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Doordat er zoveel mensen met e€n ver-
schillende cultruele achtergrond en vakge-
bieden rondlopen bestaat er de mogelijk-
heid tot het uitwisselen van gedachren. Dir
biedt de mogelijkheid tot een gezichlsver-
breding ten aanzien van velerlei vraag-
stukken.
Als organisatievorm kan gesteld worden
dar de LJNESCO een bureaucratisch model
vertegenwoordigt met alle nadelige kanten
die daaraan verbonden zijn.. Vooral tijdens
de terugkerende evaluatie-en budgeterings-
ronden is het concurrentie gevoel duidelijk
aanwezig. Het budget dat aan het MIR-
CEN Netwerk wordt toegekend is relatief
klein en dit veroorzaakt angst voor een
eventuele inperking.

In de begin periode van mijn stage vond
er een driedaags internationaal symposium
plaats, waarbij wetenschappers uit ver-
schillende landen en werkzaam in verschil-
lende disciplines elkaar ontrnoenen en
spraken over de economische en sociale
implicaties van biotechnolory voor de ont-
wikkelingslanden. Ik mocht hierbij aanwe-
zigzijn en heb zodoende kennis gemaakt
met de aanwezige wetenschappers en hun
expertise op dit vakgebied. Van enkele had
ik al liteÍatuur gelezeÍL in verband met
mijn activiteiten tijdens mijn studie op het
gebied van de Onnrikkelingsproblematielq
Internationale Arbeidsdeling elr Biotech-
nology. Van deze bijeenkomst heb ik erg
veel geleerd. Het is mij tijdens deze dagen
en tijde,ns de afzonderlijke gesprekken
duidelijk geworden dat het noodzakelijk is
om met zulke waagstukken interdiscipli-
nair bezig te zijn.

Vanaf het begin werd duidelijk gesreld
dat er geen enkele financiele vergoeding
kon worden gegeven en dat dientengevolge

alle kosten die door mij zouden worden ge-
maakt, zoals huisvesting, vervoeÍ etc, vooÍ
mijn eigen rekening zouden komen. Dit
wetende heb ik geprobeerd via fondsen een
financiele ondersteuning te vinden. Dank
zij vrienden had ik een woning tot mijn be-
schikking in Parijs, wat mij hielp de kosten
te drukken.

Concluderend kan ik zeggen dat deze
stage erg leerzazm is geweest voor mij om-
dat het een goed beeld gegeven heeft over
het functioneren van een intemationale or-
ganisatie en een van haar vele semi-
autonome projecten onder haar vleugels.
Tevens wil ik vermelden dat het hard
werken is en dat het reizen met de metro,
elke dag, je soms doet veÍgeter:l dat je je in
Parijs bevindt. Je komt s'avonds laat thuis
en in het weekend ben je soms te moe om
van de mooie stad te kunnen (of zelfs te
willen) genieten.

Petra Smits

"EN DAN, WAT ISTHEORIE I.IOG IN
STUDENTENLAND"

lB In pêrspectleí

Nee, de gemiddelde I.B.-snrdent houdt niet
meer zo van theorieën, want theorieën zijn
saai en niet van deze tijd En men kan de
studie redelijk doorkomen zonder noe-
menswaardige aandacht te besleden aan
theorieën, dus: "Don't worry, be happy."
Dan is echter plotseling en loch nog onver-
wacht de periode van het scriptie schrijven
daar en doemt er eensklaps aan de einder
een gedrocht op: het theoretisch kader,
Eerst poogt men er nog onderuit te komen,
maar begeleidende docenten stellen zich
hard op. Dan begint meestal een periode
van uistel, uitstel dat vaak voortduurt tot
het moment dat de hele scriptie praktisch
klaar is, maar er nog een duidelijk Bat aan-
wezig is op de plaats van hoofdstuk I met
de titel "Theoretisch Kader".
En voor velen begint dan een proces van
intellectual gazing.Zoals een kind bij af-
wezigheid van de ouders de voorraadkast
plundert en zich tot misselijkheid toe ver-
grijpt aan chips, koekjes, drop en reper,
chocolade, zo wandelt de aankomende af-
studeerder door de politicologische voor-
raadkast, te weten de bibliotheeh en snoept
er van alle intellecnrele vruchten. Boek na
boek wordt er op nageslagen en zeer snel
doorgebladerd. Men zoekt en vindt meestal
niet. En net als het kind voelt men zich
steeds misselijker worden.

Vroeger was alles beter. Toen geloofde
men nog ergens in. Men wa.s marxist of Íe-
alist, katholiek of protestant, matu men was

in ieder geval iets. Tegenwoordig is men
vooral genuanceerd en de huidige s$dent
schijnt als cynisch pragmaticus geboren te
worden. Zoals de conservatieve Harvard
hoogleraar Allan Bloom al zei: 'There is
one thing a professor can be ósolutely cer-
tain of: almost every snrdent entering the
university believes, or says he believes,
that truth is relative." De grootste angst is
niet meer dat men het fout heeft, maar
vooral dat men intolerant gevondern wordt.
Nee, de beginnende student heeft geen
vooroordelen meer,
En toch is dat jammer. Want, en nogmaals
citeer ik Bloom: "kejudices, strong preju-
dices, are visiors about the way things are.
(...) Error is indeed our enemy, but it alone
points to the truth and therefore reserves
our respectful tÍeaÍnent. The mind that has
no prejudices at the outset is empty. (...)

Only Socrates hrew, after a lifetime of un-
c€asing labor, that he was ignorant. Now
every high-school srudent lanows that."
We maken het ons echter te gemakkelijk
wanneer we de relativistische inslag van de
meesE snrdenten geheel en al wijten aan
de tijdgeest. Het is niet vreemd dat men
onrmoedigd wordt door theorievorming,
wanneer je het grote aantal theorieën dat er
op het gebied van de Intemationale Beuek-
kingen bestaat in ogenschouw neemt. Een
alfabetische catalogus zou kunnen gaan
van agressie theorieih tot zero-sum games.

Een rypologie van de verschillende bena-
deringen zou uitkomst kunnen bieden,
ware het niet dat er tientallen van zulke ty-
pologieën bestaan.
Waarom, in vredesnaam, ziln a zo veel

theorieën ? Afgezien van de bevrediging
die het vele wetenschap,pers biedt om met
een eigen theorie op de proppen te komen,



is her namuÍlijk ook zo dat velen de dwangvoelen om hun eigen wereldbeeld ir 
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theorie te vatren. Theoriecn korn"n-iriil".,
voort uit het wereldbeeld van Oe U"a"n-^-.-
kers. Neem brjvmrbeeld d. o;;;;;;.
reatisrische theorieë1. Één urn d";;;gr-
punt€n van realistische theorerici i, ai,il,grote publiek verre gehoude,rno", *rrO"nvan de besluitvorming omuent hei Uuiteïlands beleid. De mD"," ril;;; Ëffi ;:ïlff :* i ff 
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be.tangstettine 
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voor het buitenlands beleid f""h ;;;_maal is. De Leidse politicoloog Ko"nï*f,zei het al met berekking t"t N;;;;;"".."Voor de meeste Nederlanden tG;;;-Iandse politiek iets wat zich op het televi-siescherrn, ats hinderlijke *d;;;k;.-
nlssen Denick en de Honeym*r.n-"j
door, afspeelt Meestal sa"i, h""t ai"i'to"dramadsch of hartverscheurend. B"il;;dar wanneer over hes"'t "hq,; ;; ;; ;#:ffi:iï-ïf;t;"
gronuÍnmeÍ wordt geproject"".d",, M;;;;
llyroed van ae puuÈei" ó",i"ïr:Ë"Ër"lijk altijd re groor. George F. Kennan, de

-T"T*f 
diplomaat en theoreticus,

verzuchne in 1949: ,No policy anJ;;*-
"T, 

(...) will (...) srick in o* iou"*#'unless it can be drummed indth" _irrà, ,ta very large number of people, ir"i;-dir; 
"^

quite a few whose menhl O"rAoprnrru'i*
not advanced very far beyond ,h".;;;"'..-which is said to be ttre crlterion f*ï" pro_O.yi"n of movies in Hollywood.;'À;:;
al blijkt dar deze theorieen dus duidelijk uirher w€reldbeeld van de bedenkers 

";A;-men, in dit geval bepaald door een d"t;;-lijk (zij znlf zouden zeggen gezond) wan-[ouwen in de effecdviteit van
democratische processen.
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18"r."n geldr trouwens voor alle
::eo1eën, dus bijvoorbeela oot uoo.l'"
ï:oneën 

die uiqaan van her besraan van
Ktassent€genstellingen en de wereld_
systeembenaderingor, dar zij voortkomen
urt het norïnen_ eÍr waardenpaEo* 

"_1"verschillende 0reoretici. fn 
"_g"ri"J' 
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jedereen zijn eigen - e,n specifieke _ nor_r-"1_ * waardenpatroon heeft, is tret à_
glfreoriern in pnncipe onerndig.
rtoe moeten we nu omgaan met de veel_
feid-aan theorieën ? Geconsnrcerd heb-berrde dat de meeste studenien n.n b"lioor-lijk pragmatische huize zijn, is hetwaanchijnlijk toch het best om er maarvanuit te gaan dat we verschillende theo_

fe! moeten gebruiken om rot eeÍl beterUegip in de ins and outs van de intemario_nale politiek r,e komen. En daar t; ;i;_ 
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ïTT:"k ï.:rnig op tegen. Alison heefrm.a.p boek "Esserrce of Declsion,, e€ndrietal.venchillende modellen g"U-iti ornrot inzicht !e komen in a" Uoruït"o..i"i^,.
londgn de Cubaanse rakeuencrisis. Deze
l.:d*l over de totstandkoming ; il-
lltanas 

beleid spreken .ft"", ir,.p.ii"i"fte_8erl maar uitgaande van deze benade_rrngen komt de schrijver tor een &ietal el-Kaar tegensprekende, maar in i"Aer opri"f,t
.11ï id*fï"ardige, verktarins.n r;;;;;vert@p van het besluitvo
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pragmadsch mer rheorieën omte springen, enzetezien als 
""" 

U"gli_"penkader dat gebruikt kan worden om tot
,"_": 

b.ïr inzicht in het finrctioneren uan demt€rnationale politiek n komen. Wanneer
]i ï?h"T.:l aile processen in de inrcma_tronale politiek in één alomvanend model
j" ",Tel,maak je jezelf her leven welneer tastjg, en het is zeer wel denlbaar dat
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Jenen Brocden

ff i'J[%ïïH,ïï{/Ë,,,,.n0.n,,
3.T::r:," gezichr lijkt een Erasmus_verblijf in Belgie ierwa;g f i'"i"' effi , ilÏïiïffïï.',"'
.ï::n".r*g ats zijnde hetz_elfde ats. AtecíeÍland. ..de 

magere
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scnr.lnJijk hierdoor veroor
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lnegadeve en positieve) v

::,Y: I u9 ; Ëï.ï fi'*'l[ïï ia; net niet helemaal, een overeenkomsl

Om rnaar direct met het ne

ll1l.' "i"" ;;; ilËïï;ïïiË,'
slecht en de manier van les geven en vol-

lï:.:^y"" 
van at je intellectuele excerci_ueÍl rue( om over naar hurs te schrijven is,

,Yyt"t-is hetnoodzaketijk om in der.d., net als in de econor
trr"io u.n r" JffiruÍrue' 

een onder-

ll-T*,,"* *;;;ïïlH:iï,ïi
Kunst om in de politieke
jtï_1_b3r;ffiffi:ïïs::ff
(van rndividueel gedras )en de benaderin;ffi .%:i i"rïg;:
],ïï.1."1"t zoats bijvoorbeeld de be-stutWonning in nadonale
meso- en de inrcnatelii*"_Tï*no oo
macr_o-ni v eau. o;;;,#iïf :ï n:ïoer Int€rnafi on ale BeUekk.
noeg nog ni", g""-aï*gen 

jammerge-

gen op z'n zachrct

11$""i"r';ïffiï:ii;:ïï,ïïf,ï;.vorm van hoorcolft

Íi-"- "ïuo**;'fiï i' i:L j; filcne studenren niet goed fá*"*ir""",ri--sieren. Debethi".À i, d";;;l;;*sen professqen en s

i:cj;dïtrffi;ï;iï:,Êï;uent kunnen abxolrta",. Aj h, ;;;;:"4ï f '#J:ïï:*
lïÍ! ih regenspreekr,r, O" 

"**, O_'teer.;e die contradictres maar van buiten.
ï5""y is weinig irÍri.ri"il;;;.
examens beshan mer
van de gereerdu ,ror. ï3 

uit het opreperen

.ptirt, -*"i 
c' r";:ï :- enkele professor

;::1.c*, ; ffi ïï.,ff ,j*#"*
lï:"" 

aan eigen inzicht en r,.i.lJl,, ru_muleren dat een studel
ergen mening n""t. rlt,lliussieen 

en een
door dhr. d" "c;;;] 

;:, 
jessen seseven

verae4 schoren ffir;ï iï:ï#1 :
:!l "t.', 

af van een blaadje, b"_í;;;gee^n vragen en de snrdenterr noberde die
ï^Tl:: 

precies mogleift C"r"kd;;;ook hij tijdens t 
"r 

.xan

l:"*'À*;''-ï"d"#,:;iï:
jl: r*n .btok,vragen. 

D. Ë,"Ë;;r;denten studeÍen danlok

ïn:'l br"kk";;; *:;:;il:ï ;ïL:ïïvan buiten. Deze comme

3ff*d;;Ë;ïilï.ffim"i';
& inhoud van de lessen ,

:i_o: u".o ïil"il""i#:ililI
gaan wordt op een vrii klr

:::: R Yc ;;;;;i;:ïjff"ï: Jï',
::T:ï"j: ".an d" tu"" is uiyl" id;;;*op-oar.gebied heb ik wij veel aan deze uit-wrsseling gehad.
Het leukste aan het hele Erasmus-project
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