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White Man’s Burden: waarom heeft ontwikkelingshulp 
meer kwaad dan goed gedaan?’. 

Laten we, met het hierboven geschetste perspectief voor 
ogen, eens kijken wat dit themanummer over ‘plastische 
chirurgie tussen de keerkringen’ u heeft te bieden. Ik begin 
met twee gastschrijvers van buiten het vak. Voormalig mi-
nister Jan Pronk is bereid gevonden om een interessant over-
zichtsverhaal te schrijven over ontwikkelingssamenwerking 
en de rol die kleine ngo’s (niet-gouvernementele organisa-
tie) hierbij kunnen spelen. Als u nog niet weet welke doelen 
ontwikkelingssamenwerking heeft, en u zoekt nog motivatie 
voordat u beslist om met een missie mee te gaan, moet u ze-
ker zijn bijdrage lezen. Over de politieke houdbaarheid van 
zijn standpunten bestaat overigens onzekerheid, ingegeven 
door de financiële crisis in Europa en de snel veranderende 
machtsverhoudingen in de wereld. Bedenk hierbij dat hu-
manitaire hulp zoals onder andere door ons gegeven, een 
ander karakter heeft dan de ‘grand designs’ van de ontwik-
kelingssamenwerkingindustrie. Vanuit een geheel andere 
invalshoek kijkt een andere gast naar ons werk. Maike Win-
ters, journalist bij de Wereldomroep, trok een week op met 
een plastisch-chirurgisch team in den vreemde, en kreeg de 
vrijheid om juist niet een journalistiek verantwoord verhaal 
te schrijven, maar een verhaal ‘uit het hart’.

Maar er is meer. Of dit tropische thema een hobby is van 
een paar oude plastisch chirurgen of misschien toch iets 
meer, komt naar voren in de enquête die onlangs is gehou-
den onder NVPC-leden. De cijfers spreken voor zich. In 
deze enquête komen verschillende organisaties ter sprake. 

gAstredActioneel

keerkringen en de bArmhArtige sAmAritAAn

De evolutie heeft de mens doen ontstaan tussen de keer-
kringen van het Afrikaanse continent. Blijkbaar waren de 
omstandigheden zodanig dat een mens daar kon aarden. 
Vandaaruit is het mensengeslacht uitgewaaierd over de 
planeet om zich vrijwel overal, tot in de kleinste hoeken 
en gaten te vestigen en te ontwikkelen. De geschiedenis 
heeft geleerd dat die ontwikkeling, zoals die zich de afge-
lopen tien eeuwen heeft voorgedaan, zich vooral afspeelde 
buiten de keerkringen. De broedkamer van de mensheid 
bleek daarvoor minder geschikt. Tropische omstandighe-
den maken het moeilijk om een welvarende samenleving 
te ontwikkelen. Onder andere hitte en de vele tropische 
ziekten staan dit in de weg. David Landes heeft er in 1998 
een bestseller over geschreven: ‘Arm en Rijk, waarom werd 
het Westen rijk en bleven andere landen arm?’ Die ontwik-
keling maakte dat de afgelopen vijf eeuwen landen buiten 
de keerkringen zich gretig hebben ontfermd over die bin-
nen de keerkringen: het mondiale kolonialisme werd uitge-
vonden. Een halve eeuw geleden kwam een einde aan deze 
statelijke overheersing. Wat bleef was een grote behoefte 
zich met de voormalige koloniën te bemoeien, ingegeven 
door economische belangen, geopolitieke overwegingen 
(‘het communisme moet worden bestreden’) en misschien 
ook wel een vreemde mengeling van schuldgevoel en supe-
rieure naastenliefde: de ontwikkelingshulp werd uitgevon-
den, later uit politiek-correcte overwegingen omgedoopt in 
ontwikkelingssamenwerking. Deze activiteit ontwikkelde 
zich tot een veelvormige miljardenindustrie. Wonderlijk 
daarbij is dat de beweegredenen om deze hulp te verlenen 
nooit helder en luid zijn gearticuleerd, maar dat er vooral 
sprake was van een vanzelfsprekendheid. Nog wonderlij-
ker is dat deze hulpindustrie buitengewoon slecht in staat 
is gebleken om aan te geven welk effect deze hulp heeft 
gesorteerd. Het is niet voor niets dat de afgelopen jaren 
kritische kanttekeningen zijn geplaatst bij deze werkwijze, 
ook van binnenuit. Voormalig Wereldbankmedewerker 
William Easterly heeft er een boekje over opengedaan: ’The 
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Voorwoord
U houdt een heel bijzondere en extra dikke uitgave van het 
NTPC in handen. Dit nummer staat geheel in het teken 
van de plastische chirurgie in de tropen. Het idee om peri-
odiek een speciaal themanummer te maken over een deel-
gebied van de plastische chirurgie heeft hiermee de ideale 
kick-off gekregen. Bij een themanummer hoort natuurlijk 
een gastredacteur. De bevlogenheid en het elan van gastre-
dacteur Klaas Marck en natuurlijk alle bijdragende auteurs 
hebben dit nummer mogelijk gemaakt. Met veel dank aan 
Klaas Marck presenteert de redactie u trots het eerste the-
manummer van het NTPC. Veel leesplezier.

Mick Kreulen, hoofdredacteur
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minachten, die de lastigste ingreep op de laatste dag doen 
en haastig vertrekken. Er zijn landen waar de autoriteiten 
sommige ngo’s weren omdat teams wangedrag hebben ver-
toond. Ga dus niet alleen op pad om humanitair werk te ver-
richten, maar ook om professioneel goed te werken. Bekijk 
de wonden die je maakt, zorg dat het antibioticum wordt 
gegeven, verwissel de verbanden en geef heldere instructies 
voor de nazorg. Beter nog: evalueer de complicaties en eind-
resultaten. Er valt nog zo veel te leren.

Waarom geven we hulp? Waarom offeren we vakantietijd? 
Omdat we van ons vak houden, en ook wel van een avon-
tuurlijke reis, maar ook omdat er iets in ons huist dat, darwi-
nistisch bepaald, in veel mensen schuilt en nergens mooier 
wordt verwoord dan in het verhaal van de barmhartige Sa-
maritaan. 

‘Scripsi, legi, dixi’ (ik heb geschreven, verzameld en gelezen, 
en gezegd)

Klaas Marck

De drie Nederlandse stichtingen die op het gebied van hu-
manitaire plastisch-chirurgische missies al een lange ‘track 
record’ hebben, geven een overzicht van hun werk. Er zijn 
praktische verhalen over lokale lappen die daar nuttig zijn, 
maar ook hier. Is het verantwoord om vrije lappen te doen 
in een tropenhospitaaltje? Hay Winters geeft een glashelder 
antwoord! Kan je ook met zijn drieën en een paar koffers op 
stap om humanitair werk te verrichten? ‘Travel light!’ En ook 
de boekbespreking en de historische bijdrage spelen zich af 
tussen de keerkringen. 

Wat voor zich spreekt is dat opereren in een tropenhospitaal 
geen vrijblijvende zaak is. We opereren mensen die we niet 
kennen en niet goed begrijpen, terwijl deze mensen ons niet 
kennen en begrijpen, maar altijd hoopvolle verwachtingen 
hebben. Dat geeft verplichtingen, aan ons, menen Nicolai en 
ondergetekende. Het schept verplichtingen die verder gaan 
dan een artseneed. Inlevingsvermogen, verantwoordelijk-
heidsgevoel, hoffelijkheid en wijsheid zijn slechts een paar 
van de vele deugden die bij dit werk nodig zijn. Helemaal 
vanzelfsprekend is dit niet. Er gaan verhalen over teams 
die ruzie maken met lokale artsen, die patiënten ostentatief 


