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H 
elaas lijkt het erop dat de 

herijkingsoperatie van on'> 

huitenlands beleid hoofd

zakelijk In cen richting 

gaat: hoe verdelcn wij de centen en de 

competenties. Als hct op dit niveau 

blijft steken zijn wij met een heel ver

keerde henadering hezig Want dan 

concentreren we ons aileen maar op 

een uitgesteld hoofdstuk van de kabi

netsformatie, terwijl er uiteraard vee! 

meer aan de hand is. 

In het zomernummer van Fom{J11 Affairs 

hccft Charles Meier het over de morelc 

crisis waarin de Weslerse samenleving 

na 1989 is heland. Dit is niet aileen een 

politieke crisis, maar een diepgaande 

desorientatie over doelstellingen en 

zingeving in de hele samenleving 

Vergelijkbaar met de periode van stuur

loosheid van een land al'i Duitsland na 

de oorlog van 1870-1871, maar ik denk 

ook aan de Verenigde Staten na 1918. 

Dit lijkt telkcns te geheuren na het be

reiken van centrale doelstellingen waar

voor naties zich in grote mate van 

eensgezindheid of in zwaar bevochten 

meerderheid'icoalities hehbcn ingezet. 

Terwijl Meier het voor wat de Westerse 

samenleving betreft over 1989 hecft, is 

voor Nederland eerder 1987 te noe

men, het jaar waarin het meest contro

versiele onderwerp in ons buitenlands 

bcleid sinds de dekolonisatie, de kwes

tie van de kruisraketten, werd ingehaald 

door de Perestroika. Sindsdien hecft de 

niet op de revolutionaire ontwikkelin

gen voorbereide Nederlandse buiten-

landse politick, gecn kans gekregen om 

scenario\ te ontwikkelcn voor de over 

elkaar heen rollcnde gehcurtenissen 

Dat was voor vrijwel aile Ianden en po

litici het gcval; zelfs voor vee! buiten

landse politicke strategen was bet 

tcvcel gevraagd, met uitzondering van 

nota bene 'de provinciaal' Kohl. En ze

ker gold dit voor de Nederlandse Staat

kunde, die nooit een traditie hecft 

gehad van een continentaal helcid, af

gezien dan van een typisch isolationis

tisch antwoord. Op een spocdcon

ferentie van onze amhassadeur'> in 

Wenen in het voorjaar van 1990 over 

de nicuwe Ncderland'>e opstelling ten 

aanzien van de ontwikkelingcn in 

Midden- en Oost-Europa is het woord 

etniciteit niet aan de orde geweest. 

De concentrische benadering 
Hct post-koloniale, post-isolationisti

sche huitenlandse beleid van Nederland 

had in de afgclopen veertig-vijftig jaar 

dric pijlers: 

* Ten ecrste uitcraard een stcrk Atlan

ti'ich veilighcidsengagcmcnt, mcdc als 

reactie op isolationalisme en zorgeloos

hcid in het interhellum. Het was de 

'Bilderberglohby' (de Bilderberglohhy is 

genocmd naar de bijeenkomsten die 

oorspronkelijk op De llilderberg wer

den gehouden onder Ieiding van Prins 

Bernhard en waar slcutclfiguren uit de 

Noordamerikaan'ie en Europese samcn

lcving elkaar troffen, red ) die zo sterk 

het naoorlogsc bcleid hcpaald hecft. 

* De tweede pijlcr sinds mr. Beijen, mi-



ni<,ter van lluitenlandse Zaken in deja

rcn vijftig, was de eenduidige omar

ming van het Europese ecnhcids

streven. Dit strcvcn werd sterk ge

stcund door de christen-democratic, 

maar had ook <;tcunpunten daarbuiten. 
8 Het dcrde element, sinds hct Nicuw 

Cuinca-avontuur, was onzc sterkc inzct 

voor de internationalc rcchtsordc en ar

moedcbcstrijding vooral belichaamd in 

de verlichte erfgenamen van de missic

cn zendingsijvcr en van hct socialisti

schc internationaal engagement. 

Deze drie pijlers hebbcn ons land een 

buitcngewoon eminente positic be

zorgd, die bij ti)d en wijle uitstak boven 

ons norrnalc gewicht in hct internatio

nalc bcstcl en die weerspiegeld were! ir1 

een min of mccr gelijktijdig leiderschap 

in verschillende van de hoogstc intcr

nationale organen Witteveen bij hct 

lnternationaal Monetair Fonds (IMF), 

Van Lennep biJ de organisatie voor 

Europese Samenwerking en Ontwik

keling (OESOJ, Boerma bij de Wereld

landbouw en voedselraad (fAO), Luns 

hiJ de Noordatlantische Verdragsorga

nisatic (NAVO) en - gcdurende ene bc

paalde periode Mansholt bij de 

Furopese Economische Cemccnschap 

iEEC) 

Nict aileen de intensiteit van ons enga

gement was zo npvallend, 'het be<,te en 

braafste Jongetje in aile klassen', maar 

ook nog icts anders. Het andere was, 

denk ik. het centrale punt: de concen

trischc bcnadcring van onze buiten

landse politick. Om Europees, ons 

Atlantisch, ons multilateraal beleid 

imultilateraal in de zin van de Ver

enigdc Natic-; (VN) en de Bretton 

Wnods-instcllingen) hadden cen stcrke 

inspiratiebron in on<, verzet tcgcn de 

totalitairc dreiging van buitcnaf en de 

strijd voor ecn vrije wereldgcmeen

schap waarin de vier vnjheden van hct 

Atlantic Charter zouden prevalcren. 

Ons eigenbelang en onze eigen identi

teit werden in dat nieuwe engagement 

niet bedreigd; zij kwamen cr zelfs het 

beste tot hun recht. Zolang de Euro

pese eenheid een <;chil was van het 

Europe<,e continent, gelcgen aan de 

Atlantische Oceaan, vielen onze belan

gen samen als intermediair tussen 

Europa en andere continenten, onze 

orientatie op Engeland en de Verenigdc 

Staten en onze vrije toegang tnt het 

Duitse en Frame achtcrland. En die 

conccntrische bcnadering kreeg bij

voorbeeld een heel curicus symbnol in 

het besluit van onze ministerraad om 

Italic ecn gascontract tcgen gereduceer

dc prijs aan te bieden. Daarin viel bijna 

allcs samcn: 

ons belang van een bijna-energiemo

nopolie in Europa; 

het argument dat wij met een verkap

te betalingsbalansstcun Italic van het 

communisme konden wegkopen; 

en de vcrsterking van de economic 

van Italic en daarmee dus ook van 

ccn groeiende vrije afzetmarkt vonr 

onze landbouwproduktcn in hct ka

der van het Europccs landbouwbe

leid. 

[r was derhalve een concentrischc be

nadering van ons buitcnlands belcid 

mngclijk waarin eigenbelang, Europccs 

bclang en Atlantisch veiligheidsbelang 

samenvielen, elkaar minstcn<, overlap

ten. Hoczo dan 'eigenbelang eerst'~ 

Er was sin1pelwcg gccn tcgcn.;;tclling 

tussen Nedcrlands belang, Europe<,e 

eenwording, Atlantisch engagement en 

multilateraal perspectiet. Er kwam eer1 

directoraat-generaal voor lntcrnationale 

Samenwcrking en nict vnor Ontwik

kclings<,amenwerking. I ntcrnationalc 

<,amcnwcrking bedoelt eigenlijk de uit

bouw van de multilatcralc structuren, 
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icts wat v66r de zorg voor anne Ianden 

kwam. Vclen hebben tot hct eind van 

de jaren zeventig onzc Ontwikkelings

samenwerkingbegroting meer hc

schouwd als een entreckaartje van 

Nederland tot het multilaterale (vooral 

VN-)systeem dan als armoedebestrij

ding 

Met de kreet 'Johnson moordenaar' tij

dens de Vietnam-demonstraties werden 

de eerste scheurtjes zichthaar in die 

concentrische benadering van het na

oorlog<,e buitenlands beleid. En nu, na 

1989, na Maastricht, na de Uruguay

ronde, na de reeks van mislukte pogin

gen van benoemingen en vestigingen 

om iets terug te krijgen van onzc ont

wikkelingshulpmiljarden, en nu ook 

hlijkt dat een vrije wcreld geen veiligc 

wereld is, nu zit niet aileen het Westen, 

maar speciaal ons land in een vaculim, 

wat onze huitcnlands-politiekc oriente

ring hetrelt. 

De hcriJking - wat een vresclijk wnord 

als er geen echte ijkmaat voorhanden is -

zou dcrhalve veel meer moctcn zijn dan 

ecn hcrhaling van discussies en een her

aanpassing van ccntcn en con1pctcntic~ 

tussen vcrschillcnde departemcnten. 

Aan de nrde zijn nict mindcr dan de 

motiveringen, doelstcllingen. stratc

giecn en instrumentcn vonr ecn herpo

'>itioncring van on'> land. En dat op 

basis van een fundamcntcle analyse die 

mijns inziens zal uitwijzcn dat een 

heetje aanpassing, ecn hectj<: ver<,chui

ving vnlst1·<:kt onvoldoende is. 

De concentriciteit van een halve eeuw 

is vcrbroken. Als wij kijken naar de 

Europesc ccnheid: de externe hedrei

ging is als stimulans weggcvallen. de 

herinnering aan de oor<,pronkclijke 

doel<;tclling is verhlcekt en Nederland 

lijkt van ecn centrum in Europa naar de 

marge te verschuiven. Het Atlantisch 

veiligheidsarrangement: wij ervaren het 

zecr snel terugtrekken van de Verenigde 

Staten, wij zien hct verval van de oor

spronkelijke doelstelling en wij zien de 

incffcctiviteit ten aanzien van de nieuwe 

opdrachten Het multilateralc systcem 

de Bretton Woods-instellingen worden 

ouemded door de internationale financic

le mark ten. Europa vult het vacuC1m dat 

de Verenigde Staten in het VN-systeem 

achterlaat niet op. Men is ineffectid ten 

aanzien van de nicuwe dreigingen. 

Maar vooral zien wij dat wij de echt ar

me Ianden in dat multilateralc systeem 

niet meer nodig hebben: die kunnen 

wei een tijdje opzij staan, de wcreld 

draait toch wei door. 

Vier cirkels 
Als dit allcmaal juist is, moet eerst hct 

horloge helemaal uit elkaar gehaald 

worden. Dan zal blijkcn dat wij voor de 

analyse van ons buitenland'> helcid van 

de concentrische henadering toe moe

ten naar een hcnadering van cirkels, die 

elkaar hooguit zo nu dan zullcn ovcr

lappen, maar die ook tegen clkaar aan 

zullen hotsen ol zich van elkaM zullcn 

verwiJdercn. Draai de zaak om. l'rohecr 

te analyseren waar wiJ staan en kijk dan 

pas hoe in concrete situatic'> die cirkels 

elkaar raken ol overlappen om dan tot 

een coherent huitcnlands hclcid tc ko

men. F.n dan komt men onvermiJdclijk 

tot vier cirkcls. 

Op de allcreer<ac plaat<, komen wij bij de 

histon<,chc cirkel aan. nict die van het 

verlcdcn, maar die wclke ons door de 

geschiedenis wnrdt opgelcgd. Hct gaat 

om een vraag, een opdracht: hoc om te 

gaan met hct streven naar de Furopese 

eenwordingc Die inspiratie voor de 

Europe<,e eenwording was immers niet 

primair de verdedig111g regen een nieuw 

total1tair systeem, maar de dclinitieve in-



kerkering van het duizend jaar oude 

heest van de hroederoorlog en het natio

nalisme. Wie dacht dat het dood was, 

hoeft maar twee uur te vliegen. 

De twecde cirkel is die van de toc

komst. Vrijwel ieder hoofdprohleem in 

onze eigen samenleving is onoplosbaar 

a is het nict aangepakt wordt vanuit ka

ders en afspraken die dikwijls de natio

nale soevereiniteit overschrijden: be

strijding van criminaliteit, milieuvervui

ling ol aidsvcrbreiding, maar ook de 

heschcrrning van een opgroeiendc ge

neratie tcgen een overdosis van geweld 

of de aantasting van de waardigheid 

van de vrouw. 

De dcrdc cirkel, die hicr duidelijk naast 

'>taat, is de solidariteitsopgave. De gro

tc culturclc revolutie in positieve zin 

van de laat-,te dric decennia is hct ont

staan van wat de Duitse thcoloog Kling 

noemt 'Wcltcthos'. Dit wil zeggen het 

nicuwe lenomeen dat die enc gcrnartel

de C:hinecs voor mij cen gezicht en cen 

naarn krijgt en dus referccrt aan het 

Ontu,ikkelim;slmlp is assistentie. 

concept van hroederschap of zuster

schap, ook al hcb ik hem of haar ner

gens voor nodig. 

En dan tot slot de vierde cirkel: de legi

tieme opdracht tot hehartiging van hct 

cigenbelang Er lijkt geen rechtstreekse 

causaliteit meer tc bestaan tussen onze 

inspanning op het terrein van die ande

re agenda's en onze eigen helangcn. 

Wij zien dat wij netto-hetalcr zijn ge

wnrden aan de Europese Unie. Wij 

rnerken dat hct multilateraal systeem 

aanzienlijk meer van Nederland lijkt tc 

nemen dan teruggegeven wordt: denk 

aan de consequentie van de CATT

Uruguay ronde voor de agrarische sec

tor. Voor wat de solidariteitscirkel 

hetrcft zien wij dat dankbaarheid en 

sympathie zelden of niet vertaald wor

den in effccticvc steun of in het gunnen 

van order-;. 

Vier cirkels die niet meer in elkaars vcr

lcngde liggen, die -;oms contrair zijn. 

Er is nog iets anders aan de hand rnct 

deze vier opdrachten De directc relatie 

Cfoto ANP) 
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tthsen de cinddoclstellingen en de mid

denlange-termijn-oplossingcn is cven

eens verbrokcn. En ook dat leidt tot 

enorme verwarring in onzc buitenland

se politieke strategie Het duidclijkst is 

dit op het tcrrcin van de historische 

agenda Ons tederale concept als eind

docl voor Europa zou wei 

dat gcldt ook voor de eigcnhclang

agenda ten aanzicn van Oost-Furopa. 

Daarom vcrdicnt de VNO/NCW-bena

dering om regionalc situaties als uit

gangspunt te nemen ondcrsteuning, 

uiteraard voor de opdracht terzake van 

het eigenhelang, maar ook straks ten 

aanzien van hijvoorbceld 

eens het meest in gcvaar 

kunncn komcn door recht-
Voor de herijking 

lijnig de weg daarnaar af te 

lcggcn De internationalc 

orde, zoals wij die post-

19S9 zagen groeicn door 

middel van regionale al

lianties, zou wei eens de 

betere weg kunncn zijn 

om uitcindclijk bij een 

geldt dat een beetje 

de solidariteitsagenda De 

herformulering van ons 

internationaal bcleid vergt 

dcrhalvc niet aileen een uit 
aanpassing, een 

beetje verschuiving 
elkaar trekken van die vier 

cirkels, maar binnen die 

vier cirkcls cen herbezin

ning op de motieven, de 

doelstellingen, de strategic 

volstrekt 

onvoldoende is. 

mondiale alliantie uit te komen. En wie 

zegt dat de solidaritcitsagcnda ook par

ticipatie in een mondiaal vrijhandclssy

teem inhoudt, kan niet om de realiteit 

hccn dat soms tijdelijke protcctic nodig 

is om Ianden wccrbaar te maken voor 

competitic. 

Vier grote cirkels die niet meer in el

kaars verlengde liggen en binncn die 

cirkels ook telkens golven die tegenge

steld zijn aan de langc-tcrrnijngolf Dit 

blijkt het duidelijkst in onze discussie 

over \vat leidt tot die Europcsc eenwor

ding', als we de realiteit op om Iaten in

werkcn dat president Chirac in frankrijk 

aan hct bcwind is, en dat aileen wij, de 

Bondsrcpubliek en Belgic. voorstander 

zip1 van hct federale concept. 

Dan is er nog een dcrdc clement dat 

het zo mocilijk en ongewenst maakt 

om CCn fraaie bJauwdruk van OilS inter

nationaa] beleid te makcn. Die cirkcls. 

d1e agenda's verhouden zich per grocp 

Ianden anders tot elkaar; ze bcwegen. 

Lo vcrhoudt de Furopese agenda zich 

met de solidaritcitsagcnda wezenlijk 

verschillend in Afrika dan in Azic en 

en het instrumentarium en 

dat weer afgczct tegen clusters van Ian

den en gebicdcn, elk met eigen problc-

men en kansen. 

De cirkel van de 
solidariteitsagenda 
Het zou boeiend ziJn ecn rollcnspel op 

tc zctten ten aanzien van a! die op

drachten en tc kiJkcn waar zij elkaar af

stoten of ovcrlappen, maar dat zou in 

dit hcstck te ver voeren. Laten we om 

concentrercn op de vraag naar ontwik

kelingssamcnwcrking, naar solidariteit. 

Dan moct gcconstaleerd worden dat op 

de vier invalshockcn. de motieven, de 

doelstellingen, de strategic en het instru

mentarium, van cen duidelijke cri<,is<,itu

atie sprake is. Zodanig dat geluiden van 

vermindering, zclfs tijdclijke stopzetting 

van hct solidaritcitsbudget plotscling 

huitcngewoon vee! steun kunncn krij

gen. Dat is nict onhegrijpelijk 

Te beginncn met de motieven. Er 1s 

duidclijk -;prake van erosic van de dric 

pijlcr, van on<, ontwikkclingssamenwer

kingshelcid de vcrblckendc chri<;tcn

democratischc stcun, die te kampcn 



hccft met ccn wcgcbbcndc vcrtrouwd

heJd met de problematiek door middel 

van afnemende missie en zending, de 

sociaal-democratischc steun, die te 

kampen heeft met de concurrentie tus

sen nationalc en intcrnationalc solidari

teitsclaims, en het breedgedragen maar 

intus<,en achterhaalde motief dat de 

marsroute naar New York en Brussel 

van Moskou via Peking, Accra en 

Havanna onderweg met zilver versperd 

moest worden. Die motieven zijn gee

rodeerd of volledig obsoleet geworden 

De dreigende wereldheerschappij van 

hct communismc via de domino's van 

de Derde Wcreld is omgcdraaid in ccn 

razendsnelle proliferatie van het vrije 

marktdenken tot in de armste Ianden. 

De doelstellingen De twijfel of met fi

nanciele injccties armocde kan worden 

opgeheven. Daarnaast speelt het ernsti

ge probleem van de vermenging van 

motievcn en doelstellingen Wie als ge

hcimc agenda, als docl<;tclling van ont

wikkelingssamenwerking, de bestrijding 

van het communisme had, kwam daar

bij uit bij een generatielange steun aan 

iemand als Mobutu en dus bij verspil

ling. Hetzclfdc gcldt voor de directe 

koppeling met exportbevordering of 

verwcrving van internationale steun of, 

om een ander voorbeeld te noemen, 

voor de afremming van de bevolkings

groei. Als ontschotting z6 verstaan 

wordt dan zullen wij een nieuwe golf 

van kwaliteitsverlies in de ontwikke

lingssamcnwcrking tegemoet gaan. 

De strategic. Hicr is, denk ik, het meest 

om tc docn de laatste tijd. De drie do

minantc stratcgiecn hcbbcn allemaal 

beperkte resultaten te zien gegeven. De 

strategic van de multilaterale, althans 

de Bretton Woods-instellingen ver

wacht aile hcil van ccn Angclsaksisch 

kapitalistisch model. Dat hecft het mul

tilaterale kanaal gedomineerd De stra

tegie van de belangrijkste donorlanden, 

in iedn geval de like mi11ded group, maar 

ook de Franse en dus van het EOF zit

ten sterk op cen extrapolatie van het 

plansocialisme van Tinbergen en 

Myrdal, het etatistische maakbaarheids

concept. Dat denken heeft sterk het bi

laterale kanaal beheerst. Als vertegen

woordigers van het 'derde kanaal' redu

ceren vee! non-gouvernementele orga

nisaties (NCO's) ginds en hier de 

armoede-problcmatick tot die van on

dcrdrukking, binnenlands of van cen

trum versus pcriferie, imperialisme, 

bevrijding en empowerment. Dat was soms 

de dominantie van het niet-gouverne

mentele hulpkanaal. 

Wat het instrumentarium betreft, is in 

ons land de twijfel recent weer opge

laaid over de vcrhouding landcnkcnnis, 

sectorale kennis, beleidsdeskundigheid 

en controle. Daarbij rollen de ideeen 

over elkaar heen van integratie, Rijks

dicnst, of ccn nicuw apart ministeric 

van internationale economische samen

werking. lk ga voorbij aan de interna

tionale discussies over donorcoiirdi

natie, verhouding hoofdkwartier tot In

kale aanwezigheid en de zeer boeiende 

discussie controlc/kwalitcit. 

Kortom onzekerheid, zware kritiek, 

erosie op aile vier de componenten van 

een ontwikkelingsconcept De revitali

sering van dit concept moet dan ook a! 

die vier componenten beslaan. 

Motivering 
Als men kijkt naar de nieuwe beweging 

voor wereldsolidaritcit, die zich uit in 

de populariteit van mensenrechtenbe

wegingen, de respons op humanitairc 

noodacties en in de populariteit van 
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ccn aantal NCO's, dan is er ruimte voor 

een bclangrijk humaniteitsmotief. 

Daarnaa<;t is het volstrekt legitiem om 

de solidariteitsacties breder dan op hu

maniteits-overwcgingen te grondves

ten; zoals het milieumotief, in de vorm 

van het tafelzilver niet hoeven te ver

kopen omdat het voor ons overleven 

(tropisch woud enzovoort) noodzake

lijk is; of door het mogelijk maken van 

een andere lijfrente dan in de vorm van 

een groot kindertal. Dat perspectief 

bieden is als motief lcgiticm. Ook in re

I a tie- het derde motief- tot de indam

ming van de migratiestroom. 

Tot slot is er de relatie tussen armoede 

en onveiligheid (wij hebbcn allemaal 

die ervaring): de ongelooflijke, de ver

pletterende goedkoopte van cen bur

geraorlog. Er is niets zo goedkoop als 

in een land met meer dan 70/80 pro

cent wcrklozen een burgeroorlog te 

beginnen Dat aileen al wijst op de re

latie tussen ontwikkeling en veiligheid 

Doelstellingen 
Uiteraard blijft de hoofddoelstelling 

opheffing van armoede. Maar het ge

groeide inzicht in de oorzaken van die 

armoede kan ons specifieker doen zijn 

bij de formulering van die doelstelling, 

optimistischer ook en wellicht beschei

dener Het gaat om het opheffen en 

voorkomen van de uitsluiting. Of posi

tief geduid: van bevordering van parti

cipatie en van de krachten en middelen 

die tot bescherming en vergrating van 

menswaardigheid leiden, economisch, 

sociaal, cultureel. Participatie van men

sen, menselijke gemeenschappen en na

ties. Dit is gebaseerd op de voor

onderstelling dat in beginsel voldoende 

bronnen voor dat menswaardig bestaan 

aanwezig zijn of geschapen kunnen 

worden. Dat is dus iets anders dan de 

herverdelingsprablematiek. 

Strategic 
De participatiedoelstelling bicdt ons de 

mogelijkhcid om een overstap te maken 

naar hct mecst bekritiseerde, het meest 

onder druk staande punt namelijk het 

strategischc punt. Op dit terrein client 

de grootste vernieuwing plaats te vin

den. 

Het is niet zo dat de drie boven ge

schetste benaderingen, het Angel

saksische model, het plansocialisme, 

het bevrijdingsmodcl, geen grate resul

taten hebben opgeleverd: lndonesie, 

het uitblijven van het Azie-drama, zelfs 

Bangladesh. Korea wordt in de discus

sics opgevoerd als een success story zon

der ontwikkelingshulp Waar is ons 

geheugen geblcven? Want als er een 

land in de jaren vijftig, zestig met mil

jarden dollars overspoeld is dan is het 

Korea geweest. Zelfs in Afrika veran

dert er vee!: loop maar eens rand in een 

dorp in Tanzania en zic de kliniek, het 

schooltje, de landbouwcooperatie 

Sinds het Human Dwelopmwt RetJOrt heb

ben wij zovecl bcter zicht dan via de 

BNP-cijfers op die dramatische verbete

ring van lccfomstandigheden in zoveel 

Ianden. De logenstraffing van de 

Darwinwet heeft in de laatste vijfcn

twintig jaar plaatsgevondcn. Nooit in 

de mensclijke geschiedenis werd een zo 

grate bevolkingsgroei gecombineerd 

met een zo sterk gestegen aandeel, par

ticipatie dus, van de mensheid in wel

vaart. De geaggregeerde statistieken en 

de cijfcrs van 1,3 miljard mensen die er 

wei bovenop gekomen zijn, zijn on

weerspreekbaar En de rol van de hulp 

daarin; De gcnoemde voorbeelden als 

Taiwan en Korea zijn aan te vullen met 

lndonesic, Pakistan, en een hele reeks 

andere Ianden. 

Aan de andere kant zien we echter de 

realiteit van die andere 1,3 miljard 

mensen en de hardnekkigheid van de 



Jrmoede, JUist in sommige Ianden die 

oversroeld werden met hulpgeld. 

Zowel de succesverhalcn ols de misluk

kingen lcveren een duideliJke les op: 

hulp is JSSJstentJe Het mag als een 

'>chok klinkcn voor dcgcncn die bij

stand in hun naam hehhen vcrvJngen 

door samcnwcrking, maJr hulp is Jssis

tcntic. Hulr kan nooit eigen insrannin

gcn vcrvJngcn. In positievc gcvollcn 

sluit die aan biJ cigcn inzct, cigcn 

spaarzin, eigen creativiteit en in nega

tieve gcvJI!en blijkt forcering onmoge

lqk Dat is lcs ccn. 

Les twce is dat ols de eerdcre stelling 

waar is, dan is ook de omgekeerde cor

reiJtie verklaarbaar tussen onze kwali

tcits- en specrpuntopvJttingen en het 

succes, hct rcndcmcnt, de investering 

ginds. Ecn samenleving is niet maak

haar, nict hier, nict ginds en zeker niet 

van hier naar ginds. 

ming is een e<.sentiele voorwaarde, ui

teraard op hosisniveau, mJJr ook op het 

niveJu von hogc orleiding en clitcvor

ming en niet aileen op technisch niveau 

maar ook terzokc van woardcn ols gc

mccnschapszin, onkreukbaarheid, inzet. 

[n de derdc drager is voor en na de 

vrije markt. Ecn markt die, hoc tegen

strijdig ook, ook binnenslands dikwijls 

heel vee! bescherming vcrdient tcgcn 

staats- en particuliere monopolies, te

gcn gcd\vongcn \Vinkclncring, n1aar 

ook met crkcnning van normen en op

vattingen die niet altijd de onze zijn 

Dit hetrcft bijvoorbecld inschakeling in 

het arbeidsproces op een vee! jongere 

leeftijd - ik heb het niet over kinderar

heid - dan wij gcwend ziJn, heel andere 

werkuren en dus ook een erkenning van 

het gegeven dat de informele sector 

wei ccns de dominante sector kan zijn 

en de formele het 'FremdkorfJer' (Dat is 

een analyse van een bestaand ontwik-

kelingspotentieel in de 

Zowel de 
Een derde les: er zijn vier 

drager., voor ontwikkeling. 

Er is de nationalc over

heid. Ook onze Ianden 

hehbcn zich nicl bevrijd 

uit armoede en crisis met 

een tot het hot uitgcklede 

regering en overheid. Juist 

in hct aangezicht van gro

succesverhalen als 

commercicle sector en dat 

rotentieel client directc en 

royolcrc steun te krijgen.) 

En dan de vierde drager. 

De ciuil society, van de 

grootfamilie en van de 

vakbeweging tot de buurt

schap, van kerken tot kre

dietorganisaties, alles mits 

authentick gewortcld in, 

de mislukkingen 

leveren een 

duidelijke les op: 

hulp is assistentie. 

te uitdJgingcn post een sterke overhcid 

en daJrom ziJn zaken ols good <Joueni<WCe, 

infrastructuur, cen goed piJnbureJu, 

cen goede exportpromotie en vooral 

investeringen in de sociJ!e intrJstruc-

tuur en in ondcrzoek, allcmoal nodig. 

De luxe d1e cen Angelsaksisch en kapi

talistisch model zich misschien kan vcr

oorlovcn is zcker niet voorhanden in 

Ianden von Jrmoede. 

De twcede drager, de tweede actor is de 

individuclc pcrsoon. Zijn of haar vor-

gedragen door en voortkomend uit de 

cigen sJmcnleving Aileen als die vee! 

verwaarloo.,de vierde actor maximaal 

ingeschakeld wordt, worden ook de 

echte krochten voor ontwikkcling ge

mobiliseerd. Dat hetekcnt vee! mcer 

dan de mcdcfinancieringsorgani.,aties 

een groter budget geven, ook al zijn cr 

nu hiJvoorbecld stcmmen in Duitsland, 

die een rleidooi houden voor verduh

hcling von hun aandecl, op grond van 

goede resultaten in vergclijking met de 
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etatistische benadering. 

Dit plcidooi hier gaat wezenlijk verder. 

Het gaat 0111 inschakeling van aile vier 

de actoren, dus je niet scha111en, ook 

niet voor de 111arkt en niel voor de ci · 

viele sa111enleving. Het gaal 0111 een be

leid dat assisteert en dat niet vervangt, 

het gaat 0111 een assistentie die 111eer 

proces111atig en progra111111atisch dan 

project111atig is en het gaat om een con

ditionaliteit en een subsidiarileit die het 

cigenaarschap (oumershif') van de aclivi· 

teiten bij de uitvocrdcr laat en hem gc· 

woon straf als dat maximale vcrtrouwen 

niet gehonoreerd wordt. Straft in de 

vonn van sluiten van het loket en niet 

in de vor111 van lelkens opnieuw al dan 

niel middels korte missies bijsluren. Dat 

zouden de elementen kunnen zijn van 

een nict zo rcvolutionaire, maar toch 

wei nieuwe ontwikkeling"trategie, het 

model voor autonome maalschappij· 

ontwikkeling, zoals het Program van 

Llitgangspuntcn dat noemt 

l11s lrumenlarium 

Hct instrumentarium, dat wil zeggen de 

organisatie waarmee dat belcid uitge

voerd wordt, client hicrvan afgelcid te 

ziJil. Dat wil zeggen als het aanwezigc 

ontwikkelingspotentieel gind<, het uit· 

gangspunt i'>, dan gaat het hij de uit· 

voering van dat belcid om 

Een dramatische 

beperking van het 

aantal Ianden dat 

hulp krijgt is noch 

waarnemcn, luisten:n, antcn· 

ne<, hebben om signalen op 

te vangen, in plaals van doel

<;tellingen, laat <;taan modali

teiten, hier te formulcren. 

Dat betekcnt atscheid nemen 

van veel kwantitatieve en 

kwal1taticve doclstellingen, 

van veel plannenmakerij en 

nodig noch 

gewenst. 
prioriteitenstcllingen Het 

gaal om vcrplaatsing van bevoegdhe

den naar het veld. Luisleren. waarne

men, anlcnnes hcbben is geen mono-

polie van dcskundigen Het is een af

hniteil en een discipline die ook op an

dere basi'> ontwikkcld kan worden. 

Daarvoor heb ik geen aparte lm van 

het ministerie staandc zogenaamdc 

Rijksdien<,t nodig die weer een enormc 

atstand kan scheppen tussen de minis

tcriele verantwoordelijkheid en de dik

wijls indringende politieke keuzes die 

in het ontwikkelingswerk gedaan moe

ten worden. len Rijksdienst hoort 

mijns inziens veel meer bij het af le wij· 

zen model van cen maakbare samenle

ving dan bij een benadering van 

assistenlie, handreiking, bij een autono

me maatschappij-ontwikkeling 

Het is wei duideliJk dat de clemenlcn 

die zes Jaar geleden zijn voorgesteld, in 

de nota-Bukman, voor een kwalitatief 

hoogwaardigc organisatie voor de bc

leidwoorbereiding en -uitvoning nog 

steeds actueel zijn en hclaas nauwelijks 

gerealiseerd Dit zijn een twaalf· a vijf. 

tienjarig loopbaanper<,pectief voor bin· 

nenkomende diplomaten 111 deze 

sector (en bij sommigen cen levenslan

ge carriere). cen verlcngde plaatsings

duur, verruimde mogelijkheid van 

'laterale' instroming idit i'> het aantrek

kcn van experts in de lluitenlandse 

Dienst op latere ledtijd met vaste aan

<,tellingl, een goede mix tu'>Scn landen

kennis, vakkcnnis, bclc1dskcnnis c11 

controlc, vooral de opbouw en Ill· 

standhouding van een collectief geheu

gen en cen nadrukkciijker aamvezig· 

heid ter plckke lk kan en mag op 

grond van n1ijn ervaring ook niet zcg

gcn dat diplomaten in die conceptie 

per definitie slcchte ontwikkelingswer

kers zouden zijn en dat bijvoorbeeld 

ontwikkelingswerkers dus pn sc betcrc 

representanten zouden ziJn in ontwik

kelingslanden Nee, het gaat vee I mecr 

om die cultuuromslag. die affinitciten, 

die attitudcwijziging 
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Met de afwijzing van een Rijksdicmt 

komt ook ccn ander voorstel aan de or

de waarmee ik JUist vanwcgc dczc an

dere benadcring zovccl moeite heb, 

namelijk de drastische bepcrking van 

hct aantal Ianden, waarmce wij <,amen

wcrken. Dat voor<,tel past wei bij dat 

verwcrpclijk idee van de maakbare sa

menlcving, de gedachtc dat wij hier de 

ontwikkcling van de samenlcvingcn 

ginds richten, maar het past nict bij de 

strategic van de handreiking aan auto

nome initiatieven en bewegingcn. In 

het maakbaarheidsconccpt ben ik als 

donor een inucslmC11l hanker en zo' n in

stelling kan per ddinitic maar cen be

pcrkt aantal dcelnemingcn bchandelen. 

Maar als ik wat afstand neem, veel min

der mee wil sturcn, dan ben ik ook vee I 

mccr ecn hypotheekhank die heel vccl 

initiaticven aileen maar toctst op de 

waardc van hct ondcrpand en de bc

trouwhaarhcid var1 de pandgever Die 

zrch nict bcmoeit met de klcur van de 

gordijncn of de keuze van de schildcr. 

Welnu, de realiteit van ontwikkclings

landen is dat er '>ituaties ziJn die ccn 

sterk interventronisti<,ch engagement 

vragen, maar dat crook vele andere si

tuatrcs zitn en velc initiatieven die ik in

tcgraal kan honorercn en waar ik wei 

op basis van kcnnis, maar niet van in

tcrvcntic assistentie aan kan vcrlcnen. 

Nog algczicn van hct kit dat politick 

cen radicalc hcpcrking van hct aantal 

Ianden niet haalhaar rs. 

Conclusies 
1-lct huitenlands helcid n<l Bcrlijn, n<l 

Maastricht en n<l de laal'>tc vcrkiezin-

gcn vraagt on1 ccn gchccl nicuw con-

cepe 

a. de conccntrische benadering dient 

vervangen tc worden door vier afzcm

derlijkc, gcscheiden beleidscirkcls; 

h. of die cirkcls clkaar ovcrlappen hangt 

af van de autonomic van de uit die cir

kels naar voren komende prioriteiten; 

c. die prioriteitcn kunnen in sterke ma

te bcpaald worden door de clusters van 

Ianden waar ons bclcid zich op richt; 

d. in hct ontwikkelingssamcnwcrkings

debat gaat hct vooral om een verande

ring van strategic van ecn maakbaar

heids- cr1 ctatistisch model naar een 

bredere aanpak waarin hulp assistentie 

is met als centrale actor de civiele sa

menleving; 

e. daarnaast lcidt de kcuze voor dit mo

del naar cen duidelijke ondcrschciding 

in de bcnadering van de verschillcndc 

categoriccn van Ianden. Een dramati

schc hcpcrking van het aantal Ianden is 

daarbij noch nodig, noch gewenst, 

maar wei een bcperking van de secto

ren en de financiclc tussen-doelstellin-

gcni 

f. hct in.,trument ter assistcring van ons 

ontwikkelingsbeleid behodt radicalc 

verandering van taakstclling, maar de 

inkadering hinncn hct ministeric van 

Buitcnlandse Zaken moet gchandhaald 

bliJven; 

g. op her terrcin van solidaritcit, 

Europcsc samcnwerking en cigcnhclang 

is ccn -;an1envallend nicuw cngagcrncnt 

terzake van Midden- en Omt-Furopa 

in hogc mate gcwenst; 

h. de vcrmenging van motieven en 

doelstellingcn lcidt tot aanzienlijk kwa

litcitsvcrlics. Wei is in een groot aantal 

gevallen een overlapping van de ver

schillcndc agenda's tc constateren. als 

ccn gcvolg van de autonon1c invulling 

van die agenda\. 
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