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Het woord is aan 
mevrouw Van Ardenne! 

Voor wat betreft de kwaüteit van ontwikkelingssamenwerking is een staatssecretaris 
als hoogste politieke pion in de nieuwe Nederlandse regering zonder meer een ver
zwakking. Daar moet niet met geruststellend geneuzel omheen gedraaid worden. Een 
staatssecretaris kan weliswaar kwalitatief verantwoorde initiatieven voor nieuw beleid 
lanceren, maar die behoeven altijd de goedkeuring van de uiteindelijke 'baas' (de 
minister van Buitenlandse Zaken) om van kracht te kunnen worden. En omdat die 
'echte baas' in de kern steeds voor Nederlandse belangen tegenover de boze buiten
wereld dient op te komen, kan 'zijn staatssecretaris ' uiteindelijk nimmer om die Ne
derlandse belangen heen. Zo simpel is het. Ook al mag de betreffende staatssecreta
ris zich dan in het buitenland als minister presenteren. 

D e kwaliteit van ontwikkelingssa- in diskrediet gebracht of althans uit de 
menwerking (OS) staat of valt d 0 0 r W i I I e m Z e V e n b e r Q e n aandacht weggeredeneerd. Met het promo
met het dienen van de belangen ---------------- ten van multilaterale kanalen bij het in-

van armen en onmondigen elders in de wereld. Dat vereist aan brengen van Nederlandse ontwikkelingsbijdragen is impliciet ge-
deze kant van de samenwerkingslijn niet alleen gedegen kennis kozen voor afstandelijkheid (en oncontroleerbaarheid!) boven 
van en begrip voor het hoe, wat en waarom van het fe-
nomeen massale en structurele armoede. Een zeer 
kritische kijk op het westerse c.q. ons eigen doen en 
laten met betrekking tot ontwikkelingslanden is 
daarvoor eveneens een onmisbare voorwaarde. Een 
Nederlands politicus zonder eigen, onafhankelijk ge
zicht en zonder een eigen, onafhankelijk deskundi
genapparaat zal dat ongetwijfeld nog veel minder 
waar kunnen maken dan een Nederlandse minister 
van Ontwikkelingssamenwerking. Daarom houd ik 
mijn hart vast voor de kwaliteit van het Nederlandse 
OS-beleid in de komende jaren. 

Gekortwiekt 

En het was met die kwaliteit al zo magertjes gesteld 
in de afgelopen regeerperiode, toen we nog een 'echte' 
minister voor Ontwikkelingssamenwerking hadden. 
Met het bijna blindelings navolgen van wat in wezen 
eng financieel georiënteerde instellingen als Wereld
bank en IMF als 'goed beleid' propageerden. Zonder 
enige attentie voor de vele waarschuwende geluiden 
uit de ontwikkelingslanden zelf. Met het tot centraal 
beleidsthema verheffen van de zogenaamde sectorbe
nadering zijn andere thema's (met bewezen en meer 
directe focus op armoedebestrijding) ontegenzeggelijk 
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directe confrontatie en samenspraak met en tussen onmiddellijk 
betrokkenen, wat juist zo kenmerkend is voor de bilaterale sa
menwerking. Met het mede daarom ostentatief sluiten van het 
overheidsuitzendbureau van Nederlandse ontwikkelingsdeskun
digen en het daarmee min of meer ten grave dragen van de 
betreffende, moeizaam verworven deskundigheden waarnaar in 
vele ontwikkelingslanden nog wel degelijk grote vraag bestaat. 
En tenslotte, in de kern van de zaak, met het reduceren van de 
uiterst gecompliceerde armoedeproblematiek tot "een kwestie 
van gebrek aan geld" (zoals mevrouw Herfkens ooit in Mali 
opmerkte). Staatssecretaris Van Ardenne, om te beginnen al 
principieel gekortwiekt in haar overtuigingskracht, moet wel van 
héél goeden huize komen om het vervlakte Nederlandse OS
beleid weer enigszins de richting op te krijgen van doelgerichte, 
kwalitatief verantwoorde armoedebestrijding. En dat willen wij 

belastingbetalers toch, blijkens recent opinieonderzoek? 

Ownership 

Ik ben geen OS-adviseur meer, maar het komt mij voor dat de 
staatssecretaris er haar voordeel mee zou kunnen doen als zij 
zich danig bewust is van de zwakheid van haar uitgangspositie. 
Kennis van de achtergronden van de belangrijkste beleidsmis
lukkingen van één van haar meest illustere voorgangers, de 
CDA-minister Jan de Koning, zou haar daarbij misschien van 
nut kunnen zijn. 
Mede op basis van de bevindingen van een substantieel, wereld
wijd Amerikaans AID-onderzoek uit de jaren 1974-1975 (Strate
gies for Small Farmer Development, Development Alternatives 
Inc, Washington DC, 1975) probeerde De Koning eind zeventiger, 
begin tachtiger jaren in navolging van met name zijn Scandina
vische collega's metterdaad de effectiviteit van het door Neder
land gefinancierde ontwikkelingswerk substantieel te vergroten. 
Hij deed dit o.a. door OS-deskundigen in 'zijn' staf op te dragen 
in samenwerking met relevante partijen in ontwikkelingslanden 
programma's van armoedebestrijding te ontwerpen. Hierin werd 
aan (organisaties van) de betreffende armen zelf een sleutelrol 
gegeven, zowel bij de analyse van de heersende armoedeproble
matiek als bij de formulering, de planning én de uitvoering van 
acties ter bestrijding daarvan. Bij het genoemde Amerikaanse 
onderzoek was namelijk zonneklaar gebleken, dat zonder inten
sieve participatie van de armen zelf in alle fasen van armoede
bestrijdende programma's geen redelijke kansen op succes ver
wacht konden worden. Alleen als de doelgroepen zelf zich volle
dig in acties ter verbetering van hun sociaal-economische positie 
herkenden, die acties als het ware als hun persoonlijk 'eigendom' 
beschouwden, zouden ze effectief zijn. De Konings goede bedoe
lingen in dit verband mislukten bijna volledig. Daar waren meer
dere redenen voor aan te voeren. Maar één daarvan was aantoon
baar gelegen in het feit dat doorslaggevende sectoren van het 
ambtenarenapparaat van Buitenlandse Zaken, waarvan de mi
nister zowel in Den Haag als op de relevante ambassades ge
bruik moest maken, helemaal niets begrepen van het essentiële 
belang van doelgroep-ownership in armoedebestrijding. En om
dat dat ambtenarenapparaat er eerder op uit was om tot in grote 
mate van detail en tot het laatste moment van de uitvoering van 
projecten en programma's de touwtjes juist stevig in eigen hand 
te houden. 

Weggemoffeld 

Van de zijde van nationale overheden in de betreffende ontwik
kelingslanden werd, uiteraard onder de oppervlakte, doelgroep
ownership danig gedwarsboomd, eveneens uit machtspolitieke 
overwegingen. Enkele initiële successen waren er ook, met name 
daar waar capabele Nederlandse OS-adviseurs er in het veld in 
slaagden om tijdens de uitvoering van programma's tot relevan
te akkoorden met vooral lokale en regionale gezagsdragers te 
komen. Gaandeweg werd echter in Den Haag het begrip owner
ship in armoedebestrijdingsprogramma's verder uitgehold. Tot 
het onder de laatste minister uiteindelijk degenereerde tot een 
beleid van "regievoering door ontvangende landen". Let wel, niet 
participerende groepen mensen maar ontvangende landen. Daar
mee werd het van een kwaliteitsinstrument in participatieve 
armoedebestrijding tot een vrijbriefvoor de donor om zijn mede
verantwoordelijkheid voor kwaliteitjuist afte schuiven! Wel héél 
ver weg van wat destijds voor ogen stond en wat vakmensen in 
armoedebestrijding nog steeds als een fundl;lmentele voorwaarde 
voor succes onderkennen. "Zonder ownership beklijft armoede
vermindering niet", zo stellen de thans nog vigerende beleidsdo
cumenten belerend. Nee, inderdaad niet. Maar dan gaat het 
natuurlijk wél om ownership in de handen van de betreffende 
armen, niet in de handen van (de overheden van) de betreffende 
landen! Want zijn het nu niet juist die overheden die veelal min
stens (mede-)verantwoordelijk zijn voor het almaar voortduren, 
zo niet steeds maar verergeren van de massale armoede-ellende 
van hun volkeren? 
In de vigerende Nederlandse beleidsnota's wordt deze ervarings
kennis wel erg gemakkelijk achter de coulissen gemoffeld door 
vertrouwen uit te spreken in zogenaamde Poverty Reduction 
Strategy Papers die de betreffende overheden (zullen gaan) op
stellen en waarbij zij toezeggen "consultaties met organisaties uit 
het maatschappelijk middenveld" te zullen plegen. Ieder die bin
nen ontwikkelingssamenwerking heeft geopereerd wéét toch dat 
nu juist één van de grootste zwakheden in ontwikkelingslanden 
gelegen is in het feit, dat er geen georganiseerd en redelijk ont
wikkeld of krachtig maatschappelijk middenveld bestaat. En dat 
derhalve dergelijke consultaties op initiatief van overheden 
slechts gebakken lucht opleveren zolang die maatschappelijke 
middenvelden niet uit zichzelf, op basis van hun eigen kracht, 
gegroeid en gesterkt zijn en hun mondigheid hebben bevochten? 
Onafhankelijk van overheden kunnen opereren, op basis van 
ownership van hun eigen ontwikkeling? 

Somber 

Wat ik alleen maar wil zeggen is dat het, omwille van de kwali
teit van met name de armoedebestrijdingselementen in het Ne
derlandse OS-beleid, van groot belang is dat nog eens goed over 
een aantal essentiële zaken wordt nagedacht; dat de nieuwe 
staatssecretaris dit denkproces in gang zal moeten zetten; en dat 
zij in plaats van méér nu juist minder politieke macht krijgt toe
bedeeld om deze uitdaging met enige kans op succes aan te kun
nen gaan! De toekomst ziet er op dit punt dus somber uit. Zijn er 
nog andere middelen tegen deze somberheid te mobiliseren dan 
een uiterst alerte en vakbekwame oppositie in de beide Kamers 
van de Staten-Generaal? + 
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