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Herfkens staali.t 
stieli.em herijlcing 

door Thijs de Ruyter van Steveninck en Michel Groothuizen 

N a drie termijnen minister van 
Ontwikkelingssamenwerking 
(OS) te zijn geweest, is Jan 

Pronk naar een ander departement ver
huisd. Op OS werd Pronk zowel bewon
derd als verketterd. Geroemd werden zijn 
dossierkennis, betrokkenheid, energie, 
idealisme en gedrevenheid; verguisd wer
den zijn koppigheid, onwil te luisteren, 
idealisme en gedrevenheid. In zekere zin 
was Pronk Ontwikkelingssamenwerking. 
Veel Nederlanders zullen moeite hebben 
nog andere namen van ministers van OS 
te noemen. Zijn opvolgster Eveline Herf
kens staat onder meer daarom voor een 
zware taak. Het lijkt erop dat zij bezig is 
in korte tijd de erfenis van Pronk afte bre
ken. D66 was in het verleden herhaalde
lijk kritisch richting Pronk, maar door de 
bank genomen steunde D66 de minister 
toch. De koerswijziging van zijn op
volgster vindt zonder veel commentaar 
eveneens genade in de ogen van D66. 
Hoogstens stelt D66 wat vragen bij de in
dividuele keuzen die het nieuwe landen
lijstje van Herfkens bepalen. Over het be
leid als geheel, onze visie, onze doelstellin
gen geen woord. Met dit artikel willen wij 
die stilte doorbreken. 

Armoedebestrijding 

Anders dan haar voorganger 
Pronk is de nieuwe minister 

van Ontwikkelingssamen
werking Heljkens een 

manager. Terwijl Pronk 
ontwikkelingshulp inzette 

voor de 'hogere' doeleinden 
van het buitenlandse beleid, 

richt Heljkens zich op de 
effectiviteit van de hulp. 

De auteurs van dit artikel 
zijn het eens met de 

rolopvatting van de huidige 
minister. Wat hun echter 

verbaast, is dat er van de 
kant van de D66-fractie 
met geen woord op deze 

koerswijziging is gereageerd. 
Des te meer reden om het 

ontwikkelingsbeleid kritisch 
te bezien. 
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hoeften te voorzien. Andere doelen, zoals 
onderwijs en gezondheidszorg, zijn hier
van afgeleid. Daarmee is niet gezegd dat 
ondersteuning van onderwijs of gezond
heidszorg niet als middel kan worden ge
bruikt om aan onze doelstelling bij te dra
gen. 
Met het gebruik van frases als 'het helpen 
van arme mensen om in hun basisbehoef
ten te voorzien', zijn we niet terug bij jaren 
zeventig-concepties als 'doelgroepenbe
leid'. De manier waarop invulling gegeven 
wordt aan het doel is hier immers niet aan 
de orde. En het doelgroepenbeleid is niet 
voor niets verlaten . Volgens ons kan ma
cro-economische hulp als betalingsbalans
steun, al dan niet in multilateraal verband 
hieronder even goed vallen als gerichte 
scholingsprogramma's op microniveau. 
Landen als Zuid-Korea en Taiwan hebben 
in de jaren vijftig grote hoeveelheden hulp 
ontvangen. Thans zijn zij een aantal Euro
pese landen in rijkdom per hoofd van de 
bevolking voorbij gestreefd. Ook het in Ne
derland meer tot de verbeelding sprekende 
Indonesië heeft enorme vooruitgang ge
boekt, al wordt dat nu door de Azië-crisis 
overschaduwd. Het is alleen wel een zaak 
van lange adem: men moet bereid zijn eer
der in decennia dan in jaren te denken. 
Het allerbelangrijkste is dat er in het ont-

Met ontwikkelingshulp bedoelen wij hier die hulp die gefinancierd 
wordt door middel van belastinggeld. De hoofddoelstelling, om 
niet te zeggen de enige reden, van aldus omschreven ontwikke
lingshulp is naar ons oordeel armoedebestrijding. In de kern bete
kent dit dat arme mensen beter in staat raken in hun basisbe-

vangerJand voldoende commitment be
staat: goede wij bij alleen de donor is niet voldoende. 
Armoedebestrijding kan via hulp, maar er zijn andere wegen, en 
betere - zowel omdat ze effectiever zijn, als omdat ze geen belas
tinggeld kosten. Handel en migratie zijn de meest effectieve be
strijders van armoede. Dat wil zeggen vrije toegang voor alle goe-
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'deren en diensten (vrijhandel) en voor productiefactoren (niet al
leen kapitaal, maar ook arbeid) tot onze markten. Wat de vrije toe
gang van arbeid betreft, deze stuit op de vrees van politici dat een 
stroom migranten de samenleving zal ontwrichten. Wat vrijhandel 
betreft, hierover zijn zowel economen als politici het in theorie 
eens: vrijhandel leidt tot maximale welvaart voor alle be
trokkenen. Maar in de praktijk blijken politici wankelmoedig. 
Bescherming van bepaalde groepen in onze samenleving, zoals 
boeren, blijkt - alle mooie woorden ten spijt - in de praktijk vaak 
zwaarder te wegen. Hiervan is overigens niet alleen de Mrikaanse 
producent, maar ook de Europese consument en belastingbetaler 
de dupe. Een gemiddeld Nederlands gezin betaalt jaarlijks ruim 
2000 gulden te veel aan belastingen en hoge prijzen om het pro
tectionistische beleid te financieren. Zo verhinderen belangen
groeperingen en machtige lobbies dat politici kiezen voor de meest 
effectieve manier van armoedebestrijding en zich behelpen met 
het geven van hulp als seeond best. 

Prima donna Pronk 

In de pers is sinds het aantreden van Paars 11 herhaaldelijk gewe
zen op de goede verstandhouding tussen de ministers Van Aartsen 
en Herfkens. Het delen van dezelfde voordeur aan de Bezuiden
houtseweg gaat deze bewindslieden beter af dan hun voorgangers, 
Van Mierlo en Pronk. De goede verstandhouding is waarschijnlijk 
ook te danken aan de technische manier waarop Herfkens haar rol 
opvat als minister van OS. Anders dan Pronk, die ontwikkelings
hulp inzette als instrument voor het buitenlands beleid, is zij voor
al een manager, die toeziet op de effectiviteit van de hulp. In feite 
neemt Herfkens daarmee afstand van de herijking. 
Onder Van Mierlo en Pronk werd het Nederlandse buitenlandse 
beleid 'herijkt'. De herijking beoogde de onderlinge samenhang 
van de elementen van ons buitenlandse beleid te vergroten. 
Ontwikkelingshulp werd meer expliciet dan voorheen een instru
ment van buitenlands beleid. Dat de herijking haar doelen niet 
volledig bereikte, is primair het gevolg van het feit dat prima 
donna Pronk minister van OS was, en niet van Buitenlandse 
Zaken. Pronk zou als minister van Buitenlandse Zaken, met een 
technische minister voor ontwikkelingssamenwerking naast, of 
onder zich, zeker een volledig herijkt, geïntegreerd buitenlands 
beleid hebben gevoerd. Zijn pleidooien voor Nederlands militair 
optreden in Afrika spreken wat dit betreft boekdelen. Van Mierlo 
heeft echter met deze tegenspeler onvoldoende kans gezien de ope
ningen die de herijking bood voor een geïntegreerd beleid te benut
ten. 
Met de technische rolopvatting van de huidige minister van OS 
valt de basis onder de herijking grotendeels weg. Door ontwikke
lingshulp slechts in termen van effectiviteit in relatie tot armoe
debestrijding te definiëren is het als instrument van buitenlandse 
politiek goeddeels afgeschreven. De steun van een groot aantal 
Derde Wereldlanden voor een zetel van Nederland in de Veilig
heidsraad mocht het huidige politieke tweespan incasseren, maar 
is, voor wat het waard is, een gevolg van de meer politiek-instru
mentele benadering van Pronk. 
Net als Herfkens vinden wij dat ontwikkelingshulp slechts de ar
moede moet bestrijden. Daarmee nemen ook wij afstand van het 
vigerende geïntegreerde, 'herijkte' buitenlandse beleid. Herfkens 
doet dat stiekem. Daarmee zet zij de klok terug tot voor Paars I. 
Het heeft iets vreemds te moeten constateren dat op het departe-
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ment ambtelijk nog steeds wordt gewerkt aan de implementatie 
van de herijkingsoperatie, terwijl de nieuwe politieke top deze 
doelstelling alweer heeft verlaten, zonder dit met zoveel woorden 
te zeggen. 
Een keuze voor een ontwikkelingshulpbeleid op eigen doft bete
kent allerminst een keuze tegen handelsbevordering, tegen men
senrechtenbeleid, tegen internationaal milieubeleid of tegen deel
name aan vredesoperaties. Wij zeggen alleen dat daarvoor geen 
(belasting)middelen moeten worden ingezet die bedoeld zijn voor 
armoedebestrijding. Al die dingen zijn belangrijk en zo nodig moe
ten ook daarvoor middelen worden vrijgemaakt, maar niet omdat 
het toevallig ook over verweg-Ianden gaat bij de voor ontwikke
lingshulp bestemde fondsen. 

Hoe rut verder? 

Minister Herfkens heeft aangekondigd dat zij een aantal zaken 
wil veranderen. Zij heeft niet alleen het aantal landen, maar ook 
het aantal sectoren die voor hulp in aanmerking komen, fors be
perkt - al zal het aantal landen dat linksom of rechtsom uit Ne
derlandse publieke middelen ondersteuning krijgt aanmerkelijk 
groter blijven dan het bescheiden lijstje dat de minister presen
teert. Reductie van het aantal partnerlanden is echter geen poli
tiek doel op zichzelf; het dient ertoe de hulp effectiever te maken. 
Het belang van het bevorderen vangoodgovernanee, goed bestuur, 
in de partnerlanden wordt steeds meer onderkend. Wat echter 
niet blijkt te werken, is het 'kopen' van goed beleid: het hulp geven 
als de ontvanger zich maar conform de wensen van de donor 
gedraagt. Het heilloze voorbeeld van Tanzania spreekt boekdelen. 
Goed bestuur is essentieel, maar niet genoeg. Er moet ook serieus 
gekeken worden of potentiële ontvangerlanden onze idealen wel 
delen - en daarmee komt via de achterdeur toch nog een vleugje 
buitenlandse politiek binnen. Een voorbeeld is India, momenteel 
een belangrijk partnerland, en trotse bezitter van het good gover
nanee-stempel van de Wereldbank. Maar ook een land dat zijn, en 
dus indirect onze, middelen gebruikt om een kernmacht op te bou
wen, terwijl het analfabetisme nog schrikbarend hoog is. Naar ons 
oordeel, in tegenstelling tot dat van Herfkens, komt India dan ook 
niet voor Nederlandse hulp in aanmerking. 
In principe moet de hulp zich richten op de allerarmste good gover
nanee-landen die geen toegang hebben tot de internationale kapi
taalmarkt. In een land als China bestaat veel armoede, maar 
China kan altijd in het buitenland lenen, niet alleen omdat het 
een redelijk economisch beleid voert, maar vooral omdat het groot 
is. Kleinere (Afrikaanse) landen die een even goed beleid voeren, 
hebben die mogelijkheid niet. Hier is inzet van publieke gelden 
onontbeerlijk om ontwikkeling te faciliteren. 
In het licht van het bovenstaande is het percentage van het BNP 
dat aan hulp besteed wordt minder belangrijk. Gegeven de einde
loze behoefte is elk bedrag immers willekeurig. Het minst wille
keurig is de internationale norm van 0,7% van het BNP. Het lijkt 
ons verstandig die als hard uitgangspunt te blijven hanteren en te 
zorgen dat elke gulden die daarbinnen valt een maximaal rende
ment heeft in de strijd tegen armoede. Om op basis van geringe of 
ontbrekende effectiviteit het voor ontwikkelingshulp beschikbare 
bedrag als zodanig te verminderen, zoals Frits Bolkestein onlangs 
suggereerde, miskent het normatieve element van het geven van 
ontwikkelingshulp volledig en helpt ook niet in het streven naar 
een maximaal rendement van deze belastinggelden .• 
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