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"Een beleid dat niet klopte 
met ·de realiteit'' 

Dick Tommel is voor D66 twaalf jaar woordvoerder ontwikkelingssamenwerking ge
weest in de Tweede Kamer. Op basis van zijn ervaringen vroeg de redactie van Idee 
hem een artikel te schrijven over de politicologie van de ontwikkelingssamenwerking. 
Wegens tijdgebrek was hij niet in staat een volledige bijdrage te verzorgen maar hij 
gaf wel een korte, maar veelzeggende impressie van zijn ervaringen. 

D 
ank voor de uitnodiging iets te schrij
ven over de binnenlandse politicologie d o o r D i c k T o m m e I 

was voor ontwikkelingssamenwerking. Ik kreeg 
in die tijd verontrustend veel informatie over 
zaken die niet goed gingen én over een beleid dat van ontwikkelingssamenwerking. Of

tewel: wie bepaalt hoe en wat Nederland in ontwikkelingslanden 
doet en wie controleert dat? Ik zou vanuit mijn eigen ervaring een 
antwoord op deze vragen willen geven. Het lukt echter niet meer 
vanwege een gebrek aan tijd. 

Waarom vind ik dat zo jammer? Omdat ik graag deze gelegen
heid benut had verder na te denken over één van de meer inte
ressante hoofdstukken uit mijn politieke verleden, de periode 
tussen 1982 en 1994, toen ik in de Tweede Kamer woordvoerder 
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niet klopte met de realiteit. Een nuttig stuk werk voor een con
trolerend Kamerlid, dacht ik. 

Toen ik het vraagstuk in het kader van de begrotingsbehandeling 
op een rij wilde zetten, bleek slechts een uiterst klein deel van 
mijn bronnen bereid in de openbaarheid te treden. De ambtena
ren niet, maar dat spreekt een beetje vanzelf. Klokkenluiden is 
niet populair. Universitaire mensen en medewerkers van insti
tuten niet. Zij zijn voor hun dure veldwerk afhankelijk van sub
sidies van het ministerie. Journalisten: "Concrete informatie die 
ik je geef, is te gemakkelijk te traceren tot veldmedewerkers, of 
nog erger lokale mensen. Die moet ik beschermen." Ingenieurs
bureaus: "Ik zie mijn baas al aankomen!". Die houding is meer 
dan begrijpelijk. 

Gevolg was wel dat terechte kritiek slechts sterk afgezwakt kon 
worden weergegeven, omdat een sterke versie niet voldoende kon 
worden onderbouwd. De kritische vragen en opmerkingen die ik 
nog wel maakte, konden weggewerkt worden met "we hebben 
ervan geleerd" of bijvoorbeeld "het beleid is inmiddels veranderd". 

De implicaties voor het vermogen van de Tweede Kamer om het 
ontwikkelingsbeleid en de uitvoering daarvan voldoende te con
troleren, liggen voor de hand. Temeer daar het de Algemene Re
kenkamer aan middelen en deskundigheid ontbrak de doelma
tigheid van de door Nederland gefinancierde activiteiten te toet
sen. + 

Er bestaan vele (negatieve) verklaringen over het Nederlandse 
en westerse optreden in de Derde Wereld. Economische belan
gen, mensenrechten en democratie zijn hierin de terugkerende 
motivaties voor beleid. Lees een artikel over dit onderwerp en 
discussieer mee over de vraag welke criteria de Nederlandse 
regering en mulitnationals in werkelijkheid hanteren of zou
den moeten hanteren bij hun optreden in de Derde Wereld op 
www.d66.nl. 
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