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VOORWOORD 

Het thema 'de functie van wiskundige modellen bij beleidsbeslissingen 
in ontwikkelingslanden' was het stiefkind van de CICA-cursus Ontwik
kelingsproblematiek in het najaar '83 aan de T.H.Eindhoven.Het was 
namelijk het enige thema zonder een vanuit de T.H.E. ondersteund pro
ject.Dit zegt waarschijnlijk al iets over de functie van wiskundige 
modellen in ontwikkelingslanden.Natuurlijk ~ er gebruik gemaakt 
van wiskundige modellen in ontwikkelingslanden,bij multinationals en 
de internationale organisaties I.M.F. en wereldbank bijvoorbeeld. 
Al direct bij aanvang van onze studie zijn we op zoek gegaan naar 
sympatiekere voorbeelden van modelgebruik,namelijk meer in de sfeer 
van ontwikkelingssamenwerking. 
Zulke voorbeelden vonden we bij Schweigman.Aanvankelijk waren wiJ 
enthousiast.Echter de afwezigheid van toepassing van deze modellen 
en de aanwezigheid van toepassing van de eerdergenoemde modellen 
verwezen ons door naar een fundamentelere vraag omtrent modellen en 
modelgebruik.We zijn niet blijven steken in een vergelijking van con
crete toepassingen -bijvoorbeeld in schelden op de multinationals-. 
De nadruk in dit verslag ligt op de vraag of modellen,cq. gebruik 
van modellen,bij zouden kunnen dragen aan een oplossing van de ont
wikkelingsproblematiek.We hebben hieruit geleerd dat het zinvol is 
niet meteen op te houden met het stellen van vragen. 

Operations Research is een wetenschap welke optimaal gebruik van 
schaarse middelen voorstaat.Wij vermoedden dat uitgerekend in de 
context van ontwikkelingslanden deze wetenschap van veel waarde 
zou kunnen zijn.Wij ste l len in dit verslag ons de vraag naar de 
juistheid van dit vermoeden. 
Een andere reden om ons aan dit thema te wijden is de wiskundige 
achtergrond van de meeste leden van deze themagroep.Het ligt voor 
de hand dat wij benieuwd waren wat wiskunde of wiskundige technieken 
te bieden hebben voor ontwikkelingslanden.Of we daar een antwoord 
op hebben gevonden,blijkt eveneens uit dit verslag. 

Wij wensen de lezer een kritische aandacht. 

Tot slot bedanken wij Gerard Alberts voor de voortreffelijke wiJze 
waarop hij ons heeft begeleid bij het kritisch analyseren van de 
literatuur en het tot stand komen van dit verslag. 

Joris Stadhouders 
Wil van den Boom 
Arno Maatman 

Eindhoven, 18 mei '84. 
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HOOFDSTUK 1 

INLEIDING 

1.1 PROBLEEMSTELLING 

Onderontwikkelde landen worden vooral in negatieve zin gekonfronteerd met 
wiskundige modellen. Ekonomische modellen en planningsmodellen van het 
Internationaal Monetair Fonds of de Wereldbank worden hen opgelegd als 
voorwaarde voor leningen en hulp. Marokko, Brazilie, Peru, Tanzania en de 
Dominicaanse Republiek zijn recente voorbeelden waar deze modellen dien
den als vehikel voor het afdwingen van sociaal-ekonomische en politieke 
maatregelen. Zo spelen wiskundige modellen een. rol in de voortschrijdende 
'onderontwikkeling' van de betreffende landen•(*) 
Het gebruik van wiskundige modellen betekent dus in de eerste plaats 
een probleem erbij voor de ontwikkelingslanden. Hier ligt de aanleiding 
voor deze studie. 

Om twee redenen, zowel om te kijken of er niet een wat positievere rol 
weggelegd is voor wiskundige modellen (of het niet beter kan), als om de 
kritiek toe te spitsen op de wiskundige modellen zélf, gaan we na of een 
gebruik van modellen bijdraagt aan een oplossing van de problemen van de 
ontwikkelingslanden. 

IMF en Wereldbank ontmoeten veel kritiek. De kritiek op hun modellen be
treft in hoofdzaak het feit dat deze modellen in het algemeen niet aan
sluiten bij de ~ituatie in de ontwikkelingslanden. De modellen zouden 
niet realistisch genoeg zijn waardoor projekten mislukken, ekonomische 
ingrepen leiden tot politieke spanningen, etcetera. De modellen zijn te 
beperkt ekonomisch geuriënteerd, te westers, te complex; zulke opmerkingen 
zijn waar - we zullen er dan ook bepaald niet aan voorbijgaan - maar als 
kritiek op de wereldbankmodellen zijn ze niet geheel terecht. Deze wiskun
dige modellen funktioneren namelijk uitstekend als beleidsinstrument voor 
wereldbank, IMF, FAO etcetera. Men kan het vreselijk oneens zijn met de 
visies van deze instellingen, feit is dat de modellen zeer goed beant
woorden aan hun visies en doelstellingen. Verschillende auteurs maken te
recht bezwaar tegen de pretentie als zouden zulke modellen de arme landen 
tot ontwikkeling brengen, dit doet echter niets af aan het feit dat wis
kundige modellen machtige beleidsinstrumenten blijken te zijn. 

Welnu, als wiskundige modellen dan zo goed kunnen dienen als beleidsinstru
ment, waarom dan niet geprobeerd dit instrument aan te wenden in en ten 
dienste van ontwikkelingslanden zelf ? Het komt er dan op aan modellen te 
(helpen) ontwikkelen, die aansluiten bij de visie en de problemen van de 
mensen die de problemen hebben, de arme bevolking van de ontwikkelings
landen. De nadruk ligt in deze studie op de vraag naar de mogelijkheden en 
zinvolheid van zo'n aanpak. De Groningse hoogleraar Schweigman werkt in 
deze richting, aan hem ontlenen we onze voorbeelden. In Tanzania heeft hij 

(%) Deze rol is tweeledig. Enerzijds baseert het IMF haar 'aanbevelingen' 
op zeker economisch model, anderzijds worden deze aanbevelingen gesteld 
in termen van een ontwikkelingsmodel in het ondubbelzinnige medium van 
een mathematisch model, zie 2. 2 . 
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een aanzet gegeven tot het ontwikkelen van Operations Research technieken 
aan de basis, kleine modellen aanslui t end bij konkrete vragen van de plaat
selijke bevolking. 

Het is niet op voorhand duidelijk hoe gemakkelijk het is om dit ideaal te 
realiseren, technisch en vooral wat kenni s overdracht en implementatie 
betreft. Laten we even aannemen dat een voldoend aantal interessante pro
blemen (voor de bevolking interessant) zich laat kwantificeren en zich laat 
stellen in termen van wiskundige modellen. Laten we aannemen dat het zojuist 
gevonden voordeel van wiskundige modellen ook hier geldt, namelijk dat het 
machtige instrumenten zijn in beleidsvorming - bij het probleemoplossen. 
Pas dán kunnen we de eigenlijke vraag stellen wat de funktie is van wiskun
dige modellen. Wat verandert er door deze ' instrumenten' te gebruiken en is 
deze verandering iets wat de bevolking ten goede komt? 

Stel dat men in Tanzania vertrouwd raakt met dit snufje van westerse techno
logie, dan betekent dit op zijn minst een ingrijpende omslag in kul tuur. Hoe 
moeten we zo'n omslag beoordelen, hoe kunnen we zo'n omslag beoorde len? 

1.2 OVERZICHT VAN DE INHOUD 

Na een konkreet voorbeeld van Operations Research in Tanzania, met alle ins 
en outs (2.1) , gaan we aan de hand van dit voorbeeld nader in op wiskundige 
modellen (2 . 2): voorwaarden voor geldigheid, voorwaarden voor gebruik, wat 
betekent het om een probleem modelmatig aan te pakken. In hoofdstuk 3 volgen 
we een aantal auteurs in hun analyse van knelpunten bij het toepassen van OR 
in ontwikkelingslanden. Sommige wijten dit aan de wetenschap en haar toepas
serR (3 . 1), anderen leggen de oorzaak bij de internationale instellingen of 
bij de overheden, hun modellen zijn fout (3.2). Een aantal auteurs pleit 
ervoor dat de ontwikkelingslanden zelf een eigen wetenschap ontwikkelen, me t 
naire OR dus. Onde:r:wijs en kadervorming zijn hiertoe van het grootste belang, 
(3.3). Hoofdstuk 4 behandelt de bezwaren tegen zo'n ontwikkeling. Wie dient 
het modelleren? Mag je wel plannen in een kultuur die daarop helemaal niet is 
gericht of heb je niets anders te kiezen dan die landen zo goed mogelijk 
weerbaar te maken tegen de oprukkende westerse technologie? Het laatste 
hoofdstuk is meestal een hoofdstuk met konklusies, doch ons eindpunt bevat 
vooral vraagtekens. Deze zijn in hoofdstuk 5 terug te vinden. 

1.3 TOELICHTING OP ENKELE GEBRUIKTE BEGRIPPEN 

Bij de termen 'rijke landen', 'ontwikkelde landen', 'westen', ' noorden' 
wordt aan de lezer overgelaten na te gaan wat we ermee bedoelen. Het begrip 

'onderontwikkelde landen' hebben we daar waar mogelijk vermeden. De lading 
wordt juister gedekt door de term 'ontwikkelingslanden'. Vooroordelen met 
betrekking op de kultuur van 'dergelijke' landen krijgen zo minder kans . 
De begrippen 'operational research' en 'operations research' zijn synoniem. 
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HOOFDSTUK 2 

OVER ~DEL EN MODELGEBRUIK 

2.0 INLEIDING 

Men kan zich naar aanleiding van het vorige hoofdstuk afvragen of het gebruik 
van wiskundige modellen niet veeleer multinationals en (andere) westerse in
stanties nog steviger in het zadel doet zitten dan dat het ontwikkelingslanden 
helpt. 
Rene Victor Valqui Vidal, professor aan de Technische Universiteit van Denemarken 
formuleert het als volgt : "During the war and afterwards during the period of 
reconstruction we were convinced that OR was helping society. But, has not OR 
moved from this position of 'helping society' to one of 'helping the establish
ment' i.e. supporting status quo ?" (Vid,p. 35) 
Vidal staat niet alleen met zijn bedenkingen over de rol van Operations Research 
in de samenleving en speciaal over de rol van Operations Research in ontwikkelings
landen. Ackoff bijvoorbeeld, een vooraanstaand man op dit gebied, schreef een 
artikel abt de titel meekreeg "The future of OR is past". Het enorIIE enthousiasme 
dat diezelfde Ackoff eerder over de mogelijke rol van Operations Research in 
ontwikkelingslanden toonde is hierin volledig verdwenen. De praktijk had hem 
ongelijk gegeven en er zou volgens hem veel moeten veranderen wilde OR in ont
wikkelingslanden nog zin hebben. 
We komen op deze redenen en voorgestelde oplossingen nog uitgebreid terug in 
hoofdstuk drie. Eén aspekt willen we er echter nu al even uitlichten. 

Het is duidelijk dat modellen een onderhand onmisbaar deel zijn van de moderne 
westerse technologie. Denk bijvoorbeeld aan routing, planning, voorraad- en 
produktiebeheersing, marketing, economische modellen. 
Het is echter vooral deze westerse technologie welke algemeen wordt gezien als 
een van de voornaamste oorzaken van de nog steeds groeiende kloof tussen het 
Westen en de ontwikkelingslanden. De invoering van westerse technologie in 
ontwikkelingslanden zou de afhankelijkheid van deze landen nog eens vergroten. 
De research immers vindt in het Westen plaats, de ontwikkeling van nieuwe pro
dukten, produktiemethoden, produktiemiddelen, maar bijvoorbeeld ook de opleiding 
van goede technici. Het toepassen van moderne westerse technische middelen maakt 
ontwikkelingslanden afhankelijk van niet alleen onderdelen en onderhoud maar ook 
van de research die zoals gezegd alleen in het Westen plaats vindt. Dit is ook 
één van de redenen waarom het nationaliseren van grote bedrijven in ontwikkelings
landen voor deze landen weinig zin heeft. 
Het Westen krijgt door het inpassen van westerse technieken een nog grotere greep 
op de ontwikkelingslanden. Een greep die helaas niet vaak ten gunste van deze 
landen uitvalt. 
We zien deze gang van zaken ook in de praktijk terug en als zodanig zijn (wis
kundige) modellen - een typisch element van moderne westerse technologie - zeker 
ook verantwoordelijk voor de toenemende afhankelijkheid van de ontwikkelings
landen. 

Wat we in dit hoofdstuk zullen onderzoeken is niet zozeer welke rol modellen 
in de praktijk hebben.De opdracht die wij ons hier gesteld hebben is eerst een 
andere, een meer theoretische vraag te beantwoorden. 
Wat, zijn de beperkingen en voorwaarden voor model en modelgebruik en welke pro
blemen kunnen we daarom verwachten voor de ontwikkelingslanden bij het gebruik 
van modellen? Welke problemen zijn oplosbaar en wat zijn de konsekwenties van 
zogenaamde "oplossingen"? 
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Met andere woorden, kunnen we om de problemen waar de ontwikkelingslanden mee 
kampen te verlichten überhaupt iets verwachten van Operations Research? 

We zullen daartoe eerst in paragraaf 2.1 laten zien dat het wel degelijk mogelijk 
is een model zo op te stellen dat de belangen van de (arme) bevolking worden 
behartigd. Dat modellen in de praktijk enkel van voordeel zijn voor de rijkere 
klassen blijkt dan niet aan de modellen an sich te liggen maar heeft andere 
oorzaken die ook weer voor de hand liggen. Bijvoorbeeld, wie geld heeft kan 
innners het maken van een model bekostigen. 
Het model in paragraaf 2.1 houdt rekening met de belangen van de dorpsbevolking, 
we moeten daarbij echter wel in de gaten houden dat hiermee nog niets gezegd is 
over het uiteindelijke resultaat van zo'n toepassing van wiskundige modellen. 
Voor het toepassen van wiskundige modellen moet _a~n_y~__!:~chjllende voorwaarden 
zijn voldaan, voorwaarden die op zich al grote konsekwenties inhouden, zoals we 
nog zullen zien. 
Wel wordt hiermee aangetoond dat modellen niet noodzakelijkerwijs instrumenten 
in handen van multinationals en reqeringen (zowel van het Westen als van ontwik
kelingslanden) zijn, ze zouden in principe " evengoed" een instrument kunnen 
zijn in dienst van de werkelijk arme bevolking in een ontwikkelingsland. 
In paragraaf 2,2 zal vervolgens getracht worden een overzicht te geven van de 
voorwaarden en beperkingen van model en modelgebruik. Het is op zijn plaats 
erop te wijzen dat het begrip modelgebruik aan het eind van dit hoofdstuk nader 
omschreven zal worden. 

2 • 1 VOORBEELD VAN EEN 'BETER I MODEL 

Prof. C. Schi.veigman 

Professor Schweigman (R.U.Groningen) heeft zelf een aantal jaren les gegeven 
aan de Universiteit van Dar es Salaam in Tanzania. In zijn boek "Doing mathe
matics in an underdeveloped country" geeft hij een aantal eenvoudige voorbeelden 
van mogelijke Operations Research in Tanzania. 
Het boek is vooral bedoeld als 'leer'boek voor studenten aan die universiteit 
en van werkelijke toepassingen is dan ook geen sprake. (2) 

Het voorbeeld dat wij gekozen hebben is een case-studie van één van zijn stu
denten, C.C.N. Sibuti uit Tagota. De case-studie heeft als titel "Connnunal 
farming in Tagota Ujamaa Village in Mara Region" (Schw1 ,p.63). 

Voordat we een samenvatting van deze case-studie geven willen we iets zeggen 
over de manier waarop het model in het voorbeeld tot stand is gekomen. 
Belangrijk was dat de bevolking zelf het probleem naar voren bracht en zelf de 
noodzakelijke gegevens aandroeg. Voor zover het nog mogelijk was dat de model
bouwer de gegevens verkeerd zou interpreteren is die mogelijkheid in ieder geval 

(:t) Omdat wij direkt na het lezen van enkele case-studies in zijn boek "Doing 
mathematics in an underdeveloped country" erg enthousiast waren over de 
modellen alsook de manier waarop ze tot stand kwamen, hebben we Schweigman 
gevraagd of er ook sprake was van daadwerkelijke toepassinq van OR in de 
praktijk. Het antwoord was negatief maar Schweigman noemde een aantal oor
zaken en andere effekten van o.a. zijn werk aldaar. 
Dit antwoord is als een appendix in zijn geheel toegevoegd. 
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erg klein gehouden doordat de modelbouwer zelf uit het betrokken dorp kwam, 
- lees : pleidooi voor uitgebreide scholing - en werkte in overleg met het dorp. 
Er is sprake geweest van een zekere basisdemocratie waarmee het model opgesteld 
werd. Ieder die direkt met het model te maken had (betrokkenen), de bevolking 
van het dorp, heeft inspraak gehad bij de vorming van het model . 
Zij droegen immers de gegevens aan én gaven hun eigen belang aan. Zij waren ook 
degenen die het model zouden kunnen gaan t oepassen (de gebruikers). 
De begrippen betrokkenen, gebruikers, modelbouwers, zullen in paragraaf 2,2 nog 
een duidelijker betekenis krijgen. 

Communal Farming in Tagota Ujcunaa Village in Mara Region 

Voor de liefhebber is navolgend voorbeeld in zijn geheel met alle ins en outs 
in de appendix geplaatst. Op deze plaats volstaat een korte samenvatting . 

In Tagota wonen 100 families, het belangrijkste gewas dat ze verbouwen is mais . 
Om deze mais te verbouwen hebben ze alle beschikbare arbeid nodig tijdens het 
groeiseizoen . Als een hulpmiddel gebruiken ze osse-ploegen. ze vragen zich af 
of ze niet beter een traktor kunnen gebruiken en of ze niet ook met bestrijdings
middelen moeten gaan werken om minder te hoeven 'wieden' dan nu. 
G.C.N. Sibuti pakt het probleem voortvarend aan en begint onmiddellijk met de 
introduktie van variabelen en het formuleren van randvoorwaarden. Tijdens dit 
proces komt hij er vanzelf achter welke gegevens hij nodig heeft en welke aan
names hij nodig acht. G.C.N. Sibuti start met de volgende twee aannames: 
- elke familie gedraagt zich als een gemiddelde familie van vijf personen 
- iedere familie heeft één osse-ploeg. 
Deze aannames maakten het mogelijk zich te beperken tot één gemiddelde familie 
in plaats van de gehele dorpsbevolking in het model te moeten betrekken. 
Het probleem traktor of osse-ploeg ?, bestrijdingsmiddelen of 'wieden'?, ver
taalde h;!.j _ als volgt : 
- welk oppervlak m.b.v. bestrijdingsmiddelen resp. met de handen 
_ welk oppervlak m.b.v. traktor resp. osseploeg 

Dit leverde de volgende vier variabelen: 

xl = aantal acre met traktor, zonder bestrijdingsmiddelen 

x2 = Il Il Il Il mét bestrijdingsmiddelen , 
X "' 

Il Il zonder traktor, zonder bestrijdingsmiddelen 
3 Il Il Il Il mét bestrijdingsmiddelen X4 , 

Het probleem is nu opgelost wanneer de optimale waarden voor het viertal x
1
,x

2
, 

x 3,x4 zijn vastgesteld. De optimale waarden zijn die waarden voor x
1 

••. x
4 

waar
voor het netto-inkomen van de bevolking maximaal is. 
Het netto-inkomen van de bevolking bedraagt in formulevorm: 

620 x
1 

+ 520 x
2 

+ 720 x
3 

+ 640 x
4 

+ 576 (voorafleiding zie appendix) 

Optimale waarden zijn uiteraard 
dig groot en x

4 
oneindig groot. 

x
1 

oneindig groot, x
2 

oneindig groot, x
3 

onein-. 

Hoewel er in het voorbeeld land genoeg wordt verondersteld, kan men natuurlijk 
niet zoveel land bebouwen. Er is bijvoorbeeld maar in beperkte mate arbeidskracht 
beschikbaar. Maar ook met één traktor kan men niet zoveel land bebouwen en het~ 
zelfde geldt voor ·één . osseploeg. Om deze 'randvoorwaarden' op te kunnen stellen 
heeft men gegevens nodig .als: 
- het ploeg-, zaai- en wiedschema 
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- het aantal uren dat een traktor nodig heeft om één acre te beploegen 
hoeveel arbeid is er nodig om één acre in te zaaien of om één acre te wieden 

- hoe hard werkt iedereen en hoe lang. 
In de appendix is uitgebreid weergegeven welke gegevens nodig zijn en welke 
aannames nog nodig worden geacht om de volgende randvoorwaarden op te stellen 

( 1) 2x1 + 2x
2 
~ 600 beschikbare traktortijd 

(2) 24x
3 

+ 24x
4 
~ 300 Il osse-ploegtijd 

(3) 30x
1 

+ 35x
2 

+ 120x
3 

+ 12x
4 ~ 33 75 Il arbeid voor planten 

(4) 135x
1 

+ 135x
3 ~ 

2250 Il Il Il wieden 

(5) 30x
1 

+ 30x
2 

+ 30x
3 

+ 30x
4 
~ 2250 Il Il oogsten 

Randvoorwaarden tesamen met de doelfunktie max(620x
1
+520x

2
+720x

3
+620x -576) 

vormen een lineair programmeringsprobleem en is gemäkkeliJk op te losien. 
De oplossing luidt : 

xl = 7,4 acre (traktor, geen bestrijdingsmiddel) 

x2 58,3 acre (traktor, be stri j di ngsmi dde 1) 

x3 = 9,3 acre (osse-ploeg, geen bestrijdingsmiddel) 

x4 = 0 acre (osseploeg, bestrijdingsmiddel) 

Bij het uitrekenen kan men ook nog andere 'gegevens' verkrijgen. ·Er blijft 
bijvoorbeeld in de oplossing nogal wat traktorti jd over; er blijft ook, zij 
het veel minder, osse-ploegtijd over. De beschikbare arbeid wordt echter 
volledig gebruikt. Dit geeft wel te denken over de eerste aanname, namelijk 
dat elke familie zich gedraagt als een gemiddelde familie van vijf personen. 
Het model geeft duidelijk aan dat een familie met bijvoorbeeld zes personen 
deze extra arbeidskracht goed zal kunnen gebruiken en dus een andere 'beste' 
oplossing zal vinden. Een familie met vier personen zal de in het model voor
gestelde oplossing niet kunnen volgen, men komt dan arbeidskracht te kort, of 
deze vier leden zullen harder moeten werken dan in dit model werd aangenomen. 

Zoals gezegd dient de case-study voornamelijk als studiemateriaal, het model 
moest dus eenvoudig zijn. De vergaande aannames zijn hier het middel voor. 
Volgens Schweigman is het trouwens sowieso aan te bevelen om zo eenvoudig 
mogelijk te beginnen en "pas wanneer een vereenvoudigde situatie, waarbij 
vereenvoudigende aannamen gedaan worden, goed doordacht is, is het zinvol 
om de uitbreiding naar meer gekompliceerde situaties te maken. Het is dan 
mogelijk om te beoordelen waarom het nodig is om een uitbreiding van het 
model te maken en waaraan het eerst aandacht moet worden geschonken."(Schw2,p.15) 

Model niet zomaar een weergave van de werkelijkheid 

Het model dat zojuist besproken is, was gebonden aan de voorwaarde een instruk
tief voorbeeld te zijn voor studenten aan de Universiteit van Dar es Salaam. 
Daarom werden vergaande aannames gedaan om geen al te complex model te krijgen. 
Wat we hiermee willen zeggen is dat het doel, het belang waaronder een model 
wordt opgesteld een belangrijke invloed heeft op het model zelf. Wij gaan nog 
verder, een model wordt opgesteld binnen een bepaalde visie op de werkelijkheid 
en is daar slechts een afgeleide van. In de case-studie wordt bijvoorbeeld niet 
alleen het belang van de bevolking aangegeven maar ook het mogelijke belang van 
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de regering. De bevolking wil een zo groot mogelijk netto-inkomen, de regering 
wil vanwege de belastingopbrengst een zo groot mogelijke oogst. 
Met dezelfde aannames en gegevens geven deze twee belangen geheel verschillende 
doelfunkties namelijk 

bevolking 

regering 

max(620x
1 

+ 520x
2 

+ 720x
3 

+ 620x
4 

- 576) 

max(900(x
1 

+ x
2 

+ x
3 

+ x
4

)) 

De laatste doelfunktie geeft tezamen met dezelfde randvoorwaarden niet alleen 
een ander model maar logischerwijs ook geheel andere oplossingen, oplossingen 
die dus duidelijk niet in het belang van de bevolking hoeven te zijn. Andere 
belangen geven andere doelfunkties en daarom andere modellen. 

We beschouwen nu dezelfde situatie als geschetst is in de case-study. De model
bouwer is nu echter een enorme fan van coöperaties. Zijn belang is hetzelfde als 
dat van G.C.N,Sibuti, namelijk het netto-inkooon van de bevolking zo groot moge
lijk laten worden. Toch zal deze oot een geheel ander model van dezelfde werke
lijkheid te voorschijn komen. Hierin zal niet één familie voorkomen, maar bij
voorbeeld het hele dorp tezamen. Ook het kopen van een traktor, het totaal aan
tal esse-ploegen, het aantal trakteren dat men moet huren en wanneer, zal nu 
een rol gaan spelen. Het aantal variabelen zou bijvoorbeeld uitgebreid kunnen 
worden met os= aantal esse-ploegen of trl = aantal trakteren huren en tr2 = 
aantal trakteren kopen. Het model wordt anders omdat de modelbouwer heel andere 
mogelijkheden onderzoekt om de werkelijkheid te beschrijven. 
Wanneer de modelbouwer veel waarde hecht aan behoud van het milieu zou deze weer 
met hetzelfde belang voor ogen tot een geheel ander model kunnen komen. Deze zou 
bijvoorbeeld een extra negatieve faktor aan het gebruik van bestrijdingsmiddelen 
en traktor kunnen toevoegen. 
Het i s niet moeilijk vele andere voorbeelden te bedenken om dezelfde werkelijk
heid in een ander model weer te geven wanneer men alleen hetzelfde belang, te 
weten dat van de aroo bevolking wil behartigen. Naargelang men bepaalde aspekten 
belangrijker vindt of andere mogelijkheden wil onderzoeken zullen daar andere 
modellen uit voortvloeien. 

Samenvattend, een model geeft de visie op de werkelijkheid weer maar nooit de 
werkelijkheid zelf. Deze conclusie loopt al enigszins vooruit op paragraaf 2.2. 
Het voorbeeld was echter een ideale mogelijkheid om bovenstaande stelling te 
illustreren. 
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2 . 2 . BEPE RKINGEN · ~N · VOOm-;',AA~N Y90!{ MODE L EN MODELGEBRUIK 

Andere mode llen,omdat men andere doelen voor o gen heeft.Andere modellen 
omdat men andere mogelijkheden wi l onderzoeken of a nde re aspecten belang 
rij k vindt.Andere mode l len omdat men op een andere school gezeten heeft, 
andere politieke i deeën erop na houdt,veel waarde hecht aan behoud milieu 
of aangepaste technologie,niet te veel ineens wil veranderen en ga zo maar 
door.Mo dellen voor onderwijs , mode ll en voor eigen inzicht,voor overreding 
of voor belangrijke beslissingen . Planningmodellen om de werkelijkheid 
te v erander en ,andere modellen om de wer kelijkheid te beschrijven . 

Mode l len beschrijven een visie op de werkelijkheid , of een visie op hoe die 
werkelij kheid kan veranderen,of een gewenste werkelijkheid. In wezen maakt 
dit voor ons geen verschil en zeker niet met betrekking tot de inhoud van 
dit hoo fdstuk . Modell en beschrijven een vis ie of dat nu een toekomstvisie 
of een and ere is, maakt niet uit . We zulle n in de rest van dit hoofdstuk 
dan ook steeds praten over visie op de werkelijkhe id waa rmee we dan tevens 
ook bedoelen vi sies op hoe de werkelijkheid te veranderen is of hoe de 
werkelijkhe id zou moeten zijn . 

Model len een weergave van een visie op de werkelijkheid 

Modellen , wiskundige modellen ogen objectief en worden ook vaak - steeds 
vaker lijkt wel - als zodanig beschouwd .Het tegendeel is echter waa r ,in 
paragraaf 2 . 1 zagen we al dat het mogelijk is de kant van de arme bevolki~ ? 
te kiezen maar tevens dat het mogelijk is de kant (heel andere kant) van de 
regering te kiezen . Deze standpunten geven een heel verschillend model 
van één en dezelfde werkelijkheiè.De ' subjectiviteit ' van modellen is niet 
persé e e n nade el, het is immers mogelijk om juist die belangen te be harti ge n 
van die groep mensen die men zelf wil . Dat dit in de praktijk e rop neerkomt 
dat alleen grote organisaties en regeringen van modellen gebruik maken 
heeft g een wiskundige maar financiële of mogelijk politieke redenen. 

Modell en zijn een weergave van een visie op de werkeli jkheid . We kunnen nu 
nog be ter stell en : model len zijn hoogstens een weergave van een visie op de 
werkeli jkheid. Dat modellen zeer goede , adequate neers lag e n van een v isie 
kunn en zijn zien we bijvoorbeeld bij de Wereldbank en het I.M . F . . Dit valt 
af t e l eiden uit het enorme belang dat deze instanties aan hun economi sche 
planningsmodellen hecht en . Het feit dat bijna alle beslissingen direct wo r den 
a fgeleid ui t een voor die situatie opgesteld mode l . 

Hoe werkt dat nu bij het I.M .F . en de Wereldbank? De visie van de Wereldba nk 
wordt in een algemeen economisch model weergegeven . Voor e lk individueel 
geval wordt een detai l model afgeleid dat aan he t land ( Brazi lië , Marokko, 
Pe r u e tc. )wor dt opgelegd . Er is sprake van een zeer goede communicatie tussen 
opdrachtgever en mode lbouwer - beide werken immers in dezelfde organisatie -
maar zeker niet van inspraak van de betrokken lande n ov e r de i n tern opgestelde 
modellen . De uitgewerkte planningmodell en worden hen dus o ngeveer opgedrongen. 
In concreto wil dit zeggen dat ze gedwongen worden , wi llen ze althans voor 
een lening in aanmerking komen deze modellen te aanvaarden als de juiste 
weergave van de enig jui s te visie . De regering van het ontwikkelingsland 
me t voorop de minister van Economische Zaken , wordt daarmee gedwongen toe te 
tr eden tot de gebruikersgroep. Dat wil zeggen, ze wordt gedwongen yebruik 
te maken van dat en e model.In d e ze zin we r ken modellen als instrument voor 
het oplegge n van bepaalde e conomi sc he/social e maatregelen . 
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z o a l s in hoofdstuk 1 a l geconstatP.erd: waarschijnl i jk eerder een prob l eem 
e rbi j v oo r de o ntwikkel i ngsl a nden . De mo de l len dienen a ls ondersteuning 
van een b ep aa lde visie .In dit geval de v i sie van de Wereldbank of het I,M,F. 
Een v reemdsoortige o ndersteuning omdat in feite modellen nooit een visie 
kunnen ondersteunen omda t ze al van begin af aan binnen d eze lfde visie z i jn 
ontwikk e l d . Hoogstens kan h e t aantonen dat er g een ' logische ' t egenstri jdig
heden in die visi e voorkomen.Toch wordt met d e modellen omgegaan alsof 
ze de werkelijkheid of in iede r geval de be langri jkste factoren van de 
werkelijkhe id - wat deze ook mogen zijn-we e r geven . 

Dit laa tste geeft aan waarom waarschijnli jk de kr iti ek op allerhande 
economische mode llen - en niet alleen die modellen- zich vooral beperkt tot 
kritiek op het model zelf . Men vraagt zich dan af of met de bekende 
Operations Res earch techn i eken de werkelijkheid ni e t bete r k an worden 
we ergegeven . Dit is met wat we nu weten op zichzelf al een oneigenlij ke 
vraag.Wanneer een model een weergave van een vi s i e op de werkelij kheid is , 
kan men zich hoogstens afvragen of die v i sie niet beter kan worden wee r 
gegeven .Natuu r l ijk i s dit i e twat overdr even en is het met en i ge ' objectiv i 
t eit' wel in enige mate mogelijk een model of facetten van een model te 
toetse n a a n de r ealiteit . Een vakgebied als statistiek levert hier bij v oo r 
bee ld uitgebreide mogel ijkheden voor.Zeker zo lang I . M.F . en Wereldbank of 
andere instantie s pretender en met hun modellen de wer kelijkheid weer te 
g even , is het zeker zinvol deze moàellen te toetsen aan de r ealiteit . De 
werkelijke kr i tiek echter zou zich volgens ons moeten afspel en op het 
n iveau van d e visie . Nemen we weer de modellen van he t l.M . F . da n kan men 
z e ker ste llen àat deze modellen de visie goed weer geven .De modell en zi jn 
dus goed.Kri tiek kan men enke l hebben op d e visie van in dit geval het 
l. M.F . 

Modellen d;,,Jingen in een bepaalde richting 

Een model is dus slechts in zoverre aan de realiteit g e bonden als de visie 
erop da t is.Wij willen da armee niet zeggen dat mode ll en geen enkele 
betrokkenheid hebben op de werkelijkhe id maar dat modellen niet zomaar 
zonder meer een weer gave zijn van de werkelijkheid . Dit brengt ons op een 
ander aspect van modellen . Modellen z ijn formele weergaven van visies op 
de werk e lijkheid.Een f o r mele weergave verheldert de visie ,maakt samenhangen 
zic h t b aar.Daar om is mode l bouwen verhelde r end ,men wordt namel ijk gedwongen 
(aspect en van ) een v i s i e expli ciet te ma ken . Di t kan oo k bepaal de tegen 
strijdighede n in d e visie duidelijk maken en dus invloed uitoefenen op de 
vi sie z e lf.Tevens vormt dit een verklaring voor de macht van wiskundige 
mod e llen, e n zeker planningmodellen,het bloot l eggen van samenhan gen maakt 
het mogelijk te sturen en te beheersen . Daa rom vormen de planningmodel l en 
van he t l.M . F. en d e Werel dbank z o ' n krachtig beleids instrument.Ten eerste 
omdat ze de visie van I4M, F . en Wereldbank goed weergeven, ten tweede omdat 
modellen een z eer goed handvat vormen om t e besturen en te behee rsen . 



- 10 -

Een formele weergave maakt samenhangen duidelijk,verheldert de visie maar is 
tegelijkertijd ook een heel bijzondere afgeleide van een visie.Prof.Schweig
man drukte dit alsvolgt uit: "wiskundige modellen dwingen al heel erg in 
een bepaalde richting 0 (Schw2,p.7). 
Welke richting precies is niet zo eenvoudig weer te geven,Schweigman zegt 
hierover: "De meeste belangrijke problemen zijn niet alleen technisch of 
ekonomisch van aard,maar hebben ook een sociale of politieke dimensie.Operations 
a!search zal bij zulke problemen slechts een bescheiden rol spelen" 
(Schw2,p.8). In para gr aaf 3.1 zullen we zien dat het veelal ontbreken van 
sociale en/of politieke factoren voor veel auteurs een belangrijk punt 
van kritiek is op het gebruik van modellen,Ackoff zegt hie bijvoorbeeld 
over: "aesthetic as well as ethical values should be incorporated into our 
theories of decision making" (Ack 1,p. 99) • We raken hiermee eigenlijk bui ten 
de grenzen van dit hoofdstuk. 

Eerst nog het volgende: 
Mathematiseren van een visie is het quantificeerbaar maken van(aspecten 
van) die visie.Deze 'aanpak' omvat bijvoorbeeld het maken van aannames/voor
onderstellingen,het verkrijgen van (statistische) data om tot een zogenaamd 
mathematiseerbaar 'plaatje' te komen.Vervolgens moeten parameters worden 
gedefinieerd en worden samenhangen met behulp van de parameters in wiskundige 
structuren ondergebracht.De volgende stap bestaat uit het weglaten van de 
betekenis van de parameters zodat de feitelijke wiskunde -het rekenen- kan 
beginnen.Het heeft geen zin verder op de werkelijke inhoud van deze 'aanpak' 
in te gaan ,het zij alleen aangegeven dat deze 'aanpak' een op zichzelf zeer 
bijzondere manier is om een visie op papier te krijgen . 

Wü11neer we er weer de citaten van Ackoff en Schweigman bijhalen dan kunnen 
we inzien dat we het gevaar liepen te verzanden in de vraag welke factoren wel 
of niet quantificeerbaar zijn of zullen zijn.Deze vraag is in deze paragraaf 
niet essentieel.Het gaat erom aan te geven dat het mathematiseren van een 
visie een speciale 'aanpak' is waardoor een model dus een speciale weergave 
van een visie wordt. 

Prof.Peremans sprak in 1961 op een congres in Amsterdam al over de 'keerzijde 
van het doordringen van mathematische methoden in andere wetenschappen'. 
Volgens hem is voorwaarde voor het toepassen van wiskunde: "dat er regelmatig
heden zijn die zich in vaste regels laten uitdrukken". (Per,p.6) 
We kunnen hiermee twee kanten uit wat betreft de toekomst van Operations 
Research (zijnde een onderdeel van de wiskunde), Ofwel Operations Research 
zal in zijn toepassingen verschillende aspecten van een probleem nooit kunnen 
beschouwen,namelijk die aspecten die zich niet in vaste regels laten uit
drukken.Ofwel Operations Research zal zijn 'grenzen' uitbreiden doordat steeds 
meer aspecten in vas te regels kunnen worden uitgedrukt en daarmee bedoelen 
we niet die aspecten welke blijken toch aan vaste regels te voldoen maar 
die aspecten welke ,gedwongen of niet,langzamerhand aan vaste regels gaan 
voldoen.Nogmaals,de vraag welke aspecten dit dan zijn gaan we hier uitdrukke
lijk uit de weg,we kunnen er immers geen regelrecht antwoord op geven. 
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Wanneer we zojuist schreven dat de modellen welke het I.M.F. en de Wereld
bank gebruiken hun visie(s) goed weergeven dan kan dit alleen tot de con
clusie leiden dat die aspecten welke niet aan vaste regels voldoen - en tot 
op heden zijn dat vooral politieke en sociale factoren (Schweigman) -, deze 
aspecten geen deel uitmaken van de visie van de Wereldbank en het I.M.F. 

De 'aanpak' -het mathematiseren-zal tevens belangrijke gevolgen hebben voor 
de wetenschapper zelf .Prof .Peremans zei in diezelfde rede hierover: "mathe
matisering of formalisering,zoals men ook wel zegt,der wetenschap zelf schept 
voor de beoefenaar dezer wetenschap wel eens een door hem als onaangenaam 
gevoelde verandering.Hij voelt een zekere verkilling,robotisering:het contact 
tussen wetenschap en beoefenaar als mens wordt losser.De intu!tie, "de natte 
vinger" van_ de mens gaa~ '?0rloren in het da~g_jks_ cog_t.9-ct met de m~~e~ie" 
(Per,p.7). Dat dit niet alleen geldt voor de wetenschapper maar op den duur 
voor de gehele betrokken samenleving spreekt haast vanzelf. We komen hier 
dadelijk nog op terug. 

we kunnen concluderen dat het mathematiseren, het planmatig denken, wel een 
zeer bijzondere benadering is van een visie op de werkelijkheid. Hopelijk is 
ook een idee gegeven over de inhoud/richting van die benadering. 

Het zij nog opgemerkt dat het niet gaat om een eenduidige benadering. Het is 
in principe goed mogelijk dat voor eensluidende visies - voorzover die er 
bestaan - geheel verschillende modellen ontwikkeld kunnen worden en evenzeer 
dat voor verschillende visies door het speciale proces van modelbouwen een
zelfde model te voorschijn komt. 

Modellen en houding ten opzichte van de werkeli j kheid 

Als een model nu zo'n zeer speciale weergave is van een visie op de werke
lijkheid,is het dan terecht dat men ze vaak een zeer grote rol in beleids
beslissingen toekent?Zeker als het gaat om te besturen en te beheersen is 
modelleren een effectieve aanpak,echter wanneer je op iets anders -niet 
persé op die manier van doen-uitbent,dan is dat nog -maar de vraag.Aan de 
andere kant vormen modellen en vormt het planmatig denken,het schematisch 
denken een zeer wezenlijk onderdeel van onze westerse maatschappij en een 
belangrijke motor van onze welvaart.Sterker nog ,zij bepalen in hoge mate 
de wetenschappelijke en technologische vooruitgang van het Westen.In 
hoofdstuk 4 wordt hier nog uitgebreid op ingegaan. 

Eenzelfde rol zouden modellen bij de ontwikkeling van de arme landen moeten 
kunnen vervullen.Gebrek aan creativiteit of realisme?Zeker is dat tot op 
heden nog geen grote successen zijn geboekt met behulp van Operations 
Research technieken in ontwikkelingslanden,zeker niet voor de arme bevolking. 
In onze tocht langs vele auteurs wordt het slechte onderwijs,het gebrek 
aan kader als voornaamste oorzaak genoemd.Pas wanneer onderwijs op voldoende 
hoog niveau gerealiseerd is en er voldoende kader aanwezig is is het mogelijk 
dat daadwerkelijk gebruik van modellen op allerlei gebied vruchtbaar zal 
blijken.Belangrijk daarbij is dat de hele samenleving deze aanpak enigzins 
begrijpt,er vertrouwd mee raakt omdat anders acceptatie van deze manier van 
werken zal ui tb lijven. 
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Wij zien in deze manier van denken een gevaarlijke tendens: zoals eigenlijk 
altijd wordt het Westen, de westerse manier van doen, van denken, weer eens 
als voorbeeld gesteld van hoe het moet. Wanneer we echter naar ons eigen Westen 
kijken, zien we dat via onderwijs en de steeds wetenschappelijkere benadering 
van onze produktiemaatschappij het model steeds meer invloed krijgt en ook 
resultaten oplevert in de vorm van een grotere beheersbaarheid, grotere omzet 
etcetera. Deze 'spiraal' heeft ook negatieve kanten en er beginnen in het 
Westen zelf steeds sterker geluiden door te klinken die deze ontwikkeling een 
halt willen toeroepen. Hoofdstuk 4 zal gaan over de invloed van modelleren en 
het planmatig denken in een samenleving op die samenleving. Om al enigzins een 
idee te geven waar we op doelen nog een citaat van Peremans: "er moeten regel
matigheden zijn voor het toepassen van wiskunde" (Per,p.6). Welnu, wanneer mo
dellen steeds meer gebruikt worden, schema's steeds strenger gehanteerd worden 
- vooral ook omdat deze manier van doen resultaten afwerpt en daarom waarschijn
lijk zo gemakkelijk geaccepteerd wordt - moeten we concluderen dat we ons steeds 
meer gedragen volgens vaste regels en wetmatigheden. Consequenties dus voor het 
gedrag van ieder individu in die samenleving. Het modelleren, het planmatig 
denken leidt tot een andere houding ten opzichte van de werkelijkheid; we komen 
hier nog op terug. 

Samenvatting: modeZZen 

Terugblikkend kunnen we 3 niveaux van kritiek op modellen onderscheiden: 

-1- MODEL FOUT 

Formaliseren is misgegaan, andere parameters dan men voor ogen had bijvoor
beeld door gebrekkige wiskunde. 

- Visie/model niet werkelijkheidsgetrouw• Denk aan de kloof tussen de theoretici 
op het gebied van de Operations Research en de practici die voor het werke
lijke probleem een oplossing moeten vinden. De prachtige modellen, uitgedok-
terd in de ivoren torens van de universiteiten passen niet op de praktijk.(Par.3.1) 

-2- MODEL ONGEWENST 

Dat wil zeggen, .••••.•• oneens met de visie op de werkelijkheid van de model
bouwer/opdrachtgever. Op dit niveau zou zich de kritiek op het I.M.F . en Wereld
bank vooral moeten ophouden. Het gaat hier om modellen die een bepaalde visie 
goed weergeven maar in 'onze ogen'toch ongewenst zijn. Andere belangen dan die 
van de bevolking in een ontwikkelingsland of andere ideeën over de ontwikkeling 
van de bevolking in een ontwikkelingsland spelen dan een rol. (Par.3.2) 

-3- MODELLEREN FOUT 

Fout in het algemeen, omdat de speciale houding die het modelleren vereist niet 
alleen een visie verheldert, een probleem kan oplossen, maar tevens ook een heel 
ander houding ten opzichte van de werkelijkheid is. Een houding die diep kan in
grijpen in bestaande culturen. Zoals gezegd komen we hier in hoofdstuk 4 op terug. 
In dit hoofdstuk is echter ook nog een soort van tussenstadium aan de orde geko
men. Modellen zijn nu nog ongewenst of modelleren is nog niet de bedoeling. 
Eerst moet er onderwijs en kader gerealiseerd worden voordat problemen daadwer
kelijk met behulp van Operations Research kunnen worden opgelost. Ook dit komt 
aan de orde en wel in paragraaf 3.3. 
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Modelgebruik 

Hoe is nu de gang van zaken wanneer een model feitelijk in een beleids
beslissing geplaatst wordt? Omdat tot nog toe bepaalde aspekten van de 
opdrachtgever (nog) niet in het model hoeven te zitten, zal in het al
gemeen een model naast de verhelderende funktie, zoals we die al gezien 
hebben, vooral een adviserende funktie hebben. Om deze funktie goed uit 
te voeren is het nodig dat in eerste instantie de opdrachtgever en de 
modelbouwer een afspraak maken om in de formele termen van het model 
de werkelijkheid te beschouwen. In tweede instantie moet die afspraak 
gelden binnen de gebruikersgroep(de opdrachtgever behoort tot die gebrui
kersgroep). Dit is wat wij model-gebruik noemen. Impliciet betekent deze 
afspraak dat verschil in visie wordt uitgeschakeld (gedurende het 'model
gebruik '), dit wordt gegarandeerd door de ondubbelzinnige terminologie 
van het model. Vergelijk dit maar met een groeimodel bijvoorbeeld als 
volgt: C:= privéconsumptie, K:= hoeveelheid kapitaalgoederen, Y:= BNP, 
met de groei-relaties Y=t+c. De diskussie gaat dan over het verminderen 
van C ten bate van een stijging in de kapitaalgoederengroei (t). Het gaat 
er hier dan niet meer om of men het met die aanwezige relaties eens is. 
We zien naar aanleiding van de gang van zaken bij de Wereldbank dat bij 
het funktioneren ruwweg drie groepen te onderscheiden zijn , namelijk 
modelbouwers, gebruikers en betrokkenen (degenen wier handelingen als 
parameter in het model vóórkomen, de gemodelleerden). 

Om modelgebruik zinvol te laten zijn moet aan twee eisen worden voldaan. 
Ten eerste moet de gebruikersgroep zich aan de afspraak houden, dat wil 
zeggen het model gebruiken . Houdt een gebruiker zich niet aan de afspraak 
en gebruikt hij het model niet, dan kan deze gedwongen worden zich aan 
de afspraak te houden. We grijpen terug op het voorbeeld van de Wereld
bank. De modellen zijn intern opgesteld. Het ontwikkelingsland heeft 
vrijwel geen invloed op het uiteindelijke model dat de Wereldbank toe
past. Wil de minister van ekonomische zaken van het ontwikkelingsland een 
lening voor zijn land bemachtigen, dan zal hij de diskussie met deze bank 
op grond van het door haar opgestelde model moeten aangaan. Hij wordt dus 
in feite gedwongen tot het toetreden tot de gebruikersgroep. Een oplos
sing is dan snel gevonden; een oplossing die past in de visie van de 
Wereldbank. De minister moet hier met zijn regering dan maar vrede mee 
hebben ..... Indien men ook werkelijk de gewenste resultaten wil boeken die 
het model aangeeft, dan zal men moeten proberen de realiteit voor zover 
mogelijk te laten lijken op het model. We komen hier op de tweede voor
waarde voor een zinvol modelgebruik. De betrokkenen moeten zich aan het 
model houden, dit wil zeggen handelen volgens de aannames van het model. 
Voor de minister van ekonomische zaken betekent dit dat de bevolking zich 
moet gedragen zoals in het model is beschreven. Wanneer dit niet goed
schiks gaat dan kan dit door middel van strenge maatregelen , wetten of 
zelfs onderdrukking. Voorbeeld hiervan is de Assoeandam in Egypte; door 
deze bouw moest een groot gedeelte van de bevolking verhuize n. 

---·--

Modelgebruik is dus geen vrijblijvende methode om beslissingen voor te bereiden. 
Wil modelgebruik 'succesvol' zijn dan is een geheel andere houding ten opzichte 
van de werkelijkheid nodig, zowel voor betrokkenen als gebruikers. 
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HOOFDSTUK 3 

KNELPUNTEN BIJ MODELGEBRUIK 

3.0 INLEIDING 

Hiervóór, in de inleiding op deze skriptie, is al aangegeven dat de gedachte 
dat Operational Research juist voor ontwikkelingslanden van belang. zou zijn 
ons heeft gemotiveerd tot de keuze van het thema "De funk.tie van wiskundige 
modellen bij beleidsbeslissingen in ontwikkelingslanden". Deze gedachte. heb
ben we teruggevonden bij Wu: "The developing countries must be able to 
approach development problems with a sense of urgency required for solving 
emergency problems and crises. To create administrative capabilities 
commensurate with requirements, developing countries must be able, ·arnong 
other things, to use modern management techniques more effectively than is 
the case in the industrially advanced countries" (Wu, p.5). Je zou dus naar 
voren kunnen brengen: "hoe groter de afstand tussen de ontwikkelde l anden 
en ontwikkelingslanden is, hoe groter de intensiteit moet zijn waarmee een 
wetenschappelijke methode om beslissingen die betrekking hebben op het ge
bruik van schaarse hulpbronnen te optimaliseren wordt toegepast". Dit is een 
argument vóór - zelfs een ekstra boven het westen - toepassing van 
Operational Research in ontwikkelingslanden. In de praktijk blijkt deze toe
passing niet zo snel te ·verlopen, zeker ook niet soepel. Overigens is het 
nog maar de vraag of Wu gelijk heeft met zijn uitspraak over noodzaak van 
het gebruik van Operational Research in ontwikkelingslanden. In het volgende 
willen we schetsen hoe een aantal auteurs .: Ackoff, Griffin en Enos, Sagasti, 
Schweigman, Vidal en Wu de knelpunten van het gebruik van wiskundige model
len bij beleidsbeslissingen zien, met name in ontwikkelingslanden. Wij zul
len ook ónze visie hierin ventileren, vooruitlopend op het volgend hoofdstuk . 

3 • 1 KNELPUNT 1 HET MODEL IS Four OF PAST NIET 

3. 1. a Wetenschap (het model is fout) 

Eén van de mensen die aanvankelijk (1957) de Operational Research als hulp 
voor ontwikkelingslanden een gouden toekomst voorspelde is Ackoff "I feel 
strongly that we should try to apply OR in planning the development of under
developed nations. It seem.s to me that there is hardly anything OR as a 
profession could do which would contribute more to the possibility of inter
national peace and prosperi ty" (Ack2,p. 4 ) • Misschien heeft de succesvolle 
toepassing van OR in wo II Atkoff het idee van deze vredestaak van OR inge
geven, zeker is dat hij inmiddels enigszins sceptisch ten. aanzien van de rol 
van OR is geworden. Dit blijkt uit een artikel van latere datum (1972), dat 
nog niet eens specifiek op ontwikkelingslanden is gericht . Het artikel heet 
"The Future of Operational Research is Past". Ackoff grapt hierin (Ack1 ,p.98) 
"The life of solutions to many critica!, social and organizational problems is 
shorter than the time required to find them". Daarna gaat hij in op technische 
aspekten die Operations Researcq mist en pleit hij voor een nieuwe aanpak; die 
noemt hij 'decision making systems'. Deze zou uitstekend passen in de kontekst 
van een ontwikkelingsland. Streeten noemt immers (Str,p.p.52-70) de situatie 
daar instabieler. Ackoff eveneens. Hij stelt namelijk verder : "The atructun 
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and parameters of problematic situations continuously change, particularly 
in turbulent environments." (Ack 1, p. 98) 
Verder : "there is a greater need for decision-making systems that can learn 
and adapt quickly in rapidly changing situations than there is for systems 
that produce optima! solutions that deteriorate with change. Most Operational 
Researchers have failed to respond to this need." 
Een wetenschappelijke ontwikkeling zoals hier wordt voorgesteld, zou niet 
slechts het westen, maar vooral juist de ontwikkelingslanden ten goede komen; 
aangenomen dat de situatie daar inderdaad instabieler is en voortdurend meer 
verandert dan in het westen (noorden). 

Aan dit probleem nauw verwant is de onderwaardering van allerlei sociale en 
politieke aspekten. Vrijwel alle door ons bestudeerde auteurs brengen dit 
aan de orde. Een oorzaak van deze onderwaardering zou kunnen liggen in de 
slechte kwantificeerbaarheid van dergelijke sociale en politieke aspekten. 
Vooral Vidal en Sagasti stellen vooral bovendien nog dat juist in ontwikkelings
landen deze aspekten zwaar meetellen. Sagasti (Sagl .p.129) : "the social 
science content of operations activities in underdeveloped should be very high" 
en Ackoff (Ackl,p.103) "account should be taken of aesthetic values - stylistic 
preferences and progress towards ideals - because they are relevant to the 
quali ty of li fe" • 
Streeten stelt óók dat faktoren soms ten onrechte niet worden beschouwd. 
Bovendien.worden volgens hem faktoren vaak, ten onrechte, wél beschouwd of, 
als ware het één faktor, ten onrechte samengenomen. Kritiek heeft hij boven
dien op het analyseren van slechts één faktor en deze te zien als bron van 
alle welvaart of geluk: land, bevolkingsgroei, onderwijs. (Str,p.p.54-55) 

Een derde (klassiek) argument om fouten in modellen te verklaren is het gebrek 
aan beschikbare gegevens en informatie die de rol van parameters in een model 
moet(en) spelen. Dit zou óók weer des te meer moeten gelden voor de ontwikke
lingslanden. De meeste OR-ers zijn het er wel over eens dat dit probleem niet 
moeilijk te overwinnen is. Sagasti (Sagl,p.130) : "The lack of statistical 
data that would render operation research roedels operative should not represent, 
by itself, a serieus limitation to operations researchers", bovendien : "It is 
also the case that OR roedels cao be used in order to determine which data are 
relevant or important in a given situation." (Sagl ,p.131) 
Ook Schweigman ziet dit zo : "By setting up the formulation we will find out 
what type of information and statistica! data we need". (zie voorbeeld in 
appendix : Schwl,p.63) 

Een vierde probleem betreft de kompleksheid van een model. Enkele auteurs 
stellen dat in ontwikkelingslanden de problemen komplekser zijn, dus dat 
ook navenant kompleksere modellen moeten worden gebruikt. Volgens wu 
(Wu, p.5-6): "· the development problems of such (=developing) countries are 
complicated and difficult and they should have effective problem-solving 
techniques which are no less complex as the problems being tackled". Het 
heeft volgens Sagasti geen zin om OR-benaderingen en -technieken te simpli
ficeren met de bedoeling ze binnen het bereik van personen met weinig OR
kennis te brengen (= lager kader in ontwikkelingslanden, lees hierover in 
paragraaf 3.3) .Pogingen in die r i chting leveren volgens hem modellen en 
resultaten op die in geen verhouding staan tot de problemen die ze proberen 
op te lossen, (een argument vóór deze simplifikatie zou overigens het zojuist 
besproken gebrek aan gegevens zijn) • 
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In deze simplifikatie wordt de oplossing van het knelpunt volgens vele andere 
OR-ers niet geboden. Schweigman bijvoorbeeld pleit voor een aanpak als volgt: 
begin met een zo eenvoudig mogelijk model en breidt dit pas uit wanneer dit 
echt nodig is; dat wil zeggen: als je het hiermee beter kan formuleren. (Schw2,p.15) 
Misschien is het zo dat beide modellen kunnen worden gebruikt afhankelijk van 
de soort problematiek, Een bedrijfsprobleem kan een veel eenvoudiger model op
leveren dan een model van nationale planning. Overigens, is het niet enigszins 
bizar om de problemen van de ontwikkelingslanden per definitie komplexer te 
noemen dan de problemen in pakweg Europa? Het standpunt van Sagasti zou je als 
volgt begrijpelijk kunnen maken: als je modellen die passen op de rijkere landen 
ook probeert te gebruiken voor ontwikkelingslanden, dan doen er zich allerlei 
komplikaties voor; met andere woorden: het model dat je hebt wordt komplexer. 
~a je daarentegen uit van de problematiek van een ontwikkelingsland, dan 
is nog helemaal niet zeker dat je persé een kompleks model krijgt; we 
komen op dit overplaatsen van wiskundig-modél-gebruik in het vervolg nog 
terug. Vidal beweert: "the marginal improve:ments due to more complex mo-
dels are usually negligible compared with t:he savings obtained whi le 
trying to systematize the 'information-decision process' of the system 
in study" en "from our experience in the developed countries we know 
thatmany times the models play a secondarv role". (Vid,p.p.96-97) 

Hier kunnen we al voelen dat de problematiek met betrekking tot de toe
passing van OR in ontwikkelingslanden wel eens verder zou kunnen gaan dan 
'fouten binnen het model'. Dit komt in de volgende paragrafen ter sprake, 
als we het verschil 'theorie-praktijk' en het verschil in visie bespreken; 
visie van beleidsmakers, modelbouwers en gemodelleerden. 

êamenvatting v'an 3. 1"a 

Ten behoeve van een beter funktioneren van een wiskundig model binnen het 
mede oplossen van de problematiek van ontwikkelingslanden zijn er sug
gesties te doen met betrekking tot de data, de variabelen, de formalisatie, 
de opzet en uitvoering van zo'n model: 
- in plaats van het 'statistische'optimaliseren &ouden meer op grote 
instabiliteit en verandering gerichte 'decision-making processes' nodig 
zijn, 
- binnen het model dient meer rekening gehouden te worden met de sociale 
en politieke aspekten (faktoren), 
- een gebrek aan gegevens zou niet onoverkomelijk zijn voor het opzetten 
van een goed funktionerend model, 

. . 

- de uitslag van de discussie 'komplex - eenvoudig' model zou wel eens af 
kunnen hangen van het soort problemen en van de optiek die je hebt bij de 
benadering van en definitie van het probleem. 

Misschien ligt het knelpunt niet in de wetenschap, doch erbuiten. 
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3. l.b Theorie versus Praktijk (het model, past niet) 

Hoewel Operational Research oorspronkelijk puur praktisch was gericht, 
is er gaandeweg een theoretische verdieping ontstaan en wel in die mate 
dat praktische toepassing van Operational Research nû vaak verwaarloosd 
wordt. Praktici die ooit wiskundige modelbouw hadden gebruikt, blijven 
vocrtploeteren met oude technieken en krijgen steeds minder zeggenschap 
in het beleid van organisaties. Naarmate Operational Research een vak op 
zich is geworden, is de binding met andere disciplines verloren gegaan. 
Ackoff (Ack 1, p.p.94-95) beschrijft het aldus in ' The future of Operationa'l 
Re search is Pas t ': "OR came to be identified with the use of mathematical 
models and algorithms rather than the ability to formulate management 
problems, solve them and implement and maintain their solutions in turbulent 
environments. This obsession with techniques, combined with unawareness 
of or indifference to the changing demands being made of managers, had 
three mayor effects on the practice of OR, First,practioners' sought, 
selected and distorted them so that favourite techniques could be applied 
to them. This reduced the usefulness of - OR. Second, : an increasing ·portion 
is done by these who do not identify with the profession. This signifies 
that OR has been equated by managers to mathematical masturbation. Third, 
the original interdisciplinarity of OR has completely changed. OR's 
isolation from ether disciplines was (and is) encouraged by professional 
societies." 

Deze bevindingen van Ackoff z1Jn niet specifiek in de kontekst van een 
ontwikkelingsland gedaan. Sagasti heeft evenwel gekonstateerd dat dit 
probleem - een kloof tussen theorie en praktijk - in het bijzonder voor 
ontwikkelingslanden opgaat. Hij verhaalt van een seminar in Peru dat 
managers moest overtuigen van het idee dat het gebruik van Operational 
Research winstgevend zou zijn. Helaas, velen bleken na afloop niet eens 
begrepen te hebben waar Operational Research nu eigenlijk over ging. 
Het seminar was zeer wiskundig georiënteerd en niet op praktische konkrete 
gevallen gericht. Dit is typerend voor het 'gebruik' van wiskundige model
bouw in ontwikkelingslanden. 
Sagasti ziet voor Peru (en de andere landen van Latijs Amerika) dan ook geen 
mogelijkheid dat u~_versitair onderwijs j.n de nabije toekomst een bijdrage kan 
leveren aan de oplossing van allerlei (praktische ui ter aard) problemen, 
hetgeen overigens in Latijns Amerika gebruikelijk is: een grote afstand 
tussen maatschappij en universiteit. Met betrekking tot de theorie stelt 
Sagasti (Sag 1, p.126) het volgende: "OR programs s hould be characterized 
by a shift away from the technique orientation that prevailed. Operations 
Research courses and programs should become more problemoriented, stressing 
methodol ogical rather than manipulation or computational aspects ·. ". Verder: 
"Moreover the imbalance between the relatively high capability for doing 
werk in the management sciences and the low adsorptHm:. capacity of govern-:-. 
ment and private enterprises appears to be a general characteristic of 
underdeve loped countries." (Sag 1, p. 131) • 

Op mogelijke oorzaken van hier gesignaliseerde zaken zullen we ingaan na 
bespreking van de volgende auteur: Schweigman. Deze onderkent, evenals Ackoff, 
de behoefte aan een goede communicatie en samenwerking tussen theoretici en 
praktici. Dit blijkt uit een rede (Schw3,p.22) waarin hij stelt: "Van een wis
kundig ingenieur mag verwacht worden dat hij of zij een integratie tussen 
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praktische probleemstelling en wiskundige theorie tot stand brengt. Met het 
oog hierop zou de opleiding tot wiskundig ingenieur gericht moeten zijn op 
een multidisciplinaire bestudering van problemen, waarbij o.a. veel aandacht 
aan wiskundige modelbouw en technologische processen moet worden gegeven." 
Dit laatste geldt een ingenieursopleiding in het westen (rede te Delft), 
maar is ongetwijfeld ook naar aanleiding van Schweigman's eigen ervaring 
in een ontwikkelingsland gesteld. Over dit land, Tanzania, stelt hij: "There 
is nei ther lack of people who try to solve practical problems nor of those 
who try to solve mathematical problems, but the combination in one person 
is rare." (Schw 1, p.6). Over de universitei t van Maputo in Tanzania's 
buurland Mozambique: "Het onderwijs op deze universiteit was erg theoretisch 
en er leek voor de problemen van het land nauwelijks enige belangstelling 
te bestaan." (Schw 4, p. 2) . In enkele ontwikkelingslanden staat Operational 
Research op een vrij hoog peil, bijvoorbeeld in India en Vietnam (aldus 
Schweigman) maar: "Toch geldt ook in die landen, dat men nog ver weg is van 
toepassing van operations research op actuele praktische problemen ter 
voorbereiding van beleidsbeslissingen; operations research onderzoek beperkt 
zich daar vaak tot wiskundig onderzoek." (Schw 4,p.2 ) . Ten aanzien van 
ontwikkelingslanden in het algemeen stelt Schweigman: "Weliswaar is het vak 
op veel universiteiten en hogescholen ingevoerd, dit betekent nog niet, dat 
het vak een feitelijk gereedschap is voor ministeries, landbouworganisaties 
en bedrijfsleven van lokale origine."(Schw 4,p . 1) . 

Op de oorzaken van de kloof willen we, vooruitlopend op 'vo~ paragra:fi!n, 
even kort ingaan. Deze kloof {theorie versus praktijk) zou, zo is hiervoor 
beargumenteerd, in de ontwikkelingslanden het diepst zijn. 
Twee hoofdfaktoren die hierin meespelen zijn ons inziens : 
- het koZoniaZe verZeden; in Maputo bijvoorbeeld was het onderwijs op westerse 
leest geschoeid, op het westen gericht ; het waren ook voornamelijk blanken 
die er studeerden (Portugezen) . Eerst na de onafhankelijkheid kon het uni ver,.. 
sitair progranma op de dagelijkse praktijk in eigen land worden gericht, 
- het huidige neokoZoniaZisme; 'hoogstaande' technologie en wetenschap worden 
vaak plompverloren vanuit het westen (noorden) overgeplaatst (universiteiten, 
bedrijven, planning- en ingenieursburo's). In de zogenaamd 'ontwikkelde' 
wereld is OR ontstaan uit behoeften (oorlog- en bedrijfsvoering), én heeft 
er nog een link mee. In de meeste ontwikkelingslanden is zo'n direkte link 
met de praktijk er niet; er is te weinig 'kontakt' tussen theorie en praktijk. 

OR zal zich moeten gaan richten op de noden van de arme landen. Vidal stelt 
nogal cru: "Too much time has been wasted in mathematical niceties, theoretical 
masturbation and computer oriented exercises of wrong formulated problems." 
(Vid, p.160). En hij beweert ook (Vid , p,93): "I firmly believe that these 

extensions (van de methodologie van OR; alleen dan kan OR misschien relevant 
zijn voor onderontwikkelde landen) cannot only be done on theoretical basis. 
It is the interchange between theory and practice, and the cooperation wi th 
related disciplines that will permit us to succeed in its endeavours, This 
will demand a great deal of engagement from the OR-workers. The question we 
have stipulated demands us to search for sui table are as of application. ". 
Vidal gooit het hier voor een groot deel op de geëngageerdheid van de 
operational researcher. Wij willen hier benadrukken , dat ook de visie van 
beleidsbepalers en gemodelleerden een voorname rol hierin spelen. 
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3. 1 • c Reswneriend 

We hebben in deze paragraaf het knelpunt 'het model is fout of past niet' 
besproken. We hebben suggesties gezien, zodat er een goed model zou kunnen 
ontstaan (zie samenvatting par.3.1.a). Qua wetenschap is het dan in orde. 
Het niet passen van een model zouden we ook kunnen ondervangen; we verkrijgen 
dan een betere aansluiting van theorie en praktijk. Echter de problemen 
liggen mogelijkerwijs wat dieper. we zijn hiermee aangeland bij paragraaf 3.2. 
Hierin wordt het knelpunt 'ongewenst'-zijn van een model besproken. Het gaat 
hierbij om de visie van beleidsbepalers (modelgebruikers), modelbouwers, 
gemodelleerden en hun relaties onderling. 

3,2 KNELPUNT 2 HET MOIEL IS ONGEWENST 

Het model beoogt een fout doel, of de implementatie ervan lukt niet. 

3.2.a Inleiding 

We hebben gezien dat een model een belangrijk beleidsinstrument kan zijn. 
Verder zagen we dat een model een bepaalde visie vertegenwoordigt. Nu komt 
de vraag naar voren of een model dat een bepaalde visie weerspiegelt, ook 
werkelijk een goed beleidsinstrument is. Is zo'n model wenselijk? Dat wil 
zeggen: is zo'n model gewenst door de betrokkenen? 

Helaas, maar al te vaak zijn de antwoorden op bovenstaande vragen ontkennend. 
Het model is dan 'ongewenst', ondanks het feit dat het funktioneert. Wij 
willen hier twee soorten 'ongewenst' (van modellen) onderscheiden. Het ene 
soort is het soort modellen waarbij min of meer opzettelijk een ander belang 
wordt gediend dan dat van de arme meerderheid van de bevolking. we spreken 
in dit geval van een 'foute visie' bij de beleidsbepaler. (Elke machthebber 
zal natuurlijk ontkennen dat hij tegen de wil van de arme bevolking in handelt). 
In een 'appendix ' binnen deze paragraaf zullen we een voorbeeld van dergelijk 
' ongewenst'-zijn onder de loupe nemen: de Wereldbank en het Internationaal 
Monetair Fonds. Het tweede (andere) soort 'ongewenst'-zijn van modellen, dat 
we willen onderscheiden, is het soort waarbij bele idsbepalers een ' goede 
visie' hebben en werkelijk het belang van de allerarmsten willen dienen, maar 
e r toch iets misloopt bij de uitvoering van het in het model geplande beleid. 
Om het beleid uiteindelijk toch nog waar te maken, worden er allerlei 
dwangmiddelen tegen de bevolking gebruikt. De zaak loopt in het honderd, geen 
enkel belang (of bij toeval of de strijkstok) wordt gediend. In het eind van 
deze paragraaf zullen we een belangrijke oorzaak van dit 'ongewenst'-zijn 
bespreken: een slechte overdracht van Operational Research vanuit ontwikkelde 
naar ontwikkelingslanden. 

3. 2 .b Behande Zing 

Kenmerkend voor ontwikkelingslanden is dat er sprake is van een gelaagde 
maatschappijstruktuur (we vinden dit o.a. bij Sagasti 2). Enkele lagen staan 
vaak zelfs dichter bij ontwikkelcte landen dan bij andere lagen van het land 
zelf . De belangen van bevolkingsgroepen binnen één 'laag' zijn vaak 
uiteenlopend,de belangen tussen twee lagen liggen vaak ook verschillend. 
Een duidelijk voorbeeld hiervan is India. Het direkte gevolg van dergelijke 
situaties ~s dat de beleidsbepaling nogal controversieel van aard wordt. 
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Een van de sprekers in de CICA-cursus aan de TH-Eindhoven najaar '83, Thissen, 
stelt hierbij terecht : "Direkt gebruik van wiskundige modelstudies ter 
voorbereiding van beleidsbeslissingen heeft minder kans van slagen, naarmate 
de beleidssituatie meer controversieel van aard is .". In ontwikkelingslanden 
hebben de machthebbers - degenen die vaak samen met , soms onder druk van 
enkele buitenlandse 'organisaties' het beleid bepalen - geheel andere 
belangen dan de andere bevolkingsgroepen; uitzonderingen daargelaten . Dit 
vindt zijn oorzaak juist voor een groot deel in die gelaagdheid . Het model 
dient het belang van de machthebbers. Maar soms dient het model dat eigen
belang inderdaad niet en zijn machthebbers werkelijk van zins een 'goed' 
model te hanteren. Veelal ontstaan er in zo'n geval dan toch nog problemen 
bij de implementatie van het model. De onvoldoende interaktie, zoals hier 
boven is p lausibel aemaakt, kan een oorzaak zijn van dit mislopen. 

Brazilië heeft momenteel een regeringsbeleid dat gericht is op de 
industrialisatie van bepaalde sektoren in bepaalde delen van het 
land. De konsekwentie in de praktijk van deze keuze blijkt een 
enorme hongersnood in het (nog) dichtbevolkte noordoosten van het 
land te zijn. Het regeringsbeleid komt neer op het opgeven van een 
groot deel van de bevolking omwille van de kinderen van het andere 
deel. Wat de bedoeling van de beleidsmakers en de funktie van de 
OR die er eventueel bij te pas is gekomen ook mogen zijn, het 
effekt is voor de armen in Noord-Oost-Brazilië ongewenst. 

Vidal stelt (Vid, p.91): "Methods and tools elaborated by 'experts' 
could also be used to oppress people, history has shown that this 
is not difficult to do. Underdeveloped countries need scientists 
and 'experts' with a broader background , that are in condition 
to evaluate critically what is useful or unuseful fora global 
development.". Vidal's boek bevat een overvloed aan soortgelijke 
opmerkingen. Hij vergeet ons inziens toch dat de OR-er niet veel 
meer kan zijn dan een 'handlanger' van de modelgebruiker; de 
beleidsbeslisser. De OR-er zal de visie van de opdrachtgever moeten 
modelleren en heeft meestal in het geheel niet uit te maken 'what is 
useful or unuseful fora global development'. Maar Vidal volhardt 
en kent de OR zelfs een revolutionaire taak toe als volgt: "A lot of 
interesting research work is waiting to be done but this will demand 
the departure of our comfortable position of advisors of political 
leaders so that we start being concerned with the decision process 
itself. The failure to analyze the problem o f underdevelopment along 
this direction has been the main cause of the lack of success of so 
many economists and OR-men. This lack of success will remain 
indifferent whether you use a complex or a simple model, or you 
prefer comprehensive or sectorial planning." (Vid, p.160) . 

Nogmaals, het is ons inziens van belang dat een plan zowel gewenste doelen 
beoogt als dat het de uitvoering van de (gewenste) doelen van het 
plan ook werkelijk bewerkstelligt. Vidal stelt met betrekking 
hiertoe (Vid, p.p.· 94-95) : "The real problem, then, it is not how to 
find the best or near best plan but how to implement any plan that 
seems important for the country and how we know that the 
implementation of this plan will really contribute to the 
development of the country in study (think on the majority of 
people!) . . Same of our experience with multinational organizations 
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might be of much help for these countries when they try to 
elaborate strategies towards the achievement of economie freedorn.". 
Met name stipt Vidal hier de rol van het internationale bedrijfs
leven aan. Misschien dat multinationale ondernemingen die wiskundige 
modellen in hun beleid gebruiken, in rijkere landen werkelijk 
bijdragen aan het menselijk geluk, in veel ontwikkelingslanden 
veroorzaken ze ondanks welke - eventueel goede - voornemens ook, 
veelal ontwrichting en uitbuiting; de machtsverhoudingen worden 
bevestigd. (Vid, p.95): "In what concerns industrial applications, 
there is no doubt that a great deal of experience can be applicable 
to the underdeveloped countries but it is far from being true that 
this automatic transfer will be beneficial, on the contrary in some 
cases it might produce undesirable effects. Hist6ry has shown us 
that what is good for industry in underdeveloped countries is not 
necessarily good for the country as a whole.". 

Het zij vermeld dat het inderdaad juist de multinationale onder
nemingen ziJn, die werkelijk wiskundige modellen toepassen in hun 
beleid, ook in ontwikkelingslanden. Daaraan komen andere bedrijven, 
die van lokale origine nauwelijks toe. We vinden hierover bij 
Schweigman (Schw 4, p.1): "Voor branches van de grote multinationale 
ondernemingen als Chevron, Shell, Unilever, , Philips enz . worden 
planningsmodellen e . d. ontwikkeld in dê_ $tafafdelingen van de 
centrale hoofdkantoren of centrale research instituten in de 
westerse landen." Het behoeft geen betoog dat het belang van de multi
nationale onderneming niet of maar zeer ten dele overeenkomt met 
het belang van het ontwikkelingsland zelf. 

Kenmerkend voor een ontwikkelingsland is dat het wordt gedomineerd. 
(Zie hiervoor Sag 2) . Dit houdt in dat het niet autonoom beslis
singen nemen kan, externe faktoren bepalen de ekonomische, sociale 
en zelfs politieke besli s singen. Dit is te beschouwen als een 
extreme vorm van afhankelijkheid. De wijze waar0p ontwikkelde 
landen domineren wordt steeds aangepast aan de veranderende omstan
digheden. Dit wordt mogelijk gemaakt door internationale of multi
nationale samenwerking tussen de industrielanden. Het is triviaal 
dat modellen ontwikkeld ten bate van dergelijke 'samenwerking ' ten 
koste kan gaan van de armen. Maar, ook al zijn de bedoelingen goed 
en wordt er gepland ten behoeve van die armen dan nog is het maar 
zeer de vraag of een verbetering van hun situatie ook werkelijk zal 
zal worden ge realiseerd. 

Tl lustratie 

We willen nog twee voorbeelden van een oneigenlijke rol die wiskundige 
modellen in het beleid kunnen hebben bespreken. Bij Griffin-Enos vinden 
we (Gri, p.2O4): "Yet each of the 19 countries had a central planning 
office". Dit slaat op de latijns-amerikaanse landen. Deze hielden met 
allerlei bureautjes de schijn op te plannen en hierbij zelfs wiskundige 
modellen te gebruiken. De enige bedoeling was een fayade om buiten
landse leningen te krijgen op te bouwen. Zo zou de chaos in het land 
niet zichtbaar hoeven te worden. Zo werd het buitenland voor de gek 
gehouden. De plannen waren inhoudelijk niet serieus bedoeld, de wiskun-
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dige modellen waren tierelantijnen. Hier komt de machtsverhouding 
tussen rijke en arme landen naar voren. Echter, ook de machtsverhouding 
rijk-arm binnen een land wordt getoond bij Griffin-Enos. "The wealthy 
groups could not be expected voluntarily to tax themselves and the paar 
groups could not mobilize the political resources to force taxation 
upon them. In the absence of a willingness on the part of these who 
desired them, the social goals of the plan could not be achieved", (Gri, 
p.209). Dit slaat op planning in Turkije. Net als in het voorbeeld van 
Latijns-Amerika, geldt ook hier dat het plan niet zo serieus was; dit
maal was het bedoeld om de arme bevolkingsgroep voor de gek te houden. 

We kunnen nu, naar aanleiding van door ons gelezen artikelen over de 
rol van wiskundige modellen in het beleid van nationale planning en 
industriële (internationale) ondernemingen het volgende stellen (Vid, 
p.94): "We cannot blindly accept to improve national plans without 
analysing who has the political and economie power of the country in 
question. Now in what concerns industry the situation is not easier 
because many times these industries are aften under control of foreign 
enterprises whose interests, are not precisely the development of these 
countrie s" . 

Conclusie 

We hebben zojuist bezwaren beschreven ten aanzien van de rol van wis
kundige modellen in het beleid (van gedeeltes) van een land (regerings
modellen) en in het beleid van bepaalde (industrie) sektoren in vele 
landen tegelijk (multinationalç ondernemingen). Bezwaren ten aanzien 
van het gebruik van het wiskundige model in het beleid zijn genoemd. 
De'gelaagdheid' van de maatschappij in de ontwikkelingslanden en de 
dominantie van ontwikkelde landen veroorzaken in de ontwikkelings
landen bij toepassing van wiskundige modellen in het beleid veelal een 
verkeerde uitwerking, enerzijds omdat het modelgebruik slechts voor de 
machtigen wordt aangewend, anderzijds omdat allerlei dwang nodig blijkt 
om het zo goed bedoelde plan te kunnen implementeren. Zie hiervoor ook 
deel 3.2.b van deze paragraaf. 

Mondiale problematiek 

Modellen die we hier niet willen bespreken, althans niet uitvoerig, 
- ze komen in 't kollege en het diktaat al in het bijzonder aan bod -
zijn de wereldioodellen, de toekomstscenario's; de onderzoeken naar de 
belangrijkste ontwikkeling~n die de bewoonbaarheid van de aarde 
beïnvloeden, soms vergezeld van beleidsaanbevelingen om ongewenste 
ontwikkelingen tegen te kunnen gaan. Bekende namen hierin: 'Club van 
Rome', 'Global 2000', 'RIO' en nu onlangs weer een nieuwe naam:'State 
of the world 1984' van het 'Worldwatch Institute'. De problematiek 
krijgt redelijk wat aandacht van de pers, in dit kader is wiskundig 
modelgebruik ook enigszins bekend geworden. Helaas lijkt de interesse 
voor deze mondiale problematiek de laatste jaren tanende, ondanks de 
vele studies die uitkomen, de één met nog schrikbarender konklusies 
dan de ander. Misschien wordt deze teruggang veroorzaakt door de 
huidige zogenaamde crisis die een terugwerping op allerlei eigen 
problemen bewerkstelligt. Hoe het ook zij, ons inziens krijgen de 
grootst dreigende problemen te weinig aandacht in die zin dat ook 
naar daadwerkelijk_e oplossingen wordt gestreefd. 
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Enerzijds zouden wij de'kleinschalige'aanpak van allerlei problemen 
willen propageren, anderzijds willen we erop wijzen, dat bepaalde 
zaken op hoger niveau moeten worden besloten dan het landelijke. 
Dit geldt ten aanzien van de problematiek met betrekking tot het 
milieu, de grondstoffen, de bevolking, de landbouwgronden, de wereld
zeeën, de vrede, etoetera. Tinbergen zegt ten aanzien hiervan: "Ook 
op het gebied van de sociaal-economische politiek heerst een toestand 
die ver verwijderd is van een optimale. Te veel wordt beslist door 
autonome natiestaten. Optimale beslissingen moeten genomen worden op 
voldoende hoog vlak om externe effekten verwaarloosbaar te maken. 
Voor een klein aantal belangrijke vormen van besluiten ligt dat vlak 
hoger dan het nationale." (CICA-cursus, TH-Eindhoven najaar • 83) • 

Zit de kracht van de wereldmodellen in de analyse van een problematiek 
op wereldniveau, met in beschouwing-neming van allerlei interpendenties, 
de zwakte zit 'min de geringe mogelijkheid (bereidheid) om de beleids
aanbevelingen die in dergelijke rapporten worden gesuggeree~d ook 
werkelijk te laten plaatsvinden, De ontwikkelde landen nemen amper 
initiatief tot het inl&veren van wat macht en welvaart, de vele 
diskussie in de VN-organen ten spijt. Door de slechte (machts) verhou
dingen tussen (binnen) ontwikkelingslanden blijven de allerarmsten 
op zijn hoogst net zo arm. Voorlopig zijn zij de dupe. 

In het hierboven geschetste ligt de kern van het ontwikkelingsvraagstuk. 
Wij citeren hierbij Wil Thissen (CICA-cursus, TH-Eindhoven najaar '83): 
"De belangrijkste barrières op weg naar een evenwichtiger welvaarts
verdeling liggen op institutioneel en sociaal-politiek niveau. Kwanti
tatieve modelstudies kunnen aan het overwinnen hiervan slechts een 
bescheiden bijdrage leveren.". 
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INTERMEZZO 

HET INTERNATIONALE MONETAIRE FONDS EN DE WORLD BANK 

A. INLEIDING 

De laatste jaren verschijnen er regelmatig berichten in de krant over ontwik
kelingslanden die onderhandelingen met het IMF voeren teneinde voor een krediet 
in aanmerking te komen. Het zijn bijna zonder uitzondering landen die reeds 
grote schulden hebben aan het buitenland en niet of nauwelijks meer in staat 
zijn zelfs aan hun renteverplichtingen te voldoen. 
Die schulden zijn vooral in de jaren zeventig ontstaan door de nogal onvoor
zichtige, ongecoördineerde kredietverlening door de verschillende commerciële 
banken in de rijke landen, die vanuit de olie-exporterende landen r i jkelijk 
voorzien werden van kapitaal. Inmiddels blijkt de totale schuld van Oosteuropese 
en Derde Wereldlanden te zijn opgelopen tot ruim 800 miljard dollar. 
Een aantal van die landen staan op de rand van een bankroet en dreigen in hun 
val ook particuliere (westerse ) banken mee te nemen. In augustus 1982 werd het 
duidelij k hoe reëel dit risico was, toen Mexico kenbaar maakte, niet meer aan 
zijn buitenlandse verplichtingen te kunnen voldoen. Er is toen een hulpoperatie 
op touw gezet teneinde te voorkomen dat de rentebetalingen te lang uit zouden 
blijven. Hierdoor zouden sommige internationaal opererende banken in de verlies
cijfers kunnen komen met als mogelijk gevolg een internationale financiële crisis. 

Het IMF speelde een centrale rol hierbij, door enerzijds als voorwaarde voor de 
door deze instelling te verstrekken kredieten debiteurlanden te bewegen tot het 
voeren van een bezuinigingsbeleid en anderzijds de crediteurbanken te bewegen 
tot aanvullende kredietverlening aan die landen. 
Ook de World Bank speelt een belangrijke rol bij de kredietverlening aan ont
wikkelingslanden. 

In de volgende twee paragrafen zal nader · ingegaan worden op de verschillen 
tussen het IMF en de World Bank en worden de middelen waaruit zij kunnen putten 
besproken. 

In paragraaf D komt aan de orde welke landen in aanmerking komen voor krediet
verschaffing en onder welke voorwaarden . Nauw hiermee verbonden is de kritiek 
op het funktioneren van beide instellingen , waar in paragraaf E nader op ingegaan 
zal worden. 

B. HET IMF EN ZIJN MIDDELEN 

In 1944 vond in Bretton Woods in New Hampshire de conferentie plaats waarbij 
het Internationale Monetaire Fonds en de World Bank werden opgericht. 
Het weerspiegelde de toenmalige verhoudingen in de wereld, in het bizonder de 
overheersende rol die Amerika in de kapitalistische wereld speelde, en het 
hardnekkig voortbestaan van de koloniale heerschappijen. 
De voornaamste taak van het IMF bestond vooral uit het zo goed mogelijk stabi
liseren van de wisselkoersen . Voorspelbare wisselkoersen bevorderen zowel de 
investeringen als de handel. 
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Sinds de oprichting van het IMF hebben dan ook wezenlijke veranderingen plaats
gevonden in het internationale betalingsverkeer. Vèèr die tijd werd het karakter 
ervan bepaald door nationale maatregelen van de diverse overheden, alsmede door 
de gedragingen van particuliere ondernemingen in de diverse landen. 
In Bretton Woods werden echter regels opgesteld t. a.v. de regeling van het wissel
koerssysteem e n regels ten Qanzien van de plaats van het goud en de nationale 
valuta's in het internationale betalingsverkeer . (Lan, p.p.110,111) 

In eerste instantie krijgt het IMF haar middelen uit stortingen door de lidstaten. 
Dit zijn de quota van de lidstaten in he t IMF die gerelateerd zijn aan de kracht 
van de betrokken economieën. Overigens vormt de huidige quotaverdeling geen kor
rekte afspiegeling meer van de betrokken- economieën. 
Het stemrecht van de leden van het Fonds is vastgelegd door de grootte van hun 
quota's. Dit betekende dat vooral ten tijde van de oprichting van het Fonds de 
Verenigde Staten, samen met Groot Brittanië over meer dan de helft van het totale 
aantal stemmen beschikten en daarmee een wel erg grote vinger in de pap hadden, 
zeker als men daarbij nog de sterke positie van de dollar in ogenschouw nam . 

Om de afhankelijkheid van de dollar enigszins te verminderen, zijn sinds 1967 de 
Bijzondere Trekkingsrechten (Special Drawing Rights, SDR's) ingevoerd. Dit is een 
rekeneenheid die samengesteld is uit DM, Ffr, Yen, pond en dollar . De valuta's 
worden gewogen al naar gelang het belang van de betrokken economie. 
Een SDR is in wezen een doorlopend krediet in het IMF dat de lidstaten onder 
bepaalde voorwaarden kunnen opnemen om de buitenlandse valuta's te krijgen die 
zij nodig hebben om hun betalingstekorten te regelen. 

Het IMF kan verder krediet opnemen bij de rijke lidstaten, de zogenaamde Club 
van Tien (inmiddels elf geworden), en verder kan zij een rechtstreeks beroep 
doen op de kapitaalmarkt. 

C. DE WORLD BANK EN HAAR MIDDELEN 

Uit de bijeenkomst in Bretton Woods in 1944 is ook de International Bank for 
Reconstruction and Development (IBRD), beter bekend als de World Bank, voort
gekomen. Deze bank zou zich vooral bezig moeten houden met het verstrekken van 
leningen om te helpen bij o.a. de wederopbouw van Europa en Japan. Die taak is 
inmiddels beeindigd en de World Bank concentreert zich nu op de ontwikkelings
landen. 
Zij is uitgebreid met twee dochterinstellingen te weten de Internatio nal Develop
ment Association (IDA) en de International Finance Corporation : (IFC). 

De leden van de World Bank zij dezelfde als die van het IMF terwijl ook de 
organisatiestruktuur niet veel verschilt. 
De leningen die de World Bank verstrekt worden gefinancierd op de kapitaals
markt. Zij zijn bijna zonder uitzondering projekt gericht. 

D. WIE KUNNEN WAAR KREDIET OPNEMEN ? 

Leden van het IMF kunnen kredieten verstrekt krijgen ter financiering van 
t ijdelijke balanstekorten. Een land kan gedurende drie jaar, per jaar maximaal 
150% van zijn quotum op het Fonds trekken (dus totaal 450 %). De voorwaarde hier-
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bij is dat het betreffende land een beleid dient te voeren dat gericht is op 
vermindering van zijn tekorten. 
Overigens mag he·t geld, afkomstig van de Club van Tien, niet zonder meer ge
bruikt worden. Alleen landen die een belangrijke plaats innemen in het inter
nationale systeem, kunnen een krediet opnemen uit dit zogenaamde garantiefonds 
(General Agreement to Borrow, GAB). Dus bijvoorbeeld wél Brazilië en Mexico, 
maar Tanzania niet. 

Het doel van de World Bank-groep ( IBRD, IDA en IFC) is verhoging van de 
levensstandaard in ontwikkelingslanden. De IRBD verstrekt daartoe leningen 
die zij zelf financiert op de internationale kapitaalmarkt. De leningen hebben 
meestal een aflossingsvrije periode van vijf jaar, een looptijd van twintig 
jaar of minder en zijn rentedragend. 
De IDA verstrekt tegen zeer zachte voorwaarden kredieten aan de armste landen. 
De aflossingsvrije periode is tien jaar, de looptijd van zo'n lening vijftig 
jaar. De financiering van deze leningen komt uit bijdragen van de rijke landen. 
De IFC heeft tot doel de groei in de particuliere sektor te bevorderen en 
verleent daartoe assistentie bij het aantrekken van binnenlandse en buiten
landse leningen. 
Wil een projekt door de World Bank gefinancierd kunnen worden dan zal het, 
naar verwachting van de bank, een belangrijke bijdrage moeten leveren aan de 
economische groei van dat land. 
Een andere strikte voorwaarde voor een lening door de WB is, dat het land 
kredietwaardig is en dit naar verwachting de hele looptijd blijft. 

E • KRITIEK OP HET FUNKTIONEREN VAN HET IMF EN DE WORLD BANK 

In de kritiek op het IMF en de WB vallen twee geluiden te bespeuren. 
In de eerste plaats is er kritiek op het feit dat beide instellingen beweren 
bepaalde doelstellingen die zij voor ogen hadden bereikt te hebben, terwijl 
de praktijk anders uitwijst. Wat het IMF betreft komt dit vooral tot uiting 
in een document, genaamd "The Arusha Initiative" wat tot stand gekomen is in 
1980 tijdens de Noord-Zuid conferentie over het Internationale Monetaire Systeem 
en de Nieuwe Internationale Orde, gehouden in Arusha, Tanzania. 
Hierin wordt gesteld dat het monetaire systeem dat het IMF had moeten bewaken, 
ingestort is. Het is gebleken onacceptabel voor het Zuiden te zijn, inefficiënt 
voor het Noorden en anachronistisch voor allen. (Aru,punt 6) 
No:rman Girvan heeft het in een artikel dat drie case-studies met betrekking 
tot het IMF bespreekt, over "The wrong medicine" ten aanzien van de betalings
problemen van ontwikkelingslanden. (Gir). Hij toont hierin aan dat als er al 
een verbetering in de economische toestand van een land is opgetreden, dit 
eerder met veranderingen in grondstofprijzen te maken had, dan met een (dwingend) 
advies van het IMF. 
Twee jaar later blijkt hoezeer hij het bij het rechte eind had. In augustus 1982 
laat Mexico weten niet meer aan zijn financiële verplichtingen te kunnen voldoen. 
De oplossing van dit probleem bestond uit het opnieuw geld lenen aan Mexico zodat 
het in elk geval bijtijds de rente op zijn schulden zou kunnen betalen, daarmee 
een ineenstorting van het internationale geldwezen voorkomend. Een jaar later 
had Brazilië hetzelfde probleem en op dit moment is het de beurt aan Argentinië. 
In al deze gevallen werd de oplossing gevonden in het verstrekken van een over
bruggingskrediet zodat de achterstallige rente in elk geval betaald kon worden. 
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De genoemde kredieten werden overigens eerst op bepaalde voorwaarden verleend 
en dit vormt een tweede punt van kritiek. 
Het model wat het IMF hanteert, levert vrijwel steeds dezelfde set randvoor
waarden om de economie van een land op te vijzelen, daarbij voorbijgaand aan 
de sociale en politieke konsekwenties. 
~estal luiden de voorwaarden als volgt : 
- devaluatie van het nationale geldmiddel 
- afschaffing subsidies op eerste levensbehoeften 
- overheidsuitgaven omlaag 
- minder import, meer export. 
Het zijn maatregelen die vaak tegen het belang van de bevolking ingaan en die 
dan ook veelal sociale onrust met zich mee brengen. 
En om dit weer onder kontrole te kunnen houden zijn dwangmaatregelen nodig. 
In feite betekent dit een geforceerde aanpassing van de parameters van het door 
het IMF gehanteerde model op een dusdanige wijze dat eerst daardoor het model 
zijn geldigheid krijgt. 
Vooral voor de armste landen blijkt deze aanpassing onmogelijk en met name prijs
verhogingen van voedsel (bv, tengevolge van afschaffing van subsidies) brengen 
een grote onrust met zich mee. Recente voorbeelden hiervan zijn Marokko en de 
Dominicaanse Republiek waar bij het onderdrukken van de onlusten vele doden 
zijn gevallen. 

De kritiek op de World Bank is wat anders van karakter. Het betreft het feit 
dat de WB gewoon een bank is, uit op winst, en dat het niet daarnaast nog eens 
moet pretenderen vooral een ontwikkelingsinstelling te zijn die de armsten kan 
helpen. 
De praktijk laat dan ook zien dat men eerst kijkt naar het economisch rendement 
van projekten waarvoor geld beschikbaar wordt gesteld en pas in de tweede plaats, 
of helemaal niet, wie of het ten goede komt • (Tim, Bol) 
Het blijkt ook uit de verdeling van de beschikbare gelden zoals die binnen de WB 
plaats vindt. Het IFC, de tak van de WB die op het bedrijfsleven gericht is, heeft 
in 1983 zijn middelen vergroot gezien, terwijl voor de IDA, die zich richt op de 
allerarmsten, aanzienlijk minder geld ter beschikking is gekomen. 

Resumerend kunnen we stellen dat zowel in de modellen die het IMF hanteert, als 
die van de WB, de sociale parameter ontbreekt, terwijl daar juist de nadruk op 
zou moeten liggen. 
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erations Research van ontwikkelde naar ontwikkel,in s-

We gaan er nu'for the sake of the argument' vanuit dat beleids
beslissers en betrokkenen dezelfde 'visie' hebben en d~s in principe 
eenzelfde model zouden kunnen maken. Zo'n model kunnen we dan als 
' gewenst ' beschouwen. In dit geval kan er zoals we hebben gezien, 
toch nog iets mislopen, met name bij de implementatie. Wat is er nu 
de oorzaak van, van een dergelijk 'mislopen'? Veelal ligt die in de 
wijze waarop en het feit dat technologie vanuit het westen naar 
ontwikkelingslanden is en wordt overgeplaatst. 

Door de eeuwen heen heeft er al meerdere malen klakkeloze over
plaatsing van 'kultuur' vanuit het westen naar vele ontwikkelings
landen plaatsgehad. Deze kultuur kreeg men dan in ruil voor de 
goedkope arbeid en grondstoffen die werden geleverd. Ongetwijfeld 
wordt en werd door velen wél met goede bedoelingen in ontwikkelings
landen gewerkt, dan nog blijkt er van alles in het honderd te lopen. 
Derde-wereld-landen raken dan vaak nóg verder in de put of van huis. 
Wat is er nu ten aanzien van de overdracht van OR naar ontwikkelings
landen te zeggen? 

Sagasti stelt (Sagl p.128): "Underdeveloped countries like Peru have 
many characteristics differentiating thGmi sharply from the more 
advanced countries, where operations research has been mostly applied 
and where the majority of techniques has been developed. In 
consequence a mere transposition of OR techniques and approaches 
from developed to underdeveloped countries is bound to encounter 
many difficulties and produce results that may be largely irrelevant. 
When applying the scientific method to the solution of the real 
problems associated with economie and social development, which is 
what OR in these countries should be about, it will be necessary to 
take into account explicitly the particular conditions of the 
environments in which OR projects are to be carried out, leaving 
aside preconceived ideas and models developed elsewhere." . 

We willen hier een eigen kommentaar geven op en over de 'overplaatsing ' 
va n OR. Wat opvalt, ook naar aanleiding van citaten van Schweigman , 
is dat er soms sprake is van een grote kloof tussen theorie en 
praktijk, vooral in ontwikkelingslanden. In het westen vallen de gevolgen 
nog wel mee , de maatschappij is er nu eenmaal ingesteld op een hoge 
mate van specialisatie. De 'specialisten' zijn vaak goed inzetbaar , 
hoewel ze theoretisch zijn. In de ontwikkelingslanden zijn echter grote 
bezwaren aan te geven tegen zulke specialisten. De ontwikkeling op 
agrarisch-industrieel-ekonomisch gebied is daar namelijk nog maar net 
begonnen. Vidal beweert ook (Vid, p . 91): "'Experts' from advanced 
countries are highly overspecialized. Technical 'experts' probably know 
very little or nothing about the social, economical and political aspects 
o f underdevelopment". Vidal stelt die experts (die in het westen wel 
goed zouden kunnen funktioneren) op één lijn met de kolonisten van 
weleer . (Vid, p . 94) "This will demand a radical change on the qualifica
tions of the 'experts' coming to the underdeveloped nations, thus they 
use to play the same role that missionaires played during Colonialism 
with the difference that instead of a religion they want to impose their 
restricted concept of science" . De kontekst waarin OR moet worden 
toegepast is in een ontwikkelingsland verschillend van die in een 
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ontwikkeld land. Vidal is het hiermee eens, getuige (Vid, p.92): "OR
workers have to become aware that the context in which OR will be 
applied is quite different than in the advanced countries". 

We hebben in dit hoofdstuk al gezien dat er, wat betreft het gebruik 
van OR in de industrie kritiek te leveren is. Is het misschien juist 
om te stellen dat ia ontwikkelde landen de mensen er wel bij varen 
als het bedrijfsleven er welvaart, in de ontwikkelingslanden geldt 
meermaals het tegendeel; dit heeft te maken met de vaak klakkeloze 
overplaatsing van technologie naar deze landen, in ons geval met OR. 
We citeren hierbij Vidal tweemaal (Vid, p.97) en (Vid, p.160). 
"This question has been raised many times due to the lack of 
concrete applications both at the stategic and tactical level. 
Several arguments are usually used to explain why things are not 
so good as wished. What is typical for these arguments is that they 
don't see something wrong with our methodology or any lack of 
something, and if OR have not been applied in underdeveloped countries 
then there might be something wrong in these countries. Some of these 
arguments are based on the idea that underdeveloped countries lack 
'qualified personnel' within industry and the bureaucratie system". 
"On the other hand, toa little work has been done on sounded diagnosis 
that will permit to discard many of the myths that economists from the 
'advanced' countries have created around the problems of underdevelop
ment and that unfortunately have also been widely diffused within the 
scientific community of the underdeveloped nations". 

In het eerste citaat is aangegeven dat er in ontwikkelingslanden 
wel eens gebrek aan kader zou kunnen zijn; dit bespreken we in 3.3 . 
In ;.het laatste citaat is aangegeven dat eenzelfde 'visie ' alleen niet 
genoeg is.Om een goede implementatie van OR te krijgen is het ook 
noodzakelijk de diepere ondergrond van het ontwikkelingsvraagstuk 
te kennen. Dit bespreken we in hoofdstuk 4. 
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3. 3 KNELPUNT 3 1 MODELLEREN NOG NIET MOGELIJK 

Modellen werken in het westen. 
Ze verhogen de productie,maken beslissingen eenvoudiger.Ze zijn geaccepteerd 
in onze samenleving,we kunnen ermee werken,we kunnen ermee leven. 
Modellen blijken onze visie goed weer te geven en hebben resultaat.Of deze 
visie nu wel altijd een gemeenschappelijke visie is binnen onze maatschappij 
is nog maar de vraag.Ondanks het schijnbare succes van modellen zijn er 
dan ook legio voorbeelden waarin modellen achteraf niet het verwachte 
resultaat tot gevolg hadden of waarin de betrokkenen zich niet zomaar 
door de schema's en formele structuren lieten leiden. 

Toch is de Operations Research een belangrijk hulpmiddel gebleken om het 
Westen na de Tweede wereldoorlog weer op poten te zetten.En er is nu geen 
bedrijf meer denkbaar zonder schema's,planning en dergelijke en geen staat 
zonder vijf-jaren plannen en andere grote economische modellen zoals 
bijvoorbeeld de bekende Input-Output Modellen. 
Vaak zijn deze modellen uitstekende middelen gebleken om moeilijke problemen 
te doorgronden en goede beslissingen voor te bereiden, althans goede 
beslissingen voor de huidige 'welvaart' in het Westen. 

Er moeten àaarom andere verklaringen gezocht worden waarom modellen in de 
ontwikkelingslanden niet functioneren, •lthans niet voor de arme bevolking 
aldaar.Op een vraag van ons aan Prof.Schweigman of zijn werk en met name de 
door ons bestudeerde case-studies -modellen- ook enig resultaat hadden 
antwoordde hij in zijn brief het volgende: "Er moet in de meeste ontwikkelings
landen nog een lange weg bewandeld worden voordat een vak als Operations
Research en in het algemeen Wiskundige modellen gebruikt en/of zelf ont
wikkeld kunnen worden;vooral in de ontwikkelingslanden die in de jaren 
1960-1975 onafhankelijk werden is een voor westerlingen soms onvoorstel-
baar gebrek aan kader." .Kader is dus nodig om vruchtbaar gebruik van 
wiskundige modellen te kunnen maken.Kader wordt verkregen via onderwijs . 
Het resultaat dat het werk van Prof.Schweigman volgens hemzelf wèl had was 
dan ook gelegen in het leereffect.Of zoals hij zelf schreef: "De uiteindelijke 
resultaten van zulke samenwerking zijn alleen indirect meetbaar:a.kader 
werd opgeleid,dat met Operations-Research iets kan doen in de praktijk; 
b.we konden laten zien,hoe wiskundige modelbouw kan worden gebruikt als 
gereedschap van analyse;Operations Research werd ontdaan van een waas van 
geheimzinnigheid;c.belangstelling werd gekweekt bij ministeries , landbouw
organisaties,die mede naar aanleiding van bovengenoemde samenwerking soms 
cursussen organiseerden over wisk.modelbouw of jonge stafleden naar het 
buitenland zonden voor training in Operations Research of aanverwante 
vakken". · (Schw4, p. 3) 

On.deruijs en he t opleiden van ka.der ziJn de sleutelwoorden.En zeker 
•wanneer het erom gaat modellen, planningsmodellen goed te gebruiken door en 
in dienst van de bevolking is onderwijs noodzakelijk .Het gaat dan immers 
juist om begrippen welke nu nog erg ver van de lokale bevolking staan. 
Onderwijs is noodzakelijk omdat de bevolking de modellen zal moeten 
accepteren,zelfs vertrouwen zoals dat er ook hier in het Westen is . 
Vertrouwen dat alleen via onderwijs in zo'n brede laag van de bevolking 
kan doordringen.De planningsmodellen die de regeringen van ontwikkelings
landen op de bevolking loslaten zullen dan ook dit vertrouwen niet kunnen 
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verkrijgen.In de vorige paragraaf is al duidelijk beschreven dat de belangen 
van een regering maar al te vaak andere zijn dan die van de bevolking.De 
bevolking zal daarom eerder wantrouwend staan tegenover modellen -regering -
en niet geneigd tot het overnemen van schema's en andere uitkomsten via 
modelgebruik.De onbekendheid met modellen is daarom niet de enige reden om 
onderwijs te promoten. Onderwijs zou mogelijk ook het misverstand uit de weg 
kunnen ruimen dat het gebruik van modellen/planning enkel geschikt zou zijn 
voor multinationals en regeringen,maar (zie bijvoorbeeld paragraaf 2.2) dat 
planning e.d. ook kan werken voor de probleioon van die bevolking zelf. 
Dat modellen/Operations Research niet van boven af aan de bevolking moet 
worden opgelegd vindt ook Vidal.Hij stelt: "A sounded politica! strategy has 
to have a wide support among the people.Planning has to come from the bottom 
and the job at the top is only one of coördination.The failures of planning 
reside toa great extent on this fact.When planning is started as an imposition 
from the top, the result is usually indifference at the bottom" (Vid,p.60). 

Onderwijs dus om vertrouwd te raken met moderne technieken als Operations 
Research,om in het algeiooen plangericht te kunnen werken.Het is natuurlijk 
niet zo dat hieriooe de belangrijkste taak ,welke voor het onderwijs daar 
is weggelegd,is weergegeven.Onderwijs zou de basis moeten zijn voor een 
totale wetenschappelijke en technologische ontwikkeling.Een ontwikkeling 
welke op den duur de ontwikkelingslanden uit de klemmende greep van t.et 
Westen zou moeten halen.Modellen,Operations Research zijn hier slechts één, 
zij het belangrijk ,onderdeel van.De voorsprong van het westen op het gebied 
van wetenschap en technologie wordt door Sagasti als voornaamste reden 
van he~ onderontwikke l d zijn van deze landen beschouwd. Hij schrijft in 
'Underdevelopment,Science and Technology:the point of view of the under
developed countries' onder andere: "The centra! thesis is that science and 
technology were closely related to the eioorgence of underdevelopioont as 
it has so far arisen in the Twentieth century,and that toa certain extent 
they are contributing to the maintenance and persistance of underdevelopioont" 
(Sag 2Jp.47) .Technologie en wetenschap spelen een belangrijke rol bij het 
onderontwikkeld zijn en verder onderontwikkelen van de ontwikkelingslanden. 
Sagasti noemt in zijn artikel een aantal redenen hiervoor welke we hier niet 
zullen behandelen omdat we dan te ver afdwalen van de inhoud van deze paragraaf. 
Hoe kunnen we dan volgens Sagasti nog iets van een wetenschappelijke en 
technologische ontwikkeling verwachten.Volgens Sagasti moeten de ontwikkelingsM 
landen zelf de noodzakelijke veranderingen opstarten.Deze veranderingen zijn 
volgens Sagasti: "In order to modify this si tuation,major structural changes 
are required both in the way scientific and technological activities are 
organized within the underdeveloped countries,and in the international struc
ture of the world scientific and technological effort.These changes will 
not come automatically.They need to be pressed by the underdeveloped countries 
themselves.To avoid the disruption and the social casts that may be involved 
in reshaping their scientific and technological activities,as well as the 
structure of the world scientific effort,the underdeveloped countries should 
employ the scientific method itself in planning these changes" (Sag 2,p.47). 
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Het is volgens Sagasti mogelijk dat wetenschap en techniek veranderingen 
ten goede teweeg kunnen brengen.De bestaande strukturen met betrekking tot 
wetenschappelijke en technologische activiteiten,zowel in ontwikkelde als 
in ontwikkelingslanden,laten niet toe dat hier volledig gebruik van 
gemaakt kan worden.Het effect is daarom vooralsnog tegengesteld.Sagasti 
noemt zelf een aantal voorwaarden waarop de potentiële bijdrage van weten
schap en techniek effectief gemaakt kan worden.Namelijk: 
"(a) Modifications in the international division of labeur and the orien

tàtion of scientific and technological activities at the world level. 
(b) Generation of local scienti fic and technological capabilities in under

developed countries. 
(c) Full incorporation of science and technology within the scope of develop-

ment planning efforts. " (Sag 2,p.55) 

Een eigen wetenschappelijke en technologische ontwikkeling door de ontwik
kelingslanden zelf opgestart. Zij zullen zich daarbij wel, volgens Sagasti, 
IOOeten organiseren om deze veranderingen door te kunnen zetten en hebben 
daarbij rekening te houden met hun specifieke mogelijkheden in de beoefening 
van wetenschap en techniek. 

Terug naar de Operations Research.Niet alleen onderwijs en kader is dus 
noodzakelijk om optimaal gebruik te kunnen maken van modellen,een 
enorroo wetenschappelijke en technologische ontwikkeling is nodig welke 
gepaard zal moeten gaan met grote (internationale)structurele veranderingen. 
Het is wel aardig dat Sagasti juist voor die veranderingen een grote bijdrage 
van de Operations Research verwacht. (Zie hiervoor de twee laatse citaten 
van Sagasti~In een ander artikel laat Sagasti zich nog duidelijker uit over 
de mogelijke rol van Operations Research in ontwikkelingslanden. 
"The most important reason for promoting the use of management sciences in 
general and operations research in particular,in underdeveloped countries, 
is that the general lack of resources,particularly human and financial,im
poses the need for using them more efficiently."(Sag 1,p.121) 

Ook Vidal ziet mogelijkheden voor Operations Research maar is voorzichtiger: 
"I have no doubt that OR and modern management techniques can be used to 
solve a particular problem in an underdeveloped nation.But to affinn that 
these disciplines will contribute to the development of these countries 
is something that has to be carefully evaluated in accordance to the political 
structure and the history of the country in study."(Vid,p.90) 
Wanneer Vidal in zijn boek 'OR in Underdeveloped Countries' bespreekt hoe 
de toekomst van Operations Research in ontwikkelingslanden eruit ziet,dan 
blijkt toch zijn grote vertrouwen in planning en Operations Research voor 
die landen: "Thus our research has to be oriented towards the area of synthesis 
that is to invent alternative socio-economic-technical systems.This will 
demand a great deal of creativity that has to be obtained by suitable 
educational plans",(Vid, p.162) 

Opvallend is nog dat Vidal in tegenstelling tot Sagasti een veel grotere 
nadruk legt op de rol van de ontwikkelde landen bij het oplossen van de 
problemen van de ontwikkelingslanden. 
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HOOFDSTUK 4 

MODELLEREN WEL GEWENST? 

Het vorige hoofdstuk schetste een beeld van de praktische problemen die het 
toepassen van Operations Research -modellen- in ontwikkelingslanden,op een in 
onze ogen goede manier,moeilijk maken. 

Paragraaf 3.3 liet zien dat zelfs wanneer een model "goed" is -een 'goede ' 
visie adequaat weergeeft- deze niet zonder meer gebruikt kan worden in een 
ontwikkelingsland.Er zijn nogal wat aanpassingen en ontwikkelingen binnen 
het land noodzakelijk alvorens daadwerkelijk toepassen van wiskundige 
modellen mogelijk is.Met name onderwijs zou de basis moeten zijn voor het 
ontwikkelen van een technologie die de ontwikkelingslanden op eenzelfde 
niveau als het Westen z ou moeten brengen.Volgens Sagasti zou het dan wel 
moeten gaaP- om een geheel eigen wetenschappelijke en technologische ont
wikkeling.Wat men zich bij een eigen wetenschappelijke en technologische 
ontwikkeling moet voorstellen is onduidelijk.Het is überhaupt de vraag of 
er zoiets als een wetenschap,en dan met name een wiskundige wetenschap, 
bestaat die specifiek is voor ontwikkelingslanden.Is wiskunde niet gewoon 
wiskunde?Hoe deze landen iets 'eigens' zouden kunnen ontwikkelen wanneer 
men nu al de enorme afhankelijkheid ziet ten opzichte van het Westen is 
volstrekt onduidelijk. 

Dit hoofdstuk gaat hier niet verder op in maar gaat er ,for the sake of the 
argument,vanuit dat het tot op zekere hoogte mogelijk is een wetenschappelijke 
en technologische ontwikkeling tot stand te brengen in een brede laag van de 
bevolking in een ontwikkelingsland. Dit zou dan de voedingsbodem moete n 
zijn voor vruchtbaar gebruik van modellen,zie immers het Westen. 
Wat verandert er nu,wat zijn de gevolgen van het toepassen van Operations
Research in een ontwikkelingsland?Pas nu kan men in feite de werkelijke 
vraag stellen of modellen ~n Operations Research kunnen bijdragen bij beslis
singen in ontwikkelingslanden. 

Het beste kan men dan bekijken wat Operations Research voor invloed heeft 
op onze maatschappij.Wat betekent het om voor alle mogelijke activiteiten 
regels o p te stellen en optimale handelwijzen aan te· bevelen of zelfs op 
te leggen? 

Ontwikkelen 

De geschiedenis van het Westen wordt onder andere gekenmerkt door een steeds 
grotere rol van de wetenschap in het streven naar een productievere en 
machtigere samenleving."Ontwikkelen" dus . 
Al in 1962 schreef A.G.M.van Melsen in het kader van de Nederlandse Univer
sitaire Week onder de titel "Wijsgerige Meditatie over ontwikkelings
problematiek"(Mel) over de bijzondere implicatie van het begrip onderontwikkelde 
landen,namelijk dat er iets te ontwikkelen is. 
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Hij schreef hierover, "dat deze implicatie geenszins triviaal is , 
blijkt reeds d~a,_ruit dat zij uitgaat van bepaalde opvattingen over 
de natuur, over de mens, over hun beider verhouding, over geschiedenis 
en wetenschap,opvattingen die allerminst triviaal zijn en die 
trouwens van vrij recente datum zijn". (Mel,p, 38) 
Zo riep het griekse wetenschapsideaal - "belangeloos weten terwille 
van het weten en dus zonder rechtstreekse consequentie voor de 
materiële verhouding van mens en natuur" - volgens hem zeker 
niet de gedachte op aan materieel onderontwikkelde gebieden. 
Van Melsen beschrijft verder factoren die ertoe bijdroegen dat 
wetenschap experimenteel werd - opkomst der natuurwetenschappen -
We zijn hiermee beland in wat de wetens:Cht!lp in het Westen sinds 
de Renaissance gekenmerkt heeft, 
Wetenschap dient om de natuur,de mens,de samenleving,de werkelijkheid 
dus zodanig te begrijpen dat het mogelijk wordt in te grijpen, 
te ordenen, te sturen. 
De kijk op de werkelijkheid verandert hierdoor natuurlijk ingrijpend. 
We zullen hier later in dit hoofdstuk waar we het speciaal 
over modellen hebben nog voorbeelden van proberen te geven, 

Volgens van Melsen is de werkelijkheid voortaan geen stabiele gegevenheid 
meer maar een veld van mogelijkheid voor menselijk ingrijpen en ordenen" 
(Mel,p,41) Ook het menselijk gedrag zelf bleek geen onaantastbare 
grootheid.Volgens Dr.Ir.J.H.Galjaard heeft de arbeidersorganisatie zoals 
die in de industriële revolutie is ontstaan een "ontwikkeling laten zien 
van steeds verdergaande beheersing van menselijke activiteiten binnen het 
productieproces", (Gal,p.1185) Hoewel voorheen natuurlijk _ ook menselijke 
activiteiten geordend werden, denk alleen al aan de gildes,stadsbesturen 
etc,,de industriële revolutie gaat hierin nog een stap verder, 
Om dit te illustreren volgen we Dr.Ir,J,H,Galjaard, 
"De econoom Adam Smith (1723-1790) stond aan het begin van een management
theorie die het mogelijk zou maken de gedragingen van productie
medewerkers vrijwel volledig onder controle te krijgen en daardoor hun 
productiviteit tot ongekende hoogte op te voeren".We lezen verder: 
" de werking van dit principe werd door Adam Smith als volgt verklaard: 
"De grote toename in de hoeveelheid werk die als gevolg van de verdeling 
van de arbeid hetzelfde aantal mensen kan verrichten is te danken aan drie 
verschillende oorzaken:in de eerste plaats aan de toenemende vaardigheid 
van elke afzonderlijke arbeider ;in de tweede plaats aan de besparing 
van tijd die doorgaans verloren gaat met het overschakelen van het ene 
karwei op het andere;en tenslotte aan de uitvinding van een groot aantal 
hulpmiddelen die het werk vergemakkelijken en bekorten en één man in 
staat stellen het werk te doen van velen," (Gal,p.p.1185-1186) 

Het was Fredrick Taylor (1856-1915) die de principes van Adam Smith omtrent 
industriële arbeidsverdeling opnam in een veel meer omvattende management
theorie ,waaraan hij de naam "scientific management"gaf. 
Het ging Taylor,volgens Galjaard,om het zoveel mogelijk volledä.g beheersen 
van het gedrag van arbeiders ter wille van de hoogst denkbare productiviteit . 
Hij vatte zelf zijn theorie kernachtig samen in de volgende basisstelling. 
"There is a best way in doing everything and that best way can always be 
formulated into certain rules,you can get your knowledge away from the old 
chaotic rule-of-thumb knowledge into organized-knowledge". (Gal,p . 1186) 
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De Industriële Revolutie organiseerde dus niet alleen menselijke 
activiteiten zoals voorheen maar probeerde ze zo op te delen en 
te sturen dat een zo groot mogelijke productie gehaald zou worden. 

Waar houdt ,dit op? Galjaard zegt hierover "de principes van de arbeids
organisatie die daninant geworden zijn ,blijken vooral principes van 
gedragsbeheersing te zijn,dat wil zeggen principes die ook aan de robotica 
ten grondslag liggen" .En verder: "Echter indien de principes van de 
arbeidsorganisatie principes van gedragsbeheersing zijn,is hun werking niet 
beperkt tot f abrieken ,Een nieuwe mogelijkheid dringt zich op:nadat mensen 
geleerd is hoe zich te gedragen in het productiesysteem zal hen geleerd 
worden hoe zich te gedragen in een "technologische maatschappij" .De tekenen 
van deze ontwikkeling worden zichtbaar in het verschijnsel informatisering" 
{Gal,p.1185) • Galjaard twijfelt aan de waarde van de wetenschap ,of 
eigenlijk aan de toekanst die de continue verwetenschappelijking van onze 
samenleving biedt. 

Wanneer we teruggrijpen op wat van Melsen in 1962 gezegd heeft dan zien 
we dat deze er opvattingen op na houdt die lijnrecht tegenover die van 
Galjaard staan.Van Melsen wil weliswaar niets weten van een zogenaamde 
evolutieleer waarin alle culturen een zelfde ontwikkeling moeten 
doormaken van hoog naar laag met het Westen natuurlijk als het hoogst 
bereikbare ,Hij bepleit echter wel een open communicatie tussen culturen. 
En onze cultuur heeft in die "uitwisseling" de "universele waarden en 
waarheden van wetenschap" te bieden. Niet dus het cultuurpessimisme dat in het 
artikel van Galjaard doorklinkt, Nee, van Melsen ziet de wetenscha?, technologie 
als een aspect van onze cultuur dat het verdient verder ontwikkeld te 
worden.Hij stelt: "We weten immers dat dit behartigen (van de onderscheiden 
aspekten van een cultuur) de enige weg is om iets aan de totaliteit te verbeteren. 
Daarom ontwikkelen we wetenschap en techniek al zijn het partiële waarden. 
Daarom ook vangen we hun repercussie op de totaliteit op zoals bijvoorbeeld 
de sociale gevolgen van de industriële ontwikkeling". (Mel,-p.50) 

Men kan zich echter afvragen of dit optimisme ten aanzien van wetenschap 
en technologie wel terecht is,of de waarden van wetenschap wel zo 
universeel en onomstotelijk zijn.Het is waarschijnlijk niet voor niets 
dat steeds meer kritiek doorklinkt op de verworven technologie,de 
robotisering,de informatisering.En moet dit dan zomaar aan ontwikkelings
landen voorgehouden worden?Moeten we daar nu plotseling onze kritiek op 
wetenschappelijke ontwikkeling laten varen,welke we hier ten koste van 
ernstige problemen en wrijvingen hebben verworven. 

Èr is nog iets in de redenering van van Melsen dat ons niet juist lijkt en 
wel over de communicatie tussen culturen. Van Melsen spreekt over een uit
wisseling waarin wij de universele waarden/waarheden van de wetenschap te 
bieden hebben. In de praktijk echter is helemaal geen sprake van vrijblij
vende uitwisseling. Men kan zich zelfs afvragen of er sprake is van uitwis
seling dan wel eenzijdige overdracht van ez:i)ce_l onz~ ideeën, waarin wij be
palen wat ze wel en wat ze niet behoeven. 



Wiskunde en ontwikkekn 

We kunnen er niet onderuit dat juist de wiskunde in grote mate heeft bij 
gedragen tot de ontwikkeling van onze moderne wetenschap en technologie. 
Denk bijvoorbeeld aan de rol van wiskunde bij automatisering , de statistiek 
in onder andere sociologische onderzoeken en niet te vergeten de in dit 
verslag centraal staande modellen.Het is schier onmogelijk geworden nog 
iets te leren zonder te moeten rekenen.Wiskunde staat centraal in de 
huidige ontwikkelingen . Waarom en hoe centraal wordt misschien duidelijk 
wanneer men C . F . von Weiszäcker -uit "die Einheit de r Natur " (1971)- volgt . 
We volgen een vrij lang citaat omdat hier heel duidelijk de centrale 
plaats van wiskunde in onze ontwikkeling wordt weergegeven . 

Uit : C. F.von Weiszäcker,di e Einheit de r Natur, 
Carl Hanser Verlag , München,1971-pg22 - 23 
(eigen vertaling) 

STRUKTUURWETENSCHAPPEN 

De geliefde vraag of wiskunde een natuur - of een geesteswetenscap is , gaat 
van een onvolledige indeling uit . Ze is een struktuurwetenscap : ze bestudeert 
strukturen in abstracto onafhankelij k van de vraag welke dingen deze struk
turen bezitten , ja of er überhaupt zulke dingen bes taan . 

Het is tegenwoordig zinvol om een uit eenzett ing over de rol van wetenschap 
te laten begin nen met de stuktuu rwet enschappen . De wetenschappelijke methode 
van de abstraktie van een bijzondere gebeurtenis ,van het zoeken naar algemene 
wett e n , is hier het verst doorgevoerd. Een natuurkundige,een populatiebioloog , 
een ekonoom kunnen dezelfde wiskunde gebruiken . De mathematisering van weten
s ch~ppen is één van de kenmerken van de huidige wetenschappelijke ontwikkeling . 
I n de struktuurwetenschappen is de wetenschappelijke vooruitgang tegen
woor dig mi ssch ien het snelst en het meest radikaal . deze vooruitgang zal , 
menselijkerwijs gesproken,in de zeventiger jaren nog sneller doorzetten. 

Niet alleen zu ivere en toegepaste wiskund e zu ll en tot de struktuur
wetenschappe n gerekend worden maar ook het gebied van wetenschappen die 
met namen als systeemanalyse ,informati eteor i e , cybornetika , speltheorie 
worden aangeduid , een geb i ed waarvan de samenstell~ng en omvang nog niet 
gehee l doorgrond i s . Zij zijn a . h . w. de wiskund e van in de tijd plaats
vindende gebeurtenissen , die door menselijke beslissing,door planning , door 
strukturen die vo or gesteld kunnen worden alsof ze gepland zi jn , of tenslotte 
door toeval geleid worden.Zij zij n dus st ru ktuu rtheorieën van veranderingen 
in de tijd . Hun belangrijkste hulpmiddel is de computer,waarover de theorie 
zelf tot de struktuurwetenschappen behoort . 

Wie in een land de vooruitgang van wetenschap bevorderen wil , moet deze 
wetenschappen in de eerste plaats bevorderen , want ze duiden a . h . w. een 
nieuwe bewustzijnsfase aan . 

Maar de wetenschappelijke vooruitgang is ambivalent . Ze brengt gevaarlijke 
effekten met zich mee . Dat geld t zonder twij fel ook en juist voor de 
struktuurwetenschappe n . De bewustzijnsverandering die zij met zich mee
brengen gee ft ons de macht om te plannen . Ze houden ook de ge varen van de 
mogelijkheid tot plannen in . 
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Aan de wetenschappelijke waarheid is een ,er onlosmakelijk mee verbonden 
onwaarheid ,toegevoegd.De struktuurwetenschappen brengen de verleiding 
met zich mee alle werkelijkheid te verwisselen met strukturen die gemaakt 
en gepland kunnen worden.De onmenselijkheid van de technokratie is een 
gevolg van de overwinning van het struktuurdenken in de zin van deze 
wetenschappen.Ondanks het protest van huid ige jonge intellektuelen,een 
protest omwille van de menselijkheid,zullen de zeventiger jaren vermoedelijk 
een technokratisch tijdperk bij uitstek zijn.Het doordenken en plannen van 
strukturen die ons leven doordrenken is tegenwoordig een levensnoodzaak. 
Maar het moet één van de belangrijkste inspanningen bij de bewustzijns
vorming zijn,om komplementair tegenover de blik voor strukturen de blik 
voor werkelijkheid te stellen.(Weis,p.2 2-23) 

Modellen en ontwikkelen 

De wetenschappelijke vooruitgang zoals die zich in het Westen manifesteert 
is niet zonder gevaren.Van Weiszäcker geeft dan ook duidelijk aan dat het 
niet gaat om zomaar een ontwikkeling maar om een zeer speciale en gerichte 
ontwikkeling.Ook een eerder citaat van Prof.Schweigman geeft dit aan: 
"wiskundige modellen dwingen al heel erg in een bepaalde richting"(Par.2.2). 
Wanneer we het rijtje van auteurs verder afgaan zien we dat bijvoorbeeld 
ook Ackoff zij het vanuit een iets andere hoek dit dwingen onderkent hij 
zegt o.a. het volgende:"The type of model employed in OR implies a particular 
paradigm of problem solving.It consists of two parts:predicting the future and 
preparing for it. Clearly,the effectiveness of this a pproach depends 
critically on the accuracy with which the future can be predicted.It helps 
us little,and may harm us much,to prepare perfectly for an imperfectly
predicted future.It is important,therefore,to understand the conditions 
under which perfect prediction is possible in principle,if not in practice." 
(Ackl,p.100). 
Welke condities Ackoff bedoelt liggen voor de hand .Perfecte voorspellingen 
eisen een gedisciplineerde samenleving welke zich volledig volgens vaste 
regels gedr aagt.Wanneer een samenleving daarnaast ook nog eens in hoge mate 
te besturen is dan kan men zich zelfs de weelde veroorloven om te plannen 
naar een samenleving welke men gewenst acht. 

Het gebruik van modellen is dus zeker niet vrijblijvend.Het risico bestaat 
verder dat modellen zo je aanpak overheersen.Wat dat betreft liggen in het 
Westen de voorbeelden al voor het oprapen .We hebben in de vorige hoofd
stukken al pogingen gedaan om dit te verklaren.Modellen maken samenhangen 
zichtbaar en maken het mogelijk te besturen en te beheersen.Modellen maken 
het mogelijk , zeker met behulp van computers ,grote onoverzichtelijke situaties 
tenminste schijnbaar te overzien of te voorspellen.Mogelijke verklaringen 
waarom aan modellen zo'n groot -en steeds groter-belang wordt gehecht. 
We hebben hier in hoofdstuk 2 al op gewezen. 

Een uitwisseling à la van Mels e n is daarom ook niet vrijblijvend.Mode llen 
veronderstellen een situatie welke beheersbaar is. 



- 38 -

Wat kan dit betekenen voor een ontwikkelingsland?Om ongeveer aan te geven 
waar wij aan denken starten we met twee kleine voorbeeldjes. 

-Kijken we bijvoorbeeld naar een boer in een ontwikkelingsland .Wanneer 
deze i.p .v. met zijn boerenverstand en andere ideeën over land bewerken 
nu volgens een vast schema gaat werken-dit schema kwam naar voren als een 
optimale handelwijze binnen een model (misschien zelfs een heel 'goed' model) 
en schrijft de boer één bepaalde en van te voren berekende manier en methode 
van bewerken voor- dan zal deze boer niet meer zoals voorheen primair en 
flexibel kunnen reageren.De boer krijgt een totaal andere verhouding met de 
natuur om hem h een. 
-nog scherper komt dit naar voren bij economische modellen.Deze beschrijven 
niet zozeer een werkelijkheid(daarvoor zijn er teveel concurrerende modellen) 
maar duiden een gewenst te maken werkelijkheid aan.De minister van economische 
zaken moet z ich hieraan houden maar o ok de bevolking.Hier is sprake van een 
eis aan het gedrag van de bevolking alsof deze te beheersen is.Dit vereist 
niet alleen een enorme organisatiestru~tuur maar ook een zekere mate van 
zelfbeheersing,ja zelfs een bepaalde manier van met elkaar omgaan. 

Mode Uen en on twikke lings landen 

De ontwikke ling van het Westen wordt met de nodige scepsis bekeken door 
onder andere Galjaard.Het is niet het veranderen dat hem daarbij dwarszit, 
maar vooral de enorme eenzijdigheid in de ontwikkeling:de automatisering, 
informatisering,robotisering,het toenemend beheersbaar en planrijp maken 
van onz e samenleving.Een eenzijdigheid welke van Melsen ook onderkent maar 
tegelijkertijd daarom toejuicht.Volgens van Melsen kan "Wetenschap zich 
immers slechts in vrij e zelfbepaling ontwikkelen , slechts innerlijke criteria 
en g een machten van buitenaf kunnen beoordelen wat waar en vals is.Als er 
bij de wetenschap van een ontwikkelingswet sprake is,dan is het er altijd 
een waarbij de mens innerlijk betrokken is als uitoefening van zijn wezen. 
Het is geen ontwikkeling die zich deterministisch voltrekt,louter op grond 
van natuurwetten en toevalselementen,"(Mel,p.45)Zoals we al hebben gecon
stateerd ziet van Melsen deze ontwikkeling als "de enige weg om iets aan 
de totaliteit te verbeteren" . (Mel,p.50) 

Is het ook de enige weg voor de ontwikkelingslanden?De term onderontwikkelde 
landen suggereert van wel.Er is al op gewezen dat deze term een normatieve 
is welke aangeeft dàt er iets te ontwikkelen valt.Nog niet genoeg nadruk 
is ons inziens gelegd op het feit dat deze term ook aangeeft wàt er ont
wikkeld zou moeten wordeu er bestaan immers ontwikkelde landen als lichtend 

' voorbee ld.Ook van Melsen vindt deze term van een misplaatste zelfverheerlijking 
getuigen .De volgende twee zinsneden geven dit al in ruime mate aan: 
"Wij schrikken derhalve niet terug voor de normvraag en evenmin voor de ethi
sche verantwoording onze bijdrage tot die ontwikkeling te geven". 
(Mel,p.43) 
"Het kan bij de vergelijkende waardering van culturen nooit om een totale 
waardering gaan.Dat is ook niet nodig om vast te stellen dat de westerse 
wetenschap en techniek een universele waarde heeft .Daarmee is geenszins 
gezegd dat de westerse cultuur in haar concrete historische gegevenheid 
hoger is;gezegd is slechts dat zij aspecten vertoont die van universe le 
waarde zijn , zodat een cultuur die ze niet zou wensen op te nemen,zichzelf 
diskwalificeert, hoe 'hoog' zij ook moge zijn". 
(Mel,p.47) 
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Ondanks de kanttekening van van Melsen bij de normstelling blijft hij rots
vast geloven in het idee dat wetenschap en technologie de. armoede oplossen 
of in ieder· geval overgenomen moeten worden omdat het · immers universele 
waarden zijn . Dat hij ook werke·lijk gelooft dat deze universele ' waarden 
bijdragen· aan een oplossing voor de armoede blijkt onder andere uit 
het volgende citaatt , "Dat de zorg voor zieken en· misdeelden de inschakeling 
van wetens~hap en techniek, industrie en · wetgeving blijkt· te eisen, is toch 
van chrlste;lijk gezichtspunt uit eerder een heiliging van deze aardse bezig
heden· dan' een secularisatie van de caritas". (Mel,p.43) 

Ook bijvoorbeeld Sagasti blijft geloven in de noodzaak van een wetenschappelijke 
en technologische ontwikkeling.Vooral van Sagasti is dit vreemd gezien de rol 
die hij toekent aan wetenschap/technologie in het onderontwikkeld zijn 
-en verder onderontwikkeld raken-van die landen. (paragraaf 3.3 ) 
Bij Sagasti ligt toch de conclusie voor het oprapen dat armoede van ont
wikkelingslanden geen technisch maar in de eerste plaats een politiek probleem 
is.Deze consequentie wordt toch al zo 'n 20 jaar aanvaard .In dit licht moet en 
we terugkeren naar het begin:modelgebruik is in de eerste plaats een p rob leem 
erbij voor de ontwikkeling slanden.Zou niet gezocht moeten worden naar(politieke) 
antwoorden op dit p robleem? 

We hebben hier geen pasklare antwoorden of ideeën over,wel is het d u i del ij k 
dat dit een probleem is . waarvan voorstelbaar is dat er vanuit het West en 
iets aan gedaan kan worden .Immers modellen werken in het Westen,dit prob leem 
is ten duidelijkste hiervandaan afkomstig.Het moet gezegd dat Schweigman, 
Myrdal en andere ook mede vanuit dit motief werken.Wanneer zij echter 
de oplossing binnen de Operations •Research zoeken stellen wij · -àaar opnieuw 
dezelfde .vragen bij. · .. j.', · 1 . t' 

Daarnaast is het uiterst belangrijk te realiseren dat het 'inplanten' van 
moderne technologie en wete nschap verstrekkende gevolgen heeft.Gevolge n 
welke zeker niet alle vrijwillig worden ondergaan simpelwe g alleen ül omdat 
men ze absoluut daar niet kan overzien.Althans niet de overgrote meerder 
heid van de bevolking . 

Culturen veranderen, . &yn'Ulil.ek en aanpassingsvermog en Z1Jn zelfs essentiël e 
onderdelen van een cultuur.Het is echter de e~nzijdig~~id van de 
verandering die ons evenals Galjaard zorgen baart. 
Daarnaast constateren wi j dat de verande_r~ng zoal~ di~ __ zich O<J.k i_n _ ont
wikkelingslanden v oordoet voornamelijk opgelegd, is door het -Westen, 
van wederzijdse beinvloeding is geen sprake. 
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HOOFDSTUK 5 

COOCLUSIES EN VRAAGTEKENS 

Wiskundige modellen diûingen 

"Wiskundige modellen dwingen al heel sterk in een bepaalde richting" i ~2yp . n 
Dit ei taat - van prof. Schweigman - gee ft de kern van ons verslag z-e~~ g~"eä a a"n :
Waarbij we niet geschuwd hebben het citaat vee l ruimer te interpreteren dan oor
spronkelijk de bedoeling van de auteur was. Di t zal nog duidelijk bli jken. 
Behalve dit citaat willen we nog een citaat aanhalen en wel van G.Myrdal l : 
" planning means changing men " • {~~,2.11) _ Dit hoofdstuk zal in grote mate 
geleid worden door deze twee citaten. 

Al direkt bij aanvang van onze studie naar de 'funktie van wiskundige modellen 
bij ~leidsbesUssin~n in ontwikkelings lande n' werden door ons de nodige vraag
tekens gezet bi j de maatregelen welke het IMF en de Wereldbank de ontwikkelings 
landen voorschreven. Deze maatregelen zijn zelden in het belang van de bevolking 
van die landen en sterker nog niet in het belang van de regeringen ervan. 
De Wereldbank en het IMF dwingen deze maatregelen af van de ontwikkelingslanden, 
willen deze althans voor een lening in aanmerking komen. De rol van modellen 
hierin is groot. De wereldbank en het I MF stellen de modellen (bijvoorbeeld per 
land) op; in deze modellen zijn winst, renteaflossing, economische vooruitgang 
en dergelijke de enige oogmerken. De mode llen van IMF en Wereldbank worden binnen 
hun visie opgesteld en stellen een volgens hen gewenste situatie voor. Om v e r
volgens dit model 'waar' te maken zijn maatregelen nodig, maatregelen welke aan 
het ontwikkeingsland worden opgelegd. 
Hetzelfde constateren we wanneer modellen door multinationals of ook door 
regeringen van ontwikkelingslanden zelf gebruikt worden.Ook dan is er vaak 
sprake van andere belangen dan die van de bevolking.De modellen geven de 
visie op de werkelijkheid van de regeringen,multinationals weer.Het gevolg 
is dat eisen aan de bevolking moeten worden gesteld om de modellen 'waar' 
te maken. 

_...._Mbb4m hierbij al gebruik gemaakt van een belangrijke conclusie in ons verslag. 
Modellen zijn niet zomaar een weergave van de werkelijkheid maar zi j n een weer
gave van een visie op de werkelijkheid - hieronder verstaan we ook de visie op 
hoe die werkelijkheid te veranderen is, belangen etc.-. Het is mogelijk modellen 
aan te passen aan belangen/doelen etc. 
De betrokkenen zoals gedefinieerd in paragraaf 2.2, diegenen die in het mode l 
voorkomen - gemodelleerd zijn-, worden gedwongen te handelen zoals i n het model 
gepland. Hun handelingen moeten de werkelijkheid gaan vormen waarvan het model 
het model is. Het dwingen van modellen is hier dus het ...:çedwongen worden van 
betrokkenen te handelen zoals gepland (volgens richtlijnen van het IMF etc.). 
"Changing _men" _in de betekenis · d ie Myrdall bedoelde. 
Betrokkenen worden gedwongen te handelen zoals in model gepland.Wat we nog 
kunnen doen is het model verbeteren of de visie van I.M.F.,Wereldbank en 
andere planners te verbeteren(zoals in hoofdstuk 3 door auteurs wordt bepleit 
waaronder Streeten,Ackoff,Vidal). 
Een voorbeeld hiervan is te vinden in paragraaf 2.1,een 'kleinschalig' model 
waarin het model i~ __ a~nge_~as! ~~n __ ~e _?oelen/be ~a.n~-~- ~a._n __ het dorp ~e_-1:__f_~it 
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is natuurlijk op zichzelf al een enonne verbetering,er is geen sprake meer 
van dwang aan de betrokkenen om andere doelen/belangen dan die van henzelf 
'waar' te maken. 
Maar,nog steeds worden mensen betrokkenen.Nog steeds worden er handelingen 
van mensen gepland.Dat wil zeggen:ook nu dwingen modellen.Zij dwingen tot 
een andere houding ten opzichte van de werkelijkheid.Denk bijvoorbeeld aan 
een boer welke voortaan aan de hand van een schema zijn land bebouwd in 
plaats van met zijn intuitie,boerenverstand ,tradities zoals voorheen. 
Deze boer wordt dan gedwongen de werkelijkheid met geheel aJ1_dere ogen te 
bezien, het primair flexibel reageren op de natuur wordt hem onmogel ijk 
gemaakt. (Zie hoofdstuk 4) • 

Dit dwingen is volgens ons niet door Schweigman bedoeld,het roept tevens 
vragen op voor de 'aangepaste' technologie en überhaupt alle soorten van 
nieuwe techn9logiëen aangepast of niet welke aan de bevolking worden op
gedrongen.Dit roept ook vragen op bij wat'aangepast' nu eigenlijk is.Zijn 
de 'kleinschalige' modellen van Schweigman een vorm van aangepaste technologie 
of nou net een vonn van zeer moderne technologie met een aangepast doel in 
een aan te passen omgeving,? 

Modellen dwingen tot een andere houding ten opzichte van de werkelijkheid. 
Dit geldt nog duidelijker wanneer ze ,naast betrokkene,tevens modelgebruiker 
zouden w9rden.Dit is het geval in het voorbeeld in paragraaf 2.1.De bevol-
king stelt daar in feite zelf het model op - draagt gegevens aan - en is 
modelgebruiker .Hun handelingen worden dan niet alleen gepland maar ze plannen 
als het ware hun handelingen zelf.We zien dat naarmate harder geprobeerd wordt 
deze praktische problemen met praktische maatregelen te overwinnen , (.zeals ·- -
in het voorbeeld van paragraaf 2.1 waar betrokkenen tevens gebruikers zijn 
om ervoor te zorgen dat het model ook werkelijk aangepast is aan de wensen 
l ~siE: van henzelf)~ · deze vragen - dwingap .-,'tflËikundige- upde.lle~? - ook harder 
wor-.:Wa.Betrokkenen worden gedwongen tot een andere houding ten opzichte 
van de werkelijkheid.Bij Myrdall zal waarschijnlijk ook niet dit niveau 
van 'changing men' bedoeld zijn.Planning betekent volgens ons ook het veran
deren van mensen in de zin van houding (cultuur) van mensen veranderén. 

Samenvattend hebben we nu twee niveaus van 'het dwi_ngen van .modellen' be
sproken. 

1.Mensen worden betrokkenen in een bepaald model,hun handelingen worden 
gepland volgens richtlijnen van I.M.F.,Wereldbank etcetera. 
-model is illlllE!rs een weergave van een visie op de werkelijkheid
Kortom dwang richting I.M.F. en anderen. 

2.Model wijzigen,betere visie,geen fouten in model, dichter bij werkelijke 
situatie.Prima,maar nog steeds worden mensen betrokkenen,nog steeds worden 

hun handelingen gepland.Kortom dwang tot een andere houding ten opzichte 
van de werkelijkheid. 

Het eerste niveau is het ingrijpen in het handelen /leven van de betrokkener1.L_ 
op het tweede niveau is sprake van invloed op het handelen van de betrokkenen. 
Dit laatste heeft ook praktische consequenties ,we komen hier straks nog 
op terug. 
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We hebben geconstateerd dat modellen dwingen,we gaan nu verder.Wat is er 
zo bijzonder aan :inodellen/modelgebruik dat we zo duidelijk kunnen aangeven 
dat modellen dwingen?Voor het eerste niveau is in f eite al aangegeven waarom 
er sprake is van dwang.Modellen zijn zoals we hebben geconcludeerd een weer
gave van een visie op de werkelijkheid,hi er bi j voorbeeld die van het I.M.F. 
De betrokkenen worden gedwongen te handelen zoals in model gepland,dus te 
handeien volgens de visie van het I.M.F. 

Op het tweede niveau is er geen sprake van dwang in de ri.chting "'van,-.aaa .andam 
visie dan die van de betrokkenen. Blijft echter dat mensen betrokkenen worden 
wier handelingen gepland zijn. Dat betrokkenen hande·liagen moe_ten dÖe~ zoals 
ze· gepland zijn, -dwil_ngt tot een andere _houding ten OFzichte van de werke
lijkheid.Het gaat echter nog verder,wanneer men werkelijk zeker wil zijn 
dat modellen zijn aangepast aan de doelen/belangen (visie!) van de 
betrokkene,n dan is er maar één praktische oplossing. De betrokkenen z ullen 
tevens gebr_\.tj.ke_r ~n in zekere mate modelbouwer moeten worden, en dus probleem/ 

_ gegevens en de;_:ge_,!ijke moeten aandragen. Dit is het geval in het voorbeeld in 
paragraaf 2.1.Deze oplossing heeft verstrekkende cons equenties.Daarvoor 
roepen we eerst twee resultaten uit paragraaf 2.2 in herinnering. 
-1-Modelleren is een zeer bijzondere 'aanpak' om een visie te beschrijven. 
-2-Modelgebruik is een afspraak om de werkelijkheid in de formele termen 

van het model te beschou-wen. 
Wanneer de betrokkenen ook bouwer/gebruiker zijn dan dwingt dit hen zich 
die bijzondere 'aanpak' eigen te maken .Het modelgebruik dwingt hen verder 
tot planmatig denken,denken in de formele termen van het model. 

Terzijde, ~wanneer modelleren zo'n bijatnde·re aanpak is dan zijn modellen 
dus een bijzondere weergave van de werkelijkheid.Het plannen heeft dus 
ook directe praktische consequenties.Kenmerk van een plannende houding ten 
opzichte van de werkelijkheid is een inperking (in welke richting dan ook) 
van handelingsruimte/handelingsvrijheid . op praktisch niveau. 

Terug naar het planmatig denken_. Dit leidt tot een enorme verandering in 
houding ten opzichte van de werkelijkheid.Een houding welke men zich niet 
zomaar eigen maakt.Hiervoor is onderwijs nodig.Ook vanuit een andere optiek 
pleit men voor onderwijs ,Volgens veel auteurs waaronder Sagasti is de 
enige mogelijkheid voor ontwikkelingslanden om ooit weerstand te bieden 
aan de onderdrukking van het Westen zelf een 'eigen' wetenschappelijke en 
technologische ontwikkeling op gang te brengen.Dit zou het het Westen on
mogelijk maken met behulp van hun technologie (waaronder modellen!) de ont
wikkelingslanden te onderdrukken. 

Onderwijs dus, maar zoals we hebben geconstateerd niet. zanaar een vorm van 
onderwijs.Men moet· leren planmatig te denken,te leven.Dat hieraan _ grote 
risico's verbonden zijn wordt het beste weergegeven door een citaat van 
von Weiszäcker (hoofdstuk 4) • "De struktuurwetenschappen brengen de verleiding 
met zich mee alle werkelijkheid te verwisselen met strukturen die gemaakt 
en gepland kunnen worden". 
Volgens Galjaa?td is er in het Westen al een proces op gang welke volop van 
die verleiding gebruik maakt.Dit blijkt onder andere uit het volgende citaat: 
" ••• nadat mensen geleerd is hoe zich te gedragen in het produktiesysteem 
zal hen geleerd worden hoe zich te gedragen in een "technologische maat
schappij" .(Gal,p .1185) 
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Wat nu,voor modellen en ontwikkelingslanden? 
Enerzijds dwingt de moderne westerse technologie -waaronder modellen- via 
I.M.F.,Wereldbank,multinationals de ontwikkelingslanden in een bepaalde 
richting .Anderzijds dwingen ook praktische oplossingen zoals die van 
Schweigman (voorbeeld in paragraaf 2.1) de ontwikkelingslanden een ontwik
keling als de onze te volgen;dus toch gewoon een achterstand van de ont
wikkelingslanden ten opzichte van het Westen.Een ontwikkeling die door 
velen met het nodige pessimisme wordt bekeken.Schweigman ziet hier ook 
de gevaren van in ,maar noemt een ander -praktisch?- argument om toch op 
zijn manier te werken,een argument dat nu wel niet veel verbazing zal 
wekken~------ --- -
"De vraag wat de gevolgen van beinvloeding door het' Westen kunnen z1Jn 
voor de ontwikkelingslanden met hun eigen kulturen en tradities,inklusief 
de gevolgen van moderne technieken als Operations Research,wordt in deze 
voordracht geheel buiten beschouwing gelaten.Ik ben ervan• uitgegaan dat de 
ontwikkeling van de ontwikkelingslanden,de afhankelijksheidsrelaties tussen 
rijke en arme landen en de beinvloeding door technologische vernieuwingen 
een gegeven is,dat niet meer terug te draaien is.De drama's die hier het 
gevolg van kunnen zijn, net zo goed als de verbeteringen in de levenscondi
ties van grote groepen van de bevolking,zijn maar al te beken9.Ik meen1 
en deze mening wordt ondersteund door mijn ervaringen in ontwikkelingslanden, 
dat vakkennis zoals OR de ontwikkelingslanden kan ondersteunen bij dit in
dringende veranderingsproces en bij het streven naar zelfstandigheid,mits 
deze gebruikt wordt ais hulpmiddel om de werkelijke problemen van de 
bevolking bloot te leggen en niet alleen de problemen van de regeerders". 
(Schw2,p.19) 

Redden dus wat er nog te redden valt.Een ontwikkeling als de onze,door 
velen..:.Galjaard o.a. -gekenmerkt als een zeer eenzijdige ontwikkeling, blijkt 
zo sterk dat zelfs oplossingen voor ontwikkelingslanden gezocht lijken te 
moeten worden binnen diezelfde eenzijdige ontwikkeling. 
Tegenwe:rpin_g:_WE: moete~ 09houden oplossingen voor i~ wezen politieke vraag
stukken te zoeken in technische middelen. 
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Moriaai 

De praktische problemen die zich bij concrete voorbeelden van Operations 
Research in ontwikkelingslanden voordoen roepen fundamentele vragen op. 
Missch~en komt het juist doordat wiskunde zo 'n abstracte bezigheid is dat 
de opgeroepen vragen ook op hoog niveau van abstractie geformuleerd moeten 
worden · (dit heeft ons de nodige moeite gekost zoals hier en daar uit het 
verslag wel zal blijken) .• 
Naarmate harder geprobeerd wordt deze praktische problemen te overwinnen 
met praktische maatregelen (zoals in hoofdstuk 3) ,worden deze vragen ook 
harder.Wanneer ervoor gepleit wordt praktische hinde:rpalen te overwinnen 
meer,of betere of adequatere Operations Research,dan kunnen we er. rriet 
omheen ook de visie van waaruit zulke pleidooien worden gehouden in de 
beschouwing te betrekken.Dit verheldert onze vragen ,maar ruimt ze 
allerminst uit de weg.Integendeel,we weten het niet maar we zijn wel een 
eind op weg gekomen met het stellen van vragen over wiskundige mode l len 
en ontwikkelingsproblematiek. 
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Case Study S: Communal Fanning in Tagota Ujama Village in Mara Region. 

Thi s example has been worked out by the student G.C.N. Sibuti, who comes 

f rom Tagota village. The data in this example are based on his own expe

rience and on interviewing people in the village. 

Tagota is an Ujamaa Village in Mara region, where a hundred families live. 

They grow maize as a major erop. During the growing season of maize each 

family spends all its labeur on the cultivation of maize. The people are 

using ox-ploughs but they are discussing whether it is useful to hire a 

tra ctor. Moreover it is suggested that herbicides be applied to avoid 

weeding. The aim of this study is to investigate whether or nota tractor 

should be hired and herbic ides should be applied. 

I nstead of taking the whole population of the village into consideration, 

we will study here the farming of an average family in the village, whic h 

cons ists of 5 people . It may be assumed that on the average each family 

has an ox-plough. To study a family instead of the whole village is accep

table, because all families grow maize in the same way. 

To a nalyse thia problem - start i.anediately with the introduction of 

variables and the formulation of the constraints. By setting up the formu

lation we will find out wbat type of information and statistica! data we 

need. 

The statement that we have to determine whether a tractor should be hired 

or not and if herbicides should be used, is not very quantitative. In fact 

we have to ltnow how many acres have to be ploughed by a tractor and for how 

many acres herbicides are to be bought, if that is useful at all. Realizing 

this, the choice of the variables for this example will not be surprising. 

we introduce: 

3!1 the acreage where maize is grown, a trac tor is used for ploughing 

and weeding is done manually; 

3!2 the acreage where maize is grown, a tractor is used for ploughing, 

and herbicide is used; 

3!3 the acreage where maize is grown, an ox-plough is used for p loughing 

and weeding done manually1 

3! 4 the acreage where maize is grown, an ox-plough is used for ploughing , 

and herbicide is us&d, 
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Note that the total acreage for maize is x 1 + x 2 + z
3 

+ z4• 

There is enough land, so the "land constraint" need not be included. 

To formulate the labeur constraint, first the timing of ploughing, plantin9, 

weeding and harvesting will be considered. The timing is illustrated in the 

figure belov. 

month maize 

~ 
month maize 

k 
January weeding July 
February weeding August 
March September 
April harvesting October ploughing, planting 
May harvesting November ploughing, planting 
June December ploughing, planting 

Fig. 20 Timing of agricultural activitiea for the cultivation of mJize in Tagota V-tlbge. 

The folloving data on labeur input have been learned from the farJEr s : 

ploughing and planting in October to December: 

a tractor needs hour to plough an acre and aleo 

15 Sllll-hours of family labeur are needed for clearing, 

preparation and planting. Note: the ploughing is done 

tvi.ce, the first time for clearing, the second time 

for planting. 

An ox-plough needs three days of 4 hours to 

plough an acre and 60 ma.n-hours of family labeur 

are needed. Note: the ploughing is done tvi.ce. 

weeding in January and February: 

if no herbicide is used the weeding takes 15 man-days 

of 9 hours • 135 man-hours per acre 

if herbicide is used weeding is not necessary, but 

it takes 5 hours to spray one acre during the 

planting period, 

harvesting in April and May: 

harveeting is done ma.nually and it takes 30 ma.n

hours to harvest an acre of maize 

(89) 

(90 ) 

(91) 

(92) 

(93 ) 

(94) 

(95) 

(96) 

(97) 



With the aid of this information we can formulate the following labour 

constraints, taking into account that one month has 25 working days. 

The constraint for the use of a tractor for ploughing during the months 

OCtober to December is given by: 

(98) 

where it i s assumed that one tractor can be hired throughout the whole 

period, each working day for 8 hours. Use has been made of (89) and (91). 

The c~nstraint for the use of an ox-plough during the months October to 

December is given by : 

(99) 

where use has been made of (92) and (94). The oxen are prepared only to 

pull 4 hours a day . 

The human labour constraints during the planting , weeding and harvesting 

periods are given by: 

(100 ) 

for the period of planting from October to December. Use has been made 

of (90), (9 1), (93), (94) and (96 ) . The people work 9 hours a day. 

(101) 

~ 
for the weeding period in January and February. Use has been made of 

(95). 

(102) 

for the harvesting period in a April and May. Use has been made of 

(97). 

The yield of maize per acre is 900 kg, independent of the use of tractor 

or herbicides, The annual consumption of maize by the family is estimated 

as 720 kg . The food requirement constraint may be written as: 

900(x
1 

+ x
2 

+ x
3 

+ x
4

) ~ 720 

It is well k.nown that the production of maize is much roore than their own 

consumption, soit is not necessary to take this equation into account. 

Several choices o f the objective functio n are possible , for instance: 

1) maximization of the total yield : 

max: 900(x
1 

+ x
2 

+ x
3 

+ x
4

) 

2) maximization of the net revenue of selling the surplus 

production: 

max: 0.80><(900(x
1

+x
2

+x
3

+x4) - 720) -100(x1+x2J-100(x 2+x4) ( 103) 

where use is made of the fact that the selling price of 1 kg of maize i s 

80 cts, the cost of hiring a tractor to plough one acre once is 50/= and 

the cost of the herbic ide (Frazine) is 100/= per acre. The costs of using 

the ox- plough are small in comparison with the tractor costs, hence are 

omitted. 

we will consider the objective function (103) . The linear programming 

problem (98) - (103) where the variables have also to be non-negative may 

be written as: 

maximize: 620x
1 

+ 520x
2 

+ 720x
3 

+ 620x4 - 576 

where the variables x
1 

+ x
2
, x

3 
and x4 are subject to: 

see (98): 2x
1 

+ 

see (99): 

see(lOO): 30x
1
+ 

see ( 10 1) :135x 
1 

see (102): 30x
1
+ 

.; 600 

+ 24x
3 

+ 24x 4 < 300 

35x
2 

+ 120x
3
+125x4 < 3375 

+ 135x
3 

< 2250 

30x
2 

+ 30x
3
+ 30x

4 
< 2250 

( 104) 

If we introduce slack variables x
5

, .•. , x
9 

to replace the inequalities 

(104) by equalities, it may be written: 

maximize 620x
1 

+ 520x
2 

+ 720x
3 

+ 620x
4 

- 576 

where the variables x 1, x 2 . . . ,x9 are subject to: 
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?xl + 2x2 + X5 = 600 

+ 24x3 
+ 24x

4 + x6 = 300 

3Vx
1 

+ J5x
2 

+120x
3 

+1 25x
4 + x 7 = 3375 

135x l +135x
3 + x 8 2250 

JOx
1 

+ JOx
2 

+ 30x
3 

+ 30x
4 + X9 2250 

x . > o, j=l, 2, . .. 9. 
J 

If the simplex method is applied , the solution of this linear programming 

probl em can be found within four iteration steps . The final simplex table 

is given by 

Basic 1 x o xl x 2 X3 x4 X5 x6 x7 x 8 X9 
va r iables 

XO 1 1.111 0 . 782 16. 04 

xs 1 0 . 022 0.001 - 0 . 093 

XJ 1 1 0 . 011 0. 000 - 0. 013 

x 2 1 1 - 0 . 0074 0 . 033 

Il 1 - 1 - 0 . 011 0 . 0074 0 . 013 

x6 1 - 0 . 267 - 0 . 010 0 . 311 

The s o l utio n is given by : 

xl = 7.4 X5 = 468.5 

x2 = 58.3 x6 = 77 . 8 

XJ = 9. 3 x 7 = 0 

x4 = 0 x8 = 0 

X9 = 0 

b. 
1-

41016,4 

468 . 52 

9 , 259 

58 , 33 

7. 407 

77 . 78 

It fellows that it seems to be beneficia! to hire a tractor , hut the ox

plough is to be used as well. The herbicide should be bought , hut on a 

certain plot of (7 , 4 + 9. 3) acres the weeding is done manually. During the 

planting period the ox-plough is not used the whole time , 77.8 hours are 

idle. All the available manual labeur is ful ly used both in the planting 

period, the weeding period a nd the harvest time (x7 = x8 = X9 = 0). The 

expec ted revenue is 41,016 sh. 

Instead of ~elying on these dry figures it is worthwhile to investigate 

some alternatives. If no trac tor is used , what is then the impact on the 

revenue obtained? Does it diffe r very much? The same should be investigated, 

if no herbicide is bought. Will it make much difference, if we maximize 

the yield instead of the net revenue? What is the income per head? 
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Zee r geachte Heer Stadhouders, 
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Dank voor Uw brief van 4 oktober 1983. Ik zal de vragen, di e U 

mij voorgelegd heeft in het kader van het project "De functie van 

wiskundige modellen bij beleidsbeslissingen" achtereenvolgens beant

woorden. Ik neem de eerste vragen, die ik volledigheidshalve no g e ens 

herhaal, samen bij de beantwoording . 

Vraag 1. I n Uw rede aan de T.H. Delft stelt U dat er veelvoudi ge kon

tacten met ministeries en landbouworganisaties ontstonden. In hoeverre 

bleek de operations reseach een hulp te zijn in door deze organisat ies 

te nemen beleidsbeslissingen? 

Vraag 2. Wordt er momenteel in Tanzania aan operations research gewerkt, 

in die zin dat het praktische toepassing vindt ? 

Zo ja, wie komen de beleidsbeslissingen, genomen op grond van deze 

onderzoeken, ten goede ? 

Op de eerste plaats zou ik erop willen wijzen, dat het vak operations 

research in de meeste ontwikkelingslanden no g in de kinderschoe nen staat. 

Weliswaar is het vak op veel universite iten en hogescholen ingevoerd, 

maar dit betekent nog niet, dat het vak een feitelijk gereeds c hap is voor 

Ministeries, landbouworganisaties en bedrijfsleven 1). Er moet in de mees-

1) Bedrijfsleven va n loca le ori gine. Voor branches van de grot e multi
nationale ondernemingen a l s Chevron, Shell, Unilever en Philip s enz. 
worde n pl anningsmode l len e. d . ontwikkel d in de staf a fdelingen van 
de centrale hoo fdkantore n of centrale research instituten in de 
We ster s e landen. 

drcs : H oogbo11 11· WSN - f.1 m1·erslfclfscu111p /ex P,uJJc{'/ICi - P:,s1b11s 800 - 9 70U .-11 · c; ru11i11ge11. 
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ste ontwikkelingslanden nog een lange weg bewandeld worden voordat 

een vak als operations research en in het algemeen wiskundige plan

ningsmodellen gebruikt en/of zelf ontwikkeld kunnen worden; vooral in 

de ontwikkelingslanden, die in de jaren 1960- 1975 onafhankelijk werden, 

is een voor westerlingen soms onvoorstelbaar gebrek aan kader . Ik zou 

als voorbeeld Mozambique willen aanhalen, waar op het moment van on

afhankelijkheid in 1975 vijf en negentig procent van de bevolking 

analfabeet was . Voor dat deel van de zwarte bevolking, waarvoor door 

de Portugezen enige scholing wenseiijkwerd geacht, was volgens de kolo

nial e machthebbers 4 jaren lager onderwijs voldoende. Tot 1950 volgde 

géén zwarte Mozambiquanen middelbaar onderwijs. Vlak vóór de onafhanke

lijkheid waren er van de 4.500 studenten op de Universiteit van Maputo 

40 zwarte Mozambiquanen. Het onderwijs op deze Universiteit was erg 

theoretisch en er leek voor de problemen van het land nauwelijks enige 

belangstelling te bestaan. Sinds bijna alle Portugezen in 1975 Mozambique 

verlieten - en daarmee het merendeel van het technisch en administratief 

kader - is door de voormalige bevrijdingsbeweging en huidige regerings

partij FRELIMO met man en macht gewerkt aan het onderwijs en de opleiding 

van kader . 

In dit dagl icht bezien zou het me niet verbazen, wanneer menige 

Mozambiquaan als antwoord op een vraag of wiskundige modelbouw of opera

tiens r esearch in een land als Mozambique "toegepast wordt bij te nemen 

beleidsbeslissingen" meewarig het hoofd zou schudden . Als de vraa?, al 

bev.estigend beantwoord zou kunnen worden, dan zou hoogstens gewezen kun

nen worden op een eerste aanzet . De situat ie kan van (ontwikkelings)

land tot land verschillen, zo zijn b.v. in India al een groot aantal 

operations research deskundigen, en kent b.v. Vietnam operations research 

specialisten met grote internationale bekendheid. Toch geldt ook in die 

landen, dat men nog ver weg is van toepassing van operations research op 

actuele praktische problemen ter voorbereiding van beleidsbeslissingen; 

operations research onderzoek beperk t zich daar vaak tot wiskundi g 

onderzoek. 

Toen ik van 1974- 1979 in Tanzania werkzaam was bestond daar een soortge

lijke situatie als in Mozambique. Weliswaar hadden de Engelsen iets meer 

oog gehad voor onderwijs van de lokale bevolking maar na de onafhankelijk-
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heid in 1961 w 11s ook dui:tr dt! iJ L• st.:!1ikbaarh<!id en opleiding van 

kader een groot probleem. Het onderwijs aan de Universiteit van 

Dar es Salaam was ook erg theoretisch, operations research werd nau

welijks gedoceerd voor mijn komst; binnen het overheidsapparaat was 

geen Tanzaniaan te vinden die vertrouwd was met het gebruik van wis

kundige modellen bij beleidsbeslissingen. Daar moet wel aan toegevoegd 

worden, dat ministeries van landbouw, publieke werken, verkeer- en 

waterstaat e.a. meer dan eens geconfronteerd werden met rapporten van 

internationale organisaties en consultants, waarin berekeningen 

met behulp van wiskundige modellen beleidsconclusies ondersteunden; 

zodat de begr ippen modelbouw en operations research in het algemeen wel 

bekend waren. In zo'n situatie heb ik geprobeerd om belangstelling te 

kweken voor het vak operations research, via onderwijs aan de universi 

teit, stages en onderzoeksprojecten, vooral in de landbouw. Daarbij heb 

.ik inderdaad veel contacte~ gehad met diverse ministeries, o.a. naar 

aanleiding van afstudeerprojecten. De situatie was beslist niet zo, dat 

beleidsfunctionarissen naar ons toekwamen met het verzoek of wij hen 

konden helpen 1
); samenwerking kwam tot stand door persoonlijk contacten, 

door eigen initiatief, door interesse te tonen voor de dagelijkse pro

blemen in Tanzania, door goed te luisteren, door uit te leggen wat ope

rations research eigenlijk voorstelde en door de resultaten van studies 

zo toegankelijk mogelijk te maken. De uiteindelijke resultaten van zulke 

samenwerking zijn alleen indirect meetbaar: a) kader werd opge leid, dat. 

met operations research iets kan doen in de praktijk; b) we konden 

lat'en zien, hoe wiskundige modelbouw kon worden gebruikt als gereed

schap van analyse; operations research werd ontdaan van een waas van ge 

heimzinnigheid; c) belangstelling werd gekweekt bij ministeries, land

bouworganisaties, die mede naar aanleiding van bovengenoemde samenwerking 

soms cursussen organiseerden over wisk. modelbouw, of jonge stafleden 

naar het buitenland zonden voor training in operations research of 

aanverwante vakken. 

Ik wil er no g op wijzen, dat de belangstelling vanuit diverse ministeries, 

als ook vanuit faculteiten van de Universiteit, voor wiskundige modelbouw 

toeneemt; toch zal gelet op de enorme problemen van het land en de schaarse 

middelen op alle fronten het nog wel heel lang duren voordat wiskundige 

planning-modellen gemeengoed zullen zijn. 

1) één uitzondering zij hier vermeld, toen de Pri~cipal Secretary ver
antwoordelijk voor de bouw van een nieuwe hoofdsta0 in Dodoma ons 
vroeg met behulp van de Kriti eke Pad Methode een plan t e maken voor 
de verhuizing van enkele ministeries van Dar er Salaam naar Dodoma . 
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Over vraag 3 : Wat is gebeurd met de resultaten van de onderzoeken 

zoals beschreven in uw boek "Doing mathematics in developing country"? 

zou ik willen wijzen op de opmerkingen, die ik n . a.v. deze studies 

gemaakt hebt op blz. 14 van mijn oratie. Hieraan wil ik nog de volgen

de alinea voegen uit een te verschijnen boek (Ç _~ __ Schwe 1:__gman, "Operations 

res earch problems in agriculture in developing countries''): 

It is emphasized that these studies did not have the irnmedia te effect 

of sol ving farmers ' problems; such studies can usually l:ave only an 

indirect effect: new suggestions may be done, existing plans or ideas 

may be supported, or sometimes it only helps to discuss problems ade

quately. Actually solving farmers' problems is usually a very compli

cated process, it may take years before, for instance , traditional 

practices are changed in order to accep t a new agricultural method. This 

rnay require many efforts, extension activities, training, farmers ' parti

cipation etc. Although obvious, these facts are still emphasized here, 

since many operations research experts think that operations research 

studies are only useful, if the results are "implemented" in practice. 

This creates the wrong impression that operations research studies, 

dealing only with parts of actual problems, can provide blueprints which 

have only to be implemented. In all problems to be discussed in this 

book such pretention is out of the question. 

Sommige ervaringen waren erg stimulerend, zoals een studente die 

voor haar vader onderzocht of zijn beslissing om van de produktie van 

thee op die van koffie als handelsgewa s over te stappen een juiste be

slissing was geweest; voormalige studenten, die nu op middelbare scholen 

als leraar bezig zijn om samen met leerlingen lineair programmeren toe 

te passen op het houden van kippen en kuikens op school etc. Maar dit 

soort ervaringen zijn natuurlijk hele kleine druppels op een hele gloei

ende plaat. 

Ik zou U graag een rooskleurige r antwoord hebben willen geven. Al boven

genoemde inspanningen zijn misschien niet zo spectaculair maar daarom 

niet minder noodzakelijk. 

Ik hoop U hiermee enige nuttige toelichting te hebben gegeven; 

e . c. Ge r a rd Alberts, 
Kamer H.C . 9 .1 3 , 
Techn i sche Hogeschool Eindhoven 

Met vriendelijke groet, . / 
' _,,/ . 1/ __ ,... _,,,/ 

/ ,·' /y . _, 
C. Schweigman. 

1
. - _ f✓ · • 

· / 
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•. ✓ ~j hebben zojuist bij Wil ':'hissen gehoord .1e Lce r.:ogel ijkhed en er zijn 

bij het gebru i k van wisk undi ge mo dellen bij beleid in de ontwikkelings

landen . ~:ie r ~agen we grote wer e ldomvattender modellen. Ook dit col

legeuur willen we het hebben over wiskundige modellen en hun invloed 

op het beleid. Hierbij echter gaat het om modellen met een beperkter 

toepassingsgebied. Voor de westerse were ld moet je dan denken aan 

modellen die in rr.idden en kleinbedrijf worden of zouden kunnen worden 

gebruikt. Gaan zulke modellen w~l? Wat zou je met iulke mod ellen 

in een ontwikkelingsland nou kunnen? Zijn modellen weer een nieuw 

snufje van de westerse landen dat de "onder"ontwikkelde nog meer 

uitbuit en onderdrukt of zijn het werktuigen die daadwerkelijk de pro

blemen van de al le rarmsten mee kunnen oplossen? 

Zoals jullie weten hebben wij niet een van TH-wege ondersteund pro

jekt. Misschien zegt dit al iets over de bruikbaarheid van deze mo 

dellen in de praktijk. Wij willen hier echter een voorbeeld geven van 

mogel i_ike toepassing van wiskundige modelbouw in het beleid; naar 

aanleiding van een studie in Tanzania. Ik zal hiervan enkele tech

nische aspekten bespreken, Arno Maatman zal daarna ingaan op de haal

baa rheid van dit model en op de vraag of ae allerarms~en we rkelijk 

met de toepassing van dit soort modellen zijn gediend. 

Allereerst het projekt: 

"Kollek~ieve landbouw in Tagota in Tanzania" . 

Het dorpje Tagota ligt in Tanzania in he t distrikt Mar a . Nara liet 

in het noorden van het land teg en de g rens met Kenya , ten oos t en 

van het Victoriameer. Na al die kaarten en dia's van TanzRnia in 

deze cyclus is nu duidel~k waar we ons bevinden . 

Een student aan de Universi t eit van Dar es Salaam , Siguti heet 

hij, komt uit dit dorp Tagota. Hij heeft een studie gedaan naar een 

landbouwprobleem in z ijn geboortedorp . Hij is aan d e gegevens voor 

deze studie g ekomen uit vraaggesprekken me t de mensen uit het dorp 

en uit z ijn eigen ervaring . 
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In het dorpje Tagota wonen zo'n 1 00 g ezinnen Qie allemaal hun besta2n 

vinden in de landbouw. In plaats van ~e hele be v olk ing van het dorp 

in beschouwing te nemen, bestuderen we slechts het ''boeren" van ~én 

gezin. Dit is aapnemel ijk , daar alle ge zinnen dit op dezelfde wijze 

doen. Gemiddeld bestaat zo'n gezin uit vijf p ersonen . Als hoofdgewas 

verbouwt het mars. Het deel van de mars dat n{et voor eigen konsumptie 

is wordt verkocht. Het werk bestaat uit ploegen , planten , wieden en 

oogsten volgens onderstaande gegevens. 

Maand 

januari 

februari 

m~art 

april 

mei 

juni 

Maïs 

wieden 

wieden 

oogs ten 

oogsten 

Maand 

juli 

augustus 

september 

oktober 

november 

december 

Maïs 

ploe g en , planten 

ploegen , planten 

ploegên , planten 

Het ploe gen gebeurt met osseploegen ; elk gez in heeft er één. Het 

planten , wieden en oogsten gebeurt met de hand . 

De dorpsbewoners vragen zich nu af of het zinvol is om in plaats 

van os seploeg en een t r akt or te gaan gebruiken; er één te huren 0 Ook 

vragen zij zich af of het zinvol is om onkruidbestrijdingsmiddel te 

gaan gebruiken , zodat tenminste een de e l van h~ t wi ed en achterwege 

kan blijven; dit wieden is namel~k zeer arbeidsintensief . 

Wat wil nu ze Bgen zinvol? Hier betekent het: het dorp wil zoveel 

mogel~1c geld uit de oo gs t halen . Zinvol zou ook kunnen betekenen : 

d e oogst zélf zo groot mo g el~k mak en . Dit kan weer een heel ander 

landbouwbele id tot gevolg he bben. Vergroten van de oo g st als ûoel 

bijvoorbeeld, houdt geen enkele rek ening me t de kosten van een trakt or. 

Hier komt de vraag naar voren: wie bepalen het be leid van zo'n dorp? 

Ook : wie z ijn de ma chthebbers? Is het één perso on of het hele dorp 
de ~e~erin~ 

samen? Is het mis s chien waar alle macht g ecentraliseerd is? Of is 

het mi sschien één of ande~' e multinatjonal ? We komen hierop terug . 



Terug naa r ons v oorbeeld . In ons g eval ~an het d or p zelf h et beleid 

bepalen; ~anzania van zo 'n jaar of zes er eleden. 

Het p robleem luidt: "wat is fin an s i 0 el het ~eest in teressant? ~en 

traktor huren of niet? Een onk ruidbestr ijd ing smiddel gebruiken of 

niet?" Dit klinkt nDg niet erg kwantitati e f. In feite moeten we weten 

op hoeveel hektare er door een trakto r genloegd moet worden, zo 

het überhaupt no4ig is dat een traktor gaat ploegen, 

voor hoeve el hektare er onkruidbestrijdingsmiddel moet worden ge

bruikt, zo gebruik hiervan überhaupt n odig is, 

op ho eveel hektare ernog met d e osseploeg gewerkt moet worden, 

én op hoeve e l hektare er nog gewoon gewied wordt. 

Hierom voeren we e en aantal variabelen in waa rvan we dan later de 

waarde eraan 
C") bepalen. Deze invoer is als volgt; 

a·-.- groo tt e (-in hektare) van de grond waar e en tra kto r wordt 

gebruikt en gewied wor cî t , 

b·-.- grootte (in hektare) van de grond waar een tTaktor wordt 

g ebruikt en onkruidbes ~rijding smid del, 

c·-.- grootte (in hektare) van de g r ond waar een ossepl oeg wordt 

gebruikt en g ewied wordt, 

d:= grootte (in hektare) van de grond waar e en o sse")11oeg word t 

gebruikt en onkruidbestrijdingsmiddel. 

Totaal aan de verbouw van maïs wordt besteed a+b+c+d hektare. 

De waarden van a, b, c 1 en d gaan we dus b epaJ.en . Dit ~aan we t e 
~a 

l ij f met zogenaamd lineair p rogrmmeren. Hierbij z !jn twee zaken vooral 

van belang: de voorwaarden of beperkingen waar a , b, c end aan moeten 

voldoen ~n de doelfunktie die we onder deze vo orwaarden moeten 

::: pt imaliseren. 

Allereerst de doelfunkti e : het doel is ( onder een aantal voorwraarden: 

zoveel mogelijk inkomsten te krijgen uit de oogst. Dit bekijken we h ier 

n e r j a ar , de inkomst en pe r jaa r. En ook : per g ezin. 

G~s even dat ~~n hektare 900 k ilo ma ï s oplevert, het eigen gebruik 

720 kilo is, komt het g ewicht van de voor verkoop bestemde maïs op 
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900 . ( a +b+c+d ) - 7 20 kilo . Verde r is bekend dat d e o~brengst van n2 I s 

0 , 8 s hill ing i s . t'e zien hier al iets dubieus ; ee n graanDr j, s d ie 

bekend ~n vast is . De opbreng st vo e r de ma ïs wordt dan 

0 , 8 . (9 00 . (a+b+c+ d ) - 720 ) shilling . Mogelijk z~n er e chter ook 

o~kos ten; tengevolge van de traktor of het onkruidbest r ijdingsmiddel. 

Bekend, alwee r , is dat onkruidbestr~dingsmiddel 100 shilling per 

hektare kost; een trakto r laa t zich verhuren vo or , eveneens, 100 

s h illing per Lektare . De onk osten komen du s op 100 . (b+d) ·+ 1 00 . (a+b) . 

Tr ekken we di t af van de inko□sten dan krijg en we d e netto ink oms ten 

0 , 8 . (900 . (a+b+c+d ) - 720) - 100 .(b+d ) - 1 00 .(a+b) , dit moet dan 

na~uurlijk wel groter dan nul worden, anders is het geen inkomsten . 

We h erschr Uven onze fo rmule en we krUgen dan : 

620 . a~+ 52 0.b + 72 0 . c + 620 .d - 576 

we moeten a , b, c end nu gaan bepalen ; bovenstaande formule moe ten 

we ga · n maximaliseren onde r nog op te s t e llen randvo orwaar den . 

Deze vo orwaard er. of beperkingen kunnen ee lden ten aanz ien van d e 

ei g en voedselhoeve elheid en s amenstelling, ten aanzien van de grond, 

ten Qanzien van de financiên , ten aanzien van de beschikbare we r k t ljd . 

Ten aanzien van h et ei~en v oedsel bljv oorbe eld , moet ge l d en dat 

het do r p(~ez in) i n haar ei g en r1e ï sbehoefte mo e t vo orzien , dus moet 

zeker ge l den dat 900 . ( a +b+c+d )~120 . Vanwege d e ~rond is er g e en be 

De r k in~ ; er is gen oeg b e bouwbare r rond. Bepe rkingen vanwege de we rk

tUd z jjn er vele . Het oo g st e n levert daar bij bijvoorbeeld een beperking . 

Deze is 30 . (a+b+c+d)~ 2 . 5 . 9 . 25 , dus 30 . a + 30 . b + 30 . c + 30 . d ~ 22 50 . 

Di t laa t zich als volgt verklaren : h et maximal~ aantal manuren , sorry 

voor't woord , dat aan de ooest besteed kan worden is 5 ( aantal personen 

per gezin ) maal 9 (aantal u ren per dag) maal 2 5( aantal dag en per ma and ) 

maal 2(aantal maa nden per jaar), du s 2250 manuren . Met het gegeven 

dat één hektare oorsten 30 manure n kost komt d e to tale t ijd die aan 

oo g s ten wordt b e steed op 30 . (a+b+c+d) en dit word t dan beg r ensd door 

dit a a nta l van maximanl 2~50 manuren . 
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Beperking en te~ a a nzien v a n d e werktijd kunn en v oo rtkomen hit allerlei 

andere zaken (d an oo gst) : er is een bovengrens a a n i e beschikbare 

t ijd om te wi ea er., osseploe g en t e g ebruiken;e~raktor te geb~uiken, 

afhankelijk van wat er in ee n bepaalde periode s t a at t e ge beuren . 

Onder deze beperkingen moeten we nu onze doelfunktie gaan opti

maliseren; dit wil zeggen dat we d{e a, b, c end gaa n bepalen waarbij 

het dorp (hier : g ezin) het me e st verdient . 

Di t outimalis eren gebeurt met behulp van àe zogenaamde sirnplex

methode; ik ga hier veràer niet op in en lever hier kant en klaar 

de me e st geschikte a, b, c end. 

a= 7,4 

b=58,3 

c= 9,3 

d= 0 (alles in hektare ) 

We zien hier dat het vo ~rd elig is om e en t rakto r te huren , voor 
op 

circa 66 hektare ; d e os seploeg wordt ook no g gebruikt,circa 9 hektare 

er moet onkruidbes t rijdingsmid de l worden gekoc h t,voor circa 58 hektare : 

op ongeve e r 17 hektare word t echter nog me t de hand gewied . 

Stilzwijgend h eb ik al een heleboel geg evens en aannamens gebruikt; 

slechts enkele heb ik met woorde zo genoemd. 

Een gre e p uit dege gevens: 

-er is onbepe r k te ho eve e l hei d grond , 

-iede reen verb ouwt m_aïs op dezelÎde wij ze , 

- een g emiddeld gez in bestaat uit 5 personen, 

- g emid deld heeft elk gez in ~~n os seploeg , 

- één h ektare levert 900 kilo op, onafhankelijk van het r ebruik 

van trak t or of onkruidbe strijdingsmiddel, 

- het huren van een traktor is 100 shilling per hektare, 

- e en kilo r ijst brengt 0,8 shilling op , 

- onkruidbestrijdingsmiddel ko st 100 shilling per h ektare, 

- de osseploegkosten z ijn laag vergeleken bij de traktorkos t en, 

- de plantkosten va n ma!s z ~n laag , 
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- een werk dag tel t 9 uuro 

3en gre e p uit d e aannamens ; 

- e lk gezin telt 5 pe r sonen , 

- elk gez ip hee f t e en os seplo e g , 

- all e grond levert evenveel op, 

- de osseploeg kost niets, 

- de pla ntkosten zijn n ul, 

- een maand telt 25 werkdagen, 

- men werkt niet k ort er of langer dan d e werkdag, 

- iedereen werkt even hard. 

In p l aats van op dit a l les nu gelijk te vertrouwen wil ik enkele 

vragen stellen di e mo gelijk tot heel andere benadering en en uitkomsten 

kunne n leiden . 

Waarom z ijn t raktor en onkru idbestr~dingsmidde l same n g enomen? 

Wat als g een traktor en wel onk ruidbestrijdingsmiddel wordt bekeken? 

Wat als het omgeke e rde h iervan? 

Zou naast mechanisatie van ploegen en i nvo er van onkruidbestrij

dingsmiddel ook mechanisatie v a n o ogs ~nzinvol z ijn ? 

Hoe vast liggen die ploeg , plant , wi ed en oogs tperiodes eigen l 'O:k? 

Arno Maatman zal zo n og enkele kanttekeningen bij d it moà.e l maken . 

Tens lotte wil ik er hier nogmaals op wijzen dat b ie r sprake is 

van g e bruikma ken van gegevens uit d e bevol k ing , van werken in overle 

me t hen en van iets uitrekenen in h un belang . 

Jori s Stadhouders . 
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ne t voorGaande l ijk t zeker al op gezond gebruik van wiskundige modellen in de 

derde wereld. 

In elk geval is hier sprake van "nette" operations researcr., 

de aannamen en de politieke keuze (iD ons geval het netto-inkccnen van de 

dorpsbevolking zo mogel ijk verho~en door invoering van tractoren en/ of 

be strijdingsmiddelen ~ staan apart en duide l ijk ver meld. 

Cok wordt de informatie door de gebr uiker zelf ver strekt. 

Zijn hiermee nu alle bezwaren van de tafe l geveegd? 

Ik denk van niet en het is ook niet zo moeilijk om zo al enige concre te 

bezwaren aan te voeren. 

Bijvoorbe eld: 

-tractoren vereisen er..i.ge technische scholing ook al om kleine 

mankementen zelf direct te kunnen verhelpen. 

-de prijs van mais hangt waarschijnl ijk sterk af van de oogst in andere àe l en 

van het land en ook van de prijs die er op de wereldmarkt voor betaald wordt 

(en deze is we er v an vers chillende andere f a ctoren afhankelijk). 

De prijs van mais is dus zeker niet vast. 

-wat berekend is voor die gemiddelde f amilie van 5 personen g~ldt dat ook 

v oor die familie s in het dorp van 3 of 8 personen? 

- de bev olki11G in het dorp nam deel aan het onderzoek door het verstrekket van 

ceGevens en had zelf het probleem aangedragen. 

Een inwoner ( s tudent) ui t he t dorp s t elde het model zelf op. 

Eoeveel van zulke dorpen met deze mogelijkheden zijn er e u welke zullen 

daarvan wiskundig onderzoek s eriues nemen? 

Veel meer bezwaren kan i eder voor zich no6 we l bedenken. 

Grofweg de nk i k deze te kunnen plaat sen in 3 typen. 

(zie het plaatje op de vol c ende pa,cina ) 

Jliodel üe technieken en methoden zi._in een typisch westers product. 

In ons geval gaat het om een toepassi ng van deze middelen in een dorp in 

ee n ontwikkelinesland ( zi e p ijl 1 ). 

Eet eer ste t ype bezwaar zou ik het niet vo l doende oenaderen va n àe rea l i teit 

w.i llen noemen. 

Ei erbij t an men àenken a n de vastgenomen maisprijs of à.e "Gemiddelde" fami lie, 
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ma.ar ook aan het in het algemeen niet of onvolà.oende meenemen van zgn. 

niet-economische f a ctoren. 

Dit bezwua.r is inherent aan modellengeb:r:-uil: en is dus ook in het wester. 

relevant. 

(hoewel het enorme gebrek aan kader en onderwijs i:: de derde wereld 

dit probleem daar vele malen groter maakt). 

( zie Tl). 

Het tweede type bezwaar valt onder d.e noemer politiek/macht,dit in twee 

delen. 

Ten eerste de macht die een regering van dat land of het in dat land 

aanwezige buitenlandse bedrijfsleven (en dit zijn in de meeste gevallen de 

financierders van zulk soort onderzoek) kan uitoefenen op de bevolking, 

waarbij de modellen veelal ter ondersteuning dienen van hun beleid. 

Het moge dè~icielijk zijn dat deze vaak niet met de bevolking overeenstemmende 

doelen hebbe~.· (zie T2(a)). 

Aan de andere kant is er de steeds groter wordende afhankelijkheid van de 

,:l erde wereld ten aanzien van onze mo cJ. erne technieken en kennis 

(en hier hoort operationa research zeker bij). 

Onze techniel:/wetenschap vormt een enorm machtsinstrument dat de derde wereld 

steeds afhankelijker maakt. (zie T2( b )). 

Een veel voorgestelde remedie op de twee voorGaande punten is een eigen 

wetenschappelijlrn/technologische ontwikkelin,:; van- de derde wereld. 

Het :uerdoor ontstaan van voldoende goel 0eschoolde mensen zal bijdragen tot 

een effectiever en beter gebr.lik van wiskuoci~e modellen dan nu het geval 

is.Dit brengt het eers te type bezwaren (niet voldoende reali t eit) tot 

hetzelfde niveau van hier. 

Ook kan weerstand geboden worden tegen de wetenschappelijke/technologische 

middelen die het wes t en bezit. 

(opmerking~ , punt T2(a) is hier nog niet me e aan de orde geweest). 

Ik wil het hierbij laten en overgaan naar de vraag wat er wel niet 

allemaal voor nodig is om zo'n ontwikkeling tot stand te bre ngen. 

Een enorm onderwijsprogramma alleen zal niet voldoende zijn maar ook afge zien 

daarvan bleven twee vragen bij ons over. 

Ten eerste kan men zich afvragen of het rijke westen zo een machtsmiddel 

wel zomaar af zal staan. 
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Ten tweede blijft de vraag (en deze vormt meteen het noe overgebleven derde 

type bezwaar dat naar mijn mening in het plaatje bltft staan ook na de · 

voorgestelde eigen weteJschappelijke/technologische ontwikkeling) of zo' n 

ontwikkeling en in het bÜzonder het modelmatig denken wel pas t in die heel 

andere soc i aal/culturele omgeving (zie T3). 
W~ zijn van mening dat dit planmatig de nl',en· , het beheersbaar veronderstellen van 

allerlei processen om je heen diep kan ingrijpen in bestaande andere culturen. 

Ik wil dit met twee voorbeelden toelichten. 

Een boer gaat zijn land i.p.v. met zijn boerenverstand en andere ideeen over 

land.bewerken nu volgens een vast schema bewerken. 

Dit schema kwam naar voren als een optimale handelwijze binnen een model (misschien 

zelfs een heel goed model) en schrijft de boer een bepaalde en van te voren 

bekende manier en methode van bewert:en voor. 

In tegenstellinc tot voorheen zal de boer niet meer primair en flexibel 

kunnen reaceren. 

De boer krijgt een totaal andere verhouding en kijk op de natuur om hem heen. 

Nog scherper komt dit naar voren bij economische modellen. 

Deze beschrijven niet zozeer een werkelijkheid (daarvoor zijn er teveel 

concurrerende modellen) maar duiden een gewenst te ~en werkelijkheid 

aan. 

De minister van economische zaken moet zich hier aan houden maar ook de 

bevolkL .g.Hier is sprake van een eis aan het gedrag van de bevolking alsof 

deze beheersbaar i s . 

Dit vereist niet alleen een enorr:ie organisat iestructuur maar ook een zekere 

mate van beheersing en zelfbeheersing,zelfs een bepaalde manie~ van met 

elkaar orn5aan. 

I k wil :, luiten met de vraag of we wel deze kant op moeten ,moeten we niet 

meer respect voor andere culturen hebben. 

Anders gezegd mocen we het wel zover laten komen dat wij moeten of kunnen 

uitmaken of een aruiere cultuur het behouden waard is. 




