen 
op het collectieve belang, verdedigd door 
een autoritair bestuurder. Patten toont aan 
dat Lee slechts een excuus zoekt voor zijn 
dictatuur en dat, omwille van de diversiteit 
van Azië, de Aziatische waarden niet 
bestaan.  
Patten wijdt ook een hoofdstuk aan de 
manier waarop het Westen om zou moeten 

gaan met China. Hij uit ernstige kritiek op 
westerse politici en zakenlieden, die zich 
uit slecht begrepen eigenbelang nauwelijks 
iets aan democratisering en respect voor 
mensenrechten gelegen hebben laten 
liggen. Hij is er tegen dat de rijke 
democratieën een politiek van containment 
tegenover China voeren, maar evenmin 
gelooft hij dat we (impliciet of expliciet) 
het gedrag van de Chinese regering moeten 
vergoelijken. ‘Bepaalde sinologen’ moeten 
volgens hem eens ophouden met te 
beweren dat China zo uniek is en eigen 
spelregels zou hebben. China moet met 
zijn tijd meegaan en al doende merken dat 
er overal ongeveer dezelfde interactie 
tussen economie en politiek bestaat.  
Patten heeft geprobeerd op basis van zijn 
ervaringen als gouverneur van Hong Kong 
een aantal persoonlijke standpunten te 
ontwikkelen over Azië, het economische 
beleid, de aspecten van goed bestuur en 
over de verhouding tussen politieke en 
economische vrijheid. Met andere 
woorden, ‘Oost en West’ is een boek met 
een lezenswaardige analyse voor iedereen 
die geïnteresseerd is in de internationale 
politiek en de actuele stand van zaken in 
het Verre Oosten. 
 

Els Hedebouw 
(Aanvullende opleiding Internationale 

Betrekkingen) 
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