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We mogen het van de 
nieuwe minister voor Ont
wikkelingssamenwerking 
niet zo noemen, ze vindt 
het een verschrikkelijk 
woord en heeft altijd grote 
bewondering voor haar 
voorganger gehad, 1 maar 
alle door haar aangekon-

De 
ont-Pronking 

vanhet 
Nederlandse 

doorheen joegen, een beeld 
dat geen stand hield tegen 
de gegevens die er toen en 
zeker ook later van het 
Stockholmse onderzoeks
instituut s 1 PR 1 waren . Een 
beeld dat bovendien aange
vuld moest worden met 

ontwikkelings
beleid 

digde veranderingen dui-
een de andere dimensie: 
democratiserings- en vre

den slechts op één ding: 
sinds een halfjaar is de 10nt
Pronking' van het Neder
landse ontwikkelingsbeleid 
begonnen. Met grote 
voortvarendheid kondigde 

PAUL HOEBINK 

desprocessen, hoe fragiel 
ook, die ook in de Derde 
Wereld plaats hadden en 
hebben. In het beleid leidde 
de nota tot een overmatige 

Werkzaam bij het Derde Wereld Centrum 
van de Katholieke Universiteit Nijmegen 

de nieuwe minister een 
vermindering van het aantal hulpontvangende lan
den aan, ging ze het debat aan met de zogenaamde 
medefinancieringsorganisaties en stelde ze de uit
zending van deskundigen aan de orde. De snelheid 
waarmee deze minister veranderingen op de rails 
zet, lijkt bijna de snelheid waarmee ze praat te eve
naren. De vraag is of die snelheid niet ten koste gaat 
van diepgang en zorgvuldigheid en of in de wervel
wind niet belangrijke zaken blijven liggen. 

De noodzaak tot 'ont-Pronking' en herstructurering 
(1 ): De mislukte herijking 

Alom zijn de analytische capaciteiten van Jan Pronk 
geprezen. Zijn nota Een wereld van verschil kreeg veel 
lof vanuit Kamer en samenleving en geldt ook bin
nen de internationale donorgemeenschap als een 
document van bijzondere statuur. Zijn essays in de 
bundel De kritische grens zijn niet alleen uitermate 
leesbaar, maar verrassen ook door hun diepgang en 
betrokkenheid. 2 Dat geldt niet voor alle door de 
voormalige minister voor Ontwikkelingssamen
werking geschreven of onder zijn leiding gepubli
ceerde nota's. De nota Een wereld in geschil was te 
sterk bepaald door de conflicten in Soedan, Somalië 
en Rwanda. Dat leidde tot een somber beeld van een 
Derde Wereld waar de conflicten als een veenbrand 

aandacht voor conflictzo
nes en humanitaire hulp, 

ten koste van structurele hulp. 
Schrijnend kwam het gebrek aan diepgang naar 

voren in de zogenaamde herijking van het buiten
lands beleid in het eerste kabinet-Kok. Waar Pronk 
in zekere zin de herijking had ingeluid met de twee 
bovengenoemde nota's - door er terecht op te wij 
zen dat de verschillende instrumenten van buiten
lands beleid in 1 de wereld na de val van de Muur' veel 
meer in elkaar zou~en moeten grijpen en als één ge
heel zouden moeten worden beschouwd en ge
bruikt - , daar was hijzelf nadrukkelijk afwezig bij die 
herijking. Dat gold bij de presentatie van de nota en 
zeker ook voor de inhoud. Van Pronk waren we diep
gaande analyses gewend over wat er in de wereld aan 
de hand was. Die analyse nu ontbrak geheel in de 
Herijkingsnota, waarvan Pronk toch mede-onder
tekenaar was. 

Elders ben ik daar al dieper op ingegaan,3 maar 
hier toch nog maar enige voorbeelden. 'Het buiten
lands beleid zal in zowel bilateraal als multilateraal 
verband explicieter dan voorheen moeten worden 
ingezet om Nederlandse economische belangen te 
dienen', was de kernzin in de Herijkingsnotadie het 
paarse kabinet in septemb~r 1 99 5 presenteerde. 4 In 
deze zin wordt het nationaal belang, centraal in de 
begeleidende presentatie en in de nota zelf, terugge-
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bracht tot economische belangen. Dat duidt op een 
oppervlakkige analyse. De krakkemikkige analyse in 
de nota deed zich in alle paragrafen voelen, maar ze 
was juist bijzonder pijnlijk waar het ging om het be
grip 'het nationaal belang'. Het probleem is niet dat 
het nationaal belang wat al te veel benadrukt werd in 
de nota, zoals ontwikkelingsorganisaties hebben ge
suggereerd en wat ook de zorg van de fracties van de 
PvdA en D 6 6 leek te zijn.> Het is evident dat een 
buitenlands beleid dient uit te gaan van het nationaal 
belang. Het probleem ligt juist in de definiëring 
daarvan, samengevat in de vraag: 'over wiens natio
naal belang hebben we het precies?' Opmerkelijk 
was dan dat er maar één nationaal belang is volgens 
de Herijkingsnota, geen verschillende belangen van 
verschillende groepen burgers of verschillende be
drijfstakken. In de nota ging men er kennelijk van uit 
dat er een volstrekte harmonie van belangen is: 'De 
waarden en belangen die het buitenlands beleid ver
tolkt, liggen veelal in elkaar verlengde, al kunnen 
zich in concrete situaties moeilijke keuzes voor
doen'. 6 Voor de korte termijn werd er overeen
komst in belang verondersteld tussen bijvoorbeeld 
producenten en consumenten, tussen groot- en 
kleinbedrijf; op de langere termijn tussen produktie 
en milieu, tussen export en aandacht voor mensen
rechten. 

Het gebrek aan diepgang bleek eveneens uit de 
passages over buitenlands beleid waar 'waarden' 
meerzijn vertegenwoordigd dan 'gewin' (ontwikke
lingssamenwerking, vrede, milieu, mensenrech
ten). Juist de paragrafen waar men de invloed van 
Jan Pronk, gezien zijn nota's en essays, het meest zou 
hebben verwacht. Ze waren plichtmatig en zonder 
bezieling. In de paragrafen over ontwikkelingssa
menwerking bijvoorbeeld ging het nauwelijks over 
armoedebestrijding, laat staan over uitsluiting van 
armen uit het economische, sociale en politieke 
leven. Het ging er vooral over 'ingangen', 'politieke 

en economische relaties' en dergelijke.7 Daarmee 
staan zij haaks op Pronks essays en de nota 'Een we
reld van verschil'. 8 

Een tweede euvel aan deze nota was dat er geen 
prioriteiten werden gesteld. Alles leek even belang
rijk. Het duidelijkst kwam dat naar voren in de para
grafen over de Nederlandse koers ten aanzien van 
Europa, maar nagenoeg dezelfde opmerkingen kan 
men maken na het lezen van de tekst over mensen
rechten, milieu en ontwikkelingssamenwerking. Al 
deze thema's werden genoemd, stonden naast elkaar 
en naast het Nederlands economisch belang zonder 
ordening en rangschikking. Opnieuw: de inkt van de 
pen van Jan Pronk was hier onzichtbaar. In termino
logie en invalshoek kwam de nota uiteindelijk in 
hoge mate overeen met de notitie die de werkge
versorganisatie v No IN c w in februari 1 9 9 s naar de 
Kamer zond. De werkgeversorganisatie gaf daarin 
onder andere aan dat in het huidige buitenlands be
leid: 'Het Nederlandse belang onvoldoende tot ui
ting komt; de economische component onvol
doende aanwezig is ... en de invulling per thema 
leidt tot versnippering en onvoldoende eenheid van 
beleid'.9 

Pronk was bij de Herijkingsoperatie wel aanwe
zig op de achtergrond: het feit dat een groot deel van 
de hulp werd ondergebracht in thema-programma's 
en bij de ambassades in de hulpontvangende landen 
(de ontwikkelaars) en zo niet meer in handen was van 
de (nu machteloze en naar een taak zoekende) lan
dendirecties (de diplo's) wordt door journalisten al
gemeen gezien als een 'overwinning' van Pronk. 10 

Men zou dit ook anders kunnen duiden. De Herij
kingsnota lijkt bovenal geschreven te zijn om een re
organisatie van het Ministerie van Buitenlandse 
Zaken te bewerkstelligen. Met een eufemisme heet 
het in de nota, dat voor Nederland 'de afgelopen 
jaren ... het vinden van steun ... niet altijd even ge
makkelijk verliep'. De slagkracht van de Neder-

1. Aldus de minister in het kamerdebat: 
'Lof voor Pronk, Voorhoeve en Van 
Mierlo', NRCI Handelsblad, 4 december 
1998. 

juli 1998, PP-371 -378. 8. Misschien moet men wel stellen dat 
een nota waarin vele taal - en stijlfouten 
staan, zoals in de Herijk.ingsnota, per 
definitie, zoals een werkstuk of opstel, 
een onvoldoende verdiend . 2. J. Pronk, De kritische a rens: 

Beschouwineen over tweespalt en orde. 
Amsterdam. Prometheus, 1994. 
l· P.Hoebink, Het ont-ijkte Buitenlands 
en Ontwikkelingsbeleid . In: Derde 
Were/d,]rg.14,nr.2,november 199}, 
pp. 132- 140; idem, De Nederlandse 
Ontwikkelingssamenwerking onder 
Paars: gekortwiekt en ontij kt? 
Internationale Spectator, Jrg.s 2, nr. 7 I 8 

4· Nota De herijkinS van het buitenlands 
beleid. Den Haag, Ministerie van 
Buitenlandse Zaken. eptember 199>, 
p. 14; een zelfde soort zin staat 
bijvoorbeeld op p. 2 1 en 2 2. 
s. 'Organisaties voor ontwikkelings
samenwerking bekritiseren 
herijkingsnota: "Kabinet benadrukt 
eigenbelang te sterk" ', De Volkskrant, 
1 2 september 1 99>. 
6. Herijkingsnota, p. 1 3. 
7. idem, p. 2 S. 

9- VNO/NCW, Bericht voor het 
parlement, no. 3 1, 2o februari 1 99>; 
alsmede de briefvan VNO/Ncw 

betreffende de herijking van het 
buitenlands beleid aan de Tweede 
Kamer van 1 > februari 1 99S. 
1 o. O.a. De Volkskrant, 26 februari 1998; 
N RC Handelsblad, 2> februari 1998. 
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landse diplomatie bleek uitermate magertjes bij het 
verdedigen van Nederlandse wensen en belangen. 
v No IN c w pleitte daarom voor een regionale aan
pak van het buitenlandse beleid om zo meer integra
tie te krijgen tussen bevordering van export en in
vesteringen en andere instrumenten van buitenlands 
beleid. 11 De invloed van de werkgeversorganisatie 
bleek, op het eerste gezicht, uit de keuze voor een 
dergelijk beleid in de herijkingsnota. De werkelijk
heid van Buitenlandse Zaken is wat complexer, 
omdat de gevolgen van de reorganisatie en van be
zuinigingen inmiddels door elkaar lopen. 

Om een tweede reden is het moeilijk om van de 
'overwinning' van Pronk te spreken. Bij de kabinets
onderhandelingen hadden de PvdA- en o 6 6-onder
handelaars zich zeer inschikkelijk getoond over de 
ontwikkelingsbegroting; een teruggang was al on
verrnijdelijk geworden. Vanuit de Kamer probeerde 
PvdA-fractieleiderWallage nog wel wat van het ver
loren gegane terrein te recupereren, maar toen lag 
het onderhandelingsresultaat in het kabinet inmid
dels vast. De herijking betekende een feitelijke be
zuiniging van 2 o procent op de Nederlandse ontwik
kelingsbegroting. Weliswaar werd de 'vervuiling' 12 

van de begroting ongedaan gemaakt, maar tegelij
kertijd werd het budget teruggebracht naar o, 8 pro
cent van het BNP. Dat betekende feitelijk vastleg
ging van de teruggang van I ,o procent, het gemid
delde van de jaren tachtig, naar o, 8 procent. 1 3 

De noodzaak tot 'ont-Pronkina' en herstructurerinB 

(2): zwakke uitvoerinasstrateaiee"n 

Ook Pronks 'eigen' werkstuk voor de herijking, de 
nota Hulp in uitvoerinB vertoonde echter grote analy
tische zwaktes. De herijking van het ontwikkelings
beleid, de zogenaamde 'kleine herijking' kreeg vorm 
in de Memorie van Toelichting op de Begroting van 

Buitenlandse Zaken, dat wil zeggen in dat deel dat de 
ontwikkelingssamenwerking betrof. 14 Minister 
Pronk had daarvoor heel wat pagina's nodig. Veel 
meer dan hij gezamenlijk met zijn collega's Wijers, 
Voorhoeve en Van Mierlo had besteed aan de 'grote 
herijkingsnota'. In de eerste drie delen van deze Me
morie van Toelichting werd de aanleiding tot de her
ijking beschreven, een heldere terugblik op vijftig 
jaar ontwikkelingshulp en vooral op de effectiviteit 
daarvan geboden en werden de veranderingen en 
evaluaties van de Nederlandse hulp nog eens op een 
rijtje gezet. 1 S 

Cruciaal is dan paragraaf vier waar onder de titel 
'Kwaliteit en kwantiteit: nieuwe accenten' de maat
regelen ter 'verdergaande kwaliteitsverhoging van 
de hulp' werden uiteengezet. 1 6 Die paragraaf stond 
bol van naïeve opmerkingen over 'participatie' en 
'ownership', twee sleutelbegrippen in de ontwikke
lingssamenwerking van deze dagen. Wat de hoek
steen van het herijkte ontwikkelingsbeleid had moe
ten zijn, de verbetering van de kwaliteit van de hulp, 
werd bedolven onder een dikke laag clichés. Onder 
deze laag was misschien nog wel de aanzet tot een 
goed idee te vinden, komend uit het internationale 
donorcircuit, maar die zat verstopt onder generali
saties, die direct uit de Wereldbank-koker kwamen. 
Daaraan ten grondslag lag een analyse die regelmatig 
ontaardde in zwart-wit uitspraken. Dat gold in het 
bijzonder de project-itis, ontwikkeHngshulp die ont
aard was in hele series projecten, voor iedere donor 
het zijne. De nogal ongenuanceerde tirade tegen 
projecthulp mondde uit in de stelling: 'Daarom 
betekent kwaliteitsverbetering vooral: a) minder 
projecten, meer andere vormen van hulp; b) meer 
ownership van de betrokkenen; c) meer aandacht 
voor de procesbenadering'. 1 7 Opnieuw resteren er 
dan vooral vraagtekens. De projectbenadering is als 

11. idem. 
1 2. Posten op de begroting die niet tot 
de officiële ontwikkelingshulp mogen 
worden gerekend volgens de definities 
van de oE s 0, Het betrof in het 
bijzonder uitgaven voor gastarbeiders, 
asielzoekers, tweede taalonderwijs en 
defensie. Inmiddels zijn deze uitgaven al 
weer gedeeltelijk terug te vinden op de 
begroting, al doet minister Herlkens 
hardnekkige pogingen om er weer een 
aantal kwijt te raken. 

zogenaamde kapitaalmarktmiddelen, 
zodat Pronk er toen nog op kon wijzen 
dat rond 1998 het hulpvolume zich zou 
hebben hersteld. 

terrein dan is vanwege de vlotte 
leesbaarheid en helderheid. 
16. De citaten uit het hierna volgende 
zijn dan ook in het bijzonder uit de 
Memorie van Toelichting op de 
Begroting Ontwikkelingssamen
werking, paragraaf 4·3· p. 81-92; 
deze eerste hoofdstukken zijn nog in 
een aparte notitie uitgebracht onder 
de titel 'Ontwikkelingssamenwerking 
in uitvoering'. 

1 3. Die teruggang was ingezet met de 
bezuiniging in de voorjaarsnota in 1991 
in het kabinet Lubbers/Kok, maar dat 
ging om het schrappen van de 

14. Het deel van deze Memorie dat de 
herijking betreft is ook apart 
uitgegeven: Hulp in uitvoering: 
Ontwikkelingssamenwerking en de 
herijking van het buitenlands beleid, 
Den Haag, Sdu Uitgeverij 
Plantijnstraat. september 1 99 s. 
1 s. Indien wat betreft de 
Herijkingsnota gewezen is op de 
zwakke en slordige ~tij!, moet hier ook 
gewezen worden op de verademing die 
deze Memorie van Toelichting op dit 

1 7. Betere monitor i na en terugkoppeling 
van evaluaties, alsmede vereenvoudiging 
van procedures worden verder nog 
genoemd. 
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'schuldige' aangewezen voor het falen van hulp en 
voor de te geringe bijdrage van hulp aan ontwikke
ling. Zijn de andere vormen van hulp dan wel suc
cesvol? Van de programma- en betalingsbalanshulp 
van de Wereldbank is bekend dat zij qua effectiviteit 
tot aan het begin van de jaren negentig beneden de 
projecthulp scoorde en pas in de jaren negentig op 
het gemiddelde niveau qua effectiviteit kwam, aldus 
de Wereldbank zelf.' 8 Bovendien lijkt hier veron
dersteld te worden dat meer projecten automatisch 
slechtere kwaliteit van hulp betekent. 

De geringe aandacht voor de implementatie van be
leid kenmerkte al de eerste periode van I 97 3 tot 
I 97 8 dat Pronk aan het bewind was, maar kwam nu 
opnieuw naar voren. Daarbij gaat het niet zozeer om 
het feit dat deze minister zich niet met 'alles' be
moeide, Pronk bemoeide zich wel met 'alles'. Maar 
allerlei fraaie analyses en doelstellingen werden niet 
omgezet in een concrete strategie en in een manage
mentspraktijk die alle wensen en doelstellingen on
derbracht in hanteerbare uitvoeringsmodellen. 

Dit is waarschijnlijk het meest duidelijk te illus
treren aan de hand van de sterke uitbreiding van het 
aantallanden waaraan Nederland hulp geeft, ook in 
deze tweede en derde periode-Pronk. Vanaf Udink, 
in I 968, hebben ministers voor Ontwikkelingssa
menwerking pogingen gedaan het aantal landen 

, waaraan Nederland hulp gaf in te perken. Soms was 
dat schijn en stopte men, zoals onder minister 
Schoo, een aantal landen weg onder de 'regio's', 
zodat het totaal nauwelijks terugliep. Die beperking 
van het aantal landen is van belang, zowel voor het 
goed kunnen managen van het hulpprogramma, 
maar ook uit een oogpunt van het verkrijgen van in
vloed. Het kan een groot effect hebben op de doel
matigheid, doeltreffendheid en impact van een ont
wikkelingshulpprogramma. 

Het is belangrijk vast te stellen, dat niet zozeer de 
thema- of sectorale aanpak bij het verschaffen van 
hulp een voorgenomen interventie specifiek maakt, 
maar juist de landen-invalshoek, te weten de speci
fieke politieke en sociaal-economische omstandig-

heden in een land of regio. Pronk wilde, om poli
tieke ingangen te behouden of te verkrijgen, in veel 
landen actief zijn. I I 9 hulpontvangende landen telt 
de Nederlandse ontwikkelingssamenwerking in
middels. Een derde daarvan ontvangt zeer kleine be
dragen. 78landen ontvingen in I997 meer dan een 
miljoen gulden. '9 

In het kader van de herijking bepleitte de Natio
nale Adviesraad voor Ontwikkelingssamenwerking 
al een sterke verkleining tot slechts een tientallan
den waarmee een breed programma zou moeten 
worden uitgevoerd. 20 Eén van de redenen voor dit 
pleidooi was dat bij een groot aantal hulpontvangers 
de hulp zodanig dun zou worden uitgesmeerd, dat 
de hulp slechts een symbolische waarde en geen 
reële betekenis meer zou hebben . De sterk terugge
lopen landenallocaties bewijzen dat. Bovendien leidt 
het tot discrepanties in de Nederlandse aanpak. Dat 
wordt schrijnend duidelijk uit de evaluatie-rappor
ten over de hulp aan Bangladesh . Dat land maakte de 
afgelopen jaren grote vooruitgang met democratise
ring en de verbetering van de mensenrechtensitu
atie, maar de Nederlandse hulp werd met één derde 
verminderd en de programmahulp werd uitgefa
seerd. 2 ' Om deze redenen heeft Denemarken een 
aantal jaren geleden zijn programma gereorgani
seerd: het aantallanden waarin men actief was werd 
sterk verminderd en ook het aantal sectoren waarin 
men in die landen hulp gaf werd beperkt. Ook 
de Belgische staatssecretaris voor Ontwikkelings
samenwerking Moreels heeft een dergelijke rationa
lisatie inmiddels doorgevoerd. 

Concluderend: er is onder Pronk een grote kloof 
ontstaan tussen voorgenomen beleid en uitvoerings
strategie. Niet gezegd is hier dat de 'Nederlandse' 
hulpprogramma's en -projecten in het veld zo slecht 
uitpakten (soms zou men zelfs zeggen: integendeel) . 
Wel dat er het nodige schortte aan de aansturing 
vanuit het ministerie, aan beleidskeuzes en aan de 
kwaliteitsverbetering van de hulp. Opmerkelijk was 
het dat de minister uiteindelijk maatregelen ter kwa
liteitsverbetering nam die haaks stonden op de ad
viezen van zijn belangrijkste adviesorgaan. Oproer-

1 8. Zie de verschillende jaargangen 
van: World Bank, Annual review '!J 
evaluation resulr.s, Washington, 
World Bank, verschillende jaren. 
Een andere kritische evaluatie is: 

1 9 . Brief aan de Tweede Kamer van de 
minister voor Ontwikkelings
samenwerking, Tweede Kamer der 
Staten Genera!, Zittingsjaar 1998-1999, 
26 2oo - V, nr. 8, s november 1998. 

een veranderde wereld. Adviesnummer 
tos, Den Haag, juni '99S· 
2 1 . Zie de rapporten van de Inspectie 
Ontwikkelingssamenwerking en 
Beleidsonderwek: Een grotere bijdrage 
aan programmahulp kregen hulp
ontvangende landen in het verleden 
ook, juist als er een goed sociaal en 
mensenrechtenbeleid werd gevoerd. 

P.Moslcy/j.Harrigan/j.Toye, Aid and 
Power: the World Bank and palicy based 
lendina, 2 vols., London, Routledge, 
'991. 

2o. Nationa\e Adviesraad voor 
Ontwikkelingssamenwerking: Advies 
Herijkina Buitenlands Beleid: een 
veranderende ontwikkelinassamenwerkina in 
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keiijkerwas nog hetfeitdat hij slechts pluksgewijs de 
aanbevelingen van zijn eigen Inspectie volgde. De 
kritiek op het teveel aan projecten en de voorkeur 
voor een procesmatige benadering zijn conclusies 
die de minister overneemt. Punten die hij laat liggen 
of waarover hij zelfs geheel zwijgt, zijn onder an
dere: de onoverzichtelijkheid van de matrix-organi
satie, juist ook voor ontwikkelingslanden; het do
norcentrisme; het teveel aan doelstellingen en de 
kloof tussen beleidsformulering en -uitvoering; de 
relatief kleine staf met veel generalisten en een 
snelle rotatie en weinig sectorkennis; een geringe 
concentratie van projecten op bepaalde sectoren. 2 2 

Daarnaast zijn er een aantal door Pronk gïntrodu
ceerde programma's (het West-Oost-Zuid pro
gramma, de Duurzame Ontwikkelingsverdragen, 
de investeringspotjes) die er op het eerste gezicht 
allemaal aardig uitzagen, maar die op mislukkingen 
zijn uitgelopen. 

Het probleem van de landenkeuze 
Al snel na haar aantreden berichtte de nieuwe minis
ter dat zij met managementsproblemen en bezuini
gingen zat, waardoor zij het bilaterale hulpprogram
ma's drastisch wilde herzien. Het aantal landen 
waaraan Nederland hulp gaf zou in ieder geval sterk 
terug moeten. Op s november berichtte zij daarover 
uiteindelijk de Kamer, na in de pers al de nodige ver
klaringen te hebben gedaan, en op 26 februari jl. 
werd de lijst met negentien landen naar de Kamer 
gestuurd. Van 1 19 (of 78) naar 2o was het streven. 
De selectiecriteria voor deze uitdunning van landen 
zijn natuurlijk enigszins willekeurig, maar toch re
delijk objectiveerbaar te maken. 

De eerste criteria betreffen de behoefte aan hulp. 
Voor de mate van armoede gebruikt Herfkens de 
norm van de Wereldbank. Landen met een inkomen 
per hoofd van de bevolking onder de$ 925 kunnen 
nog zachte leningen van de Bank krijgen, daarboven 

Tabeli: Begrotingen Ontwikkelingssamenwerking, 1994-1998 (in miljoenen guldens) 

1994 1995 1996 1997 

Bilateraal 2382,2 2447,0 2723,0 3138,6 

Multilateraal 1370,4 1571,8 1611,2 1282,6 

Medefmanciering 576,1 604,4 669,7 713,7 

Nederlandse Antillen en Aruba 216,9 211,5 227,1 246,5 

Overige uitgaven 511, I 498,5 532,2 581,7 

Totaal ODA 5056,6 5333,3 5763,1 5963,0 

Non ODA 1367,5 1349,9 1345,8 449,6 

Totaal 6424,1 6683,2 7108,9 6412,6 

Bron: Memorie van Toelichting, Begroting Buitenlandse Zaken, verschillende jaargangen (1994-1998), 

kamerstuk nummers 23400, 23900, 24400, 25600, hoofdstuk V, nr. 2. 

2 2 . Inspectie Ontwikkelingssarnen
werking te Velde, Evaluatie van de 
Nederlandse hulp aan India, Mali en 
Tanzania, Den Haag, Ministerie van 
Buitenlandse Zaken, 1994, i.h.b. p. n-
64. In de landenstudies komen de ver
schillende conclusies en aanbevelingen 
vanzelfsprekend uitgebreider aan bod . 

1998 

3496,4 

1448,7 

676,7 

233,2 

610,9 

6465,9 

430,7 

6896,6 

niet 
is, h 
moe 
paal 
gen. 
de~ 

mof 
hulr 
dat: 
nist• 
blijf 
tact 
( 

CT01 

de 
'me 
is; e 
mo• 

het 
eer: 
der 
kan 
Ne1 
Ver 
nan 
het 
bes 
wa! 
irp 
int 
zes· 
He· 
sch 
bij' 
crit 
ten 
wo 
wil 
ma 
dit 
fiel 
je l 
stu 
zo~ 

'm: 
nat 

en 
blij 
se], 

er• 



I. 

e 
h 

n 

,4 

,7 

·,7 

1,2 
I 

~ .9 

1,9 

l,7 

5,6 

I! 

S &_D 4 1999 

niet meer. De stelling daarbij is dat als een land rijk 
is, het (via bclastingheffmg) voor zijn eigen armen 
moet zorgen. De behoefte aan hulp wordt verder be
paald door de hoeveelheid hulp die landen al ontvan
gen. Dat valt uit te drukken in de hulp per hoofd van 
de bevolking of per arme (mensen die onder de ar
moedegrens leven), maar ook in de bijdrage van de 
hulp aan het nationaal product of het aantal donoren 
dat actief is. Bij het eerste deelcriterium heeft de mi
nister een scherpe grens getrokken, bij het tweede 
blijft zij in het vage. Er zijn bijvoorbeeld geen con
tacten geweest met andere donoren. Dat kan tot 
'crowdinB in' en' crowdinB out' leiden: iedereen verlaat 
de 'onaantrekkelijke' hulpontvangers, landen die 
'moeilijk' zijn, waar weinig resultaat te verwachten 
is; en vertrekt naar de 'populaire', waar een wat de
mocratischer regering zit. 

De tweede set van criteria betreft de relatie met 
het hulpontvangende land. Daarbij gaat het in de 
eerste plaats om een inschatting van het huidige Ne
derlandse programma: wat zijn de sterke en zwakke 
kanten daarvan, is er verbetering zichtbaar, kan de 
Nederlandse hulp een bijzondere bijdrage leveren? 
Verder gaat het om wat tegenwoordig sood aover
nanee genoemd wordt. In de brief van Herfkens gaat 
het daarbij om 'kwaliteit van beleid' en 'kwaliteit van 
bestuur'. Dat zijn nogal ongrijpbare criteria. Want 
was is nu behoorlijk bestuur? De Wereldbank noemt 
in zijn recente, veel besproken rapport'AssessinB aid 
in het bijzonder Zuid-Korea voor de jaren vijftig en 
zestig, Indonesië en Thailand voor de jaren tachtig. 
Het handhaven van mensenrechten en democrati
sche principes hoort volgens de Bank blijkbaar niet 
bij 'goed bestuur'. Bovendien is onduidelijk of we dit 
criterium als een positief of negatief criterium moe
ten gaan gebruiken: als een land niet sterk bestuurd 
wordt, simpelweg omdat het nu eenmaal een ont
wikkelingsland is, en er is verbetering zichtbaar, 
moeten we het dan niet juist toch steunen? Kortom, 
dit laatste criterium moet je iedere keer weer speci
fiek uitwerken. Maar dat niet alleen, je moet er ook 
je hulpinstrumenten op aanpassen: in een 'goed be
stuurd' land kun je wat vrijere vormen van hulp, 
zoals steun aan de onderwijssector, geven; in een 
'minder goed/slecht bestuurd' land moet je met 
nauwer omschreven projecthulp werken. 

Herfkens geeft over het gebruik van het tweede 
en derde criterium niet erg duidelijk uitleg. Het 
blijft bij een paar zinnetjes en hoe dat precies fOt de 
electie heeft geleid wordt niet helder. Zeker is dat 

er een delegatie naar de Wereldbank is gestuurd om 

de lijst van landen met 'goed bestuur' daar op te 
halen. Zeker is ook dat er vanuit tal van Nederlandse 
ambassades in ontwikkelingslanden druk uitgeoe
fend is om bepaalde landen op de lijst te krijgen of te 
houden. Die druk was er ook van ambassades van 
ontwikkelingslanden zelf, van werkgeversorganisa
ties en bedrijven. Dat alles heeft geresulteerd in een 
lijst van negentien (plus drie voor een beperkte 
hulprelatie: Egypte, Zuid-Afrika en de Palestijnse 
gebieden), waarbij de nodige vragen kunnen wor
den gesteld. 

Vraagtekens betreffen allereerst landen met 
forse mensenrechtenschendingen (zoals Pakistan en 
Zimbabwe) en landen in oorlog (Ethiopië en Erit
rea). Die vraagtkens plaatste de minister zelf ook al. 
Daarnaast is er de kwestie van landen met een hoog 
inkomen: Zuid-Afrika, maar ook 'the minister's dar
lins' Macedonië (dat lid is van de Nederlandse kies
groep van de Wereldbank en daar het hart van de 
minister veroverde). Tenslotte zijn er vragen te stel
len bij de landen die nu 'populair' zijn (Oeganda, 
Ghana). Zullen zij morgen die populariteit nog 
hebben? 

Vraagtekens zijn er ook te plaatsen bij de afval
lers. Want er zijn landen waar Nederland actief was 
met een behoorlijk bestuur en een naar verluid goed 
draaiend Nederlands programma, die niet op de lijst 
van negentien staan. Kaap Verdië is · daarvan een 
voorbeeld. 

Zo kan eenieder zijn kanttekeningen maken bij 
de lijst. Dit wordt als het ware ook uitgelokt, door 
het gebrek aan uitleg in Herfkens' brief over hoe de 
criteria precies zijn gehanteerd. De minister heeft 
echter nog grotere problemen die wachten. 

De srote problemen die wachten 
Het allereerste probleem is de sector-aanpak: de mi
nister heeft sectorsteun als een nieuw recept voor 
het oude falen van projecten naar voren geschoven. 
Nogmaals, het is de vraag of dat precies het pro
bleem was en of dit dus het juiste medicijn is voor de 
ziekte, zo van een ziekte al gesproken mag worden. 
In het verleden was er van de Inspectie en recentelijk 
van de Rekenkamer kritiek op de betalingsbalans/ 
programmahulp en budgetsteun. Die betrof onder 
andere de criteria waaronder deze gegeven had 
moeten worden, en het wegvloeien van de hulp in 
onzichtbare grootheden. Binnen het ministerie is er 
nog weinig nagedacht over die sector-aanpak. 

De minister heeft recentelijk bij haar bezoek aan 
Mozambique kanttekeningengeplaats bij het uitzen-
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Tabel 2: De neeentien (plus drie) landen van Minister Heifkens 

a. defensie uitgaven 

als% van BBP, 1996 

percentage mensen b. militaire uitgaven 

onder de a. staatsvorm als% van onderwijs 

BNP per capita inwoneraantal nationale poverty b. laatste parlementsverkiezingen en gezondheids-

(1997inUS$) 1997 (in miljoenen) line ( 1989-1994) c. aantal partijen in parlement zorg uitgaven 

Latijns Amerika Oos· 

Nicaragua 410 50 a. presidentiële republiek a. 1.5 Ma• 

b. 10 /1996 b.97 

c.4' Mld 

Jerr 
Bolivia 950 a. presidentiële republiek •. 2.1 

b. 06/1997 h.57 

c. 7 

Azli 

Afrika Pak 

Burkina Faso 240 11 a. presidentiële republiek a. 2.4 

b. 05/1997 b. 30 

c.4 

Mali 260 10 a. democratische a. 1.8 Ban 

presidentiële republiek b.53 

b.07/1997 

c. 8 

1nd! 

Ghana 370 18 31 a. presidentiële republiek a. 1.4 

b. 12/1996 b. 12 

c.4 

Eritrea 210 4 a. republiek a. 7.5 Sri 

b. 02/1994 b.-
c.-

Ethiopië 110 60 a. republiek•• a. 2.0 Vie 

b.05/1995 b. 190 

c. 2' 

Ugancla 320 20 55 a. presidentiële republiek a. 2.4 

b. 06/1996 b. 18 

c. - Zui 

Tanzania 210 3 1 50 a. federale republiek a. 2.5 

b. 10/1995 b. 77 

c. 5 Egy 

Mozambique 90 19 a. presidentiële republiek a. 3.7 

b. 10 / 1994 b. 121 

c. 3 Pal< 

Zambia 380 9 86 a. presidentiële republiek a. 1.8 
• Er 

binnen het Gemenebest b. 63 

b.11/1996 Gcg 

c.4' nalc 

cditf 

Zimbabwe 750 11 26 a. presidentiële republiek** .. a. 3.9 

b. 04/1995 b.66 

c. 2 
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a. defensie uitgaven als 

o/o van BBP, 1996 

percentage mensen b. militaire uitgaven 

onder de a. staatsvorm als 0/o van onderwijs 

BNP per capita inwoneraantal nationale poverty b. laatste par lementsverkiezingen en gczonclhcicls-

( 1997 in US $) 1997 (in miljoenen) line ( 1989- 1994) c. aantal partijen in parlement zorg uitgaven 

Oosr.-Europa 

Macedonië I 090 

Midden-Oosten 

Jemen 270 16 a. islamitische presidentiële a. 3.7 

republiek b. 197 

b. 04/1997 

c. 4' 

Azië 

Pakistan 490 137 34 a. parlementair-democratische a. 5.7 

federale republiek b. 125 

b. 02 / 1997 

c.4 1 

Bangladesh 270 124 48 a. volksrepubliek a. 1.7 

b. 06 / 1996 b.41 

c. 4 1 

India 390 96 1 a. seculiere parlementair- a. 2.8 

democratische federale republiek b. 65 

b. 02 / 1998 

c. 13 ' 

Sri Lanka 800 18 22 a. presidentiële republiek a. 6.ó 

b. 08 / 1994 b. 107 

c. 7 1 

Vietnam 320 77 SI a. socia listische republiek a.4.0 

b.07 / 1997 b. -

c. 1' 

Zuid-Afrika 3 400 38 a. presidentiële republiek a. 1.8 

b. 04/ 1994 b. 41 

c . 7 

Egypte I 180 60 a. presidentiële republiek** a. 4 .5 

b. 11 / 1995 b. 52 

c. 6 1 

Palestijnse gebieden -

1 Er zijn ook onafhankelijke en andere partijen die niet ,·oldocndc vertegenwoordigd zi jn om een parlementaire groep te ,·ormcn. 

Gegevens uit: RN P per capita en inwoneraantal: World Bank, Worlel Dcvclopment Report 1998/99, Washington O.C.: Worldbank, 1999; Percentage mensen onder de natio 

nale armoedegrens: u N nJ•, Human Dc,·clopment Report 1998; defensie-uitgaven als percentage van het unP: u N DP, Hu man Oc\'elopmcnt Report 1998. Staatsvormen: uit 

cditic11 van de landen reeks, KJT/Novib, <li\'crsc jaren; laatste parlcmcnts\'crki czingen, aantal partijen in het parlement: u N nP, Human Dcvelopmcnt Report 1998. 
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den van deskundigen. Het is zeker nuttig om ook 
deze vorm van hulp aan een kritische toets te onder
werpen, maar de materie is complexer dan simpel
weg te stellen dat ziekenhuizen daar ook door lokale 
artsen geleid zouden kunnen worden. 

Het Nederlandse bedrijfsleven toont zich al lan
ger ontevreden over de ontwikkelingssamenwer
king. Men ziet het 'nationaal belang' in deze sector 
van het buitenlands beleid te weinig naar voren 
komen. De minister stond op de tenen van het be
drijfsleven, toen zij voorstelde middelen voor ex
portbevordering te wülen vervangen voor investe
ringsbevordering. De minister vergat dat de potjes 
voor investeringsbevordering die al jaren op haar be
groting staan maar in uiterst geringe mate door het 
bedrijfsleven worden benut. Feitelijk zou ze dus on
derzoek moeten laten doen naar het waarom daar
van en naar de wijze waarop bij andere donoren mis
schien wel succesvol op dit terrein wordt gewerkt. 

Er was verder wat gesteggel met de medefman
cieringsorganisaties, maar dat kunnen we nauwelijks 
tot de 'ont-Pronking' rekenen. Het belangrijkste 
terrein waar nog een grote portie 'ont-Pronking' 
nodig is, is de multilaterale hulp. Nederland heeft 
zich lange tijd als een enigzins 'na1eve multilateralist' 
opgesteld'. Dat gold zeker ook voor de internatio
nale ontwikkelingsorganisaties. Een kritische door
lichting van deze organisaties en actiestrategie (af te 
stemmen met de Scandinavische landen) voor een 
'kritisch en actief multilateralisme' zou eigenlijk 
eerste prioriteit moeten zijn. 

Conclusie: eerst doordenken, dan roepen? 
Minister Herfkens heeft een eerste serie aanzetten 
gegeven om het ontwikkelingsbeleid doelmatiger en 
doeltreffender te maken. Die ingrepen waren al lan
gere tijd noodzakelijk om het sterk 'verpolitiekte' 
beleid meer in de richting te laten gaan van daad
werkelijke armoedebestrijding en aan te passen aan 
het internationale debat binnen het Development 
Assistance Committee van de oE o. 

In haar spontaniteit roept de nieuwe minister dan 
nog wel eens dingen die bij nader inzien toch wat 
verder debat of dieper studie vereisen. Daarnaast is 
één van de belangrijkste zaken, de multilaterale 
hulp, blijven Hggen. Ook het beleid ten aanzien van 
de internationale ontwikkelingsorganisaties zou uit 
de achterkamertjes gehaald moeten worden en weer 
in het openbaar moeten worden besproken. Ratio
nalisatie is ook daar sterk op zijn plaats. 

Er rest tenslotte een vraag voor de PvdA. Jaren
lang heeft men de vorige minister voor Ontwikke
lingssamenwerking op een voetstuk geplaatst en zijn 
ontwikkelingsbeleid als onaantastbaar beschouwd. 
De juichtonen voor het nieuwe beleid en voor de 
nieuwe minister lijken al even overdonderend. Waar 
dit nieuwe beleid haaks staat op het tot voor kort ge
voerde, lijkt dit te duiden op een gebrek aan vermo
gen om eigen ministers kritisch te volgen. Of is dat 
een 'Herfkensiaanse' stap te snel? 
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