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Publiek	  sollicitatiedocument	  van	  Giep	  Hagoort	  	  
(prof.	  mr.	  dr.,	  hoogleraar	  emeritus	  Kunst	  en	  Economie	  Universiteit	  Utrecht/HKU)	  
met	  het	  oog	  op	  de	  vacature	  Lid	  Adviesraad	  Internationale	  Vraagstukken	  (AIV),	  	  
Utrecht,	  12	  juli	  2021.	  
	  

Loving Geopolitics  
  
Create mountains to protect us  
Give us the river waters to sail upon 
Cultivate the outstretched plain 
May my ship discover a land unknown  
Keep the gold deep in our earth  
Teach me to trust the people over these mountains  
And share the gold with them 
Stimulate me to love the infinite universe  
Here from my own dwelling place  
Hear my music and look at my imaginary drawings 
Gain knowledge about the world together  
  
Unknown geopolitician  
June 2021 
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1.	  De	  burger	  centraal	  
Internationale	  vraagstukken	  zijn	  voelbaar	  in	  de	  directe	  omgeving	  van	  de	  burger.	  In	  de	  
adviestaak	  van	  de	  Adviesraad	  Internationale	  Vraagstukken	  (AIV)	  zal	  dit	  structureel	  	  tot	  uiting	  
moeten	  komen.	  Dit	  vraagt	  om	  een	  fundamentele	  verandering	  in	  de	  werkwijze	  van	  de	  raad.	  
	  

Een	  uitspraak	  die	  vraagt	  om	  een	  toelichting.	  	  
Allereerst	  over	  de	  gewone	  burger	  die	  tot	  nu	  toe	  niet	  gehoord	  wordt	  in	  het	  debat	  over	  
internationale	  vraagstukken	  maar	  wel	  ervaringsdeskundige	  is.	  
•	  Tijdens	  Wereldvluchtelingendag	  van	  20	  juni	  2021	  plaatsen	  honderden	  mensen	  houten	  
herdenkingspaaltjes	  op	  het	  Scheveningse	  strand	  uit	  solidariteit	  met	  het	  lot	  van	  de	  gevluchte,	  
omgekomen	  medemens.	  Schrijver	  en	  jurist	  Claire	  Schut	  kon	  haar	  tranen	  niet	  bedwingen	  en	  
roept	  op	  tot	  bezinning	  op	  weg	  naar	  een	  humaner	  immigratiebeleid	  (joop.nl).	  	  
•	  Corona	  is	  geen	  abstract	  internationaal	  vraagstuk	  maar	  een	  crisis	  die	  de	  hele	  mensheid	  in	  de	  
ban	  houdt	  en	  alom	  slachtoffers	  maakt.	  Het	  virus	  slaat	  extra	  hard	  toe	  in	  de	  sloppenwijken	  van	  
de	  wereldsteden.	  De	  bewoners	  aldaar	  hebben	  geen	  goede	  gezondheidszorg.	  Wordt	  de	  crisis	  
wereldwijd	  niet	  effectief	  bestreden	  dan	  kan	  ook	  in	  het	  Westen	  de	  besmetting	  (via	  varianten)	  
weer	  toeslaan	  en	  kunnen	  opnieuw	  in	  onze	  wijken	  en	  dorpen	  slachtoffers	  vallen.	  
•	  Nederlandse	  militairen	  gaan	  op	  missie	  in	  het	  buitenland	  op	  basis	  van	  (gebrekkige)	  politieke	  
besluitvorming.	  Na	  terugkomst	  slaat	  vaak	  de	  twijfel	  toe,	  bij	  de	  militairen	  maar	  ook	  in	  de	  directe	  
omgeving	  van	  familie	  en	  vrienden.	  Met	  al	  hun	  vragen:	  wat	  is	  het	  werkelijke	  motief	  van	  de	  
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missie	  geweest,	  heeft	  de	  uitzending	  zin	  en	  nut	  gehad,	  waarom	  is	  er	  geen	  open	  evaluatie	  van	  de	  
missie,	  is	  hier	  sprake	  van	  Westerse	  arrogantie?	  	  
•	  Geregeld	  breken	  er	  conflicten	  uit	  tussen	  Israël	  en	  de	  Palestijnen.	  Bij	  een	  zware	  escalatie	  
nemen	  ook	  de	  spanningen	  in	  Nederlandse	  klaslokalen	  van	  scholen	  en	  universiteiten	  toe.	  Met	  
name	  scholieren	  en	  studenten	  met	  een	  islamitische	  achtergrond	  hekelen	  het	  gebrek	  aan	  
vrijheid	  en	  het	  geweld	  van	  de	  bezetter.	  En	  eisen	  een	  veroordeling.	  Een	  wereldvraagstuk	  –
gebrek	  aan	  een	  duurzame	  vrede	  in	  het	  Midden-‐Oosten	  -‐,	  voelbaar	  aan	  een	  lessenaar.	  
•	  Duizenden	  bezorgde	  burgers	  hebben	  via	  de	  rechter	  het	  in	  Nederland	  gevestigde	  
wereldconcern	  Shell	  gedwongen	  zich	  meer	  rekenschap	  te	  geven	  van	  een	  schoner	  en	  veiliger	  
milieu.	  Mede	  met	  als	  motief	  de	  mensenrechten.	  
	  

In	  dit	  sollicitatiedocument	  neem	  ik	  deze	  burgers	  als	  vertrekpunt.	  Ook	  al	  spelen	  ze	  nu	  geen	  rol,	  
ze	  zijn	  ervaringsdeskundigen,	  zoals	  bovenstaande	  situaties	  laten	  zien.	  Zij	  zijn	  dragers	  van	  
praktische	  kennis-‐van-‐onderop	  van	  de	  discipline	  internationale	  betrekkingen.	  Zo’n	  vertrekpunt	  
conflicteert	  met	  een	  hausse	  aan	  geopolitieke	  analyses	  over	  de	  grootmachten	  in	  de	  huidige	  
wereld,	  zoals	  te	  vernemen	  is	  vanuit	  het	  Geopolitiek-‐Advies	  Complex	  (GAC)	  anno	  2021.	  Met	  
telkens	  hetzelfde	  refrein:	  China	  komt	  op	  als	  assertieve	  supermacht,	  de	  verdeelde	  VS	  verliezen	  
terrein,	  Rusland	  roert	  zich	  agressief	  op	  regionaal	  niveau	  en	  ontwikkelt	  zich	  als	  een	  
cyberwereldmacht.	  En	  Europa	  in	  de	  ogen	  van	  deze	  experts?	  Een	  gespleten,	  traag	  reagerend	  
continent	  dat	  vooral	  op	  zoek	  is	  naar	  een	  eigen	  positie	  in	  de	  snel	  veranderende	  wereld.	  Om	  te	  
voorkomen	  dat	  het	  genoegen	  moet	  nemen	  met	  louter	  de	  museumfunctie	  die	  Europa	  ook	  
heeft.	  
Aan	  het	  refrein	  wordt	  met	  luidruchtigheid	  nog	  toegevoegd	  dat	  ‘we’	  in	  een	  nieuwe	  Koude	  
Oorlog	  zijn	  beland	  maar	  dat	  de	  Nederlandse	  buitenlandpolitiek	  nog	  niet	  is	  wakker	  geschud.	  De	  
expertise	  binnen	  de	  WRR	  en	  het	  Clingendael	  Instituut	  functioneert	  hierbij	  als	  een	  oude	  wekker	  
die	  hevig	  trillend	  van	  het	  nachtkastje	  dreigt	  te	  vallen.	  

(Terzijde:	  De	  Nederlandse	  experts	  past	  een	  grote	  bescheidenheid.	  Hun	  expertise	  wordt	  nagenoeg	  
niet	  opgemerkt	  in	  de	  gezaghebbende,	  internationale	  bronnen	  zoals	  hieronder	  genoemd.	  Alle	  
reden	  om	  kritisch	  zelfonderzoek	  te	  doen	  naar	  de	  betekenis	  van	  de	  eigen	  expertise.)	  

	  

De	  weg	  naar	  een	  nieuwe	  Koude	  Oorlogsretoriek	  wil	  ik	  niet	  opgaan.	  Een	  weg	  waarvan	  het	  zeer	  
twijfelachtig	  is	  of	  het	  grote	  publiek	  ook	  deze	  zou	  volgen.	  Het	  uitroepen	  van	  zo’n	  Koude	  Oorlog	  
roept	  een	  mondiaal	  collectief	  wantrouwen	  op,	  splijt	  de	  mensheid	  in	  kampen	  met	  gevaar	  van	  
regionale	  geweldsconflicten,	  stimuleert	  de	  dreiging	  van	  het	  gebruik	  van	  kernwapens	  en	  drijft	  
de	  omzetten	  en	  winsten	  in	  de	  wapenindustrie	  op,	  schept	  fundamentele	  onenigheid	  over	  
wereldwijde	  klimaatmaatregelen,	  tast	  mensenrechten	  aan	  en	  veroorzaakt	  de	  groei	  van	  
ongekende	  migratiestromen.	  	  
De	  AIV	  staat	  in	  heer	  adviseringstaak	  voor	  de	  opdracht	  om	  zowel	  de	  voorstanders	  van	  zo’n	  
nieuwe	  Koude	  Oorlog	  diepgaand	  te	  bevragen	  als	  alternatieven	  kritisch	  te	  onderzoeken.	  
	  

In	  dit	  document	  pleit	  ik	  voor	  een	  meer	  toekomstgerichte,	  humane,	  inclusieve	  en	  coöperatieve	  
weg	  die	  past	  in	  het	  streven	  om	  burgers	  veel	  meer	  bij	  internationale	  vraagstukken	  te	  betrekken.	  
Deze	  burgers	  zijn	  het	  alfa	  en	  omega	  van	  internationale	  vraagstukken	  ook	  al	  wordt	  hun	  positie	  
(nog)	  niet	  herkend	  en	  erkend.	  Een	  betrokkenheid	  waarin	  abstracte	  analyses	  –	  hoe	  noodzakelijk	  
ook	  –	  niet	  de	  boventoon	  voeren	  maar	  waar	  eigentijdse	  instrumenten	  als	  dialoog,	  kunst	  &	  
cultuur,	  burgerraden,	  opiniefora	  en	  kleinschalige	  onderzoeks-‐	  en	  actieverbanden	  mede-‐leidend	  
zijn	  in	  de	  verbeelding	  en	  realisatie	  van	  een	  rechtvaardige	  wereldorde.	  Een	  betrokkenheid	  die	  
ook	  bijdraagt	  aan	  een	  horizontale	  machtsvorming	  (Huige,	  2021).	  En	  waar	  de	  nationale	  politiek	  
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op	  creatieve	  wijze	  van	  onderaf	  wordt	  gevoed	  ook	  al	  is	  soms	  aan	  de	  basis	  de	  spanning	  voelbaar	  
tussen	  Weltschmerz	  (wereldvrees)	  en	  Amor	  Mundi	  (liefde	  voor	  de	  wereld).	  	  
Een	  aanpak	  die	  mede	  mogelijk	  gemaakt	  wordt	  door	  wereldwijde,	  digitale	  
communicatietechnieken	  die	  de	  mensheid	  in	  de	  21e	  eeuw	  verbindt.	  Mits	  dit	  gebruik	  
cybercrime	  en	  criminalisering	  actief	  bestrijdt.	  Ook	  zullen	  de	  burgers	  niet	  naïef	  moeten	  zijn	  
maar	  alert	  om	  kwaadwilligen	  geen	  kans	  te	  geven	  om	  te	  profiteren	  van	  de	  transities	  in	  de	  
wereld.	  
De	  AIV	  betrekt	  bij	  zijn	  advisering	  momenteel	  een	  grote	  groep	  experts	  (jaarverslag	  2020).	  De	  
gewone	  burgers	  -‐	  en	  ook	  kunstenaars	  -‐	  verschijnen	  niet	  voor	  het	  voetlicht.	  Gezien	  de	  kracht	  die	  
uitgaat	  van	  ervaring	  én	  betrokkenheid	  van	  gewone	  burgers	  en	  van	  de	  verbeelding	  door	  
kunstenaars	  (Philipp	  Blom,	  2020)	  is	  verandering	  van	  de	  aanpak	  noodzakelijk.	  En	  na	  het	  
uitbrengen	  van	  een	  advies	  dient	  een	  interactief	  vervolgtraject	  opgezet	  te	  worden	  om	  samen	  
met	  de	  betrokken	  burgers	  openlijk	  te	  reflecteren	  op	  de	  inhoud	  en	  betekenis	  van	  het	  advies.	  
Ik	  heb	  de	  wijsheid	  niet	  in	  pacht	  –	  en	  hoop	  te	  leren	  van	  de	  kritieken	  op	  de	  inhoud	  van	  dit	  
document	  -‐	  maar	  het	  zal	  mijn	  inzet	  zijn	  om	  in	  nauwe	  samenwerking	  met	  de	  overige	  raadsleden	  
te	  stimuleren	  dat	  de	  AIV	  in	  deze	  een	  voortrekkersrol	  vervult.	  
	  

2.	  Adviescase:	  Sociale	  bescherming	  in	  Afrika	  
Om	  meer	  in	  detail	  de	  actuele	  werkwijze	  van	  de	  AIV	  te	  volgen	  bestudeer	  ik	  het	  op	  9	  juni	  2021	  
uitgebrachte	  advies	  over	  Sociale	  bescherming	  in	  Afrika.	  De	  aanleiding	  was	  een	  op	  14	  oktober	  
2020	  verzonden	  verzoek	  van	  de	  minister	  van	  Buitenlandse	  Handel	  en	  
Ontwikkelingssamenwerking	  om	  nader	  aandacht	  te	  besteden	  aan	  de	  structurele	  armoede	  in	  
Afrika	  en	  hoe	  daarop	  kan	  worden	  aangesloten	  via	  Nederlandse	  ontwikkelingssamenwerking.	  
Het	  advies	  is	  uitgebracht	  door	  een	  commissie	  bestaande	  uit	  13	  academici	  waaronder	  vier	  
hoogleraren.	  De	  commissie	  heeft	  gesproken	  met	  negen	  externe	  deskundigen.	  Ook	  is	  er	  een	  
internationaal	  webinar	  gehouden.	  Het	  adviesdocument	  beslaat	  inhoudelijk	  26	  (van	  de	  48)	  
pagina’s.	  De	  kern	  van	  het	  advies	  wordt	  gevormd	  door	  de	  volgende	  passage	  (website	  AIV):	  

Sociale	  bescherming,	  met	  name	  inkomenszekerheid,	  versterkt	  aantoonbaar	  de	  positie	  van	  de	  
allerarmsten	  in	  Afrika.	  Volgens	  de	  Adviesraad	  Internationale	  Vraagstukken	  zal	  een	  Nederlandse	  
bijdrage	  aan	  sociale	  beschermingsprogramma’s	  vooral	  slagen	  in	  multilateraal	  verband,	  met	  oog	  
voor	  de	  lokale	  omstandigheden.	  Het	  heeft	  voor	  Nederland	  geen	  zin	  om	  mee	  te	  doen	  aan	  
initiatieven	  voor	  sociale	  bescherming	  als	  het	  ter	  plaatse	  ontbreekt	  aan	  politieke	  wil,	  stabiliteit	  of	  
aan	  vertrouwen	  tussen	  burgers	  en	  de	  overheid.	  Ook	  adviseert	  de	  AIV	  dat	  Nederland,	  om	  
structurele	  financiering	  mogelijk	  te	  maken,	  zich	  internationaal	  sterk	  zou	  moeten	  maken	  voor	  het	  
tegengaan	  van	  belastingontwijking.	  

	  

Het	  advies	  bevat	  in	  het	  kader	  van	  dit	  sollicitatiedocument	  een	  relevante	  opmerking	  over	  de	  
betekenis	  van	  informele	  netwerken	  die	  de	  arm(st)e	  bevolkingen	  in	  Afrika	  van	  de	  noodzakelijke	  
sociale	  steun	  voorzien.	  Het	  advies	  is	  daar	  kritisch	  over	  gezien	  onder	  meer	  vanwege	  de	  risico’s	  
van	  uitsluiting	  en	  het	  gebrek	  aan	  afstemming.	  En	  juist	  hier	  ligt	  een	  belangrijk	  punt	  van	  nader	  
onderzoek	  aangezien	  het	  rapport	  ook	  melding	  maakt	  van	  een	  groei	  van	  de	  groep	  bewoners	  in	  
Afrika	  die	  onder	  de	  grens	  van	  1,90	  USD	  per	  dag	  leeft:	  in	  2020	  420	  miljoen	  (in	  2010	  405	  miljoen,	  
in	  2000	  388	  miljoen).	  Hoewel	  de	  armoede	  zelf	  in	  Afrika	  als	  gemiddelde	  is	  afgenomen,	  stijgt	  
evenwel	  in	  absolute	  aantallen	  de	  groep	  die	  daarvan	  niet	  kan	  profiteren.	  	  
All	  hands	  on	  deck	  –	  ook	  en	  juist	  vanuit	  de	  informele	  netwerken	  -‐	  zou	  het	  credo	  moeten	  zijn.	  	  
	  

Een	  ander	  cijfer	  uit	  het	  rapport	  laat	  zien	  dat	  90%	  van	  de	  Afrikaanse	  bevolking	  werkt	  in	  de	  
informele	  sector.	  Een	  opzienbarend	  cijfer	  maar	  dat	  verder	  nauwelijks	  tot	  geen	  rol	  speelt	  in	  de	  
advisering	  en	  aanbevelingen.	  Alle	  denkkracht	  van	  de	  AIV	  zou	  toch	  ingezet	  moeten	  worden	  om	  
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een	  brug	  te	  kunnen	  slaan	  tussen	  de	  informele	  netwerken	  en	  de	  informele	  economie	  enerzijds,	  
en	  de	  meer	  structurele,	  maar	  abstract	  aandoende	  aanpak	  zoals	  bepleit	  door	  de	  AIV	  anderzijds.	  
	  

In	  Nederland	  hebben	  groepen	  burgers	  kleinschalige	  ngo’s	  opgericht	  die	  gericht	  zijn	  op	  het	  
ondersteunen	  van	  de	  armere	  bevolkingsgroepen	  in	  Afrika.	  De	  aanleiding	  is	  een	  verblijf	  in	  
Afrika,	  een	  reis	  of	  de	  aanwezigheid	  van	  een	  familie	  aldaar.	  In	  mijn	  eigen	  omgeving	  tel	  ik	  zo’n	  
viertal	  stichtingen	  (met	  het	  oog	  op	  respectievelijk	  Mali,	  Marokko,	  Nigeria	  en	  Lesotho).	  Internet	  
toont	  ook	  de	  nodige	  initiatieven.	  De	  adviescommissie	  merkt	  het	  bestaan	  van	  dergelijke,	  
feitelijk	  bestaande	  stichtingen	  niet	  op	  terwijl	  toch	  tientallen	  gewone	  Nederlanders	  via	  deze	  
stichtingen	  directe	  ervaringen	  hebben	  opgedaan	  en	  opdoen	  met	  het	  versterken	  van	  de	  sociale	  
infrastructuren	  in	  Afrika.	  
Hun	  kennis	  en	  inzichten	  zijn	  ongebruikt	  gebleven	  en	  hebben	  niet	  kunnen	  bijdragen	  aan	  een	  
gewenste,	  meer	  concrete	  advisering.	  

De	  betrekkelijk	  grote	  algemeenheid	  die	  deels	  uit	  het	  advies	  opdoemt	  kan	  mede	  worden	  
geïllustreerd	  door	  de	  opmerking	  in	  het	  rapport	  dat	  ook	  het	  internationale	  bedrijfsleven	  een	  
bijdrage	  moet	  leveren.	  Bijvoorbeeld	  door	  het	  respecteren	  en	  bevorderen	  van	  de	  groei	  van	  sociale	  
mensenrechten.	  In	  Afrika	  zijn	  zeer	  dominant	  vele	  (staats)bedrijven	  uit	  China	  actief,	  mede	  om	  de	  
toevoer	  van	  grondstoffen	  voor	  de	  eigen	  economie	  veilig	  te	  stellen.	  Door	  de	  Chinese	  non-‐
interventie	  doctrine	  zal	  het	  moeilijk	  zijn	  om	  de	  grootmacht	  China	  bij	  de	  versterking	  van	  sociale	  
rechten	  te	  betrekken.	  Het	  adviesrapport	  laat	  na	  hierover	  concrete	  aanbevelingen	  te	  doen.	  	  

	  

3.	  Geopolitieke	  kern	  
In	  beschouwingen	  over	  internationale	  vraagstukken	  duikt	  na	  de	  val	  van	  de	  Berlijnse	  Muur	  in	  
1989	  steeds	  vaker	  het	  al	  langer	  bestaande	  begrip	  geopolitiek	  op.	  De	  Belgische	  onderzoeker	  	  
David	  Criekemans	  (2007)	  heeft	  in	  zijn	  onderzoek	  87	  definities	  gevonden	  en	  deze	  weer	  
onderverdeeld	  in	  13	  verschillende	  categorieën.	  Zelf	  kiest	  hij	  voor	  de	  volgende	  omschrijving:	  	  

Geopolitiek is het wetenschappelijke studieveld behorende tot zowel de Politieke Geografie als de 
Internationale Betrekkingen, die de wisselwerking wil onderzoeken tussen de politiek handelende mens en 
zijn omgevende territorialiteit (in haar drie dimensies; fysisch-geografisch, menselijk-geografisch en 
ruimtelijk).	  	  

In	  mijn	  eigen	  praktijk	  hanteer	  ik	  de	  volgende,	  minder	  academisch	  georiënteerde	  aanduiding:	  
idee-‐	  en	  machtsvorming	  vanuit	  geografische	  posities	  en	  belangen.	  Nieuw	  in	  deze	  benadering	  is	  
de	  uitdrukkelijk	  vermelding	  van	  het	  element	  ‘ideevorming’	  terwijl	  machtsvorming	  zelf	  direct	  
gerelateerd	  is	  aan	  het	  woord	  ‘politiek’.	  	  
	  

Dat	  ‘ideevorming’	  voor	  mij	  van	  belang	  is,	  ontleen	  ik	  aan	  het	  onderzoek	  van	  de	  Franse	  schrijver	  
Dominique	  Moïsi	  (2009).	  Zijn	  geopolitieke	  benadering	  baseert	  hij	  op	  drie	  collectieve	  emoties,	  
die	  van	  Angst,	  Vernedering	  en	  Hoop	  die	  elk	  een	  (tijdelijke)	  geografische	  plek	  hebben	  gevonden	  
en	  misschien	  opnieuw	  zullen	  vinden	  en	  bepalend	  zijn	  voor	  de	  verhoudingen	  in	  de	  wereld.	  Dat	  
de	  geografische	  factor	  van	  belang	  is	  laat	  de	  Britse	  verslaggever	  Tim	  Marshall	  zien	  (2019).	  Zo’n	  
plek	  geeft	  de	  mogelijkheid	  om	  te	  reflecteren	  op	  het	  eigen	  verleden,	  het	  complexe	  heden	  te	  
begrijpen	  en	  de	  onzekere	  toekomst	  te	  verkennen.	  Een	  dergelijke	  benadering	  neemt	  ook	  de	  
Amerikaanse	  correspondent	  Robert	  D.	  Kaplan	  (2012)	  in	  maar	  deze	  gaat	  daarin	  nog	  wat	  verder:	  
het	  zijn	  uiteindelijk	  de	  wetten	  van	  de	  geografie	  (van	  de	  natuur,	  de	  grenzen,	  de	  temperatuur)	  
die	  de	  toekomst	  van	  de	  wereld	  en	  haar	  bewoners	  bepalen.	  	  
	  

De	  ideevorming	  wordt	  door	  mij	  ook	  in	  artistieke	  zin	  opgevat.	  Iedereen	  kent	  wel	  een	  
kunstenaar	  die	  zingt,	  schrijft,	  schildert,	  filmt,	  danst	  of	  theater	  maakt	  waarin	  het	  lot	  van	  de	  
wereld	  benadrukt	  wordt.	  Voor	  mij	  is	  in	  dit	  verband	  de	  Italiaans-‐Amerikaanse	  kunstenaar	  	  
Frank	  Zappa	  (1940-‐1993)	  een	  belangrijke	  inspiratiebron	  omdat	  deze	  vanuit	  zijn	  studio	  aan	  huis	  
de	  wereld	  veroverde	  met	  zijn	  muziek,	  zijn	  humor	  én	  zijn	  mondiale	  maatschappijkritiek.	  
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De	  les	  is:	  internationale	  vraagstukken	  worden	  gedomineerd	  door	  de	  letterlijke,	  fysieke	  positie	  
die	  wij	  in	  de	  wereld	  innemen	  en	  die	  ons	  vandaar	  uit	  leidt	  om	  deze	  vraagstukken	  ook	  
daadwerkelijk	  aan	  te	  pakken	  (al	  zijn	  de	  gevolgen	  van	  globalisering	  en	  digitalisering	  in	  
toenemende	  mate	  daarbij	  voelbaar	  (Yuval	  Noah	  Harari,	  2011).	  
	  

De	  plek	  waar	  je	  woont	  en	  wat	  je	  vandaar	  uit	  onderneemt,	  samen	  met	  anderen,	  bepaalt	  je	  
relatie	  tot	  de	  centrale	  wereldvraagstukken,	  die	  ik	  eerder	  (2019)	  samenvatte	  met	  de	  afkorting	  
K.O.M.O.W.A.	  (Klimaat,	  Ongelijkheid,	  Migratie,	  Ondemocratisch	  bestuur,	  nieuwe	  Wereldorde	  
en	  Big	  Tech	  Algoritmen).	  Al	  deze	  vraagstukken	  hebben	  een	  menselijk	  gezicht:	  van	  de	  
vluchtelingen	  op	  een	  gammel	  bootje	  richting	  Europa,	  van	  de	  boer	  die	  te	  maken	  heeft	  met	  
extreme	  droogte	  en	  zijn	  vee	  ziet	  sterven,	  van	  de	  eenzame	  leden	  van	  de	  digitale	  onderklasse,	  
van	  de	  heersers	  en	  slachtoffers	  in	  het	  Midden-‐Oosten	  tot	  de	  protestjongeren	  die	  wereldwijd	  
opkomen	  voor	  essentiële	  mensenrechten,	  inclusief	  het	  recht	  op	  een	  veilig	  klimaat.	  Ik	  noem	  de	  
aanvoerders	  van	  deze	  jongeren	  met	  diep	  respect	  en	  waardering:	  Greta	  Thunberg	  (Zweden),	  
Malala	  Yousafzai	  (Pakistan),	  Olga	  Mislik	  (Rusland),	  Joshua	  Wong	  (Hongkong),	  Emma	  González	  
(VS).	  
Machtsverhoudingen	  op	  wereldniveau	  zijn	  een	  relevant	  internationaal	  vraagstuk	  maar	  
dominant	  is	  het	  welzijn	  van	  de	  mens	  die	  deel	  is	  van	  een	  groter	  samenlevingsverband	  en	  die	  in	  
geopolitieke	  zin	  beseft	  dat	  het	  welbevinden	  in	  zijn/haar/hen	  eigen	  land	  betekenis	  krijgt	  in	  een	  
gemeenschappelijke	  wereld	  die	  aan	  allen	  toekomt.	  
	  

4.	  Lopend	  onderzoek	  
In	  2018	  begeleidde	  ik	  als	  initiatiefnemer	  en	  redactielid	  een	  groepje	  studenten	  van	  de	  mede	  
door	  mij	  opgerichte	  HKU-‐opleiding	  Kunst	  en	  Economie.	  De	  opdracht	  was	  een	  project	  
beschrijven	  dat	  de	  relatie	  creativiteit	  en	  verandering	  beoogt	  (mede	  in	  het	  perspectief	  van	  de	  
17	  VN	  Duurzame	  Ontwikkelingsdoelen,	  2015).	  Er	  kwamen	  prachtige	  projecten	  voor	  het	  
voetlicht	  zoals	  ‘Van	  het	  aardgas	  af’,	  ‘International	  Arts’	  op	  Aruba,	  ‘Nieuwe	  crossovers	  voor	  een	  
beter	  klimaat’,	  ‘Elektrisch	  rijden	  op	  wereldniveau’	  en	  ‘Art	  for	  Social	  Change’.	  Wat	  mij	  
terugkijkend	  opviel	  was	  dat	  de	  artikelen	  nauwelijks	  geplaatst	  werden	  in	  een	  breder,	  globaal	  
perspectief	  terwijl	  toch	  de	  onderwerpen	  daarmee	  te	  maken	  hadden	  (en	  nog	  hebben).	  Uit	  een	  
soort	  van	  schatplichtigheid	  en	  waardering	  voor	  hun	  projecten	  zette	  ik	  mij	  vervolgens	  aan	  het	  
schrijven	  van	  een	  document	  (Het	  Tribunaal,	  2019,	  
www.asom.org/Documenten/HetTribunaal_teksten.pdf)	  dat	  aangeeft	  zowel	  de	  noodzaak	  van	  
een	  nieuwe	  wereldorde	  als	  een	  schets	  van	  een	  geopolitiek	  perspectief	  op	  basis	  van	  een	  
activistische	  veranderingsstrategie.	  Later	  volgde	  de	  publicatie	  Waardevolle	  Wereld	  over	  een	  
geopolitieke	  kettingmail	  (2021,	  
www.asom.org/Documenten/Waardevolle_Wereld_mailversie.pdf)	  waaraan	  op	  mijn	  initiatief	  
een	  14-‐tal	  betrokken	  wereldburgers	  een	  bijdrage	  leverde.	  
	  

In	  mijn	  persoonlijke	  contacten	  en	  netwerken	  kwamen	  andere	  thema’s	  aan	  de	  orde	  dan	  die	  
welke	  genoemd	  werden	  in	  geopolitieke	  beschouwingen	  (over	  de	  abstracties	  rond	  
wereldmachten).	  Ik	  zette	  een	  geopolitiek	  interviewpilot	  (2021)	  op	  om	  te	  achterhalen	  wat	  de	  
motieven	  van	  de	  ondervraagden	  zijn	  om	  al	  dan	  niet	  tot	  een	  (activistische)	  wereldbeschouwing	  
te	  komen	  en	  welke	  vraagstukken	  daarbij	  van	  belang	  zijn.	  Daarbij	  komt	  ook	  de	  coronacrisis	  aan	  
bod.	  Dit	  onderzoek	  loopt	  nog	  maar	  een	  eerste	  impressie	  is	  voorzichtigheidshalve	  wel	  te	  geven.	  
(Bij	  het	  afsluiten	  van	  dit	  onderzoek	  in	  2022	  kunnen	  meer	  definitieve	  indicaties	  genoemd	  
worden.)	  

De	  belangrijkste	  redenen	  waarom	  geïnterviewden	  zich	  voor	  de	  wereld	  zijn	  gaan	  interesseren,	  
zijn	  zeer	  divers.	  De	  een	  vanaf	  de	  kindertijd	  op	  basis	  van	  nieuwsgierigheid,	  de	  ander	  door	  de	  
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lessen	  op	  school	  en	  weer	  een	  ander	  door	  gebeurtenissen	  in	  het	  gezin.	  Het	  begrip	  ‘geopolitiek’	  
heeft	  in	  meerderheid	  geen	  aansluiting	  met	  de	  kijk	  op	  de	  wereld	  om	  hen	  heen.	  	  
Ondanks	  een	  betrokkenheid	  en	  de	  keuze	  voor	  een	  wereldburgerschap	  wordt	  niet	  altijd	  ingezien	  
welke	  rol	  de	  persoon	  zelf	  kan	  vervullen	  (‘geen	  rol’,	  ‘een	  bescheiden	  rol’,	  ‘een	  actieve	  rol’).	  Het	  
zijn	  van	  kosmopoliet	  wordt	  nauwelijks	  aangekruist.	  
‘Klimaatontwrichting’	  krijgt	  als	  wereldvraagstuk	  de	  hoogste	  score,	  de	  ‘noodzaak	  van	  een	  nieuwe	  
wereldorde’	  de	  laagste.	  

Het	  onderzoek	  zal	  ook	  nieuwe	  vraagstellingen	  opleveren	  met	  name	  wat	  betreft	  de	  vraag	  over	  
persoonlijke	  belangstelling,	  de	  urgentie	  van	  vraagstukken	  en	  de	  rol	  die	  burgers	  kunnen	  spelen.	  
	  

5.	  Over	  mijn	  mogelijke	  bijdrage	  in	  de	  AIV	  
Het	  centraal	  stellen	  van	  de	  betrokkenheid	  van	  de	  gewone	  burgers	  en	  het	  verbinden	  van	  deze	  
betrokkenheid	  met	  de	  advisering	  van	  het	  AIV	  is	  niet	  zonder	  risico’s.	  Het	  kan	  blinde	  vlekken	  
veroorzaken	  in	  het	  doorzien	  op	  welke	  wijze	  de	  mondiale	  machtblokken	  hun	  concrete	  invloed	  
op	  verschillende	  geografische	  plekken	  aanwenden	  om	  de	  eigen	  belangen	  veilig	  te	  stellen.	  Het	  
resultaat	  mag	  niet	  een	  naïef	  geloof	  in	  de	  mensheid	  zijn	  dat	  slechts	  op	  teleurstellingen	  moet	  
uitlopen.	  Ook	  op	  Europees	  niveau	  zijn	  er	  risico’s.	  Autoritaire	  leiders	  kunnen	  de	  burgers	  van	  hun	  
land	  met	  een	  beroep	  op	  nationalistische	  sentimenten	  manipuleren	  actief	  mee	  te	  gaan	  in	  een	  
anti-‐EU	  stemming.	  De	  betrokkenheid	  van	  de	  burgers	  werkt	  dan	  in	  een	  breder	  verband	  
contraproductief	  ten	  opzichte	  van	  de	  realisatie	  van	  een	  meer	  rechtvaardige	  wereldorde.	  Vaak	  
richten	  deze	  leiders	  hun	  pijlen	  ook	  op	  democratische	  waarden	  als	  vrije	  verkiezingen,	  
onafhankelijke	  rechtspraak,	  expressievrijheden	  en	  onafhankelijke	  media.	  In	  deze	  gevallen	  
verdienen	  burgers	  steun	  die	  zich	  in	  eigen	  land	  verzetten	  tegen	  deze	  aanvallen	  op	  de	  
democratische	  rechtsstaat.	  Nationale	  staten	  kunnen	  gezamenlijk	  (economische)	  sancties	  
afkondigen	  om	  dit	  verzet	  te	  ondersteunen.	  De	  AIV	  zal	  zich	  achter	  zo’n	  dubbelstrategie	  kunnen	  
scharen:	  dissidente	  burgers	  ondersteunen	  én	  de	  dialoog	  met	  alle	  landen	  stimuleren	  hoe	  de	  in	  
het	  geding	  zijnde	  landen	  effectief	  beïnvloed	  kunnen	  worden.	  
Meer	  concreet:	  
•	  Meedenken	  en	  meewerken	  aan	  het	  vormgeven	  van	  zo’n	  dubbelstrategie	  waaraan	  actieve	  
burgers	  én	  maatschappelijke	  initiatieven	  en	  platforms	  een	  bijdrage	  leveren,	  zal	  een	  speerpunt	  
van	  mijn	  bijdrage	  aan	  de	  advisering	  door	  de	  AIV	  zijn,	  mede	  ter	  versterking	  van	  de	  horizontale	  
machtsvorming.	  
•	  Ook	  zal	  ik	  bepleiten	  dat	  de	  raad	  ervaringen	  opdoet	  met	  een	  brede	  burgerraadpleging	  
alvorens	  een	  advies	  naar	  buiten	  te	  brengen.	  Het	  horen	  van	  een	  kring	  externe	  deskundigen	  is	  
niet	  voldoende;	  de	  kennis	  en	  inzichten	  van	  gewone	  burgers	  moeten	  ook	  een	  plaats	  in	  de	  
advisering	  innemen.	  De	  inzet	  van	  digitale	  media	  is	  daarbij	  onontbeerlijk.	  
•	  Educatie:	  In	  de	  AIV	  aandacht	  vragen	  voor	  een	  verplicht	  vak	  ‘wereldburgerschap’	  waaraan	  de	  
scholen	  en	  universiteiten	  zelf	  invulling	  kunnen	  geven,	  derhalve	  geen	  voorschriften	  buiten	  deze	  
verplichting.	  Zo	  kunnen	  nieuwe	  generaties	  met	  kennis	  de	  toekomst	  van	  de	  wereld	  tegemoet	  
treden.	  
•	  Van	  belang	  is	  voorts	  dat	  kunstenaars	  een	  eigen	  bijdrage	  leveren	  aan	  inhoud	  en	  proces	  van	  
advisering	  door	  de	  AIV.	  Concreet	  zal	  ik	  het	  idee	  inbrengen	  om	  jaarlijks	  een	  opdracht	  aan	  een	  
jeugdtheatergroep	  te	  verlenen	  om	  een	  bepaald	  actueel	  thema	  voor	  het	  voetlicht	  te	  brengen	  en	  
daaromheen	  een	  dialoog	  met	  de	  jonge	  toeschouwers	  aan	  te	  gaan,	  vergezeld	  van	  uitdagend	  
educatief	  materiaal.	  
•	  Tenslotte	  bepleit	  ik	  een	  aanpassing	  van	  de	  ICT	  van	  de	  AIV.	  De	  huidige	  website	  is	  een	  
voorbeeld	  van	  hoe	  een	  digitaal	  eenrichtingsverkeer	  verloopt.	  	  
Een	  meer	  interactieve	  aanpak	  zou	  bijvoorbeeld	  kunnen	  zijn	  om	  een	  nationale	  dialoog	  te	  
starten	  over	  alternatieven	  voor	  het	  huidige	  expertdenken	  in	  nieuwe	  Koude	  Oorlogsretorieke	  
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termen.	  Hoe	  kunnen	  we	  met	  elkaar	  voorkomen	  dat	  Nederland	  meegezogen	  wordt	  in	  nieuwe	  
tegenstellingen	  die	  het	  zicht	  op	  een	  rechtvaardige,	  veilige	  en	  duurzame	  aarde	  ontnemen?	  	  

	  

Een	  denkexperiment.	  Nederland	  heeft	  een	  methodiek	  ontwikkeld	  om	  niet	  ten	  onder	  te	  gaan	  in	  
de	  eeuwige	  strijd	  tegen	  het	  water:	  het	  polderen.	  Als	  land	  deels	  onder	  de	  zeespiegel	  zijn	  de	  
inwoners	  van	  de	  Lage	  Landen	  aangewezen	  op	  een	  gemeenschappelijk	  denken	  en	  handelen.	  Met	  
de	  aanwezigheid	  van	  dijken	  als	  iconen	  in	  een	  laagliggend	  landschap.	  De	  wereld	  van	  nu	  staat	  als	  
het	  ware	  ook	  onder	  water	  door	  met	  name	  klimaatontwrichting,	  ongelijkheid	  en	  nieuwe	  
machtsdreigingen.	  Kunnen	  we	  vanuit	  het	  multiculturele	  Nederland	  specifiek	  bijdragen	  aan	  een	  
wereld	  die	  via	  vreedzaam	  overleg	  tot	  actie	  komt,	  primair	  via	  de	  EU	  maar	  ook	  via	  organisaties	  als	  
de	  VN?	  Nieuwe	  methodieken	  ontwikkelen	  die	  gebaseerd	  zijn	  op	  het	  evenwicht	  tussen	  de	  
bijdragen	  van	  geopolitieke	  politici	  en	  hun	  experts	  aan	  de	  ene	  kant	  en	  de	  actieve	  betrokkenheid	  
van	  burgers	  en	  hun	  ngo’s	  (Greenpeace,	  Amnesty	  International,	  Artsen	  zonder	  Grenzen,	  Extinction	  
Rebellion,	  VluchtelingenWerk	  Nederland)	  aan	  de	  andere	  kant	  –	  maar	  wel	  allen	  in	  verbinding	  met	  
elkaar.	  Actuele,	  concrete	  aanleidingen	  zijn	  er	  meer	  dan	  voldoende	  om	  deze	  kennis	  te	  kunnen	  
toepassen:	  het	  mondiale	  gevecht	  om	  de	  ruimte,	  de	  sluimerende	  brandhaarden	  in	  het	  Midden-‐
Oosten,	  de	  wereldwijde	  overheersing	  van	  Big	  Tech,	  de	  permanente	  aantasting	  van	  het	  Amazone	  
gebied,	  de	  mobiliteit	  van	  klimaatmigranten,	  de	  groei	  van	  het	  Militair-‐Postindustrieel	  Complex.	  	  
En	  dichter	  bij	  huis:	  de	  verstoorde	  verhoudingen	  met	  Rusland,	  de	  aantasting	  van	  de	  
mensenrechten	  in	  delen	  van	  Europa,	  de	  destructieve	  mechanismen	  van	  (institutioneel)	  racisme	  
en	  het	  beantwoorden	  van	  de	  vraag	  welke	  ambities	  de	  EU	  koestert	  in	  het	  tot	  stand	  brengen	  van	  
een	  nieuwe	  wereldorde,	  50	  jaar	  na	  het	  verschijnen	  van	  het	  rapport	  Grenzen	  aan	  de	  Groei	  van	  de	  
Club	  van	  Rome.	  
De	  AIV	  kan	  deze	  denkoefening	  eigen	  maken	  en	  bereiken	  dat	  de	  raad	  een	  oorspronkelijke,	  
gezaghebbende	  bijdrage	  levert	  aan	  de	  noodzakelijke	  dialogen	  op	  het	  wereldtoneel.	  	  
In	  2050	  telt	  onze	  planeet	  ruim	  9	  miljard	  bewoners	  (nu:	  bijna	  8	  miljard).	  Nederland	  groeit	  van	  nu	  
17,	  5	  miljoen	  naar	  bijna	  20	  miljoen	  bewoners	  in	  2050.	  	  
Voor	  toekomstige	  generaties	  is	  het	  van	  levensbelang	  dat	  onze	  nieuwe	  methodieken	  met	  succes	  
kunnen	  worden	  toegepast.	  

	  

Ik	  sluit	  dit	  sollicitatiedocument	  af	  met	  een	  statement	  over	  de	  vacature	  in	  de	  AIV	  betreffende	  
‘mensenrechten’	  waarop	  deze	  sollicitatie	  zich	  onder	  andere	  richt.	  Het	  thema	  mensenrechten	  is	  
al	  herhaaldelijk	  in	  dit	  document	  genoemd.	  De	  huidige	  mensenrechten	  staan	  door	  digitalisering	  
(macht	  Big	  Tech),	  autoritaire	  bestuursmacht,	  wereldwijde	  criminaliteit,	  ongelijkheid,	  religieus	  
extremisme	  en	  klimaatontwrichting	  onder	  druk.	  In	  tijden	  van	  corona	  zijn	  de	  oorlogsconflicten	  
tussen	  landen	  beperkt	  gebleven.	  Genoemd	  moet	  worden	  de	  oorlog	  tussen	  Armenië	  en	  
Azerbeidzjan	  (2020)	  en	  het	  geweldsconflict	  tussen	  Israël	  en	  de	  Palestijnen	  (2021).	  Conflicten	  
die	  primair	  ervoor	  zorgen	  dat	  mensenrechten	  worden	  aangetast.	  Evenwel	  heeft	  corona	  de	  
latente	  dreiging	  in	  verschillende	  spanningsgebieden	  niet	  doen	  afnemen	  en	  is	  permanente	  
waakzaamheid	  geboden.	  
	  

De	  AIV	  zal	  de	  functie	  van	  thermometer	  kunnen	  vervullen	  om	  te	  signaleren	  en	  gericht	  te	  
adviseren	  de	  mensenrechten	  te	  blijven	  respecteren,	  zowel	  in	  positieve	  zin	  (via	  actief	  beleid,	  
nationaal,	  internationaal)	  als	  in	  negatieve	  zin	  (vrijheid	  zonder	  controle	  van	  overheden	  vooraf)	  
(Isaya	  Berlin,	  1958).	  	  
De	  AIV	  kan	  inspiratie	  vinden	  in	  het	  leven	  van	  de	  gewone	  burger,	  wat	  hun	  plek	  in	  de	  wereld	  
betreft	  en	  hoe	  met	  elkaar	  deze	  wereld	  doorgegeven	  wordt	  aan	  de	  komende	  generaties.	  
Dit	  vraagt	  ook	  binnen	  de	  AIV	  om	  de	  organisatie	  van	  een	  creatieve	  dialoog	  waartoe	  ik	  mij	  –	  niet	  
functionerend	  binnen	  het	  Geopolitiek-‐Advies	  Complex	  -‐	  bovengemiddeld	  toegerust	  acht.	  
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Ik zou wel eens willen weten,  

waarom zijn de mensen zo moe  

Misschien door hun jachten en jagen  

Of misschien door hun tienduizend vragen  

En ze zijn al zo lang onderweg naar de vrede toe  

Daarom zijn de mensen zo moe 

 
Jules de Corte (musicus, 1924-1996) 
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