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door dr. A. E. van Niekerk 

Dr. A. E. van Niekerk is secretaris bij het 
Verbond van Nederlandse Ondernemzngen (VNO). 
Hij is vice-voorzitter van de werkgroep Mensenrecfztenl 
Latijns Amerika vr;n ae commissie Buitenland 
van het CD A. Hij schrijft dit artikel op persoonlijke titel. 

Ontwikkelingssamenwerking tussen 
harde en zachte krachten 
Wie pleit voor een zekere verzakelijking van de Nederlandse ontwikkelingshulp krijgt 
- ook a! bedoelde hij met zijn pleidooi slechts een meer verstandelijke dan een 
emotionele benadering- a! heel gauw het verwijt dat hij dat beleid in dienst wil stellen 
van het belang van de Nederlandse economie, bedrijfsleven en export in het 
bijzonder. Nu hoeft dat natuurlijk helemaal niet. 

Op enkele plaatsen heb ik zo'n pleidooi 
gevoerd waarbij het belang van het Ne
derlandse bedrijfsleven zelfs uitdrukke
lijk buiten beschouwing werd gelaten. 
Mijn voornaamste argument lag namelijk 
ver buiten Nederland en kwam er op neer 
dat het- in een verschuivende machts
verhouding en arbeidsverdeling tussen 
Noord en Zuid- de Derde Wereld zelf is 
die om andere, meer zakelijke vormen 
van ontwikkelingshulp vraagt. 
Juist omdat ik van mening ben dat kritiek 
op de Nederlandse ontwikkelingssamen
werking ten onrechte pleegt te worden 
afgedaan als zijnde afkomstig uit de be
langensfeer van het Nederlandse be
drijfsleven, meen ik toch even te moetc;:;n 
stilstaan bij enkele signalen die daar los 
van staan maar die overigens in dezelfde 
richting wijzen. 

Ontwikkelingssamenwerking en maat
schappij-kritiek 
Hoe inccmpleet mijn knipselarchiefter 
zake ook is, het wemelt er van discussies, 
conti-overses en kritiek, niet aileen- zo
als drs. Harry Aarts in zijn recente be
schouwing opmerkte1

)- over de inhou
delijke aspecten van het beleid, de instru
menten, kanalen en methoden, maar ook 
over de premissen die eraan ten grand
slag liggen. 
En dan te bedenken dat het gaat over een 
onderwerp waarvan we altijd beweren 
dat het zich in een brede politieke en 
maatschappelijke steun kan verheugen. 
Juist het CDA voelt zich pijnlijk getrof
fen door deze aanvallen op wat wij graag 
(maar ook terecht?) 'onze' ontwikke
lingssamenwerking plegen te noemen. 
Piinliiker nog is de indruk dat wij en 

1
) Christen Democratische Verkenningen, 2/84. pag. 97-104. 
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anderen die (vooral vanuit de PvdA en 
klein links) met ons in de ontwikkelings
samenwerking zijn opgegroeid, met die 
kritiek eigenlijk niet goed raad weten. 
Ons weerwoord bestaat voornamelijk in 
een wat verkrampt 'nee· tegen wat zich 
vanuit een nieuwe realiteit- hier en 
overzec- aan nieuwe ideeen aandient. 
Ook beseffen we niet voldoende dater
althans onderhuids- meer aan de hand is 
dan de zgn. 'onteigening '2) (door een 
VVD-minister en haar achterban) van 
'onze' ontwikkelingssamenwerking of 'n 
'overval' waarmee het bedrijfsleven een 
greep zou willen doen naar 'de vier mil
jard van Schoo'. 
De neiging om het de bat uit de weg te 
gaan of het tot deze belangentwist te 
verengen, is op zich een bedenkelijk te
ken van politieke onmacht en intellectue
le onzekerheid. 
Bovendien ontstaat met een verweer dat 
zich voornamelijk toespitst op het be
houd van de voor ontwikkelingssamen
werking 'verworven rechten ·. het gevaar 
in een positie gedrongen te worden die in 
wezen conservatief kan worden ge
noemd; en dat voor een zaak waarmee 
vooral progressicf Nederland zich heeft 
vereenzelvigd! 

In mijn knipselarchief komen twee arti
kelen voor uit een NRC-Handelsblad
discussie waarin ik ook zelf in een eerder 
stadium betrokken was. Zij vormen een 
reactie op een- ook naar mijn gevoel
wat pretentieuze inbreng van een viertal 
hoogleraren3

) ( een ervan noemt zichzelf 
een 'prima donna') die weliswaar hun 
zorg uitspreken over 'het tere plantje dat 
zonder voortdurende aandacht verdort of 
(door export-, werkgelegenheids- en an
dere belangen) doodgedrukt kan wor
den'. maar die overigens geen vragen
en dus ook geen antwoorden- hebben 
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over de achterliggende oorzaken. 
Hun vraag is slechts hoe vermeden kan 
worden dat een onbetwistbaar goede 
zaak als de Nederlandse ontwikkclingssa
menwerking onder de druk van 'oneigen
lijke' belangen in het gedrang zou 
komen. 
Maar hoe oneigenlijk zijn belangen die 
weliswaar niet de onze zijn maar die 
niettemin voortkomen uit een verande
rend maatschappelijk denken over veler
lei vraagstukken- het Noord-Zuid
vraagstuk is er daar slechts een van- en 
uit een andere parlemcntaire en partij
politieke krachtsverhouding? 
Wat het laatste betreft: echt 'oneigenlijk' 
zou het pas zijn als een regeringscoalitie 
die het op zoveel andere terreinen van 
het overheidsbeleid (waaronder het bui
tenlands beleid) anders meent te moeten 
doen dan haar voorgangers. zich niet ook 
zou bezinnen op de vraag of we met de 
ontwikkelingssamenwerking en met het 
buitenlands beleid in het algemeen nog 
steeds op het goede spoor zittcn. Het is 
niet uit te sluiten dat het tere plantje 
aileen uit de kluiten kan wassen als het 
wat minder beschermd door het Ieven 
zou gaan. 
Wat het eerste betreft: de schrijvers van 
bedoelde artikelen- een antropoloog en 
een oud-diplomaat- verwoorden dat ver
anderende denken- de een vanuit de 
theorie, de ander vanuit de kennelijke 
praktijk- op een manier die in de discus
sic van alledag weliswaar niet toonaange
vend is, maar die het gevestigde ontwik
kelingsbeleid wei eens ernstiger zou kun
nen ondermijnen dan enige aanslag van
uit de partij-politieke of economische be
langensfeer. 
Het is misschien goed hun kritiek4

)- ook 
zonder er instemming mee te betuigen
kort samen te vatten: De twee doelstel
lingen van ons beleid- bestrijding van de 

') 'De onteigening van het ontwikkelingsbeleid', Mr. J. van Gennip (maar! 1983. ongcpubliceerd). 
1

) H.C. Bos. J .C. Breman. L.J. Emmerij, W. Tims, NRC-Handelsblad, 24 november 19H3. 
') Peter van der Veer en W .G. Zei jlstra in NRC-Handelsblad van 3 december 1983 en 23 januari 1984. 
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armoede en economische verzelfstandi
ging van de Derde We reid- zijn aller
eerst tweeslachtig en underling tegen
strijdig, of- zoals iemand anders het 
uitdrukte- 'twee sporen die elkaar inder
daad pas in het oneindige raken'5). Bo
vendien vormen zij tezamen een mythe 
die de politick zich eigen heeft gemaakt 
op een moment dat ook de sociale weten
schappers bevangen waren van het geloof 
dat de samenleving- ook de internatio
nale- 'maakbaar' was. Moeten we nu 
werkelijk geloven- zo stelt een van hen
'in de onaanvaardbare pretentie dat een 
overheid die haar eigen samenleving als 
niet-maakbaar verklaart wei in staat zou 
zijn om met 4 miljard gulden per jaar 
brandende sociale problemen in Aziati
sche. Afrikaanse en Zuid-Amerikaanse 
Ianden op te lossen?' 
Het doelgroepenbeleid als kern van de 
armoedebestrijding komt voort- zo stelt 
de ander- uit de voluntaristische gedach
te dat door steun aan en solidariteit met 
de armste groepen deze zich van het juk 
van hun onderdrukking zouden kunnen 
bevrijden. Die gedachte steunt- zo stelt 
hij- op geen enkel empirisch inzicht. 
Die uitspraak lijkt mij wat kras. Maar 
inderdaad, het gevaar dat deze humani
taire lijn- bij ontstentenis van structurele 
hervormingen en groei- ontaardt in pure 
noodleniging is verre van denkbeeldig. 

De tweede doelstelling- die van de eco
nomische zelfbeschikking- is sterk ge
voed door wat in het ontwikkelingsden
ken van de zeventiger jaren bekend stond 
als de dependentie-theorie. Die kwam er 
kortheidshalve op neer dat de ontwikke
lingslanden- gezien als een van het Wes
terse centrum afhankelijke periferie- ge
doemd waren door dit centrum uitgebuit 
en dus onvermijdelijk onderontwikkeld 
te worden. 
Verzelfstandiging van die periferie in het 
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kader van een nieuw te vestigen interna
tionale economische orde en gesteund 
door wereldwijde onderhandelingen in 
de UNCT AD werd dus een tweede doel
stelling. 
Reeds toen waren er in de sociale weten
schappen enkelen die zich in het simplis
me van deze dependentie-theorie niet 
goed konden vinden, maar het is de be
leidsmakers- zelf nogal eens sociale 
wetenschappers van huis uit- nauwelijks 
kwalijk te nemen dat zij deze zienswijze 
tot tweede doelstelling verhieven. 
Overigens waren er ook onder hen ver
scheidene die in de groeiende differentia
tie tussen (groepen van) ontwikkelings
landen een aanwijzing meenden te zien 
dat eenzijdige dependentie began plaats 
te maken voor twee- of meerzijdige inter
dependentie. 
Uiteindelijk heeft de dependentie-theo
rie niet goed kunnen verklaren hoe een 
aantallanden in de laatste decennia
soms ondanks, soms zelfs dankzij- hun 
afhankelijkheid van het wereldeconomi
sche systeem een vooruitgang hebben ge
boekt die hen tot nieuwe industrielanden 
-en tot niet-ongevaarlijke concurrenten 
voor de Westerse economic- hebben 
doen uitgroeien. Zij hebben ook de te
genstelling tussen Noord en Zuid, arm en 
rijk tot een te simpel verklaringsmodel, 
ja tot een politieke mythe gemaakt. Ster
ker nog, is het gemeenschappelijk belang 
dat wij tussen de Ianden van het Zuiden 
aanwezig achten niet ook een mythe die 
voornamelijk is terug te voeren op het 
feit dat wij ze met een wat erg ruim etiket 
als ontwikkelingsland gedefinieerd heb
ben zonder ons af te vragen wat ze op 
andere terreinen: politick, maatschappe
lijke organisatie, cultuur en geestelijk Ie
ven nog meer zijn- of will en zijn- dan 
dat'? Want dat is voor althans de spraak
makende mensen in de Derde Wereld 
een steen des aanstoots: voor onvolwaar-

') J. van Soest. Ontwikkelmgssamcnwcrking: de grenzen van het onhehagen. lnternatwnale Spectator, 
maart 19R4. pag. 139-149. 
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dig aangezien te worden met geen andere 
rechten en plichten dan die welke met 
hun materiele armoede te maken 
hebben. 

Hoezeer daarmee de sociaal-wetenschap
pelijke en ideologische uitgangspunten 
van de ontwikkelingssamenwerking-
niet aileen van de Nederlandse overigens 
- voor kritiek vatbaar worden, moge blij
ken uit het feit dat de wei zeer contraire 
denkbeelden die de econoom Peter Bau
er- thans lord en adviseur van de Britse 
regering- al geruime tijd propageert, nog 
steeds (getuige een interview met hem in 
het tijdschrift Aspecten) door niemand 
kunnen worden weersproken. 
Het is hier niet de plaats om zijn benade
ring in extenso te behandelen. Verschei
dene van zijn denkbeelden- bijv. dat 
ontwikkelingshulp niet de oplossing maar 
de oorzaak is van het Noord-Zuid-pro
bleem- getuigen trouwens van een 'intel
lectueel extremisme' dat hier gevoeglijk 
buiten beschouwing kan blijven. Maar 
wat de kern betreft toch even een niet 
geheel willekeurige greep uit zijn eerdere 
boek 'Dissent on Development' en zijn 
laatste: 'Equality, the Third World and 
economic dilusion': kunnen (koloniale of 
semi-koloniale) afhankeli jkheidsrelaties 
slecht genoemd worden als blijkt dat 
Derde-Wereldlanden die van oudsher 
handels- en investeringscontacten met 
het Westenonderhouden er veelal beter 
voorstaan dan anderen die die contacten 
niet hadden? Is ontwikkelingshulp wei 
nodig als blijkt dat diverse Ianden en 
bevolkingsgroepen op eigen kracht een 
voorsprong hebben kunnen verwerven en 
die ook- omdat ze niet van ontwikke
lingshulp afhankelijk was- hebben weten 
vast te houden? Is ontwikkelingshulp 
eigenlijk wei goed als daarmee toch in 
hobfdzaak de machtsposities van elites en 
overheden worden versterkt? Moet ont
wikkelingshulp niet vee I meer- als een 
---
") Hans Achtcrhuis: De markt van Welzijn en Geluk. 
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tastbaar bewijs van solidariteit- gegeven 
worden door onze particuliere organisa
ties in plaats van door onze overheden 
die haar via de belastingheffing eigenlijk 
afdwingen en 'verstatelijken'? 
Wordt die echte solidariteit niet ook een 
fictie bij hulp die aan voorwaarden wordt 
gebonden en die welke via multilaterale 
kanalen verloopt? Kunnen de Derde
Wereldlanden niet vee! beter geholpen 
worden door onze handelsbarrieres voor 
hun exporten te slopen dan door de ver
ruiming van onze hulpfondsen? 
En als Westerse handels- en industriebe
langen daardoor in de knel komen, wat is 
er dan eigenlijk op tegen om deze met 
ontwikkelingsgelden die in de Derde We
reid toch weinig kunnen uitrichten daar
voor schadeloos te stellen? En inderdaad, 
kan de Westerse wereld haar ontwikke
lingsfondsen niet beter bestemmen- mi
nister Prank was op deze weg ooit de 
eerste (maar misschien niet de beste?)
voor de herstructurering van haar verou
derde produktiestructuren, zulks ter wille 
van een andere internationale economi
sche orde waarin de ontwikkelingslanden 
meer kansen krijgen? Allemaal vragen 
die, ook als ze hier niet beantwoord kun
nen worden, toch verdi en en te worden 
gesteld. Ze hebben namelijk -los van het 
feit dat ze van een conservatieve scepti
cus afkomstig zijn- vee! te maken met 
een 'Umwertung' die ook op andere deel
gebieden van de sociale wetenschappen 
gaande is. Vandaar ook dat zich een pa
rallel opdringt met het denken dat in 
onze eigen maatschappelijke orde de 
grondslagen van onze welvaarts- en ver
zorgingsstaat ter discussie stelt: van dege
nen die ons ooit- in de ban van het 
vooruitgangsoptimisme- voorhielden dat 
de samenleving 'maakbaar' was. zijn er 
heden ten dage niet zoveel overgebleven. 
Men hoeft niet zo ver te gaan als Hans 
Achterhuis6

) om toch te kunnen stellen 
dat de verzorgingsstaat in een impasse is 
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geraakt doordat een 'verstateli]Ine vorm 
van solidariteit het weerstandsvermogen 
van de burger en zijn verantwoordelijk
heid voor zichzelf en zijn medemens 
heeft verzwakt. Diverse studies- oak uit 
kringen van het CDA- weerspiegelen 
deze 'Umwertung' .7) 

Oat die fundamentele bezinning over on
ze eigen verzorgingsstaat wei- maar over 
de overzeese presentie van die verzor
gingsstaat nag niet- in valle gang is, is 
misschien alleen te danken aan het feit 
dat de doelgroepen ervan zich ver buiten 
Nederland bevinden, en niet met ons 
naar de stembus gaan. 

Landenkeuze8
) 

De eigenlijke oorzaak die vanuit de Der
de Wereld tot een herbezinning noopt, is 
gelegen in het feit dat niet op het eerste 
maar op het tweede spoor de uitdaging 
van de naaste toekomst zich zal voor
doen: het Zuiden neemt terecht geen ge
noegen meer met traditionele hulpfond
sen en heeft daaraan oak in afnemende 
mate behoefte althans in verhouding met 
hun voornaamste prioriteit: versterking 
van hun economische structuur. 
In tegenstelling tot het gemene volksge
loof behoort vandaag de dag slechts een 
kwart van de ruim 3 miljard inwoners van 
de Derde Wereld tot Ianden die- omdat 
ze geen eigen industrie hebben- aan de 
marge staan van de internationale han
dels- en investeringsstromen, die- hetzij 
terloops opgemerkt- verreweg het 
zwaarst tellen voor water in de Derde 
Wereld aan ontwikkeling wordt gedaan. 
Voor deze Ianden- de 'echte minima'
in de Derde Wereld kan traditionele ont
wikkelingshulp nag zin hebben. Zij moe
ten allereerst in hun basisbehoeften voor
zien. De overige driekwart echter kan
met de opkomst van de veelal zeer volk
rijke Nieuwe Industrielanden en de wat 

ruimere categorie van Middle Income 
Countries- geen object meer zijn van 
internationale armenzorg. Zij vragen niet 
op ethische of humanitaire, maar op za
kelijke gronden om overdracht van tech
nologie, handel en investeringen en wil
len daarover onderhandelen, niet met 
een directoraat van Ontwikkelingssa
menwerking maar met overheden, multi
laterale instanties en vertegenwoordigers 
van het internationale bedrijfsleven. 
Hoezeer deze Ianden in een wereldeco
nomisch perspectief a! een reele markt
partij zijn geworden, mage blijken uit het 
feit dat de schuldenlast waarin enkele van 
de snelste groeiers onder hen nu verke
ren, een halszaak aan het worden is voor 
een niet gering aantal Westerse bankin
stellingen, wellicht zelfs voor het gehele 
internationale geldstelsel. Het aantal 
Derde-Wereldlanden dat in de laatste de
cennia- aile ontwikkelingspessimisme 
ten spijt- is meegezogen in de stroom 
van de industrialisatie, gevoegd bij dege
ne die de potentie daarvoor hebben, 
loopt al in de tientallen. Slechts twee 
ervan -lndonesie en India- worden, en 
dan nag met grate aarzeling, behandeld 
als concentratielanden van het Neder
landse ontwikkelingsbeleid, en staan oak 
eigenlijk haaks op de filosofie waarop dat 
beleid van oudsher stoelde. 
Een goed bedoelde maar overigens tach 
wat achterhaalde definitie van internatio
nale solidariteit heeft de aandacht altijd 
sterk gefixeerd op de Ianden die men nu 
wei de 'echte minima' van de Derde We
reid mag noemen. Maar wat te doen met 
dat dee! van de wereldbevolking dat
omdat het in een van de nieuwe indus
trielanden gevestigd is- statistisch niet 
tot de armste der armen wordt gerekend, 
maar dat om diezelfde reden de sociale 
kosten van de industrialisatie op zich af
gewenteld krijgt, kosten die wellicht gro-

') Appi'l en weerklank!Van verzorgingsstaat naar verzorgingsmaatschappij, fcbruari l9R4. 
') De hiernavolgende gedachtengang is deels terug tc vinden in een tweetal artikelen. gepublicecrd door 

het Financieel Dagblad van 8 en 9 februari 1983. 
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ter zijn dan die van de meer traditionele, 
meer 'decente' armoede? Laten we hen 
in de kou staan? 
Blijven we, door ons tot de armsten der 
armen en tot de door ons gekozen con
centratielanden te beperken, niet steken 
in een vorm van ontwikkelingssamenwer
king die zich uitput in pure noodleniging? 
En dan, verliezen we, door de nieuwe 
industrielanden links- en in politiek op
zicht 'rechts'- te Iaten liggen, niet onze 
greep op die andere, minstens even be
langrijke dimensie van het ontwikke
lingsproces: de structurele doorbraak in 
de machtsverhoudingen tussen Noord en 
Zuid? En ten slotte, wie zijn ontwikke
lingshulp onthoudt aan Ianden die zich 
eindelijk aan de armoede beginnen te 
ontworstelen, bestraft toch eigenlijk de 
ontwikkeling zelf, in plaats van haar te 
belonen. 
Dat verwijt werd mij dan ook voor de 
voeten geworpen nadat ik in oktober vo
rig jaar op de opiniepagina van NRC
Handelsblad een zekere verzakelijking 
van de Nederlandse ontwikkelingshulp 
had bepleit: bet zou niet stroken met de 
doelstelling van ontwikkelingssamenwer
king om Ianden die het a! zo ver geschopt 
hebben ... nog eens te helpen met ons 
geld. Kortom: ook als men met ontwik
kelingssamenwerking geen economische 
belangen doch slechts de zaak van de 
internationale sociale rechtvaardigheid 
wil dienen, is er ook buiten onze concen
tratielanden heel wat werk aan de 
winkel. 

De Derde Wereld moet geholpen wor
den, niet aileen om de armoede te leni
gen maar ook en vooral om haar te 
overwinnen. Dat kan aileen als die hulp 
wordt omgezet in economische activitei
ten die zelf weer nieuwe inkomens gene
reren. 
Is dat niet de essen tie van de para bel die 
de Derde Wereld altijd weer aan ons 
voorlegt: 'geef mij geen vis, maar een net 
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om vissen te vangen'? 
Er is dan ook aile reden om de keuze die 
destijds is gemaakt ten gunste van een 
aantal concentratielanden- dat trouwens 
toch al veel te groot is om vanuit Neder
land serieus bestreken te kunnen worden 
- nog eens kritisch te bezien. 
Is het zo verwerpelijk als we ons in die 
keuze Iaten leiden niet aileen door de 
mate van hun armoede maar ook door de 
vraag wat Nederland- ook buiten de 
traditionele ontwikkelingshulp- te 
bieden heeft om deze Ianden verder te 
helpen op de weg van een economische 
verzelfstandiging? 

Verzakelijking en 'vervuiling' 
Maar toch, het verwijt kon niet uitblij
ven: hiermee zou het solidariteitsbeginsel 
waarop onze ontwikkelingshulp is geba
seerd, worden 'vervuild' met oneigenlijke 
elementen, met name dat van onze ex
portbelangen. Nu bestaan ook daarover 
weer uiteenlopende inzichten. 
De anti-'vervuilers' zeggen ongeveer het 
volgende: van onze bilaterale hulp (ruim 
f 1,6 mrd) is al vee I gebonden, wat bete
kent dat een niet onaanzienlijke hoeveel
heid goederen en diensten door de ont
vangende Ianden in Nederland wordt be
steld en besteed. Het Nederlandse be
drijfsleven profiteert dus eigenlijk al van 
onze ontwikkelingshulp. Dat wordt nog 
eens bevestigd door het gegeven dat onze 
export naar de zogenaamde concentra
tielanden sneller gegroeid is dan die naar 
de Derde Wereld als geheel (32,6% res
pectievelijk 21,5% in de jaren '74-'78). 
Als het Nederlandse bedrijfsleven vindt 
dat het desondanks niet aan z'n trekken 
komt, is dat 'eigen schuld, grate bult'. 
Terwijl andere OESO-landen 25% van 
hun export in Derde-Wereldlanden ple
gen af te zetten, vindt slechts 12% van 
het Nederlandse export-produkt zijn weg 
op die markt. De Nederlandse ontwikke
lingsgelden zijn nu eenmaal niet bedoeld 
als een compensatieverlies voor 'falend 

0 

01 

111 

111 

d: 
Zl 

Ia 
m 
H 
bl 
w 
bi 
V< 

tr 
di 
Zl 

Zf 

ei 
ja 
Zf 

dl 
m 
C< 

a: 
m 
hi 
d; 
di 
D 
bl 
li 
In 

N 
e1 
VI 

N 

v; 



ONTWIKKELINGSSAMENWERKING 

ondcrnemerschap'. Die uitspraak zal wei 
nicmand willen bestrijdcn. Zij kan echter 
niet de zorg wegnemen omtrent het feit 
dat de Nederlandse export, vooral in de 
zich industrialiserende Derde-Wereld
landen, a! jaren lang de boot aan het 
m1ssen 1s. 
Het is ook zeer de vraag of de export
bevorderende voorzieningen waarover 
we nu beschikken- waaronder ecn zeer 
bescheiden voorziening ( 100 miljoen) 
voor 'ontwikkelingsrelevante' cxport
transactics- toereikend zullen zijn om 
die achterstand in te !open. Die voor
ziening is bepaald bescheiden, om niet te 
zeggen dat het een druppel op een gloei
ende plaat is vergelcken met de 170 mil
jard die Nederland in het buitenland af
zet. met de 20 miljard die daarvan naar 
de Derde Wereld gaat en zelfs met de 10 
miljard die daarvan naar de zogenaamde 
concentratielanden gaat. Ook op de zeer 
aanzienlijke begroting van het departe
ment van Ontwikkelingssamenwerking is 
het een quantite negligeable. Waarom 
dan toch die telkens terugkerende opwin
ding erover? 
De meer onmiddellijke aanleiding ligt 
besloten in een vraag die -met de zorge
lijke economische situatie van vandaag
in toenemende mate wordt gesteld: kan 
Nederland zich ontwikkelingshulp van 
een dergelijke omvang blijven veroorlo
ven als deze niet meer dan vroeger in 
Nederland besteed wordt? Want het is 
wei duidelijk- daar kan niemand om
heen- dat ontwikkelingshulp een nega
tief effect heeft op produktie en groei van 
de economic. Het werkt deflatoir en kan 
alleen gecompenseerd worden indien be
steding van de hulp in Nederland plaats
vindt. 
In een rede voor de Society for Internati
onal Development heeft prof. Mennes dit 
effect als volgt gekwantificecrd: 1 miljard 
gulden ontwikkelingshulp in Nederland 
besteed, betekent 0,6% meer produktie 
van bedrijven en daarmee 15.000-mensja-
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ren werk. Volgens zijn- aan de OESO 
ontleende- berekeningen is ruim 30% 
van onze bilaterale hulp gebonden, dat is 
hager dan in West-Duitsland (23%) maar 
lager dan in de VS (50%) en Frankrijk 
( 45% ). Voor alle duidelijkheid: deze per
centages hebben alleen betrekking op de 
bilaterale project- en programhulp, want 
aileen deze heeft met onze export recht
streeks te maken. Het gros (tweederde) 
van de hulp- waaronder bijdragen aan 
multilaterale instellingen- dat ook rele
vant zou kunnen zijn, blijft hier buiten 
beschouwing. Van dat geld vloeit nu 
slechts een fractie naar Nederland terug. 
Ter vergelijking: het is bekend dat de 
Engelsen- ook onder meer progressieve 
regeringen dan deze- de Derde Wereld 
plegen te helpen op een zodanige manier 
dat de gelden die daaruit naar de Britse 
industrie terugvloeien zelfs grater zijn 
dan de totale hulpinspanning van het 
Verenigd Koninkrijk. Zo bezien is er dus 
nog wei wat ruimte voor een meet zake
lijke aanpak zonder dat we ons daarover 
zouden moeten schamen. Oat zou bij
voorbeeld kunnen door het bindingsper
centage te verhogen, een propositie die 
niet aileen op principiele bezwaren stuit, 
maar ook op het feit dat de voor ontwik
kelingslanden nadelige aspecten ervan
efficiency-verliezen en prijsverhogende 
effecten (die nu op 25% worden geschat) 
-dan ook zwaarder gaan wegen. · 
Oat wij er slechter voorstaan is overigens 
niet alleen- en misschien niet eens zo
zeer- te wijten aan de formele bindings
cis, doc~ aan het feit dat ons exportpro
dukt om allerlei andere redenen niet de 
wervingskracht heeft die het zou moeten 
hebben. Meer binding kan daaraan wei 
iets maar niet zo verschrikkelijk vee! ver
anderen. Oat moge nog eens blijken uit 
het geval van Duitsland dat formeel geen 
binding kent, maar dater toch in slaagt 
om elke D-mark die aan hulp wordt be
steed weer in de Duitse economic te Iaten 
terugkeren. 
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Nieuwe modaliteiten 
Behalve ecn verzwaring van de bindings
voorwaarden, zijn er in theorie talrijke 
andere constructies dcnkbaar voor cen 
vorm van ontwikkelingssamenwerking 
die de doelstelling ervan overeind houdt 
en die tcrloops ook voor de Nederlandse 
economic een meer positief effect be
werkstelligt. In de nog niet zo lang gele
den uitgebrachte Nota Heroverweging 
van het vorige kabinet wordt een hele 
waslijst van beleidsvarianten en optics 
gegeven. 
Zo valt te denken aan een duidelijker 
keuze voor projecten. programma's en 
sectoren die aansluiten bij wat Nederland 
te bieden heeft: infra-structuur. agro-in
dustrie. electronica. veredclings-chemie. 
energie-technologie: aan een verruiming 
van het Fonds voor Ontwikkelingsrele
vante Exporttransacties: aan zachtere
met concurrerende donorlanden verge
lijkbarc- financieringsfaciliteiten: aan 
uitbreiding van de Wet Herverzekering 
lnvesteringen: aan een grotere rol van 
speeifiek Nederlandse bedrijven in joint
ventures via de reeds bestaande Finan
cieringsmaatschappij voor Ontwikke
lingslanden (FMO): aan een meer actieve 
vorm van aequisitie van projecten van de 
met Nederlands geld gesteunde multila
terale instanties. etc. 
Het gaat bij al deze voorstellen om een 
herschikking van uitgaven beneden het 
plafond van het bestaande budget. Oat 
betekcnt dat nieuwe bestedingen ten kos
te zullen gaan van oude. En daar zit 
nogal wat pijn en hartzeer. zelfs voor 
degenen die bereid zijn te erkennen dat 
een andere benadering meer recht zou 
doen aan wat een groeiend dee! van de 
Derde Wereld werkelijk van node heeft. 
Zelfs het beset dat de doelstelling van de 
Nederlandse ontwikkelingssamenwer
king in wezen onaangetast zou blijven
het belang van de ontwikkelingslanden 
blijft immers voorop staan- kan hen 
geen troost zijn. 
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Die troost kan missehien gevonden wor
den door niet beneden. maar boven hct 
plafond van het huidige budget te gaan 
werken. Die gedachte komt er op neer 
dat Nederland als het zelf belang heeht 
aan een meer volwaardige relatie met 
(bepaalde) ontwikkelingslanden- in het 
bijzonder nieuwe industrielanden en 
'middle income countries'- daarvoor ook 
extra middelen op tafel moet leggen, een 
snort investering in wat ooit de nieuwe 
internationale economisehe orde moet 
worden. Anders dan vaak wordt gedacht. 
maakt het Nederlandsc bedrijfsleven zich 
dan ook niet echt sterk voor een verder
gaandc binding. zelfs als die zijn belang 
zeker zou dienen. 
Daaraan verwant is een suggcstic die 
slechts een uitbreiding zou bchelzen van 
een mod;diteit die nu al bcstaat. Het gaat 
daarbij om de zogenaamde medefinan
cicring. waarbij de Nederlandsc overheid 
gelden beschikbaar stelt voor activiteiten 
van particulicrc (tot nu toe niet-commer
ciele) organisaties die, vanuit Nederland 
samenwerkcnd met overzeese zusteror
ganisaties. het een en ander doen aan de 
sociaal-economische ontwikkeling in de 
Derde Wereld. Tot nu toe zijn het uitslui
tend kerkelijke of para-kerkelijke instel
lingcn. universiteiten en Nedcrlandse 
vakbondsorganisaties die- omdat zij ge
acht worden een ideele doelstelling te 
hebben- voor deze vorm van medefinan
ciering in aanmerking komen. Maar heeft 
de onderneming soms geen ideele doel
stellingen? 
Zcker. die zijn anders gericht en veron
derstellen. om verwezenlijkt te kunnen 
worden. het maken van winst. niet per se 
als doe! maar als middel voor continu·i
teit. Nu dat vcrmaledijde begrip ontdaan 
van z'n ideologische connotaties bezig is 
in zijn oorspronkelijke functies hersteld 
te worden. zou er-a! of niet via de reeds 
bestaande FMO- over deze vorm van 
medefinaneiering misschien eens kunnen 
worden nagedaeht. 
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Suggesties te over, kortom, voor een 
meer creatieve aanpak die in een per
spcctief van interdependentie het belang 
van de Derde Wereld- en terloops dat 
van Nederland- zou kunnen dienen. Die 
twee hoeven niet per se op gespannen 
voct te staan. Zij zouden misschien alle
maal overhodig zijn als over de politieke 
en ambtelijke besluitvormers die met het 
departement van minister Schoo te rna
ken hebben de geest van een meer onbe
vangen en volwassen realisme vaardig 
zou worden. 
Aileen a! zo 'n simpele mentalitcitsveran
dering zou naar mijn overtuiging het ver
zwakkende krediet van ontwikkelingssa
menwerking in belangrijke mate kunnen 
herstellen. Zo niet, dan wordt het haast 
onvermijdelijk dat ontwikkelingssamen
wcrking wordt teruggedrongen op het 
ene spoor van de armoedebestrijding 
waarop volgens onzc rekenmeestcrs zo 'n 
40o/r van onze hulp zich beweegt. 
Aileen at zo ·n simpele mentaliten~veran
dering zou naar mijn overtuiging het ver
zwakkende krediet van ontwikkelingssa
menwerking in belangrijkc mate kunnen 
herstellen. Zo niet, dan wordt het haast 
onvermijdelijk dat ontwikkelingssamen
werking wordt teruggedrongen op het 
ene spoor van de armoedebestrijding 
waarop volgens onze rekenmeesters zo 'n 
40o/r van onze hulp zich heweegt. 
Het andere spoor- dat van de economi
sche verzelfstandiging- zou dan in een 
geheel andere constructie- hijvoorbeeld 
via ecn ministeric van Internationale 
Economische betrekkingen- moeten 
worden overgedragen aan beheerders die 
daar beter voor toegerust zijn. 

Post scriptum 
Bij hct ter perse gaan van dit artikcl 
warcn van de lang verbeide Herijkings
nota nog slechts voorlopige vcrsies be
kend, die niettemin de indruk wekken 
vanuit dezelfde gcest- de nog voorzichti
ge erkenning van de private sector als een 
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'derde' (naast het bilateraal en multilate
raal opererende) kanaal- geschreven te 
zijn. 
Tekenend daarvoor is de belangrijkste 
les die de herijkingsexercitie lijkt te heb
ben opgeleverd, nl. de noodzaak om, 
meer dan tot dusver, bedrijfsmatige acti
viteiten ter versterking van het produktief 
vermogen en van de financiele en be
stuurlijke draagkracht van de samenle
ving waar de hulp zich op richt, in de 
programma's te integreren, niet alleen 
om de nood van rniljoenen mensen te 
lenigen maar om er ook op een meer 
duurzame wijze in te voorzien. 
In het ontwikkelingsjargon moet men al 
haast fijnproever zijn om in zo'n zinsnede 
- alsook in het gebruik van termen als 
managementcapaciteit en ondernemersini
tiatiefiets van een koerswijziging te kun
nenlezen. 
Maar toch, de les uit het verleden is 
duidelijk: de druk om onmiddellijke re
sultaten bij de rechtstreekse arrnoedebe
strijding heeft zoiets als een gods
dienststrijd doen ontstaan tussen de 
voorstanders van dit eerste spoor en die 
van hct tweede: de cconomische verzelf
standiging. Alsof het een ten koste moet 
gaan van het ander: Werkelijke arrnoe
debestrijding is geen zaak van de korte 
termijn en vereist ontwikkeling van pro
duktief vermogen en econornische draag
kracht. Vee! activiteiten waren in het ver
leden goed bedoeld en zelfs nuttig, maar 
misten het multiplier-effect dat pas kan 
werken als zij aansluiten bij inspannin
gen, plannen en beleid gericht op een 
blijvcndc verbctering van de sociaal-eco
nomische situatie en de ontwikkelings
landen zelf. De Nederlandse hulpactivi
teiten veroordelen zich tot irrelevantie 
als- zoals in het rapport van de Inspectie 
Ontwikkelingssarnenwerking te Velde 
wordt gestcld- zij in de marge van het ter 
plaatse gevoerde beleid, door de betrok
ken regeringen als een vorrn van lippen
dienst aan de internationale solidariteit 
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aileen maar worden gedoogd, of zelfs dat 
niet eens. 
Vooruitlopend op de kritiek die de Herij
kingsnota ongetwijfeld ten dee\ zal val
len, kan nu a! gesteld worden dat bij vee\ 
op zich zelf interessante aandachtspunten 
telkens het voorbehoud wordt gemaakt 
dat zij in hun vertaling naar beleidsvor
ming en -uitvoering (waarschijnlijk in 
een tweede nota bij de begroting van 
1985) nog nader moeten worden uitge
werkt. 
Met name wordt nog geen uitspraak ge
daan over de herschikking van de 
geldstromen die uit dit beleid kunnen of 
moeten voortvloeien. 
Men kan dat als een gemis voelen, maar 
misschien was het gezien de politieke ge
voeligheid van de materie, wei zo ver
standig het in dit stadium te Iaten bij een 
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stuk dat meer een eerlijke bczinning dan 
een spoorboekje voor nieuw beleid wil 
zijn. 
Betreurenswaardig zou het zijn als een
ieder de nota in eigen richting zou gaan 
uitleggen in een poging om hun gevestigd 
belang in de achterhaalde strijd om het 
twee-sporen-beleid te blijven verde
digen. 
Met het perspectief dat de nota aanreikt, 
kan het CDA er geen behoefte aan heb
ben om zich in die hoofdzakelijk exegeti
sche oorlogsvoering in ecn van beide 
kampen te scharen, en nog wei het minst 
in dat wat nu verlaten wordt. 


