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Gebruikte afkortingen 

ADB = Asian Development Bank (één van de drie regionale ontwikkelingsbanken) 
AHO = Directie Agrarische Hulp voor Ontwikkelingslanden van het Ministerie van Land

bouw en Visserij 
ARP =Anti-Revolutionaire Partij 
BEB =Bureau Economische Betrekkingen Buitenland van het Ministerie van Ekonomische 

Zaken 
BMB = Berenschot Moret Bosboom (raadgevend buro Tilburg) 
CDP = Consultants for Development Projects (raadgevend buro uit Utrecht) 
CDA = Christen Democratisch Appél 
Cebemo =Centrale voor Bemiddeling bij Medefinancieringvan Ontwikkelingsprogramma's 

(één van de vier Nederlandse medefmancieringsorganisaties) 
CHU = Christelijk Historische Unie 
DAF =Directie Afrika (DAF/MF =Bureau Oost- en Zuidelijk Afrika van deze directie) van 

DGIS 
DAL =Directie Azië (DAL/ZZ =Bureau Zuid-Azië van deze directie) van DGIS 
DHV = Dwars Hederik Verhey (ingenieursburo uit Amersfoort) 
DFO = Directie Financiële Hulp (tot de reorganisatie onder minister De Koning) 
DGIS = Directoraat Generaal voor Internationale Samenwerking ( = afdeling van het Minis

terie van Buitenlandse Zaken die zich met de Nederlandse ontwikkelingssamenwerking 
bezighoudt) 

DTH = Directie Technische Hulp (tot de reorganisatie onder minister De Koning) 
EZ = (Ministerie van) Ekonomische Zaken 
FAO = Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN 
HIV OS =Humanistisch Instituut voor Ontwikkelingssamenwerking (één van de vier Neder

landse medefinancieringsorganisaties) 
HVA =Handels Vereeniging Amsterdam (vroegere plantage-onderneming, nu vooral aktief 

als raadgevend buro) 
IAC = Internationaal Agrarisch Centrum (Wageningen) 
IBRD = International Bank for Reconstruction and Development (Wereldbank) 
ICCO =Interkerkelijke Coördinatie Commissie Ontwikkelingsprojecten (één van de vier 

Nederlandse medefmancieringsorganisaties) 
IDA = International Development Association (goedkope leningen-loket van de Wereld

bank) 
IDB = Inter-American Development Bank (één van de drie regionale ontwikkelingsbanken) 
IFC =International Finance Corporation (derde 'poot' van de Wereldbank om joint-ventu-

res te stimuleren) 
ILO = International Labour Organisation 
IMF = Internationaal Monetair .Fonds 
IOV = Inspectie Ontwikkelingssamenwerking te Velde (= evaluatie-afdeling van 

Ontwikkelingssamenwerking) 
ISS = lnstitute for Social Studies (Den Haag) 
KIT= Koninklijk Instituut voor de Tropen (Amsterdam) 
KVP =Katholieke Volks Partij 
L+ V = (Ministerie van) Landbouw en Visserij 
NCM = Nederlandse Crediet Maatschappij 
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NCO =Nationale Commissie voorlichting en bewustwording Ontwikkelingssamenwerking 
NCW = Nederlands Christelijk Werkgeversverbond 
NEDECO = Netherlands Development Consultants (overkoepelend orgaan van een aantal 

grote raadgevende buro's) 
NOVIB = Nederlandse Organisatie voor Internationale Bijstand/Ontwikkelingssamenwer

king (één van de vier Nederlandse medefinancieringsorganisaties) 
NUFFIC = Netherlands Universities Foundation for International Co-operation (Den FJaag) 
OECD= Organisation for Economie Co-operation and Development (Nederlandse afkoring: 

OESO; organisatie van de Westerse landen en Japanmet op hetterrein van ontwikkelings
hulp een koördinerende funktie in het DAC = Development Assistance Committee van 
de OECD) 

PvdA= Partij van de Arbeid 
SOMO = Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (Amsterdam) 
VN = Verenigde Naties 
VNO = Verbond van Nederlandse Ondernemingen 
VVD =Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 
WFP = World Food Programme 
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Voorwoord 

Toen ik zo'n achttien jaar geleden voor de eerste maal de kollegezalen binnenwandelde, 
kreeg ik te horen dat politikologie zich toch eerst en vooral bezighield met de bestudering 
van het overheidsbeleid, de totstandkoming en de effekten daarvan. Dat vond ik toen (in sa
menspraak met jaar- en studiegenoten), en nu nog, een zeer beperkt veld voor een vak, dat, 
in m1jn ogen, veel diepgaander samenleving en internationale systemen zou moeten analy
seren. Het is 'navrant' te noemen, dat ik nu, achttien jaar later, zelf met een studie kom, die 
nadrukkelijk het overheidsbeleid op het terrein van de ontwikkelingssamenwerking, de tot
standkoming van dat beleid en de effekten daarvan in de hulpontvangende landen tot onder
wetp heeft. Maar misschien is het nog navranter dat ik bij deze studie nauwelijks gesteund 
heb op politikologische werken en gebruik heb moeten maken van kennis die door (ontwik
kelings )ekonomen, ontwikkelingsssociologen, antropologen en technische wetenschappers 
door studie of praktijkwerk is verzameld. Ik hoop daarmee in ieder geval één van de uit
gangspunten van het Derde Wereld Centrum van de Katholieke Universiteit te Nijmegen, te 
weten het bestuderen van de veranderingsprocessen in de Derde Wereld op een interdisci
plinaire wijze, vorm te hebben gegeven. 
Een van de meest opmerkelijke verschillen tussen ontwikkelingssamenwerking en de ove
rige delen van het Nederlandse overheidsbeleid is, dat men degenen die getroffen werden 
door dit beleid, nooit op het Binnenhof zal aantreffen, schreef ik eens voor een krant van de 
NlG-vereniging. Een Indiase visser schrijft geen brieven naar de minister voor 
Ontwikkelingssamenwerking, een Colombiaanse boer laat geen gier over Haagse dreven lo
pen. Rondom de effekten van de Nederlandse ontwikkelingssamenwerking hangt dan ook 
een zekere mystiek. In breed verspreide overheidspublikaties hoort men slechts juichtonen, 
die nauwelijks weggewist worden door kritischer publikaties, van bijvoorbeeld de Inspectie 
Ontwikkelingssamenwerking te Velde van Ontwikkelingssamenwerking met een zeer klei
ne verspreiding. Een incidentele publikatie over een slecht lopend projekt wordt bijna altijd 
weggewassen door een stroom van geluiden, die zeggen dat dit slechts een uitzondering is 
en dat het met de grote onderstroom van bestedingen wél goed gaat. 
In de Nederlandse Derde Wereldbeweging, dat amalgaam van aktiegroepen en geldinzame
laars, hangt eenzelfde waas over de Nederlandse ontwikkelingssamenwerking: ontwikke
lingshulp is in 'wezen' iets goeds; daar moet 'meer' van gegeven worden; bezuinigingen 
daarop zijn uit den boze. Slechts enkele groepen, zoals de Landelijke India Werkgroep en de 
Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO), deden gedegen onderzoek 
naar de effekten van het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid en publiceerden daarover. Het 
merendeel van de groepen, en zeker dat van de wetenschappers, richt zich vooral op de 'po
litieke', snel in het oog vallende aspekten van het ontwikkelingsbeleid, zonder diepgaander 
studie van de verschillende faktoren die dit beleid beïnvloeden, en de uitwerking ervan in 
Derde Wereldlanden. Het mag toch opmerkelijk genoemd worden, dat er, twintig jaar nadat 
de Nederlandse ontwikkelingshulp 'echt' een aanvang nam, nauwelijks evaluerende studies 
voorliggen, zoals deze er een probeert te zijn. 
In de jaren zeventig was ik zelf aktief lid van verschillende Derde Wereldgroepen en in de 
gelukkige omstandigheid dat ik mijn studie met deze aktiviteiten kon kombineren. Dit proef
schrift is de neerslag van een fase waarin analyse en studie de overhand kregen op direkte 
aktie. Het was die 'waas van geheimzinnigheid' die me in 1980 deed besluiten een speur
tocht te ondernemen in die 'ontwikkelingswereld' die zo vervuld leek te zijn van zijn eigen 
kodes, jargon en modes. Ik heb me in die uren dat men in een bezuinigende en herstruk-
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turerende universiteit bezig kan zijn met onderzoek, geen moment verveeld. Het werd inder
daad een speurtocht die me niet alleen in kelders en kantoren, maar ook naar prachtige lan
den als Sri Lanka en Tanzania voerde. Mijn enthousiasme is nog zo weinig bekoeld dat ik 
door hoop te gaan met dit (soort) onderzoek. 
Bij dit onderzoek kreeg ik hulp en handreikingen van tal van mensen die ik zou willen be
danken, zonder dat ik in staat ben ze hier allen bij naam te noemen. Allereerst zou ik de mede
werkers van de afdeling Archiefzaken (APA/Sn van het Ministerie van Buitenlandse Zaken 
willen bedanken voorhun behulpzaamheid en gastvrijheid (die aanzienlijk vergroot werd na 
de opening van de nieuwe leeszaal), met name Ton van Zeeland, die aan mijn vraag om tel
kens weer nieuwe dossiers iedere keer weer goed gehumeurd wist te voldoen. Dank ook aan 
een aantal ambtenaren, in het bijzonder Peter van Velzen, die bereid waren in relatief korte 
tijd de regeling van de toestemming voor openbaarmaking (toetsing aan de Wet Openbaar
heid Bestuur) voor te bereiden. Vanzelfsprekend betekent deze toestemming tot openbaar
making niet dat hetMinisterie van Buitenlandse Zaken ook maar enige verantwoordelijkheid 
draagt voor mijn hierna volgende weergave en beschrijving van feiten, beschrijving van be
leid en projekten. Vervolgens gaat mijn dank uit naar de vele ambtenaren, deskundigen en 
politici die hun tijd hebben willen geven om mijn, soms impertinente, vragen te beantwoor
den, in het bijzonder Jan Pronk die me verschillende malen kostbare uren ter beschikking 
stelde. In Sri Lanka kreeg ik veel hulp van Lionel Siriwardene van het Research Department 
van de People's Bank en van Sunil Bastian van het Centre for Society and Religion. In Dar 
es Salaam deed Wemer Biermann de Duitse 'Gastfreundschaft' alle eer aan. Bij de Neder
landse ambassade in diezelfde stad ontving ik dezelfde gastvrijheid en veel hulp bij mijn ar
chiefonderzoek. In Tanga werd ik al even gastvrij 'op sleeptouw genomen' door Lud Zijlstra. 
In zowel Colombo als Dar es Salaam stelden vertegenwoordigers van de Wereldbank en van 
andere organisaties me welwillend rapporten van deze organisaties ter beschikking. De 
redaktieleden van het tijdschrift 'Derde Wereld' hebben mijn ideeën en inzichten over de 
Derde Wereldproblematiek in diskussies over de koers van het blad en over artikelen ver
scherpt. De staf van het Derde Wereld Centrum bedank ik voor zijn kollegialiteit en geduld 
bij het wachten op de resultaten van mijn onderzoek. Van Rudolf Scheffer en Sinie Klomp 
kreeg ik onderzoeksbijstand. Verder gaat mijn dank naar Cor Balfoort, Paul Hebinck, Theo 
van Toor en Frans Schuurman die delen van dit proefschrift lazen en van kommentaar voor
zagen. Tenslotte gaat meer dan mijn dank uit naar Annemie Reijnders niet alleen voor de ti
telsuggestie, maar vooral omdat zij, ook naar eigen zeggen, heel wat lasten en weinig lusten 
van dit proefschrift heeft moeten dragen. 
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Inleiding 

Een kleine dorpsbibliotheek kan gevuld worden met boeken die 'ontwikkelingshulp' tot onder
werp hebben. Vele boeken en artikelen gaan over de algemene uitgangspunten bij en voor het 
verlenen van die hulp, over de doelstellingen, de verschillende vormen van hulp, de plaats van 
de hulp binnen de internationale kapitaalstromen, de ontwikkeling van het beleid van bilatera
le donors of van multilaterale organisaties. Het aantal studies dat de effekten van de hulp tot 
onderwerp heeft, de hulp evalueert, is echter op de vingers van twee handen te tellen. Het be
treft enige studies van de Britse, de Canadese, de Noorse hulp en de gevolgen van de hulp van 
een organisatie als de Wereldbank voor landen als de Filippijnen en Bangladesh.1 

Bij wat er geschreven is over de Nederlandse hulp, is dat niet veel anders: er zijn tientallen ar
tikelen en een enkel boek over de historie en de ontwikkeling van het ontwikkelings
samenwerkingsbeleid, diskussies over de doelstellingen, het apparaat dat dat beleid moet 
uitvoeren, de hoogte van de hulp, maar studies over de effekten van die hulp, sukses en falen 
van ontwikkelingsprojekten, de wijze waarop het beleid tot stand komt en vorm krijgt ten op
zichte van en in specifieke landen en wat betreft bepaalde projekten zijn er zeer weinig. Op
merkelijk is het daarbij, dat de meeste publikaties over de totstandkoming en de effekten van 
het ontwikkelingsbeleid afkomstig zijn van aktiegroepen en dat van universitair wetenschap
pelijke zijde slechts één maal een poging is ondernomen om de Nederlandse ontwikkelingshulp 
in een land, te weten Colombia, te evalueren. 2 Dat is des te opmerkelijker als men weet, dat 
nogal wat medewerkers aan de universiteiten via opdrachtonderzoek direkt bij uitvoering en 
evaluatie van het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid betrokken zijn. 
Toch bevinden zich in de kelders van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en op de hoger 
gelegen afdelingen enige honderden (tussentijdse) evaluatiestudies en voortgangsrapporten. 
Weliswaar zijn ze van wisselende kwaliteit, maar ze kunnen een beoordeling van het beleid 
aanzienlijk vergemakkelijken. In de burelen van andere bilaterale donors en van multilate
rale instellingen moeten eveneens, sinds evaluatie van projekten halverwege de jaren zeven
tig gemeengoed werd in de ontwikkelingswereld, stapels van dergelijke rapporten aanwezig 
zijn. Slechts zelden worden deze echter naar buiten gebracht en indien dat gebeurt dan veel
al door de betreffende organisaties zelf.3 In de officiële, op het brede publiek gerichte publi
katies van de verschillende 'Ministeries'* voor Ontwikkelingssamenwerking heerst de 
optimistische, door public relations ingegeven stemming van 'het gaat allemaal goed in 
ontwikkelingsland'. 
Men zou dus tot de optimistische konklusie kunnen komen, dat de hier gepresenteerde stu
die in zekere zin voorziet in een leemte. Hier zijn niet zozeer de doelstellingen van het be
leid, de plannen en ideeën van de verschillende ministers, hun nota's en begrotingen, de 
taakafbakening naar andere ministeries en de organisatie van Ontwikkelingssamenwerking 
onderwerp van studie, alswel de verschillende aktoren binnen en buiten het ministerie in de 
(dagelijkse) vormgeving van het beleid, de uitvoering van het beleid en de gevolgen daar
van. Het is een poging niet de façade te bewonderen, maar daarachter, in de keuken en in de 
pannen en potten, te kijken. 

* Het 'Ministerie voor Ontwikkelingssamenwerking' bestaat in Nederland eigenlijk niet. De minister voor 
Ontwikkelingssamenwerking heeft in Nederland geen eigen departement, is een minister zonder porte
feuille en daarom een minister voor Ontwikkelingssamenwerking. Het hulpbeleid wordt voorbereid en af
gehandeld door het Directoraat Generaal InternationaleZaken (DGIS) vanhetMinisterie van Buitenlandse 
Zaken. Voor het gemak wordt in deze tekst over het algemeen gesproken van 'het Ministerie', 'Ontwik
kelingssamenwerking' of 'Den Haag' en een enkele maal van DGIS als het gaat over dit Directoraat. 
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Evaluatie van overl:leidsbeleid is de afgelopen decennia nadrukkelijker in de belangstelling 
van sociale wetenschappers komen te staan. Naarmate de overl:leidstaken toenamen, de maat
schappelijke organisatie zich verfijnde en het overl:leidsbeleid steeds vaker op onverwachte 
barrières stuitte, verschenen er ook meer studies die dat overl:leidsbeleid aan een evaluatieve 
blik onderwierpen. Ofschoon men in sommige publikaties anders proeft, krijgt men de in
druk dat de beleidsonderzoekers daarbij evenzeer op grenzen gestoten zijn als de beleidsuit
voerders. Naar analogie van wat Snellen over bestuurskundige/politikologische studies naar 
de uitvoering van het beleid (implementatiestudies) zegt, zou men kunnen beweren dat dit 
soort studies voor het falen van het overheidsbeleid iedere keer weer een ander aspekt in de 
uitvoering voor dat falen naar voren haalt, zonder dat 'de positie van de overl:leid zelf in het 
beleidsveld' ter diskussie komt te staan. 5 Men zoekt naar een perfektionering van de uitvoe
ring van het beleid, zonder de staat zelf aan een onderzoek te onderwerpen. 
De klassieke beleidsevaluatie tot het begin van de jaren zeventig bestond vooral uit effekti
viteitsonderzoek: men bekeek de doeleinden, mat de e:ffekten en konstroeerde zo de (in)ef
fektiviteit van het beleid; verklarende faktoren voor de ineffektiviteit kon men niet geven. 
Daarna is de beleidsevaluatie uitgebreid met onderzoek naar de uitvoering van het beleid en 
de daarbij gebruikte middelen. Vanaf eind jaren zeventig heeft men het beleid uitgesplitst en 
is onderzoek gaan doen naar zijn verschillende onderdelen: neveneffekten, efficiency, 
implementatie (effort-evaluation), het bereiken van de doelgroep (coverage evaluation), 
tussentijdse doeleinden, en dergelijke. 6 

In dit onderzoek zijn verschillende van deze elementen opgenomen: de doelstellingen en de 
verschuivingen daarin; de 'verborgen' doeleinden; de totstandkoming van het beleid niet al
leen en niet zozeer in formele zin (regering, pressiegroepen), maar veeleer op het nivo van 
de uitvoering van het beleid binnen het Ministerie en op de ambassades (waar zowel beleid 
geformuleerd als uitgevoerd wordt); de gebruikte middelen en, voorzover meetbaar en van 
belang, de effektenen neveneffekten ook voor de doelgroep( en). Het accent ligt echter voor
al op de uitvoering en de effekten van het beleid. Er is in dit onderzoek dus niet alleen spra
ke van beleidsevaluatie, maar evenzeer van beleidsanalyse. 
Zonder hier al te diep te willen ingaan op de bovengenoemde beleidsevaluaties (ze zijn iets 
teveel toegesneden op het binnenlandse beleid van Westerse overl:leden), willen we toch, 
mede aan de hand van Snellen, enige, terloopse, opmerkingen maken over de aard van deze 
studies. De staat, de overl:leid wordt in dit 'cybernetisch grondmodel' gezien als een bestu
rend orgaan en de samenleving als het bestuurde systeem. De staat is een rationeel handelend 
orgaan dat reageert op signalen uit de samenleving en daarop antwoordt met beleid. Vanzelf
sprekend is die staat een neutraal orgaan, of, meer nog, een in- en outputsysteem, 7 maar daar
over meer in het volgende hoofdstuk. De staat wordt bovendien vaak geatomiseerd: beleid 
en beleidsuitvoering worden een optelsom van de waarden, wensen en het streven en han
delen van een serie individuen. 8 Bij dat beleid gaat de overheid uit van een beleidstheorie 
en terwille van die theorie en de uitVoering heeft ze steeds meer kennis nodig. Paradoxaal 
genoeg blijkt in onze 'informatie-maatschappij' die kennis steeds onbetrouwbaarder (Snel
len noemt onder andere de onzekerl:leid over het aantal werklozen, over de omvang van het 
grijze en het zwarte circuit). 
Ingedachtig die onbetrouwbaarheid van informatie zou men enigszins badinerend kunnen 
zeggen, dat bij het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid wel het uiterste gevergd wordt van 
zo'n sturende overl:leid: de Nederlandse overheid zou via een overheid in een hulpontvan
gend land moeten bijdragen aan de 'ontwikkeling', de ekonomische verzelfstandiging van 
dat land en de verbetering van de positie van de allerarmsten aldaar. Dat in een land waar-
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worden. Om die reden 'zal het geschreven woord van speciaal belang zijn binnen de or
ganisatie'. 13 Veel meer stappen bij de totstandkoming en uitvoering van het beleid zijn 
vastgelegd in interne dokurnenten, waardoor archieven en dokurnenten meer aan materiaal 
en informatie bevatten dan een survey, zeker onder de moeilijke omstandigheden van een 
andere kultuur, kan opleveren. 
Voor dit proefschrift is aldus een veelheid van methodes gebruikt, vooral kwalitatieve. Via 
de analyse van dokurnenten en archieven is allereerst gepoogd de officiè1e en verborgen 
doelstellingen van de Nederlandse bilaterale ontwikkelingssamenwerking te achterhalen. We 
hebben deze analyse aangevuld door interviews met betrokken ministers en ambtenaren. 
Vanzelfsprekend zijn er door de loop der jaren de nodige verschuivingen opgetreden in de 
officiè1e doelstellingen van het ontwikkelingsbeleid. Om die reden wordt in hoofdstuk 1 al
lereerst een overzicht gegeven van wat er in de internationale literatuur en in de ontwikke
lingstheorie€!n voorfunkties en motieven aan ontwikkelingshulp worden toebedacht Tevens 
wordt daar ons eigen theoretisch raamwerk uitgewerkt, dat vooral betrekking heeft op de 
staat, het funktioneren van staatsapparaten en van de staat in het internationale systeem en, 
uiteindelijk, op de beperkingen die dat alles stelt aan ontwikkelingshulp en de resultaten die 
daarmee bereikt kunnen worden. In hoofdstuk 2 komt vervolgens de historie van het Neder
landse hulpbeleid aan de orde, met de nadruk op een beschrijving van de doelstellingen van 
het beleid en de pressie van verschillende groepen om dat beleid in een bepaalde richting te 
sturen. 
Evaluatie-onderzoek, het is al aangeduid, is doelstellingen-toetsend onderzoek. De IOV van 
het Nederlandse Ministerie toetst aan de hand van drie 'hoofdnormen': beleidsmatigbeid (af
stemming op principiële en daaruit afgeleide doelstellingen), doelmatigheid (afstemming 
van middelen op te bereiken doelen), doeltreffendheid (mate van realisatie van de doel
stellingen).14 Binnen deze studie ligt het accent vooral op de eerste en derde 'hoofdnorm'. 
Als een toetsingsinstrument komen daarbij de volgende doelstellingen in deze studie iedere 
keer weer naar voren: 'het verbeteren van de situatie van de armsten der armen', onder mi
nister Pronk de centrale doelstelling, en 'het bijdragen aan de (ekonomische) verzelf
standiging van de ontwikkelingslanden', door minister De Koning in het twee-sporenbeleid 
tot de tweede doelstelling gemaakt. Per projekt en programma is gepoogd de evaluatie naar 
deze doelstellingen terug te vertalen.15 

Voor de analyse van de hulp zelf en de projekten is wederom gebruik gemaakt van officiële 
dokurnenten, de archieven van Ontwikkelingssamenwerking (de landen- en projektdossiers). 
Dat betrof dossiers van de behandelende afdelingen DTH en DFO voor de jaren zestig en 
zeventig en van DAF/MF en DAL/ZZ voor de jaren tachtig. In totaal zijn zo'n 300 landen
en projektdossiers op het Ministerie en op de ambassade in Dar es Salaam doorgenomen.** 
Deze zijn wederom aangevuld met interviews met mensen. die betrokken zijn (geweest) bij 
de betreffende onderhandelingen over de hulp of bij de projekten, met ambtenaren, Ne
derlandse oflokale deskundigen, lokále gezagsdragers en sleutelinformanten. Interviews met 
de laatsten zijn gemaakt gedurende twee veldonderzoekperiodes (van juli tot en met okto-

** 

14 

De Wet Openbaarheid Bestuur geeft aan dat de uit onderzoek in de archieven van de overheid gehaalde 
informatie 'geobjektiveerd' moet worden weergegeven. Dat betekentdat de in de tekst weergegeven stand
punten, meningen, citaten en dergelij'ke niet herleidbaar mogen zijn naar bepaalde personen. Om die re
den worden alle in de archieven aangetroffen stukken hier aangeduid met de term I.B. (=Intern Bericht). 
Onder die term vallen brieven, telexen, posttelegrammen, diskussiestukken, beleidsplannen, jaarplannen, 
financil!le overzichten, instrukties, memo's, verslagen, en dergelijke. Terwille van de leesbaarheid en toe
gankelijKheid zijn alle citaten uit een andere taal en ook die uit openbare bronnen in een andere taal door 
de auteur vertaald in het Nederlands. De vertaling is dus telkens voor zijn verantwoording. 
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ber 1983 in Sri Lanka, vanjanuari tot en met apri11986 in Tanzania). Tevens zijn er kwan
titatieve analyses gemaakt van de verdeling van de hulp naar sektoren en de effektenervan 
op de handelsrelatie met Nederland. 
Twee landen (Sri Lanka en Tanzania) zijn uitgekozen voor deze evaluatie met het doel een 
zo precies mogelijk beeld te schetsen van de effekten van de Nederlandse hulp in zijn alge
meenheid. Deze keuze was gebaseerd op de volgende kriteria: er zou een land met een 'so
cialistisch' (Tanzania) en een met een 'kapitalistisch' (Sri Lanka sinds 1977) ont
wikkelingsbeleid moeten worden opgenomen; met eenkorte (Sri Lanka, officieel sinds 1975, 
feitelijk sinds 1977) en een lange (Tanzania, sinds het begin van de jaren zestig) hulprelatie 
met Nederland; er moest een land in Azië en een land in Afrika met de erbij behorende 
verschillen in ekonomische en sociale problematiek en ontwikkeling vertegenwoordigd zijn 
(sinds minister De Koning was alleen Colombia nog programmaland in Latijns Amerika en 
sinds minister Schoo zijn daar alleen nog sektorlanden). Beide landen zijn gekozen, omdat 
de omvang van de hulp en het aantal hulpprojekten het mogelijk moesten maken om in een 
relatief korte tijd een redelijk overzicht over de hulprelatie te krijgen. In beide landen zijn 
bovendien een aantal projekten geëvalueerd in dezelfde sektor (veeteelt, gezondheidszorg, 
programmahulp) om een vergelijking van het hulpprogramma in beide landen te ver
gemakkelijken. De keuze van de projekten was daarnaast vooral gebaseerd op het belang 
van de projekten en leveranties in de totale hulprelatie zowel qua looptijd als qua investering, 
zodat een groot deel van het hulpprogramma, tot 90-95 percent van de uitgaven, uiteindelijk 
bestudeerd was. 
Indien men de hulprelatie met een bepaald land, de effekten van de hulp vanuit donorland 
X op hulpontvangend land Y wil onderzoeken, is een eerste probleem dat deze nooit geheel 
en nooit precies, zeker niet door één persoon, is vast te leggen. Men moet dan, noodzakelij
kerwijs, keuzes maken om toch tot een zo objektief mogelijke beoordeling te komen. Een 
eerste weg om tot een beoordeling te komen, volgens Holtham en Hazlewood een zeer po
pulaire, is wat men de 'journalistieke' methode zou kunnen noemen: het verzamelen van 
gersoleerde feiten en uitspraken om, tevoren vaak vaststaande, konklusies vast te leggen. 
Een tweede, onder wetenschappers vaak niet minder populaire, is het bijeenbrengen van 
ekonomische, sociale, politieke en hulpstatistieken, waaruit men dan oorzaak en gevolg pro
beert af te leiden. Het grootste probleem bij deze methode is dat de hulpstroom uit land X 
vaak slechts een klein deel is van de totale kapitaalstroom naar land Y. Een derde methode 
is het doen van een aantal 'case studies' van projekten om vandaaruit tot een generalisatie te 
komen. Een vierde is het interviewen van een groot aantal mensen, het bestuderen van ver
klaringen en dokurn enten, het verzamelen van indrukken en meningen om zodoende tot een 
coherente visie te komen. 
Een mengvorm van deze derde en vierde methode is naar alle waarschijnlijkheid de 'meest 
eerlijke' en de 'meest probate', aldus Hazlewood en Holtham, om tot afgewogen konklusies 
te komen. 16 Ook voor deze studie is, dat moge duidelijk zijn uit bovenstaande alinea, deze 
mengvorm gebruikt. Omdat het theoretisch raamwede voor deze studie in het volgende 
hoofdstuk gepresenteerd wordt, zullen we daar de centrale hypotheses van deze studie pre
senteren. 
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1. Ontwikkelingshulp en Ontwikkelingstheorie 

Er is in het verleden enige diskussie geweest over wat ontwikkelingshulp precies is en, voor
al, welke ovennakingen van kapitaal richting ontwikkelingslanden wel of niet als hulp kon
den gelden. In de loopvan de jaren zeventig is binnen de OECD en in de door deze organisatie 
opgestelde statistieken meer eenduidigheid ontstaan over wat men wel en niet tot de ootwik
kelingshulp rekende. Andere multilaterale en bilaterale organisaties hebben veelal de inde
lingvan de OECD overgenomen. In navolging bietvan verstaan we onder ontwikkelingshulp: 
de overdracht van middelen, in de vonn van geld, goederen of diensten, tegen zachte voor
waarden ter bevordering van de ekonomische ontwikkeling van Derde Wereldlanden.1 

We spreken van 'in de vonn van geld of goederen', omdat veel geld dat op ontwikke
lingshulpbegrotingen staat, het donorland niet verlaat, maar gebruikt wordt om goederen in 
het donorland zelf aan te kopen en die naar het hulpontvangende land door te geleiden. Ook 
leveranties van voedsel, als melkpoeder en graan door een organisatie als de EG, worden be
schouwd als ontwikkelingshulp. Veel ontwikkelingshulp wordt gegeven in de vonn van dien
sten, zoals het uitzenden van vrijwilligers en deskundigen of het bieden van mogelijkheden 
om te studeren in het donorland. Tegen 'zachte voorwaarden' betekent dat we kapitaal dat 
tegen marktvoorwaarden wordt verstrekt, niet tot de hulp rekenen. Lenin~en van partikolie
re banken en ook die van de Wereldbank zijn geen ontwikkelingshulp. De allerzachtste 
voorwaarde is als men geld geheel te vrije besteding schenkt. Ter 'bevordering van de 
ekonomische ontwikkeling' houdt in dat ovennakingen in de vonn van partikuliere investe
ringen (immers eerst en vooral gedaan om winst te maken), alhoewel deze in de jaren zes
tig nog wel vaak tot de hulp gerekend werden, niet meer als ontwikkelingshulp beschouwd 
worden. Ook, bijvoorbeeld, steun voor militaire of kulturele (het opknappen van oude 
kultuurschatten, en dergelijke) doeleinden wordt niet gezien als ontwikkelingshulp. Het 
'bevorderen van de ekonomische ontwikkeling' is een officieel motief voor het geven van 
ontwikkelingshulp. Bij het verstrekken van hulp spelen echter meerdere motieven een rol. 
Daar gaan we in de tweede en derde paragraaf van dit hoofdstuk op in. 
In deze studie staat de Nederlandse bilaterale hulp ter diskussie, de hulp die van de Neder
landse overheid/staat gaat naar overheden in ontwikkelingslanden of via deze naar or
ganisaties aldaar. Het is de hulp die op de Nederlandse begrotingen voor ontwikkelings
samenwerking gerangschikt staat onder de categorieën 'bilaterale hulp' en 'makro-ekono
mische noodhulp' (betalingsbalanshulp). Andere hulpcategorieën, zoals de uitzending van 
vrijwilligers, de hulp via medefinancieringsorganisaties (Cebemo, ICCO, NOVIB, HIV OS) 
of voedselhulp komen hier niet aan de orde. 
In dit hoofdstuk zullen we bekijken wat de verschillende ontwikkelingstheorieën (modemi
seringstheorie, afhankelijkheidstheorie, marxistische/leninistische theorieën) te melden heb
ben over het fenomeen ontwikkelingshulp, over de funktie die deze heeft ter bevordering 
van de (ekonomische) ontwikkeling en over de motieven van donoren om deze hulp te ver
strekken. We zullen daarbij niet al te diep ingaan op de algehele inhoud van die theorieën, 
maar ons vooral beperken tot de visies daarin op ontwikkelingshulp. 3 In het laatste deel van 
dit hoofdstuk zullen we proberen, uitgaande van de staatstheorieën en theori~n over 
internationalisering (van het kapitaal), een eigen visie te geven op de plaats van de ontwik
kelingshulp binnen de politieke en ekonomische situatie in de donorlanden en binnen de 
internationale ekonomische relaties. Allereerst zullen we een overzicht geven van ver
schillende hulpvonnen en van het belang van ontwikkelingshulp binnen de verschillende 
kapitaalstromen die naar de ontwikkelingslanden gaan. 
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1.1: Ontwikkelingshulp: vormen en stromen 

Ontwikkelingshulp kan vele vormen aannemen. We spraken in de definitie al van geld, goe
deren en diensten, wat wil zeggen dat zowel naar ontwikkelingslanden overgemaakt kapi
taal, als ook de leverantie van bepaalde goederen, mits niet tegen mark.tvoorwaarden, en ook 
de uitzendingvan deskundigen en vrijwilligersofhet verstrekken van beurzen vooreen oplei
ding in het Westen (diensten) vormen zijn die de hulp kan aannemen. Hulp wordt gegeven 
in de vorm van leningen of giften, waarbij over het algemeen de landen die, relatief bezien, 
niet zoveel hulp geven en waar de commercie meer invloed heeft in het hulpprogramma, ook 
vaak de landen zijn die hun hulp meestal geven in de vorm van leningen. De Scandinavische 
landen en Nederland verstrekken vaker, en zeker aan de allerarmste ontwikkelingslanden, 
schenkingen. 
Ontwikkelingshulp kan bilateraal of multilateraal zijn, te weten gegeven via de overheid of 
non-gouvernementele organisaties van land tot land of, bij multilaterale hulp, via in
ternationale organisaties. Van deze internationale organisaties is de Wereldbank qua volume 
van de hulp en qua invloed verreweg de grootste en de machtigste, op afstand gevolgd door 
de organisaties van de VN-familie. Hulp wordt gegeven in gebonden, partieel ontbonden en 
ongebonden vorm; respektievelijk gebonden aan besteding in het donorland, aan besteding 
in het donorland en in een aantal ontwikkelingslanden of, bij ongebonden of ontbonden hulp, 
ter vrije besteding waar men wi1.4 De cijfers die de donorlanden over de binding van hun 
hulpgelden verstrekken aan de OECD (waaraan de lidstaten officieel moeten rapporteren) 
zijn over het algemeen behoorlijk gekleurd, omdat veel hulp tevens gebonden is aan projek
ten of pas verstrekt wordt als ondernemingen uit het donorland een aanbesteding hebben ge
wonnen. De terugvloeiingspercentages, dat gedeelte van de hulp dat uiteindelijk besteed 
wordt aan goederen of diensten in het donorland, liggen over het algemeen veel hoger dan 
de aan de OECD opgegeven bindingspercentages.5 

Onderscheid kunnen we tenslotte maken naar de aard van de hulp. We onderscheiden finan
ciële of technische hulp, hulp in de vorm van kapitaal en goederen of in de vorm van dien
sten van deskundigen, vrijwilligers en raadgevende ingenieurshoro's (consultants) en op het 
terrein van beurzen en het volgen van onderwijs. Andere categorieën zijn voedselhulp, hulp 
in de vorm van voedsel( overschotten), en noodhulp, hulp ter assistentie bij (natuur)rampen. 
Een verder onderscheid is dat tussen projekthulp en programmahulp, waarbij de hulp in het 
eerste geval wordt aangewend voor bepaalde door donor en hulpontvanger vastgestelde pro
jekten en in het tweede geval ter financiering van importen (onderdelen, halffabrikaten, 
grondstoffen) voor een bepaalde sektor of voor de ekonomie in zijn geheel. 

Van de verschillende vormen van kapitaal die er naar de ontwikkelingslanden gaan, droegen 
in de jaren zestig ontwikkelingshulp en partikuliere investeringen het meest bij aan het to
taal (zie tabellen 1.1 en 1.2). De ontwikkelingshulp zorgde voor meer dan de helft van de to
tale stroom, direkte investeringen voor bijna één vijfde. Indien men ook nog de 
exportkredieten meerekent, dan kwam in die periode zo'n driekwart van de uit het buiten
land ontvangen middelen van ontwikkelingslanden uit officiële bron, van overheden of van 
multilaterale organisaties. Het merendeel van deze gelden was afkomstig uit de Westerse 
landen en slechts ongeveer één elfde van de totale stroom uit Oostbloklanden. 
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Tabell.l: Financiële stromen naar ontwikkelingslanden 1960-84 
(in miljarden dollars van 1983) 

1960-1961 1970 1975 1980 1982 1983 1984I. 
I. Officiè1e hulp 19,5 22,2 31,6 36,1 33,7 33,8 35,8 

1. bilateraal 18,6 19,4 25,9 28,8 26,2 26,2 27,4 
2. multilateraal 0,9 2,8 5,7 7,3 7,5 7,6 8,4 

II.Niet-concessionele 
middelen -officieel* 6,6 10,4 15,7 22,9 21,9 19,8 20,0 
1. exportkredieten (DAC)4,8 7,0 8,4 12,7 9,7 7,6 7,5 
2. multilateraal 0,8 1,9 3,8 4,6 6,6 7,2 7,9 

III. Partikuliere stroom 8,7 18,3 35,4 32,8 38,2 62,3 34,0 
1. investeringen 6,5 9,7 16,9 9,9 11,8 7,8 9,5 
2. bankleningen 2,2 7,9 17,8 21,6 25,9 54,0 24,0 
3. staatsleningen 0,8 0,6 1,3 0,5 0,5 0,5 

IY. Hulp via NGO's 2,3 2,0 2,2 2,3 2,3 2,5 

Totaal Ontwikkelings-
financiering** 20,3 24,0 35,4 40,6 40,3 40,9 43,3 
Totaal (1, II, III en IV) 34,8 53,1 84,6 93,9 96,1 108,3 92,3 

bron: Development Assistance Committee, Twenty jive years of development Cooperation: a review, Parijs, 
OECD, 1985, p. 162. 

* Hieronder vallen ook (niet onder Il.1 ofii.2 aangegeven) niet-concessionele middelen van landen die geen 
lid zijn van de OECD en andere niet-concessionele middelen dan exportkredieten. 

** Alle middelen die tegen concessionele voorwaarden worden verstrekt plus niet-concessionele multilate-
rale middelen. 

Tabe11.2: Financiële stromen naar ontwikkelingslanden 1960-1984 
(in percentages) 

1960-1961 1970 1975 1980 1982 1983 1984 
I. Officiële hulp 55,9 41,8 37,3 38,4 35,1 35,9 41,9 

1. bilateraal 53,6 36,5 31,7 30,6 27,3 27,8 32,0 
2. multilateraal 2,3 5,3 6,8 7,8 7,8 8,0 9,9 

II.Niet concessionele 
middelen -officieel 18,9 19,5 18,5 24,4 22,7 21,0 23,5 

III. Partikuliere stroom 25,1 34,5 41,8 34,9 39,8 40,6 31,7 
1. investeringen 18,8 18,2 20,0 10,5 12,3 8,3 11,2 
2. bankleningen 6,3 14,8 21,1 23,0 26,9 31,8 20,0 
3. staatsleningen 1,5 0,7 1,4 0,5 0,5 0,6 

IV. Hulp via NGO's 4,2 2,4 2,3 2,4 2,5 2,9 

Totaal Ontwikkelings-
financiering 58,2 45,3 41,8 43,2 41,9 43,4 50,7 
Totaal (1, 11, lil en IV) 100 100 100 100 100 100 100 

bron: Development Assistance Committee, Twenty jive years of development Cooperation: a review, Parijs, 
OECD, 1985, p. 165. 
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Tabel1.3: Financiële stromen naar ontwikkelingslanden 1980-86 
(in miljarden dollars van 1987 en percentages) 

dollars percentages 
1980 1984 1985 1986 1980 1984 1985 1986 

I. Officiè1e ontwikkelings-
financiering totaal 45,5 47,6 49,0 54,8 35,5 55,3 59,5 65,2 

1. hulp 37,5 34,9 37,1 44,0 29,3 40,5 45,1 52,3 
1.1 bilateraal 29,8 27,1 28,6 34,5 23,2 31,4 34,8 41,1 
1.2 multilateraal 7,7 7,8 8,5 9,5 6,1 9,1 10,3 11,3 
2. overige OOF 8,0 12,7 11,9 10,8 6,2 14,8 14,5 12,9 

II. Exportkredieten 16,9 5,4 2,9 2,0 13,2 6,3 3,5 2,4 
III.Partikuliere stroom 66,0 33,1 30,4 27,2 51,4 38,4 36,9 32,4 

1. investeringen 11,2 11,5 7,5 11,8 8,7 13,4 9,1 14,1 
2. bankleningen 49,0 17,4 13,5 5,0 38,2 20,2 16,4 6,0 
3. staatsleningen 1,5 0,6 3,9 3,5 1,2 0,7 4,7 4,2 
4. andere 4,3 3,5 5,5 6,9 3,3 4,1 6,7 8,2 

waarvan: 
hulpviaNGO's 2,3 2,6 2,9 3,3 1,8 3,0 3,5 3,9 

Totaal 128,4 86,1 82,3 84,0 100 100 100 100 

Bron: OECD, Development Co-operation 1987 report, Parijs 1988, p.46 

In de jaren zeventig, vooral na 1973, zakte het aandeel van partikuliere investeringen in de 
totale financieringsstroom sterk terug. Het viel zelfs terug tot 5 percent in 1974 om daarna 
weer te stijgen tot percentages tussen de 8 en 15 percent Ook dat van ontwikkelingshulp 
nam echter af, ondanks een sterke absolute stijging metzo'n 50 percent tussen 1970 en 1980, 
een uitdrukking van snel stijgende hulpbudgetten van Westeuropese donorlanden en van het 
optreden van de OPEC-landen als nieuwe donors. Na 1975lag het aandeel van de hulp zelfs 
op ongeveer één derde van de totale stroom. Dit kwam vooral, omdat de leningen van de 
Westerse banken steeds meer toenamen en zelfs één van de belangrijkste vormen werd waa
rin ontwikkelingslanden kapitaal ontvingen. Door de 'recycling' van oliedollars schommel
de het aandeel van de partikuliere banken in de fmancieringsstroom tussen de 21 en 32 
percent en was het vooral in het begin van de jaren tachtig zeer hoog. Een tweede belang
rijke financieringsvorm voor ontwikkelingslanden werden, vooral ook vanaf 1975, de 
exportkredieten. In het bijzonder de armste ontwikkelingslanden, die niet voor banklenin
gen in aanmerking kwamen, wisten hiermee hun importen op peil te houden, terwijl Wester
se landen aldus hun exporten van industrieprodukten stimuleerden. 
Na het uitbreken van de zogenaamde schuldenkrisis in de zomer van 1982 is de omvang van 
de leningen door banken zeer snel afgenomen (zie tabel1.3). Van een top van 52 miljard dol
lar in 1981 vielen ze terug naar 5 miljard in 1986. Met exportkredieten gebeurde hetzelfde, 
omdat ook veel kleine, Afrikaanse schuldenlanden zich tot de Club van Parijs moesten wen
den om hun schulden te herstruktureren. De exportkredieten zakten van 18,4 miljard dollar 
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in 1981 naar 2,0 in 1986. Verder daalden de direkte investeringen, zij het minder drastisch 
en met meer schommelingen. Ontwikkelingshulp, ondanks een daling van de hulp vanuit 
OPEC-landen en mede dankzij een stijging van de multilaterale hulp, werd daardoor weer 
de belangrijkste vorm waarin ontwikkelingslanden geld ontvingen. In 1986 bestond bijna 
tweederde van de kapitaalstroom uit ontwikkelingsfinanciering (hulp en multilaterale mid
delen). De hulp uit de Westerse landen stagneerde desalniettemin sinds 1980 en liep pas na 
de Afrika-akties in 1984 weer op. Voor de totale stroom van middelen naar ontwikke
lingslanden betekende dit dat ze van 139,1 miljard dollar in 1981 afnam tot 82,3 miljard in 
1985, een daling van meer dan 40 percent. 
Als men echter de stroom van gelden van ontwikkelingslanden naar de geïndustrialiseerde 
landen mede in deze beschouwing betrekt, dan zien we dat er in de afgelopen vier jaren door 
de betaling van rente en aflossingen op de in het Westen aangegane leningen een omgekeer
de stroom is: de ontwikkelingslanden maken netto geld over naar de gei'ndustrialiseerde lan
den. Volgens de Wereldbank ging er vanuit de ontwikkelingslanden, na aftrek van de 
overgemaakte ontwikkelingshulp, partikuliere investeringen en leningen uit de industrielan
den, alleen al in 1987 29 miljard dollar naar de gei'ndustrialiseerde wereld.6 

1.2: Moderniseringstheorie en ontwikkelingshulp 

Bij de moderniseringstheoretici heeft ontwikkelingshulp altijd een belangrijke plaats inge
nomen in de redenering over hoe landen tot ekonomische ontwikkeling konden komen. In 
het centrale werk voor deze stroming, het fameuze The stages of economie growth (1960), 
gafRostow aan, dat het voor de 'take-off' noodzakelijk was dat de besparingen zouden ver
drievoudigen en middelen aangetrokken werden om deze te financieren. De 'take-off' is de 
'start' van snelle ekonomische groei, die noodzakelijk is om van de fase van de 'traditione
le' naar die van de 'moderne' maatschappij te komen. Buitenlandse fondsen, zo meende Ros
tow, hadden een belangrijke rol gespeeld bij het tot stand brengen van ekonomische groei in 
de Verenigde Staten, Canada, Zweden en Rusland en zouden die ook moeten spelen in de 
Jntwikkelingslanden. Deze analyse mondde uit in een pleidooi voor het sterk opvoeren van 
de ontwikkelingshulp om de besparingen aan te vullen en de ontwikkelingslanden van bui
tenlar dse valuta te voorzien? 
Enige jaren daarvoor had Rostow tesamen met Millikan al een vurig pleidooi gehouden om 
de hulp op te voeren: 'De Verenigde Staten zouden een meerkonstruktieveen positiever rol 
moeten spelen bij het tot stand brengen van een stabiele wereld, een rol die onze op de eer
ste plaats militaire inspanningen om veiligheid tegen agressie te verzekeren zou aanvullen'. 8 

Om 'demokratische samenlevingen vol zelfvertrouwen' te ontwikkelen zouden de Verenig
de Staten 'iets meer' aan hulp moeten uitgeven om zodoende niet in situaties terecht te ko
men 'zoals in Zuid-Korea en Indo-China'. Teveel aandacht zouden de Verenigde Staten 
gestoken hebben in verdragen en onderhandelingen en 'te weinig in maatregelen om de ont
wikkeling van stabiele, effektieve en dernokfatische samenlevingen in het buitenland te be
vorderen'. De Amerikaanse hulp zou niet gericht moeten zijn op korte-termijn-belangen, 
zoals het verwerven van politieke vriendschap, militaire bondgenoten en meer ruimte voor 
het partikulier kapitaal, maar de hoogste prioriteit zou het ontwikkelen van die dernokfatische 
maatschappijen moeten hebben. Hulp is 'een van o~ weinige in potentie effektleve in
strumenten, waarmee we invloed kunnen uitoefenen op de onderontwikkelde landen', om
dat 'ekonomische bewijzen van sukses tot de meest overtuigende behoren' .9 
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De ekonomische achtergrond van dit politieke betoog is te vinden in de hierboven aangedui
de fasen-theorie van Rostow: om de voorwaarden die vooraf gaan aan ekonomische groei 
(uitbreiding van het onderwijs, vonning van het basiskapitaal vooral in de infrastruktuur, 
toename van de handel, en dergelijke), tot stand te brengen, hebben ontwikkelingslanden 
hulp nodig zowel in de vorm van kapitaalgoederen als in de vorm van voedsel en enige kon
sumptiegoederen om de arbeid van een deel van de bevolking op de ontwikkeling te kunnen 
richten. Ontwikkelingshulp kan de bestaande 'bottlenecks' voor ekonomische groei wegne
men. In de verschillende fasen op weg naar die 'self-sustained growth', een ekonomische 
groei die zichzelf verder draagt, zijn verschillende soorten van hulp nodig, dan weer gericht 
op het onderwijs, dan weer op de infrastruktuur en pas in een latere fase gedragen door par
tikuilere investeringen.10 

Het pleidooi van Rostow en Millikan was in die zin opmerkelijk, omdat tot dan toe de ver
schillende donorlanden zich vooral richtten op technische hulp. Dit gebeurde vanuit de ge
dachtengang, dat ontwikkelingslanden vooral de technologie en de technische kennis misten 
om een snelle ontwikkeling op gang te brengen. Tevens voelde men er weinig voor, tegen 
de achtergrond van het herstel dat Europa net achter de rug had, om de financiè1e hulp sterk 
en ongelimiteerd uit te breiden. Toen in 1958 India zich aanmeldde met grote betalingsbalans
problemen, bleken steeds meer landen bereid om met financiële hulp over de brug te komen. 
Dat ging gepaard met de oprichting van consultatieve groepen en consortia voor deze hulp
vragende landen onder leiding van de Wereldbank of de OECD en met de deelname van de 
Westerse donorlanden en multilaterale hulporganisaties. Door hulp alleen te kanaliseren via 
dit soort groepen en de oprichting ervan te beperken tot een Ïering aantallanden kon men 
ook een limiet stellen aan het oplopen van de financiële hulp. 1 

De kapitaalhulp die naar ontwikkelingslanden zou moeten gaan, zou twee gaten moeten stop
pen. Op de eerste plaats hadden landen die het grootste deel van hun produktleve energie 
moeten steken in het voeden van hun mensen te weinig besparingen. Het verschil tussen de 
feitelijke besparingen en de benodigde investeringen om ontwikkeling op gang te brengen 
(de 'savings-gap') zou moeten worden aangevuld met buitenlands kapitaal, met hulp. Op de 
tweede plaats verdienen de ontwikkelingslanden te weinig op de wereldmarkt. Veel goede
ren die in de eerste fase van industrialisering van vitaal belang zijn, kunnen in die fase niet 
binnenslands geproduceerd worden. Ontwikkelingslanden beschikken niet over voldoende 
buitenlandse deviezen om de benodigde grondstoffen, kapitaalgoederen en diensten aan te 
kopen ten behoeve van een investering in ekonomische ontwikkeling (de 'trade-gap'). Een 
derde probleem voor ontwikkelingslanden is de absorptie-capaciteit: maar een beperkte 
hoeveelheid kapitaal kan door de ontwikkelingslanden opgenomen worden, omdat de moge
lijkheden om het lukratief aan te wenden, onder andere als gevolg van de ontbrekende so
ciale en fysieke infrastruktuur, gering zijn. Verhoging van kennis en vaardigheden, het 
opbouwen van institutionele capaciteit zijn maatregelen om de absorptiecapaciteit te verho
gen.12 Dit 'two-gap' model dat een belangrijke rol ging spelen in de diskussies onder mo
derniseringstheoretici, werd de basis voor allerlei rekensommen en is terug te vinden in 
nagenoeg alle handboeken van de ontwikkeljngsekonomie.13 Het werd tevens een leidraad 
voor internationale organisaties als de VN en de Wereldbank om de hulpbehoefte van ont
wikkelingslanden te berekenen. 
Alle studies die berekeningen maken rond dit 'two-gap' model gaan uit van de fasen-theo
rie van Rostow. De studies uit de jaren zestig, waarin hulp gezien werd als een aanvulling 
op lokale besparingen, kwamen nagenoeg alle tot een positieve relatie tussen investeringen 
en ontwikkelingshulp, waarbij men grove metingen verrichtte over grote aantallen landen. 
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De berekeningen van eind jaren zestig en begin jaren zeventig waren veel negatiever en 
konkludeerden dat hulp en ander buitenlands kapitaal juist de binnenlandse besparingen de
den dalen en zodoende gedeeltelijk gebruikt werden om de konsumptie op te voeren.14 

Tegen alle bovengenoemde berekeningen is de nodige kritiek ingebracht, alleen al omdat 
men in de gebruikte fonnules slechts een beperkt aantal parameters kan meenemen en het 
vervolgens de vraag is of men de ekonomische werkelijkheid in dergelijke parameters ge
vangen heeft. Bovendien is het statistische materiaal uit ontwikkelingslanden vaak niet van 
een dusdanige kwaliteit dat men tot betrouwbare resultaten kan komen. VeiVolgens is er het 
probleem van de 'oorzakelijkheid': mag men de toename van de ene variabele (hulp) direkt 
als oorzaak zien voor de toe- of afname van de andere variabele (besparingen). Tenslotte 
roept ook de keuze van de voor de analyse geselekteerde landen vraagtekens op. Toch wordt 
ook nog door Mosley in een recente studie aangegeven, dat er geen verband vast te stellen 
is tussen de toestroom van meer of minder hulp en versnelde of afnemende ekonomische 
groei.15 

De pleidooien voor een grotere hulpverlening in de tweede helft van de jaren vijftig kregen 
nogal wat kritiek te verduren vanuit konservotieve ekonomische hoek. Eén van de te
genstanders van het geven van ontwikkelingshulp was Milton Friedman, die een redenering 
gebruikte die we later ook bij andere konservatieve opponenten zullen terugvinden. Hij keer
de zich niet tegen de politieke motivatie achter de hulp, die kon hij zonder meer billijken, 
maar wel tegen de ekonomische redeneringen erachter. In zijn ogen zou ontwikkelingshulp 
de ekonomische ontwikkeling niet stimuleren, maar er, in tegendeel, afbreuk aan doen. Dit, 
omdat hulp het oprichten van 'monumenten' zou stimuleren, de staatssektor zou versterken, 
regeringen zou weerhouden om een voor partikulier initiatief aantrekkelijk klimaat te bevor
deren en zodoende vrijheid en demokratie zou ondennijnen. Het stimuleren van vrije han
del is dé maatregel waarmee ekonomische vooruitgang en demokratisering in ontwikke
lingslanden tot stand kunnen worden gebracht.16 

De kritiek vanuit konservatieve hoek op de ontwikkelingshulp en het 'two-gap' model die 
de laatste jaren veel weerklank vond, kwam vooral van de Britse ekonoom Bauer. In zijn 
ogen is ontwikkelingshulp onnodig, indien men 'gewoon' de markt zijn werk laat doen. De 
hoeveelheid beschikbare investeringsfondsen is niet beslissend voor materiële vooruitgang. 
Ontwikkelingshulp levert in dat opzicht, financieel bezien, niet meer op dan het verschil tus
senhetlenen tegen marktvoorwaarden en hetlenen tegen zachte voorwaarden, zoals de dono
ren dit aanbieden. Dat verschil is, afgewogen tegen de nationale middelen van ont
wikkelingslanden, verwaarloosbaar. Ontwikkelingshulp levert dan slechts negatieve effek
ten op, omdat het gegeven wordt aan de overheden in ontwikkelingslanden, welk beleid deze 
ook voeren, en ze draagt zodoende bij aan een negatief in te schatten politisering van de 
maatschappij. De Derde Wereld als een categorie van landen bestaat eigenlijk niet. tenzij 
men ze ziet als een groep van landen die alle ontwikkelingshulp ontvangen. De ontwikke
lingshulp heeft de Derde Wereld gekreëerd. Dat heeft nog negatief uitgewerkt ook, omdat 
er een polarisatie is ontstaan tussen Noord en Zuid. Zo luidt, kort samengevat, de redenering 
van Bauer.17 

Door Toye is kritiek als die van B au er en de effekten die deze gehad heeft op het hulpbeleid 
van de Verenigde Staten en Groot Brittannië, de 'kontra-revolutie' in het denken over ont
wikkelingssamenwerking genoemd. Het feit dat men alle hoop verwacht van de partikulie
re sektor en het ingrijpen in het ekonomisch beleid van Derde Wereldlanden door organisaties 
als het IMF en de Wereldbank legitimeert, die daarbij het binnenlandse beleid als dé oorzaak 
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voor de ekonomische stagnatie aangeven, is voorToye, wat betreft het hulpbeleid, het meest 
storende.18 Mosley ziet zijn boek als 'een poging om Bauers uitdaging te beantwoorden', 
waar deze de voorstanders van de hulp verwijt dat ze nooit onderzoeken of hulp de ont
wikkeling heeft bevorderd of het lot van de armsten heeft verbeterd.19 De belangrijkste kon
klusie van Mosley daarbij is dat algemene verklaringen over ontwikkelingshulp niet te geven 
zijn, omdat de resultaten variëren van kontinent tot kontinent, van land tot land.20 

Dat Bauer her en der kernen van waarheid aanstipt (zoals die dat als men hulp geeft via de 
overheden in de ontwikkelingslanden, men er niet vanuit mag gaan dat deze de armsten ten 
goede komt), blijft bijToyeen Mosley onbelicht. Wat Bauer niet duidelijk kan maken, is dat 
konservatieve regeringen, zoals die in de Verenigde Staten en Groot Brittannië op dit mo
ment, blijkbaar toch genoeg belang zien in het verstrekken van ontwikkelingshulp om het 
hulpbeleid, zij het in meer commerciële vorm, voort te zetten. De ekonomische en politieke 
belangen achter de hulp worden door Bauer niet belicht of als onbelangrijk afgedaan. 21 

Een ander soort kritiek op de bovengeschetste ekonomische theorieën over ontwikkelings
hulp kwam al vrij snel van de politikoloog Morgenthau. Hij gaf aan dat ontwikkelingshulp 
door de ekonomen teveel als 'een zelfvoorzienende technische onderneming' werd gezien, 
waaraan een aantal 'niet bestudeerde veronderstellingen' ten grondslag lag: dat er een samen
hang tussen het invoeren van kapitaal en technologie en het bevorderen van ekonomische 
groei in ontwikkelingslanden is; dat ekonomische groei sociale stabiliteit met zich mee
brengt; dat sociale stabiliteit demokratische instituties tot stand brengt; dat demokratische 
instituties zorgen voor een vreedzame buitenlandse politiek. 
Op de samenhang van al deze vier zaken valt het nodige afte dingen. Zo komt er, aldus Mor
genthau, voor ekonomische ontwikkeling nog heel wat meer kijken dan alleen kapitaal en 
technologie. Er kunnen beperkingen voor ekonomische groei zijn die liggen in het natuur
lijk milieu en onoverkoombaar zijn of die op een kultureel vlak liggen. Bovendien zijn er 
politieke beperkingen: de elite kan belang hebben bij het handhaven van de status quo, bij
voorbeeld tegen landhervorming zijn, en zodoende blokkades willen opwerpen tegen ekono
mische veranderingen of kapitaal en technologie alleen voor eigen belangen willen inzetten. 
Daarmee is ook al aangegeven dat ekonomische groei niet noodzakelijkerwijs voor sociale 
veranderingen en sociale stabiliteit hoeft te zorgen en sociale stabiliteit niet voor demokrati
sche instituties. 22 Morgenthau pleit er dan ook voor om ontwikkelingshulp als een instru
ment van buitenlandse politiek te zien e~r situatie te bekijken welke hulp men op welk 
moment aan een bepaald land zal geven. 
Daarmee is het belangrijkste kritiekpunt op de moderniseringstheorieën en de ideeën daarin 
over ontwikkelingshulp aangegeven: ze zijn 'ekonomistisch', laten feitelijk de gehele soci
aal-ekonomische kontekst waarbinnen ekonomische ontwikkeling plaatsvindt buiten 
beschouwing. In de theorieën ligt een te grote nadruk op investeringen, die door het sti
muleren van de vraag en de uitbreiding van de produktie-capaciteit verreweg de belangrijkste 
motor voor ekonomische ontwikkeling zouden zijn. Deze kritiek op het 'two- gap' model 
wordt momenteel door een vrij breed skala van-ekonomen gedeeld. Men geeft toe dat dit 
model 'naref' is: kapitaalinvesteringen zijn niet de enige determinant voor ontwikkeling, er 
zijn andere beslissende faktoren zoals markten, geschoolde arbeid, management, inter
mediaire goederen

24
aansluitende industrieën, diensten als gezondheidszorg en onderwijs, 

overheidsdiensten. 
Door moderniseringstheoretici zelf wordt daar aan toegevoegd, dat men vooral de rol van 
het overheidsbeleid in ontwikkelingslanden over het hoofd heeft gezien en/of aannam dat 
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dat zonder meer op ekonomische groei gericht was. Die 'korrektie' moet dan wel in die zin 
opgevat worden, dat overheden veel meer het ontstaan van de 'vrije markt' en de export had
den moeten bevorderen.25 Het terugdringen van de rol van de staat speelt ook een centrale 
rol in de 'aanpassingsprogramma's' die Derde Wereldlanden momenteel opgelegd krijgen 
vanuit organisaties als de Wereldbank en het IMF. Binnen de modemiseringstheorie is het 
accent de laatste jaren komen te liggen op de analyse van die 'aanpassing' die als een voor
waarde-vooraf voor 'take-off' wordt gezien.26 

Een deel van de kritiek op de modemiseringstheorie zou men kunnen aanduiden als 'neo
keynesiaans' .27 Van de ene kant wordt een grote overheveling van fondsen en een sterke ver
hoging van de ontwikkelingshulp bepleit, van de andere kant wordt aangegeven dat het 
ontbreken van kapitaal en technologie niet de enige faktoren zijn die ekonomische ontwikke
ling tegenhouden. Niet alleen het opheffen van de kapitaalschaarste, maar ook het aankwe
ken van een ander gedragspatroon en groter staatsingrijpen terwille vaneen gelijkerverdeling 
van de ekonomische groei, staan bijvoorbeeld centraal bij Tinbergen, waarbij echter het plei
dooi voor grotere hulpverlening het zwaarste accent krijgt_28 Eenzelfde pleidooi, maar met 
een klemtoon op sociale veranderingen, zoals landhervorming, is te vinden bij Myrdal. Deze 
heeft overigens tevens het nodige wantrouwen ten opzichte van de mogelijkheden tot 'her
verdeling' door middel van hulp, omdat veel ontwikkelingslanden opgescheept zitten met 
een 'zachte staat' .29 Het effekt van de publikaties van mensen als Myrdal en Tinbergen was 
in ieder geval, dat het humanitaire motief in en achter de hulpverlening sterk( er) benadrukt 
en naar voren geschoven werd. 
Eén van de redenen voor het genoemde 'ekonomisme' van deze theorieën, een van de cen
trale kritiekpunten ook van de ajhankelükheidstheoretici op de fasen-theorie van Rostow, 
betreft het 'a-historische' karakter van deze theorieën: er wordt aangenomen dat alle landen 
een min of meer gelijke uitgangssituatie hadden, eenzelfde patroon van ontwikkeling door
maakten en doormaken en eenzelfde einddoel ('modernisering') hebben, waarbij de verbin
ding die er bestaat tussen 'ontwikkeling' en 'onderontwikkeling', tussen industrialisatie en 
kolonialisme over het hoofd wordt gezien.30 Indien de historische kontekst van 'ontwikke
ling' (bij Rostow eigenlijk niet meer betekenend dan 'Industriële Revolutie') losgelaten 
wordt, ligt inderdaad de konklusie voor de hand, dat wat betreft de 'Westerse bijdrage' ka
pitaal en technologie dé determinanten zijn voor die 'ontwikkeling'. Sociale, politieke en 
kulturele hervormingen kunnen beperkt blijven tot het inbrengen van het 'Westerse onder
nemerschap' en de 'Westerse ondernemingsgeest'. 
Deze kritiek wordt nog naar een ander nivo getild door Preston. Preston geeft aan dat ontwik
kelingshulp logisch voortvloeide uit de groei-modellen van de modemiseringstheorie, die 
een legitimatie gaven voor inte_rventie in de ekonomieën van ontwikkelingslanden. De theo
rieën gaan niet zozeer over de hulp zelf, als wel over besparingen en buitenlandse deviezen 
en de tekorten daarin: zij beschrijven niet de ontwikkelingshulp, maar schrijven deze voor.31 

Een ander element in de diskussie binnen de modemiseringstheorie over ontwikkelingshulp 
betreft de motieven van waaruit donors hulp verschaffen. Over het algemeen wordt er dan 
een drietal groepen van motieven genoemd: politiek/strategische, ekonomisch/commerciële, 
ethisch/humanitaire. Hieronder zullen we deze drie groepen van motieven behandelen in de 
genoemde volgorde, omdat het naar voren brengen van de verschillende soorten van motie
ven ook, enigszins, gekoppeld is aan de verschillende periodes (de jaren vijftig, zestig en ze
ventig: Koude Oorlog, het verschijnen van nieuwe donoren, de nadruk op herverdeling), 
waarbinnen de auteurs hun theorieën naar voren schoven. 
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Millikan en Rostow stellen, zoals de meeste van hun tijdgenoten de politieke motieven voor
op: hulp moet gegeven worden om via ekonomische vooruitgang de ontwikkelingslanden te 
ontwikkelen tot stabiele demokratieën en hen zo in de Westerse invloedssfeer te houden. El
lis wees er zelfs op dat als men zich tegen het geven van hulp keerde, men de Sowjet Unie 
een wapen zou gunnen dat men aan de Verenigde Staten wilde onthouden?2 Dat hulp voor
al gegeven wordt vanuit dat politieke motief is voor nagenoeg alle auteurs uit de jaren vijf
tig en zestig duidelijk. Enos en Griffin noemen het zelfs 'naïef' te veronderstellen dat hulp 
gegeven wordt vanuit charitatieve doelstellingen of ter bevordering van ekonomische 
ontwikkeling. Voor hen is hulp 'een instrument van machtspolitiek'; hulp wordt immers van 
machtige aan machteloze landen gegeven?3 

Chenery splitst die politieke motivatie uiteen in een drietal doelen: het kreëren van een po
litieke en sociale omgeving waarin de Verenigde Staten hun eigen sociale doelstellingen het 
best kunnen verwezenlijken; het behoud van politieke en ekonomische stabiliteit in ontwik
kelingslanden; en het verzekeren van de veiligheid van de Verenigde Staten en zijn bond
genoten tegen agressie van buitenaf. Daarbij ziet hij deze laatste doelstelling als het minst 
controversieel binnen de Amerikaanse hulppolitiek en eveneens als één waaraan het groot
ste deel van het hulpbudget wordt uitgegeven. Over het ekonomisch belang van ontwikke
lingshulp of de ekonomische belangen achter de drie genoemde politieke motieven laat 
Chenery zich, zoals bijna alle auteurs binnen de moderniseringsschool, niet uit.34 

Mikesen gaat nog een stap verder. Hij ziet wel een drietal motieven en doelstellingen achter 
de hulpverlening: nationale veiligheidsbelangen, een humanitaire motivatie te benoemen als 
'verantwoordelijkheid voor de medemens' en ekonomische voordelen voor de donor. Onder 
Kennedy is, in zijn ogen, de beperkte visie op ontwikkelingshulp als een instrument ter be
vordering van de 'national security' losgelaten en de weg vrijgemaakt voor een bredere op
tiek, waarin de Verenigde Staten hun wereldwijde verantwoordelijkheid voor de welvaart 
van de volkeren op zich namen. De eerste twee doelstellingen benadrukken echter zijns in
ziens 'het in wezen politieke karakter van ontwikkelingshulp' en deze doelstellingen zijn in 
feite complementair. De derde doelstelling, die van ekonomisch eigenbelang, beschouwt hij 
als 'goedkoop en betreurenswaardig', omdat dit motief 'niet het nationale belang, maar eer
der sektorale en industriële belangen bevordert'. Als er al voordelen uit de hulp te halen zijn 
dan zijn deze 'indirekt, in hoge mate onbeduidend en van een dergelijk lange termijn karak
ter dat de waarde ervan ongetwijfeld overtroffen zal worden door de huidige kosten'. 35 

Ongeveer terelfdertijd in 1968 gaf de direkteur van het Amerikaanse hulpagentschap 
(USAID) aan, dat er inderdaad een verschuiving was in het Amerikaanse hulpprogramma. 
Waar in de jaren vijftig tweederde van de hulp militair was 'om de landen langs de Chinees
Russische grens te versterken', daar was eind jaren zestig het grootste deel van de hulp ekono
misch en gericht op India, Pakistan en Thrkije (en daarna op het Midden-Oosten). 
Tegelijkertijd merkte hij op: 

'Eerste veronderstelling: het programma van de AID stuurt geld naar het buitenland 
om landen die achter zijn, bij hun ontwikkeling te helpen. Dat is niet juist. Het groot
ste misverstand over het hulpprogramma is dat we geld naar het buitenland sturen. 
Dat doen we niet. Ontwikkelingshulp bestaat uit Amerikaanse machines, grondstof
fen, diensten van deskundigen en voedsel, allemaal gegeven voor bepaalde ontwik
kelingsprojekten die we zelf bestuderen en goedkeuren. •36 

Desalniettemin staat het voor de meeste auteurs die werken vanuit de moderniseringstheo
rie en zeker zij die schrijven over de Amerikaanse hulp, vast dat de politieke motieven cen
traal staan in het hulpbeleid. Zo ziet Nelson de Amerikaanse motieven louter als ingegeven 
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door de beschenning van Amerikaanse individuen en eigendom, de Koude Oorlog, de wens 
om tot een verantwoording nemende internationale gemeenschap te komen, de opheffinf 
van annoede ook om zo binnenlandse spanningen in ontwikkelingslanden tegen te gaan.3 

Vanaf halverwege de jaren zestig zien we echter steeds meer auteurs naar voren komen, die 
de ekonomische motieven achter de hulpverlening benadrukken. Zo geven Little en Oif
ford aan dat het 'eigenbelang' in de hulpverlening een centrale rol speelt en dat hulpverle
ning door regeringen niet vergeleken mag worden met hulp van charitatieve organisaties: 
'Regeringen geven geen hulp zonder de verwachting iets te bereiken dat in het belang is van 
het donorland'. Het eigenbelang ligt vast in commerciële (terwille van de ekonomie van het 
donorland in zijn geheel en terwille van industrieën met overcapaciteit), politieke en strategi
sche belangen en in een belang bij ekonomische ontwikkeling in het algemeen, die, naar zij 
hopen, politieke stabiliteit zal opleveren en linkse machtsovernames zal tegengaan.38 

Slechts een enkele auteur werkt deze ekonomische motieven verder uit. Blake en Walters 
zien de volgende ekonomische belangen die bevorderd worden door ontwikkelingshulp: het 
zich verzekeren van een toevoer van grondstoffen (vooral voorJapanvan belang), het finan
cieren van de export, het bevorderen van een gunstig investeringsklimaat en, door de unie
ke regering-tot-regering-relatie die het verschaffen van ontwikkelingshulp is, het bevorderen 
van ontwikkelingsaktiviteiten die hoge prioriteit genieten. Om deze redenen blijft ontwik
kelingshulp volgens hen, ondanks een teleurstelling over de resultaten van de hulp en een 
afname van de internationale spanningen die voortkwamen uit de Koude Oorlog, een be
langrijk instrument voor Westerse landen?9 

Vooral als Kennedy in 1961 zijn Alliantie van de Vooruitgang heeft gelanceerd en kleinere 
Westerse staten en andere landen zich in de loop van dat decennium op het hulpverleningster
rein gaan begeven, zien we dat er in de literatuur naast het politieke en ekonomische motief 
een derde beweegreden voor hulpverlening door verschillende auteurs naar voren gescho
ven wordt: het ethische of humanitaire motief achter de hulpverlening. Dit motief wordt 
vooral toebedeeld aan kleine donorlanden, als de Scandinavische en Nederland. Deze lan
den zouden een grote( re) nadruk leggen op de humanitaire aspekten, onder andere ook door 
hun hulp tegen zachtere voorwaarden te verstrekken, meer multilaterale en technische hulp 
te geven en door binnen de hulpverlening de medische, onderwijs- en plattelandssektoren 
voorrang te geven. 40 Dit, weinig onderzochte, ethische motief zou zijn oorsprong vinden in 
christelijk -charitatieve en socialistische-solidariteits-beginselen. 41 Het is niet verwonderlijk 
dat dit motiefvooral sterk benadrukt wordt door auteurs die verbonden zijn met internatio
nale organisaties, zelfs als zij schrijven over de historie van bilaterale programma's.42 Vol
gens de meeste auteurs speelt het betreffende motief echter een ondergeschikte rol bij de 
totstandkoming en vonngeving van hulpprogramma's, of omdat regeringen dergelijke mo
tieven niet koesteren, of omdat er voor dat motief geen brede steun is.43 

Voor Ellis is het ethische argument niet van veel betekenis, alhoewel dat misschien voor 
Amerikaanse burgers wel van belang kan zijn. Maar ook het ekonomische motief telt, in zijn 
ogen, voor de Verenigde Staten niet zo. De Amerikaanse handel met en investeringen in 
ontwikkelingslanden waren in die tijd relatief gering: de ekonomische voordelen voor de 
Verenigde Staten uit de hulp zijn 'reëel maar beperkt' en liggen op het terrein van het bevor
deren van export, het verzekeren van een toevoer van goedkope grondstoffen en het stimu
leren van Amerikaanse investeringen, meent hij.44 Wall komt ongeveer tot dezelfde 
konklusie, maar benadrukt voor de Verenigde Staten het militair-strategische aspekt en voor 
de Europese landen en Japan het ekonomische (voorziening van grondstoffen, beschenning 
van investeringen, het behouden en verwerven van afzetmarkten).45 
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Zoals gezegd blijft voor de meeste, ook recente auteurs de politieke motivatie toch het be
langrijkst. Sommigen vragen zich wel af, hoe de verschillende motieven in die 'mix' zijn te 
wegen. Guess meent dat de politieke en humanitaire motieven in de verschillende fases van 
het Amerikaanse beleid op telkens een andere manier naar voren komen, met in de ene pe
riode een groter accent op 'het tot stand brengen van militaire bondgenootschappen' en in 
de andere op de humanitaire motieven. De ondertoon die het gebruik van de hulp bepaalt, 
blijft in al deze periodes echter een buitenlands beleid dat van politieke krisis naar politieke 
krisis in de Derde Wereld gaat. Hij geeft aan dat die motieven in het beleid op een 'schizofre
ne' manier terecht komen, vanwege de strijd tussen de verschillende burokratieën. Daarbij 
stelt 'de ene groep van aktoren' de veiligheidsbelangen voorop en de andere vooral ekonomi
sche veiligheid, zodat de hulporganisatie (USAID) dat de bilaterale ekonomische ontwik
keling als belangrijkste motief voor de hulp zou hebben, tussen beide zou kunnen worden 
(wordt) vermalen. 6 Sewell en Mathieson zien eveneens binnen de Amerikaanse hulp een 
strijd tussen de verschillende motieven achter de hulp: tussen het ontwikkelings- en het 
veiligheidsmotief, tussen korte- en lange-termijn-belangen, waarb~ die van de kortere ter
mijn de belangen van Amerikaanse producenten bij de hulp zijn.4 White spreekt van een 
mengsel van motieven, waarbij men een sociaal-Jlsycholoog zou moeten zijn om de precie
ze samenstelling van het mengsel te achterhalen. 8 

De zogenaamde 'nieuwe politieke ekonomen' hechten eveneens veel belang aan de politie
ke dimensie van/achter de hulp. Zo konkludeert Frey aan het slot van zijn hoofdstuk over 
ontwikkelingshulp: 

'Internationale hulp wordt door de geïndustrialiseerde landen niet gegeven om filan
tropische redenen, maar dient eerder het egoïstische motiefvan het uitoefenen van po
litieke invloed. Regeringen hebben gewoonlijk behoorlijk wat beslissingsruimte in de 
sfeer van de hulpverlening, omdat kiezers en belangengroepen relatief weinig aan
dacht besteden aan dit aspekt van de politiek. •49 

Deze konklusie is des te opmerkelijker, omdat Frey in de eerste paragraaf van zijn hoofd
stuk verschillende belangengroepen (exporteurs, producenten- en humanitaire organisaties) 
achter de pressie voor meer hulp identificeert, alsook de druk van politici en diplomaten om 
hun land via de hulp een groter internationaal prestige te geven. De politieke invloed wordt 
door Frey en anderen gemeten aan bijvoorbeeld het stemgedrag van ontwikkelingslanden in 
internationale organisaties of hun deelname in internationale (verdrags)organisaties, wat 
leidt tot gereken met nogal simplistische formules.50 

Na de 'two-gap' analyse is dit een tweede poging om het hulpbeleid onder te brengen in een 
kwantitatieve analyse. Dudley en Montmarquette proberen via een serie ingewikkelde for
mules de hoogte van de hulpbedragen te bekijken als een goed dat door de inwoners van het 
donorland wordt gekonsumeerd vanuit een verwachting dat zij iets voor hun hulp teru~~j
gen Wat men dan terug moet krijgen en hoe dat moet blijft grotendeels in het duister.5 Ho
adley bekijkt de hulpverlening door kleine staten en probeert daaruit overeenkomsten te 
destilleren.52 Maizels en Nissanke proberen politieke/veiligheidsbelangen (indikator: wa
penleveranties), investeringsbelangen (het totaal aan investeringen) en handelsbelangen 
(toe- en afname van in- en export) in de hulp voor een vijftal grote donoren vast te leggen, 
waarbij ze tot de konklusie komen dat bij bilaterale donoren politieke en ekonomische be
langen, vooral na 1980, een zeer grote rol spelen en een grotere dan bij multilaterale.53 Mo
sley gebruikt eveneens het stemgedrag van hulpontvangende landen binnen de VN als 
indikatorvoor hetmeten van het effekt van viahulp afgedwongen politieke invloed. De vraag 
is dan niet alleen of dit een goede indikator (zoals ook geldt voor andere bovengenoemde 
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indikatoren) is en of men de politieke invloed niet binnen een veel breder kader moet beki j
ken, maar ook of men de verschillende motieven van waaruit hulp gegeven wordt in fomm
Ies over en naast elkaar kan leggen. Dit temeer omdat elk van die motieven kan uitmonden 
in een bijzondere (hulpverlenings)aktie op een bepaald moment.54 

Een derde aanleiding tot kwantitatieve berekeningen ligt in het ekonomische belang van de 
donor bij de hulp. Men poogt de terugvloeiingspercentages van de hulp te berekenen (of 
neemt deze overuit overheidspublikaties) en probeert aan de hand daarvan de gevolgen voor 
de export en de werkgelegenheid van het donorland vast te leggen. 55 Eén van de konklusies 
is dan veelal, dat het effekt op de export gering is, omdat er substitutie optreedt, dat wil zeg
gen hulpfondsen gebruikt worden om de 'normale' exporten te betalen. Ook op deze bere
keningen is het nodige af te dingen, onder andere dat het nagenoeg onmogelijk is om het 
terugvloeiingspercentage te bepalen, maar hieraan wordt verderop in dit proefschrift, onder 
andere in het slothoofdstuk, nog aandacht besteed. 

Vanzelfsprekend zijn de hierboven geschetste ekonomische en politieke invalshoeken voor 
en achter de hulpverlening niet in alle studies over ontwikkelingshulp zo duidelijk aanwe
zig. Nogal eens stelt men zich impliciet achter de moderniseringstheorie zonder de theore
tische uitgangspunten aan het papier toe te vertrouwen. Er is een vrij grote hoeveelheid 
literatuur, waarin slechts algemene overzichten gegeven worden van de verschillende stro
men van hul~, de formele organisatie en doelstellingen van multilaterale en bilaterale hulp
organisaties. 6 In het bijzonder bij beschrijvingen van het hulpverleningsbeleid van 
overheden en internationale organisaties vindt men dit 'theorieloze' en worden officiële 
standpunts bepalingen, nota's en dokurnenten als dé informatiebron genomen voor een, kri
tiekloze, analyse van hulpbeleid en organisatie. 
Voorbeelden zijn verschillende artikelen, en juist ook dat over de Nederlandse hulp, in een 
door Stokke geredigeerde bundel over het hulpbeleid van de Europese landen. Zo schrijft 
Stokke dat de hulp van de Scandinavische landen voortkomt uit een humanitaire traditie van 
steun onder andere bij rampen en uit een christelijke traditie van zending en liefdadigheid. 
De Belgische hulp daarentegen zou zijn voortgekomen uit pressie van verschillende zijden, 
waarbij de zakelijke lobby de overhand had. Hij konkludeert dat de 'aid rationale' van land 
tot land in Europa sterk verschilt, maar de eigenbelangen daarin 'zijn niet zozeer datgene dat 
de hulp op gang brengt, als wel de uitbaters van de mogelijkheden die de hulp biedt' .57 

Van de Nederlandse hulp meent Stokke, dat ze 'voortkomt uit een kombinatie van liefdadi~
heid en solidariteit', die gegrondvest was/is in socialistische en christelijke overtuigingen'. 8 

Zijn materiaal voor deze opmerking vindt Stokke in het artikel van Bertholet c.s. over het 
Nederlandse hulpbeleid in de door hem geredigeerde bundel. Zoals in meer publikaties over 
de Nederlandse hulp gebeurt, benadrukken Bertholet c.s. de humanitaire komponent in de 
totstandkoming en groei van het Nederlandse hulpprogramma. Dat leidt dan tot de volgen
de konklusies: 

28 

'Tot recentelijk was de aktiviteit van de Nederlandse ontwikkelingssamenwerking om 
exporten naar en investeringen in ontwikkelingslanden te bevorderen zeer beperkt. 
Exportbevordering werd gezien als een taak van het Ministerie van Ekonomische Za
ken en pas recent werd er 100 miljoen gulden onder de paraplu van de ontwik
kelingshulp geplaatst ter bevordering van exporten naar ontwikkelingslanden. .. Sinds 
1980 echter, toen de ekonomische situatie van hetland snel verslechterde, hebben han
del en industrie, wanhopig op zoek naar werkgelegenheid en orders, de vier miljard 
gulden aan ontwikkelingshulp ontdekt. •59 
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Bij meer Nederlandse auteurs wordt, in tegenstelling tot de meeste van hun bovengenoem
de kollega's uit de modemiseringstheorie, het zicht enigszins verduisterd, als zij schrijven 
over de motieven in en achter het Nederlandse hulpbeleid. Zo hoort voor Voorhoeve de hulp 
bij de 'principles' en niet bij de 'profits'. Hij verwijt minister Pronk zelfs 'het oude conce2t 
van hulp als een politiek neutraal, technisch instrument' aan de kant geschoven te hebben. 0 

Bij anderen is ontwikkelingshulp weliswaar een instrument van buitenlands beleid, maar dan 
wel gericht 'op het bevorderen van goede betrekkingen' en 'het voorkomen en beperken van 
internationale conflicten'. 61 

Zeylstra is in zijn bekende studie hierop geen uitzondering. Hij begint aan te geven dat de 
Nederlandse regering weinig neiging toont om de motieven voor haar ontwikkelingshulp 
bloot te leggen. Haar verklaringen daarover lijken dan ook meer op die 'van een liefdadig
heidsorganisatie die een kollekte organiseert'. Mede om die reden en omdat zij zijn opgesteld 
om politieke steun te verwerven, zijn dit soort 'officiële verklaringen en publikaties vaak 
van weinig nut voor wetenschappelijk gebruik'. Desalniettemin lijkt Zeylstra ze meer dan 
serieus te nemen. In zijn ogen is ontwikkelingshulp geen voortzetting van koloniaal beleid, 
omdat de motieven en doelen van de overdracht van kennis en kapitaal in de koloniale peri
ode anders waren. Grote donorlanden geven ontwikkelingshulp eerst en vooral uit politiek 
en ekonomisch eigenbelang en niet om de ekonomische ontwikkeling te bevorderen. 'Al
leen enkele kleine donorlanden, zoals Nederland en recentelijk ook Zweden, lijken een vrij 
hoge graad van vrijgevigheid te kombineren met eenzelfde graad aan eerlijkheid', aldus 
Zeylstra. In Nederland zou er 'een bijna overdreven terughoudendheid' zijn 'om belangen 
van nationale exporteurs in het hulpbeleid toe te laten'. 62 

Dit overbenadrukken van het humanitaire motief is misschien uitdrukking van de manier, 
waaro~ er over het ontwikkelingsvraagstuk in Nederland vaak in 'wij' -termen geschreven 
wordt. 3 Van de andere kant lijkt het bij de beschrijving en de bestudering van het Neder
landse buitenlands beleid een gewoonte zijn om 'theorieloos' te werk te gaan (tenzij men de 
beschrijving van de gehanteerde begrippen een theorie zou willen noemen) en dit weer te 
geven in de vorm en de meting van houdingen en opvattingen. Het woord 'belangen' komt 
men bijvoorbeeld in dit soort studies niet tegen. 64 

Tot slot van deze paragraaf nog enige afsluitende opmerkingen over het bovenstaande. De 
modemiseringstheorieën hebben een belangrijke rol gespeeld bij het totstandkomen van de 
bilaterale én multilaterale programma's, in de vormgeving ervan en in de beleidsstrategieën. 
Indien men door middel van steekwoorden een periodisering van de hulpverlening en de in
vloed van de verschillende stromingen binnen de moderniseringstheorie op de hulpverlening 
zou geven, zou men tot het volgende kunnen komen: Koude Oorlog in de jaren vijftig, na
druk op kwantitatieve aspekten van groei in de jaren zestig, op kwalitatieve in de jaren ze
ventig en ruim baan voor de 'vrije markt' en een terugdringen van de rol van de staat in de 
jaren tachtig. 
Zoals boven al aangeduid, had, ook volgens de grondleggers van de modemiseringstheorie, 
hulpverlening aan ontwikkelingslanden in de jaren vijftig één primair doel: het voorkomen 
van de opmars van het 'wereldkommunisme' en de 'containment', het afperken van de in
vloed van het kommunisme tot Oost-Europa en Noord-Azië. Deze jaren waren ook de pe
riode van de grondlegging van de eerste bilaterale programma's en van multilaterale 
organisaties. 
Men zou kunnen stellen dat in de jaren zestig de nadruk meer kwam te liggen op ekonomi
sche ontwikkeling. Verschillende landen begonnen (ook) met een bilateraal hulpprogram-
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ma, zodat er op de 'donormarkt' meer konkurrentie ontstond en andere dan door de Koude 
Oorlog ingegeven politieke motieven naar voren konden komen. De nadruk lag daarbij sterk 
op de kwantitatieve aspekten van ekonomische groei, 'ontwikkeling' was vooral een tech
nische kwestie. 65 Hulpverlening werd evenzeer kwantitatief bekeken. Ontwikkelingslanden 
en kritici van het regeringsbeleid, ook de 'linkse', eisten eerst en vooral een vergroting van 
de hulpstroom. In de hulpprogramma's zelf, zoals bijvoorbeeld die van de Wereldbank, was 
dat eveneens terug te vinden. Hier lag de nadruk sterk op de ontwikkeling van de fysieke in
frastruktuur (havens, wegen en spoorwegen) en, in mindere mate en vooral op de top van, 
de sociale infrastruktuur (ziekenhuizen, universiteiten).66 

Onder kritiek van charitatieve organisaties, academici en politici, vooral uit het sociaal-de
mokfatische kamp, maar meer nog onder de druk van politieke ontwikkelingen, waarvan het 
Amerikaanse debacle in Vietnam de belangrijkste was, werden in de jaren zeventig de kwa
litatieve aspekten van de ekonomische groei sterker naar voren gehaald. Het politieke beleid 
dat gericht was op vermindering van krises en vermijding van open konflikten, vond weer
klank in uitgangspunten voor het hulpbeleid als 'herverdeling met groei' (Wereldbank) en 
een 'basisbehoeftenstrategie' (ILO) of, in de bilaterale programma's, 'het bereiken van de 
armsten der armen'. Dat hield tevens in, dat in deze periode de 'linker-' of 'sociaal-demo
kratische' (de 'neo-keynesiaanse') vleugel binnen de modemiseringstheorie met zijn plei
dooi voor een sterke verhoging van de hulp, een grotere rol voor de staat en meer aandacht 
voor een betere verdeling van de vruchten van ekonomische groei de overhand had binnen 
multilaterale en bilaterale hulporganisaties. In de hulpprogramma's is dit terug te vinden in 
een grotere aandacht voor de sociale infrastruktuur (gezondheidszorg, onderwijs, drinkwa
ter) en plattelandsontwikkeling. Daarbij moet aangetekend worden, dat, afgezien misschien 
van de programma's van de Scandinavische landen, dit soort onderdelen, in tegenstelling tot 
wat 'rechtse' kritici nu vaak beweren, nooit en te nimmer een echt belangrijke plaats binnen 
de hulpverlening heeft gehad. Daarvoor waren de ekonomische belangen in de donorlanden 
én de ekonomisch-politieke belangen in de hulpontvangende landen te sterk. 
Door de ekonomische krisis, de verkiezingsoverwinningen van rechtse politici en wat door 
Toye de overwinning van de 'kontra-revolutie in de ontwikkelingsekonomie' genoemd 
wordt, zijn de jaren tachtig die van de 'aanpassing', het terugdringen van de rol van de staat 
en van 'ruim baan voor de vrije markt'. Binnen een organisatie als de Wereldbank hebben 
de 'monetaristen' de overhand gekregen en binnen bilaterale programma's wordt het eigen
belang van de donoren zwaarder benadrukt dan ooit. 67 Tegelijkertijd beperkt de ekonomi
sche krisis in ontwikkelingslanden de mogelijkheden voor het uitvoeren van nieuwe 
projekten, moet de hulpverlening daar ingepast worden in 'aanpassingsprogramma's', waar
binnen het 'menselijk gezicht' van het overheidsbeleid de nodige kreuken en deuken op
loopt.68 De, teruggebrachte, hulpprogramma's richten zich meer dan ooit op kwantitatieve 
aspekten van de 'groei', een versterking van de partikuliere sektor en, bij een aantal donor
landen en multilaterale organisaties, op herstel van de groei door middel van programma
hulp. 
Aan de andere kant van het spectrum lijkt zich echter binnen de hulpprogramma's ook zoi
ets als een 'verstandshuwelijk' tussen de 'neo-keynesiaanse' stroming en haar linkse kritici 
af te tekenen. De 'neo-keynesianen' hebben altijd meer oog gehad voor de struktuur van de 
ekonomie en sommigen vanhen zijn er niet voor 'teruggeschrokken' elementen van de afhan
kelijkheidstheorieën in hun beschouwingen te integreren. De 'herverdeling', zo bleek in de 
jaren zeventig, kon maar moeilijk vorm gegeven worden, omdat de armsten der armen niet 
'bereikt' bleken te kunnen worden, zonder hun deelname in projekten en programma's. De 
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problemen bij die 'herverdeling' maakte 'participatie' tot een sleutel- én mode-woord in een, 
overigens beperkt, deel van de hulpprogramma's. Een deel dat zich tegen de stroom van 
'vrije markt en eigenbelang', zij het in de marge, kon handhaven. 
Deze, zeer schetsmatige, opmerkingen willen we afsluiten met het aanstippen van een twee
tal problemen die bij de bestudering van de bovenstaande theorieën opdoemen en die we in 
de vierde paragraaf van dit hoofdstuk verder zullen uitwerken: de visie op de staat en de 
plaats van ontwikkelingshulp binnen het binnenlands beleid van het donorland. 
Op de rol van de staat in het donorland wordt binnen de hierboven aangehaalde boeken en 
artikelen nauwelijks ingegaan: er wordt aangenomen dat de staat tot taak heeft de nationale 
veiligheid en nationale ekonomische belangen te bevorderen en zelfs humanitaire doelen 
overzee na te streven. Staat of regering zijn veelal synoniem aan land, waarbij staat/rege
ring, nationale ekonomie en onderdanen als een eenheid worden gezien. De staat is hoog
stens een neutrale scheidsrechter in de strijd tussen verschillende belangengroepen. Voor 
Derde Wereldlanden geldt dit ook: tot aan de jaren van de aanpassingsprogramma's nam men 
zonder meer aan dat de staat daar ekonomische groei zou bewerkstelligen en zou willen 
bevorderen. Van de andere kant wordt de staat veelal 'subjektivistisch' bekeken: zoals een 
individuele konsument of producent heeft de staat de keuze al dan niet hulp of meer of min
der hulp te geven en die keuze zal bernvloed worden door de verwachting die men heeft van 
politieke of ekonomische steun die men terug zal ontvangen. 69 

Ontwikkelingshulp is een onderdeel van het buitenlands beleid, maar de binnenlandse in
vloeden op dat buitenlands beleid komen slechts spaarzaam aan de orde. De 'motieven' voor 
en achter de hulpverlening worden op een rijtje gezet, maar hoe deze zich tot elkaar verhou
den en wat de verschillende belangengroepen achter die motieven zijn, komt niet of nauwe
lijks aan de orde. Konflikterende meningen over het hulpbeleid worden meestal gezien als 
het gevolg van verschillende visies van verschillende personen. Over tegengestelde ( ekono
mische) belangen, al was het alleen maar tussen ekonomische sektoren, de wijze waarop 
deze zich reflekteren in de verschillende staatsorganen en akties van deze en het dringen 
rond de hulppot dat daar het gevolg van is, hoort men van de betreffende auteurs niets of 
nauwelijks iets. 

1.3: Ontwikkelingshulp in de athankelijkheidstheorie en in de marxistische theorie 

In deze derde paragraaf komt de visie op ontwikkelingshulp van de zogenaamde 'afhanke
lijkheids'school en van marxisten aan de orde. De ajhankelijkheids-theoretici hebben niet 
veel aandacht aan het fenomeen 'ontwikkelingshulp' geschonken. Voorzover zij dat wel de
den, zien zij ontwikkelingshulp vooral als een instrument dat de penetratie van het kapita
lisme in de perifere landen moet bevorderen, in hèt bijzonder op het platteland. 
Ontwikkelingshulp is één van de instrumenten van het Westen bij de overheersing van de 
Derde Wereld en het in stand houden van de afhankelijke positie van ontwikkelingslanden. 
Dit overheersingssysteem heeft 'onderontwikkeling' geproduceerd en houdt de ontwikke
lingslanden nu in dat web van afhankelijkheid vast. Het effekt van ontwikkelingshulp zal 
daarom negatief zijn en zelfs de positie van de allerarmsten verslechteren, ook al omdat ze 
gegeven wordt via regeringen en elites die de binnenlandse dragers zijn van die afhankelijk
heid van het buitenland, van het centrum/de metropool. Zo luidt, grofweg, de redenering die 
men bij de meesten van hen kan aantreffen?0 
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Frank betoogde in artikelen over de Amerikaanse hulp- en handelsrelaties met Brazilië, dat 
de hulp de Verenigde Staten niets 'kostte', omdat een groot deel daarvan in de vorm van le
ningen ging en er bovendien Amerikaanse goederen van gekocht werden. De hulp was 'een 
instrument om aanzienlijke Braziliaanse rijkdommen te verkrijgen en de huidige monopo
listische struktuur van de Amerikaanse ekonomie te behouden'. Hulp en investeringen, die 
ook bij Frank over en door elkaar lopen, zullen 'de afhankelijkheid van Brazilië verfroten', 
het land 'in de positie van een onderontwikkelde, afhankelijke ekonomie' houden. 7 

Galeano beziet in zijn 'avonturenroman' over de uitbuiting van Latijns Amerika de ootwik
kelingshulp (onder het kopje 'De technocraten eisen je geld of je leven gemakkelijker dan 
mariniers') als 'een ontmanteling van de zwakke verdedigingswerken van de Latijnsameri
kaanse industrie'. Het chronische gebrek aan deviezen dwingt de Latijnsamerikaanse lan
den hulp te aanvaarden, waarmee men eigenlijk de handel van de Verenigde Staten 
accepteert: 'De multinationale ondernemingen gebruiken de staat regelrecht om kapitaal te 
accumuleren, te vermenigvuldigen en te concentreren ... Internationale naastenliefde bestaat 
niet; alles begint thuis ook in de Verenigde Staten. De buitenlandse hulp heeft in de eerste 
plaats een binnenlandse functie: de Noordamerikaanse economie helpt zichzelf.' 72 

Voor Hayter (ook met Watson) heeft ontwikkelingshulp verschillende ekonomische en politie
ke funk:ties: het openen van markten, het bevorderen van handelsbelangen, het verbeteren van 
de sociale en fysieke infrastruktuur, het afdwingen van een ekonomisch beleid dat gunstig is 
voor het Westen. Hulp dient eerst en vooral (de ontwikkeling van) het kapitalistischeststeem 
in de Derde Wereld te bevorderen en te behouden en dit ten koste van de allerarmsten. 3 

Sobhan konkludeert in zijn studie over de ontwikkelingshulp aan Bangladesh, dat hulp de 
meest invloedrijke faktor in de ekonomie van dat land geworden is en dat Bangladesh er in 
hoge mate van afhankelijk geworden is. Tegelijkertijd is er een klasse ontstaan die haar lot 
verbonden heeft aan die voortduring van de hulpverlening. Een klasse die dus afhankelijk is 
van buitenlandse patronage. Bovendien is er, ondanks en dankzij de grote toestroom van 
hulp, mede omdat de lokale hulpbronnen niet gemobiliseerd (hoeven te) worden, ekonomi
sche stagnatie. Slechts een aanzienlijke verandering in de klassenverhoudingen zou in deze 
afhankelijkheid en stagnatie verandering kunnen brengen.74 

Ontwikkelingshulp socialiseert de indirekte kosten van aktiviteiten van multinationale on
dernemingen, doordat uiteindelijk belastingbetalers deze fmancieren. Daarnaast zorgt hulp 
voor voordelen op handelsterrein en bescherming van investeringen. Tenslotte vervult hulp 
funkties op het algemene terrein ten behoud van het (Amerikaanse) kapitalisme, aldus de 
stellingen van Bodenheimerin een artikel, waarin zij afhankelijkheid en imperialisme als 
'twee namen voor één en hetzelfde systeem' beschouwt Zij tekent weliswaar aan, dat de 
staat ook onafhankelijk (van de grote ondernemingen) beslissingen kan nemen, maar 'de al
lerbelangrijkste taak van de moderne kaqitalistische staat is de stabilisering en rationalisering 
van het kapitalistische wereldsysteem'. 5 

Er zijn direkte lijnen tussen de ('linkervleugel' van de) afhankelijkheidstheorieën en de mar
xistische en leninistische imperialisme-theorieën en het gebruik van termen komt vaak 
overeen?6 Toch zijn er tenminste twee centrale verschillen. Ten eerste zijn de imperialisme
theorieën veelal 'euro-centrisch'; zij analyseren het imperialisme als een fenomeen dat 
samenhangt met de opkomst van het monopoliekapitaal in Europa (en later de Verenigde 
Staten). De afhankelijkheidstheorieën daarentegen bekijken dat imperialisme vooral op de 
effekten die het heeft op ekonomie en sociaal-politieke struktuur van ontwikkelingslanden. 
Een gezichtspunt die door veel neo-marxisten is overgenomen. 
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Een tweede centraal verschil is dat afhankelijkheidstheoretici ekonomische stagnatie als een 
resultaat van de afhankelijkheid van de periferie van het centrum presenteren, waar im
perialisme-theoretici ook voor perifeer-kapitalistische landen mogelijkheden tot ekono
mische ontwikkeling zien. De verschillende concepten van de afhankelijkheidsschool zijn 
dan ook in de jaren zeventig en tachtig vanuit marxistische hoek heftig bekritiseerd?7 Bin
nen dit bestek is het ondoenlijk daarop in te gaan. Van belang is hier wel, dat, waar ontwik
kelingshulp gezien wordt als één van de instrumenten waannee de afhankelijkheid 
bestendigd wordt, volgens deze visie hulp ook niet in staat is onafhankelijke ekonomische 
ontwikkeling te stimuleren. De ekonomischeen ook zelfstandige ekonomische ontwikke
ling in een aantal ontwikkelingslanden, mede door een grote stroom van ontwikkelingshulp, 
kan inderdaad als empirisch bewijs dienen dat dit idee van ekonomische stagnatie niet lan
ger houdbaar is. Aan het slot van deze paragraaf zullen we terugkomen op een aantal ande
re onvolkomenheden in de visie op ontwikkelingshulp, die de afhankelijkheidstheorieën met 
de marxistische en leninistische delen. 

Marxisten/leninisten neigen ertoe ontwikkelingshulp alleen als een politiek instrument te 
zien, als een middel dat, in de Koude Oorlog gevonnd, ontwikkelingslanden zou moeten 
houden uit de greep van 'het oprukkende kommunisme'. Baran en Sweezy geven aan, dat 
de 'zogenaamde ekonomische hulp in werkelijkheid een aalmoes voor kotru~te oligarchieën 
(is), bedoeld om hun loyaliteit ten opzichte van Washington te verzekeren •. 7 Eerder had Ba
ran de hulp (en Point Four van Truman) geplaatst binnen het streven van Westerse regerin
gen om zich te verzekeren van een konstante stroom van grondstoffen. Ook hulp op sociaal 
terrein moest in het licht van kapitalistische kontrole, van 'een grotere efficiëntie van de ar
beider', gezien worden. 79 

Het meest duidelijk komt dit nog naar voren bij Nabudere, die militaire hulp als het belang
rijkste onderdeel van de buitenlandse hulp ziet, bedoeld om marionetten-regeringen aan de 
macht te houden, waannee tegelijkertijd het militair-industrieel-komplex van gigantische or
ders wordt voorzien. Hulp is een politiek instrument terwille van de ekonomische en mili
taire kontrole over de Derde Wereld. 80 

Toch zijn er ook hier auteurs, die, evenals de afhankelijkheidstheoretici, de ekonomische zij
de van de hulp een belangrijke plaats geven, waarbij de waardering van die penetratie van 
het kapitalisme eveneens vaak alleen een negatieve beoordeling krijgt. Al in een wat ouder 
artikel van Alavi wordt ontwikkelingshulp 'een van de meest opmerkelijke verschijnselen 
in de na-oorlogse situatie' genoemd. De hulpstrukturen zijn 'opgezet als een komplexe se
rie van operaties die geïntegreerd zijn met de zakelijke operaties van het monopolie-kapita
lisme om zodoende in de ekonomie van de hulpontvangende landen te kunnen penetreren'. 
Alavi geeft aan dat de gebruikelijke kritieken van links op de hulp (er wordt te weinig gege
ven en het meeste gaat naar de ontwikkelde landen zelf, het is grotendeels militaire hulp, 
veel hulp dient ter ondersteuning van militaire regimes, de meeste ekonomische hulp is be
doeld voor de infrastruktuur om investeringen winstgevender te maken) dat belangrijke punt 
missen.81 

Jalée bekeek de hulp ook breder. Ontwikkelingshulp diende om het gat op te vullen dat op 
de betalingsbalansen van de Derde Wereld door de winstovennakingen naar het Westen en 
het handelstekort was ontstaan: 'Deze staatshulp is een noodzaak, zonder welke de imperia
listische orde in elkaar zou zakken'. Maar bovendien en vooral was 'deze hulpverlening ... 
een instrument, en niet het minst belangrijke, in de imperialistische politiek en uitbuiting in 
de Derde Wereld'.82 
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Voor we hier verder gaan met aan te geven wat dergelijke stellingen betekenen voor de ana
lyse van de hulpprogramma's van verschillende landen, moet hier nog een tweede lijn in de 
marxistische analyse aangegeven worden, die men ook terugvindt bij diegenen die redene
ren volgens de lijnen van de afhankelijkheidstheorie. Dat is de lijn dat ontwikkelingshulp 
voor een verbreiding van de warencirculatie, vooral op het platteland in voorheen nog 'on
bezoedelde' regio's, zorgt. Door het doorvoeren van de 'Groene Revolutie', door platte
landsontwikkelingsprogramma's wordt de landbouw 'gedwongen' tot warenproduktie, tot 
het produceren voor de markt. Deze regulering van de produktievoorwaarden en kontrole 
over de produktie brengen een grotere differentiatie en ongelijkheid onder de boeren. Om
dat de staat niet over voldoende kapitaal beschikt om dit programma te ondernemen en zo
doende de SUlplusonttrekking aan de landbouw te verhogen, wordt buitenlandse hulp 
ingeschakeld voor de leverantie van kunstmest, pesticiden, zaden en machines, voor de aan
leg van wegen, irrigatie-systemen en sociale dienstverlening.83 

Een tweede, minder gebruikelijke, redenering is, dat hulp feitelijk gebruikt wordt om die 
ontwikkelingsmodellen af te remmen waarin de staat een centrale rol heeft bij de bevordering 
van ontwikkeling en zodoende de staat afhankelijk te maken van partikuliere kapitaalakku
mulatie. Hulp draagt zodoende, ook al omdat de meeste hulp via de staat gegeven wordt, bij 
aan de ontwikkeling en vormgeving van de kapitalistische staat in ontwikkelingslanden. 84 

Een kritiek op dit tweede betoog kan zijn, dat dit veel te algemeen is en specifiek onderzoek, 
juist ook in hulpontvangende socialistische landen, vereist. Het eerste betoog is op uitgebrei
der schaal, voor plattelandsprojekten, onderzocht en snijdt meer hout. Toch past hier eve
neens een kanttekening. Eén van de belangrijkste verwijten aan, bijvoorbeeld, de Afrikaanse 
regeringen is juist dat zij landbouw en plattelandsontwikkeling sterk verwaarloosd hebben 
in het afgelopen decennium. Men spreekt wel van de 'urban bias' in het ontwikkelingsmodel 
van de meeste ontwikkelingslanden: de stedelijke elites die de politieke macht in handen 
hebben zorgen ervoor dat het gros van de investeringen in de steden terecht komt. 85 Indien 
men echter ziet dat landbouw- en plattelandsontwikkelingsprogramma's eveneens op de ste
den zijn afgestemd, dan is er toch weer een halve waarheid te vinden in de redenering dat 
mede door ontwikkelingshulp de landbouw wordt ontwikkeld in de richting van warenpro
duktie, maar dan wel voor de steden. We zullen hier in de volgende hoofdstukken, in het bij
zonder bij de evaluatie van de veeteeltontwikkeling, nog op terugkomen. 

Magdoffhaalt in zijn beschouwing over de Amerikaanse hulp president Kennedy aan ('Ont
wikkelingshulp is een methode waardoor de Verenigde Staten hun invloedrijke positie en 
kontrole over de wereld kunnen behouden') om aan te geven dat hulp eerst en vooral een 
kontrole-middel is. 86 Desalniettemin ziet hij ontwikkelingshulp toch binnen een wat breder 
kader. Weliswaar dient hulp allereerst de militaire en strategische belangen veilig te stellen, 
maar ze moet vervolgens tevens: een 'open-door' beleid in de ontwikkelingslanden be
werkstelligen, waardoor Amerikaanse ondernemers toegang houden tot grondstoffen en 
investeringsmogelijkheden; een kapitalistische ekonomische ontwikkeling verzekeren; di
rekte ekonomische voordelen voor Amerikaanse ondernemers opleveren; en tenslotte de 
hulpontvangers afhankelijk maken van kapitaalvoorziening uit het Westen. 87 

Bij Szymanski is hulp eveneens een 'overheersings- en kontrole-mechanisme', 'een instru
ment om de zaken van de minder ontwikkelde landen te dirigeren terwille van de ekonomi
sche belangen van de transnationale ondernemingen en van de politieke belangen van de 
Verenigde Staten'.88 Hij richt zich daarbij vooral op de Amerikaanse hulp en haalt 
regeringsfunktionarissen, vooral uit de jaren zestig, aan die daarover geen blad voor de mond 
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namen, zoals USAin-direkteur Bell: 'Ontwikkelingshulp ... is met zorg op maat gesneden 
om de Amerikaanse belangen in elke unieke situatie in een bepaald land vooruit te helpen'. 89 

Hulp dient, naast het in stand houden van de politieke kontrole, de (Amerikaanse) investe
ringen te beschermen en te bevorderen. 
In de Verenigde Staten zien we, evenals in Nederland, nog een tweede 'radikale', enigszins 
theorieloze visie, die vooral gericht is op het gebruik van de hulp en die min of meer in het 
verlengde ligt van wat Myrdal hierover geschreven heeft. Het feit dat het grootste deel van 
de hulp gaat naar korropte regimes in ontwikkelingslanden, de armsten niet bereikt en zelfs 
hun positie verslechtert, staat centraal in deze kritieken. Men zou, menen deze auteurs, om 
die reden een pleidooi kunnen houden om de hulp maar geheel stop te zetten. Dat kan op 
korte termijn de situatie misschien iets verslechteren, maar zal op langere termijn de alle
rarmsten waarschijnlijk dat geven wat zij het hardst nodig hebben, macht, aldus deze au-
~~ ' 

De Westduitse hulp, die pas in 1957 op gang kwam, werd, ook volgens regeringsnota's, ge
plaatst in het teken van de 'Hallstein-doktrine', als een beloning voor die landen die het ene 
Duitsland erkenden en geen diplomatieke vertegenwoordiging van de DDR op hun grond
gebied toelieten. Nadat de sociaal-liberale koalitie in 1969 aan de macht gekomen was, ver
dween, zo benadrukken verschillende auteurs, de Hallstein-doktrine naar de achtergrond en 
werd de hulp geheel geplaatst in het kader van de belangen van Westduitse ondernemingen: 
het bevorderen van de export en van investeringen in en naar de Derde Wereld, het zeker 
stellen van de grondstoffentoevoer.91 Anderen daarentegen plaatsen de Westduitse ontwik
kelingshulp eerst en vooral binnen het kader van de politieke belangen van de BRD, het on
der kontrole houden van de ontwikkelingslanden, zij het dat de vanaf 1969 gevoerde politiek 
'meer verlicht' is.92 

In Nederland heeft dit soort debatten ook enig vervolg gekregen.93 Een van de belangrijk
ste kritici, al in de jaren zestig, was Wertheim. Hij ging daarbij niet zozeer in op de inhoud 
van de ontwikkelingshulp, maar bekeek deze tegen de historie van de koloniale overheer
sing. Hij schreef: 'De resultaten van ons koloniaal bewind waren ook -met alle kritiek die 
men daarop kan uitoefenen, en die ik daarop in het verleden overvloedig heb uitgeoefend
beslist niet funester dan die van de huidige "ontwikkelingshulp" op wereldschaal'. Hij ver
geleek het 'moraliseren' over de hulp en de rol van Nederland daarbij met de 'ethische 
politiek' in de periode na 1900 in Nederlands Indië. In zijn ogen was ontwikkelingshulp een 
instrument in de neo-koloniale overheersing, wat vooral naar voren komt, omdat men met 
de ene hand geeft en met de andere hand (via winstovermakingen, ongelijke handelsstruk- · 
turen) veel meer neemt. Binnen dat kader keerde hij zich in het bijzonder tegen hulp aan re
aktionaire regimes, vooral aan Indonesië.94 

Achterhuis benadrukte vooral dat ontwikkelingshulp ~een 'volstrekt nieuw en in historische 
zin uniek verschijnsel' (naar een citaat van U dink) is. Hij trekt historische parallellen naar 
de koloniale tijd en ook naar (kapitaal)hulp voor onafhankelijke landen in Latijns Amerika 
in de vorige eeuw. Daarbij maakt hij geen onderscheid tussen hulp en partikuliere investe
ringen en in zijn ogen dient hulp, in het verlengde van de afhankelijkheidstheorieën, om de 
exploitatie van bodemschatten veilig te stellen, nieuwe afzetgebieden te ontsluiten en 'arme 
landen politiek en economisch afhankelijk te houden van de gerndustrialiseerde landen' .96 

Het Tijdschrift voor Anti-imperialisme Scholing (fAS) wijdde in 1973 een speciaal theman
ummer aan de Nederlandse hulp onder de titel: 'Nederlandse ontwikkelingshulp in dienst 
van kapitaalsbelangen'. In het eerste hoofdstuk daarvan kritiseerde de redaktie de verschil
lende kritieken vanuit de Derde Wereldbeweging op de ontwikkelingshulp, die zich richtten 
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op punten als: steun aan reaktionaire regimes, de vercommercialisering van de hulp en het 
feit dat Nederland te weinig hulp gaf. Al deze kritieken, zo betoogde de TAS-redaktie, mis
ten de kern van waar het bij ontwikkelingshulp om ging.97 Ontwikkelingshulp moest, aldus 
de redaktie, bekeken worden 'als een nonnaai onderdeel van imperialistiese politiek', als 
een van de 'zaken die logies voortkomen uit de nonnale werking van het kapitalisme'. Ont
wikkelingshulp is 'een bepaalde vonn van staatsingrijpen die belemmeringen o~ruimt en het 
funktioneren van de buitenlandse aktiviteiten van bedrijven vergemakkelijkt'. 8 

Voor het eerst werd daannee in Nederland de hulp tegen de achtergrond van het funktione
ren van de Nederlandse staat geplaatst, alsmede in het verlengde van het Nederlandse kolo
nialisme en van de internationalisering van het Nederlandse kapitaai.99 Wat echter node 
gemist wordt in het verhaal van de TAS-redaktie is een visie op de Nederlandse staat en poli
tiek. De analyse van de staat is bovendien zeer beperkt. De staat is eerst en vooral een uit
voerder die 'zo goed mogelijk (probeert) de voorwaarden voor de produktie te verzorgen'. 
Het uitvoerend nivo, 'de harde kern van de staat', blijft 'meestal op de achtergrond'; het 
tweede nivo, dat van de politiek en politici, is het nivo, waarop 'het beleid (wordt) verkocht'. 
Tegenstellingen zijn niet uitgesloten, 'want voorzover deze bij ondernemers optreden, zul
len ze ook op het staatsnivo te voorschijn komen' _HlO 

Opmerkelijk is het dat deze stellingname daarna nauwelijks een vervolg heeft gekregen in 
een verdere uitwerking vanen/of kritiek op de theoretische visies van de TAS-redaktie. In 
tegendeel zou men bijna zeggen. In verschillende, meer empirisch getinte studies en rappor
ten die in de laatste jaren verschenen en die de ontwikkelingshulp vooral vanuit de relatie 
overheid-bedrijfsleven bekeken, ontbreekt een visie op de staat of hanteert men een theore
tisch model dat geen inzicht geeft in het funktioneren van de Westerse maatschappijen. Zo 
gaathet in de inleiding vennelde COLEVAL-rapport, dat de ontwikkelingshulp aan Colom
bia poogde te evalueren, uit van de afhankelijkheidstheorie, die, misschien, een verklaring 
kan geven voor de ekonomische ontwikkeling van Colombia, maar niet voor het handelen 
van de Nederlandse staat.101 

Onduidelijker, alhoewel het meest neigend naar de afhankelijkheidstheorie, is de theoreti
sche visie in een publikatie van de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels. De taken van 
de staat ten opzichte van het bedrijfsleven worden weliswaar beschreven, maar een konkre
te uitwerking daarvan naar het beleid in het algemeefu de verschillende begrotingsposten en 
de uitvoering in de verschillende landen ontbreekt.1 

In de verschillende publikaties van SOMO wordt ontwikkelingshulp eveneens geplaatst bin
nen de afhankelijkheidstheorieën, waarbij er echter wel aandacht is voor de Nederlandse 
staat, maar deze veelal blijft steken in een empirische beschrijving van de verschillende 
staatsapparaten die betrokken zijn bij de hulpverlening. Ontwikkelingshulp is hier 'een be
langrijk middel van de overheid om de concurrentie-positie van de Nederlandse bedrijven 
in bepaalde regio's te garanderen', dat tegen de achtergrond van de internationalisering van 
dat Nederlandse bedrijfsleven bekeken moet worden. Het bedrijfsleven heeft verschillende 
lobby-organisaties en -mogelijkheden om zijn doelstellingen wat betreft de 
ontwikkelingssamenwerking te realiseren.103 

Er zijn twee punten van kritiek mogelijk op de in deze paragraaf behandelde theorieën of 
op de theoretische kaders van waaruit de meeste van de bovenstaande beschouwingen 
geschreven zijn: allereerst plaatsen zij alle instrumenten die de Westerse staten hebben om 
hun ekonomische ontwikkeling te bevorderen en hun buitenlandse belangen te behartigen 
op één lijn met de ontwikkelingshulp; op de tweede plaats is de staat er meestal één blok, 
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een instrument in de handen van het 'monopolie kapitaal' .104 Exportkredieten, handels- en 
investeringsverdragen, militaire hulp en wapenleveranties, politieke en diplomatieke pres
sie én ontwikkelingshulp zitten in één en dezelfde koker. Er wordt geen onderscheid gemaakt 
tussen de verschillende vormen van relaties tussen de Westerse landen en de Derde Wereld. 
Humanitaire hulp bijvoorbeeld, indiendeze al wordt genoemd, is hoogstens een propaganda
middel of een middel om concessies af te dwingen op andere terreinen. 
De staat, ten tweede, opereert alleen vanuit de belangen van grote ondernemingen. Andere 
belangen- of pressiegroepen of sociale klassen zijn blijkbaar niet in staat om invloed uit te 
oefenen of gehoor en medestanders te vinden binnen de verschillende staatsorganen. De staat 
heeft blijkbaar geen eigen rationaliteit en legitimiteit, en evenmin een noodzaak tot legiti
matie van zijn akties. Een verklaring voor de diskussiesen strijd in en tussen de verschillende 
staatsapparaten kunnen deze theoriei'!n dan ook moeilijk geven; evenmin als een verklaring 
voor de verschillende vormen die de ontwikkelingshulpprogramma's aannemen in de diver
se hulpverlenende landen of voor de verschillende hulpvormen binnen één hulpprogramma. 
Pleidooien voor andere vormen van hulpverlening in overheidsdokumenten en door over
heidsdienaren worden zodoende gereduceerd tot 'propaganda'. De politieke en ekonomische 
relaties tussen de Eerste en Derde Wereld en binnen de Westerse wereld zelf worden aidoen
de vaak versimpeld en in een te strak schema geduwd. 

1.4: Staat, ontwikkelingshulp en het internationale systeem 

In de laatste paragraaf van dit hoofdstuk willen we bovenstaande theoriei'!n evalueren door 
onze eigen visie op 'ontwikkelingshulp' en het theoretische raamwerlc van deze studie te 
presenteren. Daarbij zullen uiteraard de door ons gewaardeerde en bruikbare elementen van 
de behandelde theoriren worden meegenomen, omdat er, zeker op het terrein van de 'mo
tieven' achter de hulp, een aantal overeenkomsten zijn tussen de diverse theoriren. 
Uitgangspunt van dit raamwerlc, het lijkt een open deur, moet zijn, dat ontwikkelingshulp 
een (internationale, op het buitenland gerichte) aktiviteit van de staat is, een staat die moet 
opereren binnen een kapitalistische nationale en wereldekonomie. Als we ontwikkelingshulp 
zien als staatsaktiviteit dan bevinden we ons op het snijvlak van twee stelsels van theoriren: 
die over de staat en zijn funkties in een kapitalistische samenleving en die over de ontwikke
ling van de wereldekonomie en het internationale systeem. In die staatstheorie moet dan een 
analyse van de werking van staatsapparaten/burokratiei'!n inbegrepen zijn. Daar komt nog 
een derde stelsel bij: om de effekten van de ontwikkelingshulp te kunnen beoordelen zullen 
we ons bovendien moeten richten op theoriei'!n (voorzover niet al opgenomen in die over de 
ontwikkeling van de wereldekonomiè ), die de ekonomische ontwikkeling in de Derde We-
reld proberen te duiden. · 
In het bovenstaande zijn de twee belangrijkste groepen van theoriei'!n over de ontwikkeling 
van de wereldekonomie en het internationale systeem, wat betreft hun visie op het fenomeen 
'ontwikkelingshUlp' al weergegeven. Grofweg zöu men ze kunnen aanduiden onder de ter
men 'complementariteit'/' interdependentie' - het Westen en de Derde Wereld vullen elkaar, 
in de internationale arbeidsverdeling, aan en zijn van elkaar afhankelijk; en, aan de andere 
kant, 'overheersing'- om zich te verzekeren van grondstoffen, afzetmarleten en arbeid heeft 
het Westen de Derde Wereld van zich afhankelijk gemaakt en zelfstandige ekonomische ont
wikkeling vooticomen en/of om zich te verzekeren van grondstoffen, afzetmarkten en arbeid 
overheersen en onderdrukken Westerse regeringen en monopolies de koloniën en ontwikke-
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lingslanden op ekonomisch, politiek, militair en kultureel terrein. Ofschoon de internationa
lekrachts-en machtsverhoudingen in de laatste vijfentwintigjaar aanzienlijk zijn veranderd 
en de brute vonnen van het uitoefenen van macht, gedeeltelijk, plaats lijken te hebben ge
maakt voor subtieler vonnen van het uitoefenen van invloed, lijkt het nog steeds gerecht
vaardigd het internationale systeem te duiden in tennen van 'dominantie' of 
'overheersing' .105 

Wat betreft de staatstheorieën is in het bovenstaande kritiek gegeven op een drietal punten. 
Bij de moderniseringsschool ontbreekt in de meeste studies iedere visie op de staat of wordt 
de staat gezien als een neutrale scheidsrechter die bemiddelt tussen verschillende belangen. 
Bij de marxistische en afhankelijkheidstheorieën worden veelal nog oude leninistische op
vattingen over de staat gekoesterd, die 'reduktionistisch/detenninistisch' (hoe de klasse
overheersing noodzakelijkerwijs zijn stempel drukt op de staat) of 'instrumentalistisch' (hoe 
wordt de, eigenliJk klasse-neutrale, staat als een instrument door de heersende klasse gema
nipuleerd) zijn.1 6 

Die beperkte visie op de staat is een weerslag van wat er in het bredere veld van de studie 
van internationale betrekkingen aan de hand is. Waar er binnen de sociologie en de politi
kologie al een twintigtal jaren een debat aan de gang is, waarin de staat opnieuw onderzocht 
en de centrale plaats van de staat bevestigd werd, daar lijkt het erop dat binnen de leer van 
de internationale betrekkingen tegelijkertijd de rol van de staat gereduceerd werd. In veel 
theorieën is de staat daar niet meer dan de natie-staat, dan een lap grond met grenspalen er
omheen en mensen erop; in andere slechts een verzameling van organisaties; in weer ande
re, leninistische, een uitdrukking van de overheersing van een bepaalde klasse of van 
bepaalde ekonomische belangen. Vandaar dat er een gleidooi is 'om de staat terug te bren
gen' in de studie van de internationale betrekkingen.1 7 

Op die 'leninistische' staatstheorie is in de jaren zestig en vooral zeventig forse kritiek ge
komen, vooral op de relatie ervan met het werk van Marx en de detenninistische en stati
sche benadering van politiek, het politieke systeem en de staat die erin besloten lag.108 Dat 
ging gepaard met een 'herontdekking' van het werk van de Italiaan Gramsci, die een veel 
lossere band tussen ekonomisch en politiek systeem, tussen ekonomie en staat veronderstel
de.109 Centrale begrippenparen voor een bestudering van politiek en staat zijn bij Gramsci: 
dwang en consensus en daaraan gekoppeld geweld en hegemonie. Deze begrippen weerspie
gelen zich konkreet in de staatsapparaten, waarbij we moeten aantekenen dat de tenn 'staats
apparaten' niet van Gramsci maar van zijn 'herontdekkers' afkomstig is. 
We kunnen een onderscheid maken in geweldsapparaten en hegemoniale apparaten. Beide 
soorten van apparaten bevatten evenwel zowel elementen van de hegemonie als van het ge
weld. De laatste, de hegemoniale apparaten, komen we niet alleen in de politieke maatschap
pij, maar vooral in de burgerlijke maatschappij tegen. Dit is een belangrijke verandering ten 
opzichte van, een bijzonder ander accent in vergelijking tot de leninistische staatstheorie, 
waarin het 'monopolie van het geweid' van de staat sterk benadrukt wordt, waardoor de staat 
vaak louter repressieve funkties toebedacht worden. De consensus, en daarmee de hegemo
nie, moet iedere keer opnieuw georganiseerd worden, niet alleen in de konkrete vonn van 
bondgenootschappen tussen groepen en klassen, maar vooral ook in kultuur en ideologie 
door middel van de aanpassing en integratie van nieuwe filosofieën en ideeën, waardoor kul
tuur en ideologie een bindmiddel voor de massa's vonnen. 

38 Theorie 



Schema 1: Centrale begrippenparen bij Gramsci 

staatsfunktie staatsvonn organisatie 

dwang/geweld diktatuur geweldsapparaten: 
leger, politie, 
rechterlijke macht 

consensus hegemonie hegemoniale apparaten: 
kerk, korporaties, 
verenigingen, par-
tijen, onderwijs 

De organisatie van de hegemonie op ideologisch en kultuur vlak vindt vooral plaats in de 
burgerlijke maatschappij, in de private sfeer, door en in organisaties als de kerk, in kor
poratleve organisaties als vakbeweging en standsorganisaties, in verenigingen, etcetera; 
maar ook in belangrijke ideologische staatsapparaten, in de openbare sfeer, zoals binnen het 
onderwijs en, niet te vergeten, in politieke partijen. Deze aktiviteiten zijn in het bijzonder 
van belang ter wille van de legitimatie van de overheersing door het blok aan de macht. In 
de Westerse landen is die burgerlijke maatschappij van grote betekenis en is de staat slechts 
het laatste bastion waarop de bourgeoisie, de heersende klassen zich terug kunnen trekken. 
De rol van de hegemoniale apparaten is hier van zeer groot gewicht. Het blok aan de macht, 
de klasse-alliantie die de staatsmacht in handen heeft, heeft zich er in vele maatschappelijke 
organisaties verankerd, zijn hegemonie in kulturele en ideologische vonn georganiseerd. 
Aan de andere kant van de hegemonie blijft echter de dwang staan, de uitschakeling van 
tegenstanders, in laatste instantie en indien noodzakelijk met diktatonale middelen. 
Het mag geen verwondering wekken dat Gramsci 's definiëring van de staat sterk, zo niet ge
heel op de 'bovenbouw' (een niet door Gramsci gehanteerde tenn) is gericht. Hij definieert 
de staat zelfs een keer als: 'het gehele komplex van praktische en theoretische aktiviteiten, 
waannee de heersende klasse zijn overheersing niet alleen rechtvaardigt en handhaaft, maar 
er ook in slaagt om de aktieve consensus van degenen waarover ze regeert, te behouden' .110 
De materiële organisatie van de staat blijft zo enigszins buiten zicht en wordt door Hirsch 
en Poulantzas daarom nadrukkelijker in een definitie betrokken.111 

In deze studie wordt uitgegaan van een 'flexibele' staatsvisie: het politieke proces staat re
latief autonoom ten opzichte van de ekonomie en zodoende heeft ook de staat een relatieve 
autonomie ten opzichte van die ekonomie. De belangen van die ekonomie zijn gerntemali
seerd in die staat, maar van de ~dere kant werken er allerlei invloeden vanuit 'de maat
schappij', de 'burgerlijke maatschappij' op die staat in. Anders gezegd: de staat is de 
organisator van een instabiel evenwicht van kompromissen dat de kracht en de zwaktes van 
verschillende klassen en groepen reflekteert. 
Het is, terwille van dat evenwicht, mogelijk dat er door de staat maatregelen genomen wor
den die niet direkt de macht of niet de korte-tennijn-belangen van de heersende of machtig
ste klasse of groep tot uiting brengen. Deze maatregelen zijn kompromissen om steun en 
bondgenootschappen en het fragiele evenwicht daarbinnen in stand te houden. Het is ook 
mogelijk dat binnen bepaalde beleidsonderdelen, zoals het ontwikkelingsbeleid, andere groe-
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pen of klassen sterker op de voorgrond kunnen treden, omdat die beleidsonderdelen (op een 
bepaald moment) niet van groot belang zijn voor de heersende groep of klasse. De heersen
de groep, het blok aan de macht, is bovendien niet noodzakelijkerwijs een eenheid met een 
eenduidige visie op het te ontwikkelen beleid. 
Het gevaar bestaat, de bovenstaande elementen van het theoretisch raamwerk overziend, dat 
we 'overpolitiseren', dat we een te grote nadruk leggen op de politieke kant van het opereren 
van de staat. We spreken daarom van relatieve autonomie van de staat, omdat de staat zo
wel gegrondvest is op en in de sociaal-ekonomische relaties van de maatschappij (wat in het 
bijzonder naar voren zal komen in tijden van ekonomische krisis), alsook een instelling is 
met eigen macht en autoriteit Dat wordt duidelijker als we een poging doen de funkties van 
de staat op een rijtje te zetten. We onderscheiden er een drietal: ten eerste: het zeker stellen 
van de consensus door de acceptatie van het sociale kontrakt door alle groepen en klassen 
in de maatschappij te bewerkstelligen en te garanderen; ten tweede: het zeker stellen van de 
produktievoorwaarden en de ontwikkeling van de produktiekrachten door wetgeving en re
gulering, door het doen van sociale investeringen en het subsidiëren van bijzondere aktivi
teitenen door vertegenwoordiging van de natie naar 'buiten'; ten derde: het zeker stellen 
van de sociale integratie door middel van herverdeling, door de regulering van de sociale 
konsumptie terwille van de reproduktie van de arbeidskracht en door de welvaart van alle 
groepen, in het bijzonder ook van ondergeschikte klassen en groepen, te garanderen.112 

Binnen de staatstheorie is er weinig aandacht geweest voor de staatsapparaten en de wijze 
waarop de hegemonie daarin en daardoor gestalte krijgt, in het bijzonder ook hoe onderdruk
te groepen en klassen via hun organisaties zich binnen deze apparaten 'ruimte' weten te 
scheppen.113 Daarenboven hebben burokratieën hun eigen werking, normen, waarden en 
regelgeving en deze zijn slechts gedeeltelijk een afspiegeling van maatschappelijke normen 
en waarden. In een staatstheorie zou om die reden ook plaats moeten zijn voor een analyse 
van de werking van burokratieën, al was het alleen al ter verklaring van de vaak gekoosta
teerde ineffektiviteit van staatsapparaten. 

Schema2: Indeling van staatsapparaten 

funkties van de staat 

I II lil IV 
consensus produktie integratie uitvoerend 

politieke staats- onderwijs/ bestuur 
ondernemingen sociale voorz 

gezondh.zorg 

wetgevende openbare overheids- regulerende 
voorzieningen informatie diensten 

repressieve financiën media 
belastingen 

naar: G.Clark/M.Dear, a.w., p.50. 
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Er zijn recentelijk wel pogingen gedaan ordening aan te brengen en een onderverdeling te 
maken in de staatsapparaten. De uitoefening van macht/dwang en het instrumentele karak
ter van de staat, of eventueel de ideologische funktie van de staat, leidden tot een tweede
ling in burokratie~n/apparaten. Dat gaf, terugredenerend naar de funkties van de staat, weinig 
bevredigende oplossingen. Er moet immers ook rekening gehouden worden met het feit dat 
staatsapparaten verschillende funkties op één bepaald terrein of zelfs op verschillende ter
reinen kunnen uitoefenen en bovendien hun eigen dynamiek kennen.11 

In bovenstaand schema is een poging gedaan de verschillende staatsapparaten te ordenen 
naar hun verschillende funkties en taken. De kategori~n spreken min of meer voor zich, 
maar er moet op gewezen worden dat er een overlap is bij verschillende apparaten. Zo ver
vult onderwijs zowel op het terrein van de sociale integratie, als op het terrein van het ontwik
kelen van de consensus een belangrijke rol; de gezondheidszorg is niet alleen belangrijk bij 
de funktie van sociale integratie, maar ook in de reproduktie van de arbeidskracht bij de funk
tie van het verzekeren van de produktievoorwaarden. Er zijn meer opmerkingen bij deze in
deling te maken; deze zijn echter voor het verdere verloop van dit betoog niet van belang. 
Twee opmerkingen wel: allereerst dat Clark en Dear het Ministerie van Buitenlandse Zaken 
en de buitenlandse dienst indelen bij de politieke apparaten, waarbij men deze evenzeer voor 
een deel zou kunnen onderbrengen onder de funkties 'uitvoering' of zelfs 'produktie'. Dit 
ministerie heeft immers in zijn 'vertegenwoordigingstaak', bij het verlenen van diensten aan 
staatsburgers in het buitenland en, wat betreft Nederland, in het produceren en het uitvoeren 
van het ontwikkelingshulp zowel uitvoerende als produktleve funkties. Ten tweede zijn on
der de vierde funktie die sub-apparaten gerangschikt, die het funktioneren van de staat zelf 
mogelijk moeten makenen/of een zekere mate van toezicht op de staatsapparaten houden. 
Deze 'burokratie in beperkte zin' is, zo beto~en verschillende auteurs, zich aan het ontwik
kelen tot een zelfstandige politieke macht.11 

Indien we het bovenstaande proberen terug te vertalen naar de ontwikkelingshulp en het 
funktioneren van de staat op dit terrein dan is het belangrijk een paar zaken te onderstrepen 
en terug te koppelen naar de motieven achter de ontwikkelingshulp die we in de vorige twee 
paragrafen naar voren hebben gehaald. Allereerst is ontwikkelingshulp van belang voor het 
verzekeren van de produktievoorwaarden en het ontwikkelen van de produktiekrachten. Op 
een wereldmarkt waar de konkurrentie steeds heftiger wordt, is het een funktie van de staat 
om de konkurrentievoorwaarden voor het nationale kapitaal te verbeteren, toegang tot mark
ten te verschaffen, markten te verzekeren, investeringen mogelijk te maken en af te scher
men, scheep- en luchtvaart mogelijk te maken. Dit algemeen ekonomische motief achter de 
ontwikkelingshulp geldt in het bijzonder die kapitaalgroepen die al op de wereldmarkt opere
ren. Het zijn die motieven die ook door de meesten onder de moderniseringstheoretici wor
den aangegeven als bepalend voor de totstandkoming èn voortzetting van de ontwikke
lingshulp. 
Het 'politiek-strategische' motiefvalt hier ook onder: voor grootmachten geldt dat ze, in eer
ste instantie ook vanuit ekonomische redenen, landen binnen hun invloedssfeer willen hou
den, maar dit politiek-strategische motief kan een eigen kracht en eigen dynamiek krijgen 
en behouden. Er is echter in de ontwikkelingshulp ook een 'politiek-ideologisch' motief 
besloten: met de hulp worden ook ide~n. besloten niet alleen in kennisoverdracht en advie
zen maar ook in machines en apparaten, overgedragen. Het is één van de elementen in de 
hulp die de laatste jaren onder de noemers 'small is beautiful', 'alternatieve technologie', 
'eurocentrisme' en 'kultuurimperialisme' het zwaarst ter diskussie staat, maar tegelijkertijd 
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ook leidt tot 'geromantiseerde' versies van wat is en kan in de Derde Wereld. In het slot
hoofdstuk komen we hier nog kort op terug. 
Op de tweede plaats, en dat komt maar bij weinigen die schrijven over ontwikkelingshulp 
naar voren, dient de staat ook in te grijpen terwille van bijzondere kapitaalgroepen, herver
deling door te voeren en een anti-cyclisch beleid (een beleid ter bestrijding van de ekonomi
sche krisis) tot stand te brengen. Ontwikkelingshulp is dus tevens een instrument ter 
herverdeling tussen nationale kapitaalgroepen, zowel terwille van die groepen die in krisis 
veiX.eren, als voor die groepen die, noodzakelijkerwijs (omdat de thuismaiX.t 'te klein' is), 
gedwongen zijn (meer) op de wereldmaiX.t te opereren. 
Ontwikkelingshulp wordt, tenslotte, wel gepresenteerd als een instrument ter sociale integra
tie op wereldschaal (het humanitaire motief). In hoeverre deze funktie, dit motief achter 
ontwikkelingshulp alleen in de legitimatie-sfeer valt, moet onderzocht worden. Men mag 
veronderstellen dat het benadrukken en het vormgeven van elk van deze funkties afhankelijk 
is van de politieke konjunktuur, van de wijze waarop de hegemonie van het blok aan de macht 
zich kan uitdrukken, alsook van de ekonomische situatie in de betreffende maatschappij. 
Daarmee hebben we ons verwijderd van het merendeel van de auteurs die in de vorige pa
ragraaf behandeld zijn: het politieke moment is bepalend voor welk van de motieven (het 
ekonomische, het anti-cyclische of het humanitaire) de overhand krijgt.116 

Uit het buitenland komen enige studies, waarin ook de rol van de staat centraal gesteld wordt 
bij de bestudering van het fenomeen ontwikkelingshulp. In een artikel over de ontwik
kelingshulp van Frankrijk onderscheidt Hugon in de kritische analyse van de hulp drie ni
vo's: een ekonomisch, waarop hulp zowel een middel is om surplus te doen onttrekken als 
dit te realiseren; een ideologisch, waarop hulp de dominerende ideologie overdraagt en voor 
reproduktie van sociale, kapitalistische verhoudingen zorgt; een geopolitiek nivo, waarop 
ontwikkelingshulp een van de middelen is die bij voorkeur gehanteerd wordt om het im
perialisme van de grootmachten gestalte te geven en de overheersing te handhaven. Voor 
Hugon zijn deze stellingen te algemeen en weinig overtuigend. In zijn ogen komen het bijzon
dere in en de tegenstellingen binnen de ontwikkelingssamenwerking door dit soort algemeen
heden niet uit de verf, ook al omdat 'de relatieve autonomie van de internationale politieke 
systemen' niet gezien wordt en hulp behandeld wordt als 'een eenvoudige weerslag van 
ekonomische relaties'. Hoe en waar men ontwikkelingshulp dan wel moet plaatsen, werkt 
hij verder niet uit 117 

In literatuur over de Zweedse ontwikkelingshulp wordt, aan de hand van empirische onder
zoek, gewezen op de rol die de ontwikkelingshulp speelt bij commerciële transakties van het 
bedrijfsleven. In de ogen van de betreffende auteurs was het Zweedse hulpbeleid in de jaren 
zestig idealistisch, maar kwamen daarna, toen het hulpbu<tget snel groeide, Zweedse belan
gen duidelijker in de hulp terug. Hermele beschrijft Zweden als een land met een ekonomie 
die geheel overheerst wordt door eén twintigtal transnationale ondernemingen, maar tege
lijkertijd met een hulpbeleid dat 'onafhankelijk en behoorlijk radikaal' is. De internationale 
ekonomische politiek van Zweden en ook het beleid in de VN zijn daarentegen konservatief. 
Hij ziet dan ook 'twee belangrijke scheidslijnen ... tussen het beleid van de staat en de belan
gen van het kapitaal': die tussen hulp en investeringen van ondernemingen (de hulp is ge
richt op de allerarmste landen op landbouw en de sociale sektoren, de investeringen op 
midden-inkomenslanden en op de industrie) en die tussen regering en de grote onder
nemingen (er is geen koherent ontwikkelingsbeleid, de ondernemingen willen een groter 
deel uit de hulppot, investeringsgaranties, exportkredieten). 
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De reden voor het feit dat dat 'onafhankelijke' hulpbeleid tot aan 1976 kon blijven voortbe
staan, is, volgens Hennele, gelegen in de ekonomische expansie van de Zweedse ekonomie, 
waardoor 'ideologische, niet -ekonomische krachten in een betere positie waren om hun stem 
te laten horen': idealistische groepen konden terrein winnen op een gebied waar de machts
strukturen niet welkelijk ter diskussie stonden en bij de hulp aan socialistische landen in 
Afrika en Azië die voor de Zweedse ondernemingen van gering belang waren, al haalden 
verschillende ondernemingen ook daar orders vandaan. Na de vetkiezingsnederlaag van de 
sociaal-demokraten in 197 6 veranderde het hulpbeleid enigszins, maar met die verandering 
waren de sociaaldemokraten al schoorvoetend in 1973 begonnen: het opnemen van nieuwe 
landen met aantrekkelijker markten voor het Zweedse bedrijfsleven in de hulpprogramma's, 
het betalen van voorstudies voor Zweedse partikuliere investeringen uit de hulppot, en der
gelijke. 
Hennele's verhaal is niet geheel overtuigend, omdat hij geen cijfers geeft over de besteding 
van de hulp en het plaatje dat de meeste Zweedse hulp naar onderwijs, medische zorg en der
gelijke gaat niet gekontroleerd kan worden. Beekman daarentegen plaatst de hulp in een wat 
uitgebreidere historische kontekst. Daaruit blijkt dat de Zweedse regering, in eerste instan
tie, in de jaren zestig geen voorstander was van kapitaalexport vanwege de tekorten op de 
betalingsbalans en vooral om die reden hulp, bijvoorbeeld, niet wilde gebruiken voor het ge
ven of verkrijgen van investeringsgaranties. Bovendien wordt duidelijk dat de hulp al van
afhet begin van de jaren zeventig meer en meer in de richting van het Zweedse bedrijfsleven 
getrokken werd, voor leveranties en het verzekeren van de toegang tot markten.118 

Voor Canada wordt wel eenzelfde soort redenering gebruikt. Er wordt onderstreept dat het 
Canadese hulpbeleid tot aan het begin van de jaren zeventig een progressieve reputatie had, 
mliar in de loop van de jaren zeventig en vooral, door toedoen van de ekonomische krisis en 
de Canadese schuldenproblemen, begin jaren tachtig veel strikter in het verlengde van de 
Canadese commerciële belangen geplaatst werd. Zo werden de afdelingen van het Ministe
rie van Industrie en Handel die zich bezighielden met het bevorderen van export, overge
heveld naar het Ministerie van Buitenlandse Zaken en werd ook voor de diplomatieke 
vertegenwoordigingen exportbevordering prioriteit nummer één. Het resultaat was onder an
dere een spektakulaire stijging van de Canadese exporten naar Afrika, waarvanjuist ook be
drijven profiteerden die er vanwege de krisis moeilijk voorstonden. Maar Canada zit in een 
paradoxale situatie: van de ene kant moet het export aanmoedigen om de handelsbalans die 
vooral negatief is als gevolg van massale buitenlandse investeringen in de Canadese ekono
mie, recht te trekken; van de andere kant is die export nauwelijks te bevorderen, omdat een 
groot deel van de industrie in buitenlandse handen is.119 

1.5: Samenvattend 
Eén van de zaken die opvalt, als we de in paragraaf tweè en drie behandelde theorieën be
kijken, is wel dat men deze 'theorieën' eigenlijk geen 'theorie' wu mogen noemen: het zijn 
meer 'beschrijvingen-achteraf' van wat er is gebeurd of wu zijn gebeurd. Hetzelfde geldt 
min of meer voor het 'theoretisch' kader van deze studie: het is meer een analyse-instrument 
(hier ter analyse van het fenomeen ontwikkelingshulp) dan een afgerond theoretisch raam
welk. 
Voor dat theoretisch kader is er bij de moderniseringstheoretici op het terrein van de motie
ven die een rol spelen bij het verstrekken van ontwikkelingshulp, veel nuttigs te vinden. We 
hebben ons daarbij verwonderd over het feit, dat bij Nederlandse auteurs weinig terug te vin
den is van dit deel van het internationale hulpdebat; dat door dezen alleen het humanitaire 
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motief naar voren wordt gehaald en ekonomischeen politieke motieven niet worden behan
deld. 
Marxisten en afhank.elijkheidstheoretici, zo hebben we gekonstateerd, bezien de staat veel
al 'instrumentalistisch', als een instrument in de handen van het 'monopoliekapitaal'. In het 
verlengde daarvan speelt ontwikkelingshulp in hun ogen vooral een rol ten faveure van dat 
kapitaal, bij de verovering van markten, het verzekeren van de grondstoffentoevoer en bij 
de politieke 'bescherming'. Dit 'instrumentalisme' beperkt de analysemogelijkheden van 
veel wat zich onder de ontwikkelingshulp afspeelt. 
Hier is benadrukt dat ontwikkelingshulp gezien moet worden als een staatsaktiviteit, in het 
kader van het optreden van die staat op internationaal vlak. Daarmee hebben we willen aan
duiden dat binnenlandse politieke invloeden van groot belang zijn voor het beschrijven en 
analyseren van deze aktiviteit Tevens hebben we gewezen op de 'relatieve autonomie' van 
politiek en staat, waarmee we hebben willen aanduiden dat (binnenlandse) politieke proces
sen zich tenminste even sterk als ekonomische reflekteren in het handelen van de staat. Dat 
geldt in het bijzonder voor de organisatie van de 'consensus', waarvan de legitimatie voor 
het handelen van de staat een belangrijk onderdeel is. 
Indien we het bovenstaande voor Nederland verder willen uitwerken, stuiten we allereerst 
op het probleem, dat de Nederlandse maatschappij in hoge mate en in een specifieke vorm 
gedifferentieerd geraakt is en niet meer in eenvoudige dichotomieën beschreven kan wor
den: er is een dusdanige hoeveelheid klassen, sub-klassen, groepen en sub-groepen, dat zich 
talrijke deelbelangen vertalen in de politiek, in de staat en in het uiteindelijke beleid. Een 
van de belangrijkste fenomenen is ongetwijfeld de absolute en relatieve getalsmatige terug
gang van de arbeidersklasse en de sterke opkomst van de 'nieuwe' middenklassen. Een twee
de probleem is dat de Nederlandse staat en politiek nog zelden in bovenstaande termen 
beschreven zijn.120 Dat geldt eens te meer voor de beschrijving of evaluatie van het 
overheidsbeleid. We zullen hier dan ook slechts enige, schetsmatige opmerkingen maken, 
die vooral gericht zijn op de internationalisering van de Nederlandse ekonomie en op het 
buitenlands beleid. 
Wat betreft de begrippen 'hegemonie' en 'consensus' is het allereerst belangrijk aan te ge
ven, dat de bezittende klassen in Nederland eeuwenlang verdeeld zijn geweest door ideologi
sch-religieuze scheidslijnen en zich ook op basis daarvan organiseerden, waarbij de 
Nederlandse staat lange tijd een groot-protestants en oligarchisch karakter had. Dit ver
schijnsel, voor later tijden aangeduid als verzuiling, tesamen met het feit dat er geen scher
pe tegenstelling bestond tussen grondbezittende en stedelijk commerciële klassen, hebben 
ervoor gezorgd dat het kompromis, de onderlinge accomodatie een belangrijke rol speelde 
binnen de Nederlandse politiek en bij de Nederlandse elites, zelfs zoverdat politieke demo
kratie (uit angst voor sociale strijd) werd toegelaten. Voor een natie van kooplieden is een 
kompromis op het terrein van de ideologie en dat van de staat bovendien aantrekkelijker dan 
interne strijd en naijver. Van de andere kant is het calvinisme de heersende ideologie, die ook 
de andere ideologieën sterk doordrongen heeft. Steilheid, het recht in de leer zijn en de er
bij behorende verdeeldheid zijn daarom wel degelijk ook een tweede kenmerk van de Ne
derlandse politiek.121 

Op ekonomisch terrein neemt Nederland een bijzondere positie in: het is een land met een 
sterk gernternationaliseerde ekonomie, van een stapelplaats voor handelsgoederen gewor
den tot een doorvoerhaven met een klein aantal grote, internationaal opererende bedrijven 
(Shell, Unilever,later ook Philips) die tot aan de Tweede Wereldoorlog ook een belangrijk 
stempel drukten op de Nederlandse staat en zeker op het Nederlandse buitenlandse en kolo-
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niale beleid.122 Van de andere kant is Nederland niet een 'machtige' natie, zijn politieke en 
vooral militaire invloed is sinds de 18e eeuw gering. Voor de buitenlandse politiek van Neder
land betekende dit, dat het zijn eigen belangen slechts diplomatiek kon verdedigen en zich 
militair moest 'verschuilen' tussen of achter de grootmachten. Dit 'zich verschuilen' is een 
leidraad voor het buitenlands beleid geworden: ter beschenning van het koloniale rijk 'ende 
dat de commercie onverhindert moge worden gedreven'. Men verschool zich achter Groot
Brittannië tot aan de opkomst van het Duitse Rijk, tussen de Europese grootmachten tot aan 
de Tweede Wereldoorlog en binnen de NAVO daarna. In die zin is er geen inhoudelijk ver
schil tussen de 'neutraliteitspqlitiek' van vóór de Tweede Wereldoorlog en het zijn van 'de 
trouwste bondgenoot' daama.123 

Een ander element daarin is, gegeven het feit dat het accent van de Nederlandse buitenland
se aktiviteiten allang niet meer op territoriale verovering maar op diplomatie lag, dat de re
kruteringsbasis voor het staatsapparaat dat de buitenlandse belangen behartigt, in Nederland 
niet onder militairen gevonden wordt De grote invloed van de diplomatieke funktie op de 
vonning van de staat en de invloed die de aristokratie nog langdurig op de staat gehad heeft, 
is in Nederland, evenals in andere Europese landen, wel aan de (namen van) funktionarissen 
van de buitenlandse dienst en het Ministerie van Buitenlandse Zaken af te lezen. 124 De waar
den en ideologie van het personeel zijn er dan ook, meer dan in andere staatsapparaten, aan 
te duiden met woorden als 'regentesk', 'liberaal' en 'paternalistisch'. 
Wat betreft de ontwikkelingshulp hebben we al aangegeven dat de vanuit het binnenland ko
mende ekonomische en ideologische invloed vaak van groter belang is dan internationaal 
ekonomische invloed, waar 'ontwikkelingshulp' met het er achter liggende concept van 
'internationalisering' toch anders zou doen veronderstellen. Dat geldt in eerste instantie voor 
de afwachtende houding en het gebruik van de hulp als diplomatiek middel in de eerste pe
riode en de 'herijking' van het ontwikkelingsbeleid in de laatste jaren. In tweede instantie 
voor de invloed van vooraanstaande 'ideologen' van charitatieve en politieke organisaties 
wat betreft het denken over ontwikkelingssamenwerking op de fonnulering van algemene 
uitgangspunten van het beleid, bij het vastleggen van de 'hegemonie' en de 'consensus' in 
de 'ideologie van de ontwikkelingshulp'. In de doelstellingen van het ontwikkelingsbeleid 
kan men het ('calvinistische') 'moralisme' kwijt. 
Die 'binnenlandse invloed' geldt echter in het bijzonder voor 'crisis-management', de anti
cyclische taak van de staat tot uiting komend in de konkrete uitvoering van het beleid. De 
ekonomische golfbewegingen hebben hun invloed op de samenstelling van het hulppakket 
door pressie op en binnen het staatsapparaat om 'in moeilijkheden verkerende' industrietak
ken of ekonomische sektoren te hulp te schieten.125 Beide punten, hegemonie in de ronnu
lering én in de uitvoering van het beleid, en de scheidslijn die daartussen lijkt te lopen zullen 
in de komende hoofdstukken nog uitgebreid aan de orde komen. 
De burokratie die dit hulpbeleid ten uitvoer moet brengen; heeft zijn eigen dynamiek en zijn 
eigen nonnen en waarden. Men zou kunnen zeggen dat de burokratie 'aan de haal' kan gaan 
met de doelstellingen van het ontwikkelingsbeleid, waar deze te weinig specifiek zijn om 
het dagelijks handelen te kunnen bepalen. Dit handelen speelt zich echter af binnen bepaal
de kaders: op makro-nivo vastgelegd door de ekonomische situatie in Nederland, op mikro
nivo bepaald door regelingen en regelgeving, bestedingsdruk en zaken als persoonlijke 
ambities en angst om fouten te maken. Van die regelingen zijn de bindingsregels het belang
rijkst in de vonngeving van het hulpprogramma door de beperking die deze leggen op mo
gelijk aan hulpontvangende landen te verschaffen goederen en diensten. Bestedingsdruk legt 
een volgende beperking aan de vonngeving op, omdat deze druk een voorkeur brengt voor 
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het uitgeven van geld aan 'grote zaken' of aan zaken die tot snelle besteding leiden. De ef
ficiëntie van het apparaat en de kennis van zaken van de beleidsuitvoerders stellen eveneens 
grenzen aan de mogelijkheden voor een hulpprogramma.126 

Indien al deze beperkingen inderdaad veel invloed op het beleid hebben, dan kan men zich 
afvragen hoe groot de marges voor politieke verandering (in het hulpbeleid) feitelijk zijn. 
Ze kunnen, waar het Nederlandse ontwikkelingsbeleid wel wordt aangeduid als het minst 
omstreden deel van het Nederlandse overheidsbeleid en er blijkbaar een brede 'consensus' 
heerst, groot zijn bij het maken van plannen en de formulering van (algemene doelstellin
gen van) het beleid. Ze lijken daarentegen zeer klein, waar het gaat om de uitvoering van het 
beleid. 

Hypotheses 
Bovenstaande 'samenvattende' opmerkingen, het zij nogmaals gezegd, zijn schetsmatig en 
hypothetisch van aard, maar zij bieden een instrument om over te gaan tot de analyse van de 
Nederlandse ontwikkelingshulp (aan Tanzania en Sri Lanka). Zij leiden ons in ieder geval 
tot de volgende drie hypotheses op het nivo van de staat en staatstheorie, van de uitvoering 
en van de resultaten van het beleid: 
* In hoeverre hebben de officiële doelstellingen van het Nederlandse ontwikkelingsbeleid 
daadwerkelijk dat beleid inhoud en vorm gegeven of hebben juist, gezien het karakter van 
de Nederlandse samenleving en de Nederlandse staat en gezien de internationale ekonomi
sche situatie waarbinnen ontwikkelingssamenwerking plaatsvindt, in het bijzonder Ne
derlandse ekonomische belangen de secundaire en verborgen doelstellingen van het 
Nederlandse ontwikkelingsbeleid vastgelegd en dit beleid in zijn uitvoering bepaald. 
* Waar maatschappelijke waarden en ekonomische belangen binnen staatsapparaten worden 
gereproduceerd en omdat ontwikkelingssamenwerking sturing over vele schijven betekent, 
zal het uitvoerend apparaat van Ontwikkelingssamenwerking (het Directoraat Generaal In
ternationale Samenwerking en de ambassades) niet toegerust zijn om in uitvoering en kon
trole daadwerkelijk vorm te geven aan de officiële doelstellingen van de Nederlandse 
ontwikkelingssamenwerking. of deze nu 'het verbeteren van de situatie van de armste groe
pen' en 'ekonomische verzelfstandiging' of 'strukturele armoedebestrijding' heten. 
* Het overheersen van het 'Nederlandse' belang in en de gebrekkige uitvoering van en kon
trole op het hulpbeleid zal er toe leiden dat de armsten der armen slechts zelden met de ont
wikkelingshulp 'bereikt' worden, dat de Nederlandse ontwikkelingshulp, zo ze niet de 
situatie van deze allerarmsten verslechtert, in ieder geval een groot aantal 'witte olifanten' 
zal opleveren, die de ekonomische verzelfstandiging van de hulpontvangende landen wei
nig dichterbij brengen. 
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2. De geschiedenis van de Nederlandse ontwikkelingshulp 

In dit hoofdstuk zal, in een zestal paragrafen, de geschiedenis van het Nederlandse ontwik
kelingshulpbeleid geschetst worden aan de hand van de officiële beleidsdokurnenten (Begro
tingen, nota's, en dergelijke), inofficiële dokurnenten (notulen van de Interdepartementale 
Commissie voor Hulp aan Minder Ontwikkelde Gebieden en van de Interdepartementale 
Coördinatie Commissie, andere ambtelijke stukken), artikelen, interviews, lezingen en 
dergelijke, maar ook via dezelfde soort dokurnenten en publikaties van de zijde van 'pres
siegroepen' (Commissie Ontwikkelingssamenwerking van VNO/NCW, SMO). Het accent 
zalliggen op de fonnulering en implementatie van de doelstellingen van het ontwikkelings
beleid, alsmede op de keuze van concentratielanden en de invloed van het bedrijfsleven op 
dit alles. 
Bij deze beschrijving van het ontwikkelingsbeleid volgen we een historische lijn. De 
periodisering die men bij de geschiedschrijving van het Nederlandse beleid veelal neemt, is 
terug te voeren op de verschillende kabinetsperiodes, de zittingsperiodes van de acht minis
ters voor Ontwikkelingssamenwerking die Nederland tot nu toe heeft gehad plus de aanloop
periode tot 1965.1 

Schema2.1: Ministers voor Ontwikkelingssamenwerking 

minister kabinet periode 

Th.H.Bot (KVP) Cals 14-4-1965 tot22-11-1966 
idem Zijlstra 22-11-1966 tot 5-4-1967 
B.J.Udink (CHU) De Jong 5-4-1967 tot 6-7-1971 
C.Boertien(ARP) BiesheuVel 6-7-1971 tot 11-5-1973 
J.P.Pronk (PvdA) DenUyl 11-5-1973 tot 19-12-1977 
J.de Koning (CDNAR) VanAgtl 19-12-1977 tot 11-9-1981 
C.van Dijk (CDNCHU) VanAgtll 11-9-1981 tot 4-11-1982 
E.M.Schoo (VVD) Lubbers I 4-11-1982 tot 21-7-1986 
P.Bukman (CDNAR) Lubbers 11 21-7-1985 tot ? 

In dit hoofdstuk wordt ongeveer dezelfde indeling gevolgd. De periode Bot-Udink-Boertien 
is echter één periode geworden, omdat onder de eerste twee ministers het beleid voor het 
eerst werd vastgelegd en Boertien slechts korte tijd minister was. De periode Van Dijk -Schoo 
is, vanwege de korte zittingsduur van Van Dijk, tot één tijdvak gemaakt. Al doende komen 
we tot een zestal periodes: die van de aanloop, van het vastleggen, van de 'omwenteling', 
van kontinuering en bijstelling, en van de herijking van het ontwikkelingsbeleid. 

2.1: De aanloopperiode tot 1965 

In deze eerste paragraaf staat de periode 1945-1965 centraal: de schemerzone tussen kolo
niaal beleid en het fonnuleren van een nieuw beleid. In het algemeen ziet men de afkondi
ging van 'Point Four' door president Truman in januari 1949 als het begin van de moderne 
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ontwikkelingssamenwerking. Dit 'Point Four' was een aanvulling op zijn 'Bold New Pro
gramme', zijn regeringsprogramma, waarbij 'de tot ontwikkeling brenging van laa~ ontwik
kelde landen als een wereldprobleem en taak van de eerste orde gesteld werd'. De VS 
startten aldus hun bilaterale programma. In 1950 begonnen de VN na vijf jaar wikken en we
gen met een technische hulpprogramma. In datzelfde jaar werd het Colombo-plan geboren, 
waarin Groot-Brittannië met zijn (voormalige) Aziatische koloniën tot samenwerking in de 
vorm van 'kapitaalhulp' kwam. 
In Nederland reageerde men zeer snel. Al in juli 1949 was er een interdepartementale werk
groep opgericht, die de Nederlandse bijdrage aan deze plannen moest bestuderen en die van
uit het Ministerie van Overzeese gebiedsdelen werd gekoördineerd. Een eerste 
overziehtsrapport van de Nederlandse mogelijkheden tot technische hulp werd in oktober 
1949 aan de VN aangeboden. In dezelfde maand stelde de Nederlandse regering de eerste 
anderhalf miljoen gulden beschikbaar voor het hulpprogramma van de VN en in juli 1950 
werd de eerste nota over ontwikkelingssamenwerking, de 'Nota betreffende de bijdrage aan 
het programma der Verenigde Naties voor technische hulp aan economisch laag ontwikkel
de landen' uitgebracht.3 Zo volgde op het afscheid van Indië, snel een 'nieuw begin' in de 
ontwikkelingssamenwerking. 
Omdat Nederland niet tot het Colombo-plan werd toegelaten en de bilaterale samenwerking 
met Indonesië niet van de grond kwam,4 bleef de Nederlandse hulpverlening in deze peri
ode beperkt tot een bijdrage aan het 'Expanded Programme ofTechnical Assistance' van de 
VN en steun aan de koloniën. Dit laatste onder andere via het in 1949 opgerichte Welvaarts
fonds voor Suriname en vooral aan Nieuw Guinea. De door Nederland bepleite uitbreiding 
van het programma van de VN tot een integraal ontwikkelingsfonds, dat ook kapitaalhulp 
verschafte, kwam niet tot stand, zodat het bij het verschaffen van technische hulp bleef. 
Nederland kwam zo snel met een eerste nota, omdat er nieuw emplooi gezocht werd voor 
de tropische deskundigheid die men in Indië had opgebouwd. De redenering was dat 
ontwikkelingslanden eerst technische deskundigheid nodig hadden: 'Wanneer door middel 
van deze technische bijstand een land daarvoor rijp is gemaakt, komt de investering van ka
pitaal aan de orde'. Maar naast dit zoeken van arbeidsplaatsen was er nog een tweede reden: 

' ... en omgekeerd, dat een aantal overzeese specialisten kennis maken met Nederland
se wetenschap en het Nederlandse bedrijfsleven. Wanneer een land door eigen spe
cialisten in opbouwplannen elders is betrokken, is er meer kans op bestellingen bij 
onze industrie dan bij uitblijven van Nederlandse deelneming. Tenslotte lig~en ook 
voor Nederland mogelijkheden voor kapitaals investatie in het vooruitzicht'. 

Nederland was al gauw niet zozeer de grootste geldgever, alswel de op één na en later op 
drie na grootste 'leverant' van deskundigen (oplopende van 110 in 1950 naar 130 uitzen
dingen in 1954).6 Nederlandse consultants en (technische) wetenschappers speelden snel in 
op deze ontwikkeling. Al in 1951 ontstond NEDECO, een overkoepelingsorgaan van een 
aantal grote consultants dat tot in de jaren zeventig projekten voor DTH zou verwerven en 
voorbereiden. Vanuit de universiteiten en de Landbouwhogeschool werden, mede inspelend 
op het beurzenprogramma, het NUFFIC, het International Training Centre for Aerial Sur
vey, het Internationaal Agrarisch Centrum en het Institute of Social Studies opgericht. 
In 1956 verschijnt onder verantwoordelijkheid van de twee ministers van Buitenlandse Za
ken, Luns en Beyen, de tweede nota over ontwikkelingssamenwerking, feitelijk de eerste 
over ontwikkelingshulp in het algemeen, de 'Nota inzake de hulpverlening aan minder 
ontwikkelde gebieden'. In juli 1955 had Koningin Juliana in de Pieterskerk in Leiden in een 
redevoering die veel indruk had gemaakt, het opvoeren van de ontwikkelingshulp bepleit. 
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In de Tweede Kamer betoonde PvdA-lid Ruygers die verschillende malen om deze nota had 
gevraagd, zich een aktief voorstander van grotere multilaterale hulpverlening. 7 In 1956 was 
onder leiding van Pater Jelsma bovendien de NOVIB opgericht om uitdrukking te geven aan 
de verontrusting over het achterblijven van Nederland op het terrein van de hulpverlening. 8 

In de vijftien pagina's tellende nota van 1956 wordt aangegeven dat het buitenlands beleid 
'uiteraard in de eerste plaats gericht (is) op de eigen welvaart en het eigen belang': 'Maar in 
de steeds sterker geihtegreerde wereld van de twintigste eeuw is de welvaart van het eigen 
land onverbrekelijk verbonden aan de welvaart en aan het geestelijke en materiële evenwicht 
in vrijwel alle landen' .9 De Koude Oorlog en Korea-oorlog klinken door in dit dokument, 
wanneer betoogd wordt dat er een impasse dreigt, omdat koloniale en partikuliere geldstro
men dreigen op te drogen: 'Deze onbevredigende situatie in grote delen der wereld, die uit
gestrekte gebieden met enonne bevolkingen uiterst vatbaar maakt voor politieke onrust en 
de lokstem van het communisme, stelt de Westerse wereld voor grote nieuwe 
verantwoordelijkheden'. 
Er wordt aangegeven dat 'welvaartsverbetering' in de ontwikkelingslanden niet alleen voor 
henzelf nodig is, 'maar ook voor de geïndustrialiseerde landen die hun produktie verhogen 
en daarbij zowel behoefte hebben aan een grotere grondstoffenstroom als aan nieuwe afzet
gebieden'. Het politieke motief zou, aldus de nota, duidelijk doorklinken in de hulpprogram
ma's van de Verenigde Staten en de Sowjet Unie (bij welke laatste het 'nauwelijks meer om 
de zaak gaat') en het ekonomische in het Colombo-plan van Groot-Brittannië. Technische 
hulp staat daarbij voorop, terwijl er kapitaalhulp gegeven wordt en kan worden voor de in
frastruktuur. 
Nederland 'heeft steeds de voorkeur gegeven aan een multilaterale benadering', omdat het 
'politieke en economische belang in engere zin' daarin een geringer rol speelt; deze voor 
ontwikkelingslanden, die bang zijn 'voor neo-koloniale invloeden', aantrekkelijker is; er 
'een grotere garantie van deskundigheid en een beter gevoel voor prioriteiten' in te vinden 
zal zijn. De reden daarvoor is echter vooral: 

'Als kleine landen mee willen doen aan bilateraal hulpwerk, moeten zij zich beper
ken tot steun aan één of twee andere landen en in die landen tot enkele geïsoleerde 
projecten. Voor Nederland geldt nog als speciaal argument, dat het een relatief grote
re deskundigheid kan inbrengen dan zijn aandeel in het ontwikkelingskapitaal. Direc
te bilaterale hulp zal eerder het karakter hebben van een druppel op een gloeiende 
plaat en ons daardoor in een onvoordelige positie brengen, omdat wij op een terrein 
moeten opereren, waar veel sterkere partners reeds bezig zijn. Bij multilaterale bena
dering zijn onze deelneming en invloed beter verzekerd ... Ons land kan niet in aan
zienlijke mate aan multilateraal ontwikkelingswerk meedoen én gelijktijdig bilaterale 
projecten tot uitvoering brengen.' 

De keuze van de toenmalige Nederlandse regering vóór multilaterale hulpverlening en tegen 
bilaterale kwam dus niet alleen voort uit idealisme, dat wel ovetheersend aanwezig was in plei
dooien in de Kamer, maar eveneens, en vooral, uit ekonomisch eigenbelang en zuinigheid. 
Die zuinigheid kwam al direkt naar voren toen de nota tot uitvoering moest worden gebracht 
en het eerste konflikt over de ontwikkelingssamenwerking tussen regering en Kamer ont
stond. In de Begroting voor 1958 was niet de beloofde 25 miljoen gulden gereserveerd voor 
de hulpverlening, maar slechts 20 miljoen en van die 20 miljoen was 'in het kader van de 
noodzakelijk geachte beperking van de rijksuitgaven' de helft geblokkeerd.10 Het leidde er
toe dat het bilaterale programma werd stilgelegd. In 1959 werden er opnieuw 'geen fondsen 
voor nieuwe projecten voor technische en economische bijstand gevraagd': 'Als bijkomstig 
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argument voor het ~indigen van het bilaterale projectenprogramma moge gelden, dat deze 
vonn van hulpverlening tal van moeilijkheden en problemen oplevert' .11 Deze afbouw werd 
in 1960 en 1961 voortgezet 
In 1962 komt de regering met een nieuwe nota, de 'Nota over de hulp aan minder-ontwik
kelde landen', waannee men aansloot op het door de VN uitgeroepen eerste ontwikkelings
decennium, een encycliek van de Paus en besluiten van de Wereldraad van Kerken 12 Ook 
in deze 16 pagina's tellende nota wordt de hulpverlening van het Westen nog nadrukkelijk 
afgezet tegen die van het Oostblok. De nieuwe ontwikkelingen op hulpverleningsterrein krij
gen echter meer aandacht, zoals de coördinatie van de hulpverlening in consortia en 
hulpgroepen door de Wereldbank en de OECD, de hulp van de EG, de nieuwe nadruk op ka
pitaalhulp, voedselhulp en de handelsrelaties. In het standpunt van de Regering is sinds 1956 
weinig verandering gekomen: 

'De Regering heeft voor wat betreft hulp buiten het Koninkrijk steeds de voorkeur ge
geven aan verlening van bijstand langs multilaterale weg ... Multilaterale hulpverle
ning biedt het voordeel dat zij geschiedt in een internationaal kader waarin zowel de 
hulpverstrekkende als de hulpontvangende landen participeren Aldus kan hun geza
menlijke verantwoordelijkheid voor het ontwikkelingsbeleid tot uitdrukking komen 
... Nederland beschikt als klein land over onvoldoende financiële middelen om langs 
bilaterale weg op ruime schaal hulp te verstrekken ... Het gevaar bestaat dan ook dat 
als Nederland tot het geven van bilaterale hulp aan enkele willekeurige landen zou be
sluiten, ons land onderpolitieke en economische druk komt te staan om op uitgebreider 
schaal hulp te verlenen dan zijn financiële capaciteit veroorlooft ... Deze voorkeur 
voor multilaterale kanalisatie sluit bilaterale steun niet uit: in een evenwichtig pro
gramma van Nederlandse bestedingen ten behoeve van minder ontwikkelde gebieden 
dient aan bilaterale steun een aanvullende plaats te worden gegeven ... Hierbij moet 
in het oog worden gehouden dat het grootste deel van de internationale hulpverlening 
bilateraal geschiedt, zodat het ontbreken van Nederlandse bilaterale hulp ons land in 
een minder gunstige positie kan brengen. Met het oog op exportbevordering is dit ui
teraard van belang.' 

Het onvoorwaardelijke 'neen' tegen bilaterale hulp was ten opzichte van 1956 dus iets bij
gesteld, maar van dat halve 'ja' was op de begroting nog weinig terug te vinden. De rege
ring stelde wel 2,5 miljoen gulden per jaar beschikbaar voor het bilaterale 'projecten
programma', maar daarin moest 'het goederenelement naar omvang ondergeschikt' zijn. Eén 
vijfde van dit programma zou ter beschikking staan voor medefinanciering van projekten 
van het Nederlandse bedrijfsleven. Aan bilaterale financiè1e hulp wilde men niet beginnen, 
behalve, in de vonn van leningen, in het kader van Wereldbank-consortia 'in het algemeen 
... door middel van een algemene programmafmanciering voor het Nederlandse bedrijfsle
ven'. In het kader van het India-consortium had men vlak voor het uitkomen van de nota 65 
miljoen gulden voor drie jaar beschikbaar gesteld en 35 miljoen partikulier kapitaal gegaran
deerd.13 Het was de bedoeling voor de fmanciële hulp in de volgende drie jaar 50 miljoen 
per jaar te reserveren. Bij de behandeling van de nota nam de Kamer een motie aan van 
PvdA-kamerlid Ruygers, waarin 'een belangrijke uitbreiding' van de hulp werd befleit, om
dat de begrotingsbedragen, na het wegvallen van Nieuw Guinea, sterk daalden 1 In 1963 
werd voor het eerst, na enige tegensputteren van Financiën en Ekonomische Zaken, een be
windsman voor ontwikkelingshulp aangesteld, staatssekretaris Diepenhorst.15 In datzelfde 
jaar ging ook de SNY, het Jongeren Vrijwilligersprogramma, van start. 
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tabel2.1: 

Bilateraal 
Multilateraal 
Suriname/N.A. 
Nieuw Guinea 
Diverse 

Totaal 

Bilateraal 
Multilateraal 
Suriname/N.A. 
Nieuw Guinea 
Diverse 

Totaal 

1950 
280* 
7,9 
9,6 

19,9 

317,4 

1958 

39,1 
18,4 
67,5 

1,2 

126,2 

* Herstelbetaling aan Indonesiä 

Nederlandse hulp 1950-196516 
(in miljoenen guldens) 

1951 1952 1953 1954 

1,7 1,6 2,8 8,5 
9,4 4,6 

16,2 29,5 21,0 33,5 
0,1 

27,3 31,1 23,8 46,7 

1959 1960 1961 1962 

33,8 36,9 56,9 46,3 
21,3 38,2 35,4 38,5 
66,8 78,7 87,1 136,0 
2,5 4,5 6,7 5,9 

124,4 158,3 186,1 226,7 

1955 1956 1957 

9,7 37,9 31,1 
9,0 28,8 27,4 

92,7 72,4 68,3 
0,1 0,3 0,3 

111,5 139,4 127,1 

1963 1964 1965 
1,1 2,1 4,5 

67,9 53,3 94,5 
60,7 84,7 80,6 

7,8 13,7 22,2 

137,5 153,8 201,8 

Duidelijk is uit bovenstaande tabel, dat de Nederlandse hulpverlening in de eerste vijftien 
jaar vooral een koloniale aangelegenheid was: tussen 1950 en 1955 ging bijna tweederde en 
tussen 1956 en 1962 meer dan de helft van de Nederlandse hulp naar Suriname, de Neder
landse Antillen en vooral naar Nieuw Guinea. Toen Nieuw Guinea, na de overdracht aan 
Indonesil!, in 1963 van de begroting verdween als aparte post, daalde dit aandeel van kolo
niale betalingen enigszins, maar het bleef ook na 1965 tot aan 1973 nog zweven tussen de 
20 en de 25 percent. De betalingen voor koloniale ambtenaren waren ook in deze bedragen 
opgenomen. De multilaterale hulp, tot 1955 vooral bestaande uit ondersteuning voor het VN
fonds voor technische hulp, liep na dat jaar flink op, toen er leningen werden gegeven aan 
de IDA, de dochter van de Wereldbank. De bilaterale hulp bleef tot 1965 zeer klein van om
vang. 

2.2: Het vastleggen van het beleid 1965-1973 

Ondertussen was er van werkgeverszijde forse druk gekomen om meer bilaterale hulp te gaan 
geven. Nota's in 1960 en 1964 geven de standpunten van de werkgeversorganisaties goed weer. 
In de nota van 1960 werd onderstreept, dat bilaterale hulp 'niet in plaats van de multilaterale, 
doch naast deze en daarop aanvullend, een belangrijke plaats moet krijgen in het Nederlandse 
beleid'. Dit omdat andere landen, zoals West-Duitsland, ook tot bilaterale hulp waren overge
gaan: 'Nederland zal (het) zich ... niet kunnen veroorloven hierbij achter te blijven gezien de 
belangen die er ook voor haar op het gebied van het handelsverkeer op het spel staan'. De 
werkgevers pleitten dan ook voor 'een belangrijke vergroting van de financiële bijdrage van 
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Nederland tot de ontwikkelingslanden' die geheel bilateraal besteed zou moeten worden: 
hulpverlening is niet alleen 'een morele plicht, maar eveneens een zaak van welbegrepen ei
genbelang'. Om die reden wil men, dat de overheid leningen geeft voor kapitaalgoederen
leveranties, 'joint ventures' stimuleert, exportkredieten verzekert, partikuliere investeringen 
bevordert en garandeert, en tenslotte een orgaan in het leven roept waarin men met het 
bedrijfsleven over deze zaken kan overleggen Bij al die aktiviteiten zou men zich moeten rich
ten op landen die 'al een zekere economische band met Nederland hebben, of voor Nederland 
economisch van belang kunnen worden, of gebieden waar reeds een begin van industrialisatie 
aanwezig is'. Opleiding, training en kennisoverdracht moeten daarbij niet vergeten worden, 
want: 'Export van "know-how" nu, betekent export van produkten straks' .17 

De werkgeversnota van 1964 is in feite een herhaling van die van 1960. Refererend aan de 
Begroting van Ekonomische Zaken in dat jaar, waar het belang van de hulp voor de handel 
wordt onderstreept, pleit men opnieuw voor een sterke uitbreiding van de bilaterale hulp ter
wille van 'de ontwikkeling van het handelsverkeer, de vestiging en versteviging van over
zeese ondernemingen en de intensivering van de technische en culturele uitwisseling'. Er 
moet niet alleen gelet worden op de fmancieringsbehoefte van de ontwikkelingslanden, 
'maar ook op het gehele patroon van de Nederlandse activiteiten en mogelijkheden aldaar'. 
De 'Nederlandse concurrentiepositie ... wordt verzwakt', als de overheid geen bilaterale hulp 
geeft, omdat deze niet langer afhangt 'van reële kostenverschillen, maar van de verschillen
de bereidheid hunner regeringen tot subsidiëring van de uitvoer'. Het consortium- en hulp
groepenbeleid moet niet te strikt gehanteerd worden; ook naar andere landen moet bilaterale 
hulp kunnen gaan en het bedrijfsleven moet bij de keuze voor de hulpgroepen en landen be
trokken worden.18 Tegelijkertijd hadden de grootste exporteurs, zoals Philips, Fokker en 
IHC, op initiatiefvan VMF een 'club' opgericht, die lijsten met gewenste projekten bij de 
overheid indiende.19 

Deze werkgeversvoorstellen werden vanaf 1961 'vertaald' door het Ministerie van Ekono
mische Zaken dat warme pleidooien hield om met de bilaterale hulpverlening van start te 
gaan. Het Nederlandse bedrijfsleven had weliswaar een 'volle bezetting', maar men zag zich 
toch gedwongen 'tot het openen vannieuwe exportmogelijkheden' om 'geen achterstand' op 
te lopen. Ekonomische Zaken toonde zich daarbij 'geen voorstanders van het systeem van 
gebonden leningen', maar men wilde wel 'aan de lening een bepaalde bestemming' geven, 
deze beperken 'tot bepaalde projecten' .20 De meest duidelijke verwoording was: 

'Moge de multilaterale hulp de Nederlandse positie in internationaal milieu verster
ken, zij heeft veel minder rechtstreekse invloed op de commerciële relatie met een be
paald onderontwikkeld land. Bilaterale verstrekking van technische bijstand en 
kapitaal zal immers kunnen bijdragen tot het scheppen van een gunstige sfeer in het 
ontvangende land en tot het leggen van nuttige contacten die direct of op den duur 
handelspolitieke belangen kunnen dienen ... De export van goederen en diensten is 
voor de Nederlandse economie, sterker dan bij vele andere landen, van het grootste 
belang. In 1960 bedroeg de export van ons land 52 percent van het nationaal pro
dukt ;21 

Buitenlandse Zaken, uit 'idealisme', en Financiën, uit zuinigheid, konden dit enige tijd tegen
houdenmaarmoesten uiteindelijk 'om•.22 

In de praktijk was men ondertussen sneller gegaan dan de beleidslijnen in de regeringsnota 
van 1962 leken toe te staan. De bilaterale hulp breidde zich gestaag uit. Ekonomische Za
ken beheerde daarbij 20 percent van het projektenprogramma om projekten van het bedrijfs
leven (later uitgebouwd tot de zogenaamde 'drempelprojekten') te financieren.23 Voor 1966 
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wist minister Alldriessen van Ekonomische Zaken nog een 4 miljoen gulden extra te verkrij
gen om via projekten in het kader van het 'handelspolitiek' overleg, handels- en scheep
vaartverdragen en landingsrechten voor de KLM los te weken. Zodoende beheerde 
Ekonomische Zaken, tot wrevel van Landbouw, van maar liefst 8 miljoen van de 21 miljoen 
gulden projekthulp voor 1966.24 Tegelijkertijd speelden daaromheen de kompetentiege
schillen en poogden verschillende ministeries het beheer over (delen van) de hulppot vast te 
houden ofte verkrijgen.25 

In 1965 was de staatssekretaris op Buitenlandse Zaken, bij de formatie van hetkabinet-Cals, 
ingeruild voor een 'Minister zonder Portefeuille belast met de aangelegenheden betreffende 
de hulp aan ontwikkelingslanden'; een post die bezet werd door de, van Onderwijs wegge
degradeerde, KVPer Bot, die ook in het interim-kabinet Zi jlstra (november 1966-april1967) 
zou blijven zitten. 26 Door deze benoeming werd niet alleen het interdepartementaal overleg 
nieuw leven ingeblazen, het zwaartepunt van de ontwikkelingssamenwerking kwam daar
door ook bij Buitenlandse Zaken te liggen. In 1966 kwam Bot met zijn nota, de eerste gro
te nota over het ontwikkelingsbeleid en tegelijkertijd een soort verzameling van de ideeën 
uit de interne stukken die hierboven zijn vermeld. Tot aan 1973 zou deze nota leidraad voor 
het beleid blijven. 
Het is in de nota duidelijk te merken dathet hoogtepunt van de Koude Oorlog voorbij is. Ge
konstateerd wordt dat de poging om door middel van hulp landen binnen de eigen invloeds
sfeer te brengen of te houden zowel van de zijde van de Sowjet Unie als van het Westen 
mislukt is. Ontwikkelingshulp is nu 'een essentieel element van het internationale beleid, dat 
er immers op gericht is een vreedzame internationale samenleving te bevorderen'. Bij het 
ekonomische motief dat ontwikkelingshulp op langere termijn voordelig zou zijn voor de 
donoren, worden vraagtekens gezet. Wel wordt erkend dat hulp uit het oogpunt van 
handelsbevordering van belang kan zijn. De kentering in de richting van bilaterale hulp die 
al enigszins in de nota van 1962 en zeker in de interne ambtelijke stukken en de hulppraktijk 
was te bespeuren, is in deze nota wel zeer duidelijk. Aan de voor- en nadelen, de weerstan
den bij vorige regeringen tegen bilaterale hulp wordt geen enkele aandacht besteed. Simpel
tjes wordt gekonstateerd: 'De vroeger in het centrum van de discussies staande tegenstelling 
tussen multilaterale hulp en bilaterale hulp is nu niet meer van controversiële aard. Alge
meen wordt aanvaard dat een land als Nederland van beide kanalen gebruik dient te ma
ken•.27 
Hier tekent zich het eerste keerpunt in het Nederlandse ontwikkelingsbeleid af: de werkge
versorganisaties hebben op nagenoeg alle door hen ingebrachte punten hun zin gekregen: de 
bilaterale hulp werd aanzienlijk verhoogd (van 4,5 miljoen gulden in 1965 naar 328 miljoen 
in 1972; in 1968 was de bilaterale hulp groter dan de multilaterale); tevens waren de door 
hengevraagde projektvormen in hethulpprogramma opgenomen Alleen wat betrefthet con
sortium- en hulpgroepenbeleid hield de regering nog even vast aan de oude nota, maar daar 
stond een verruiming van de hulp voor Latijns .Mlllerika tegenover en het feit dat meniede
re keer om advies vroeg aan het bedrijfsleven.28 De 'idealisten' (en de 'zuinigen') hadden 
het afgelegd tegen de 'bedrijvenlobby'. 
Dit wordt des te duidelijker als men ziet, dat de wel in zeer algemene termen gestelde doel
stellingen niet vertaald werden in konkrete deeldoelstellingen. Zelfs wat betreft het halen 
van de in de nota onderschreven norm dat de hulp één r:rcent van het Nationaal Inkomen 
zou moeten bedragen, werd de tijdslimiet opengelaten. 2 Dit maakte een uiterst flexibel be
leid mogelijk, wat gunstig in te vullen was voor het bedrijfsleven, omdat Ekonomische Za
ken het grootste deel van de gelden beheerde. 
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In deze nota werd verder niet alleen aandacht besteed aan de belangrijkste problemen van 
ontwikkelingslanden (schuldenlast, voedselvraagstuk, bevolkingsaanwas, kennisover
dracht), ook werd onderstreept dat Nederland tot een meerjarenplanning en programmering 
van zijn hulp zou moeten komen, wat in 1968 werd gerealiseerd. De nota werd nooit door 
het parlement behandeld, omdat in de nacht van Schmelzer (13-14 oktober 1966) het kabi
net-Cals ten val kwam en een interim-kabinet verkiezingen moest voorbereiden. 

De opvolger van Bot werd, in het kabinet-De Jong, U dink, een CRUer en direkteur van de 
Centrale Kamer voor Handelsbevordering, een 'geroutineerde en gerespecteerde verdediger 
van exportbelangen'. 30 Deze kon direkt beginnen met een probleem, dat al langer sleepte: 
de keuze van hulpontvangende landen. De gedachtengang over de landen die bilateraal finan
ci~le hulp zouden gaan ontvangen, de concentratie van de hulp op bepaalde landen, was in
tem eveneens al verder gevorderd dan in de nota van 1962 naar buiten was gebracht. 
Kriteria voor de selektie van landen die men wilde hanteren waren: 'het staan onder com
munistische dreiging'; 'het verkeren in een "take-off position" ', wat ook een kriterium voor 
de Wereldbank was; koördinatie door de Wereldbank of de OECD; de handelsrelatie met 
Nederland; de vraag naar specitleke technische ervaring van Nederland. Vanuit Ekonomi
sche Zaken was er het pleidooi om tot de consortia van India en Pakistan toe te treden en om 
aan Nigeria, waar Shell belangrijke investeringen had.31 hulp te gaan geven, nog voor er 
voor dit land een consortium was gevormd. Tegelijkertijd was er, juist ook bij Ekonomische 
Zaken (en Landbouw), een zekere angst om landen uit te kiezen en zich daaraan te binden, 
omdat men eigenlijk daar waar zich mogelijkheden boden voor het Nederlandse bedrijfs
leven, hulp wilde geven.32 Dit punt zou herhaaldelijk, onder andere bij de hulp aan Latijns 
Amerika, terugkeren, ook in werkgevers-nota •s.33 

Halverwege de jaren zestig werd eens te meer benadrukt dat Nederland zijn hulp zou moe
ten concentreren op een bepaald aantal landen, omdat hetonmogelijk aan alle ontwikkelings
landen hulp zou kunnen geven. Opnieuw probeerden ambtelijke werkgroepen kriteria vast 
te leggen. Met het wegebben van de Koude Oorlog verdween het politieke criterium om la
ter, in andere vorm, weer op te duiken. Kriteria die men nu voorstelde, waren: 

'Concentratie zal vooral moeten plaats vinden in die landen waar een economische 
infrastructuur aanwezig is; een tweede criterium voor concentratie kan gevonden wor
den in het feit of in de des betreffende landen het Nederlandse bedrijfsleven al of niet 
goed ingevoerd is. In werkelijkheid zullen deze twee criteria veel samengaan, omdat 
het Nederlandse bedrijfsleven voor zijn vestigingen in het algemeen die landen zal 
opzoeken die gekenmerkt worden door een redelijke economische infrastructuur. •34 

Hier was de praktijk de beleidslijnen eveneens vooruit. Een selektie-criterium was gevormd, 
doordat men voor de semi-bilaterale vorm van hulpverlening via consortia en hulpgroepen 
had gekozen. In overleg met het bedrijfsleven was men snel tot de consortia van India en Pa
kistan toegetreden. 35 Van de hulpgtoepen van Nigeria, Colombia, Soedan, Tunesi~. Malei
si~. Griekenland, Turkije en Thailand werd men eveneens lid, zij het van de laatste zes met 
de toezegging van slechts kleine bedragen en om de laatste vier in 1967 weer te laten val
len. Van die voor Ceylon werd men slechts toehoorder en de hulpgroep van Indonesi~ richt
te men zelf op. Zo was er in de praktijk al een selektie van landen ontstaan voor de financi~le 
hulp. Alleen de technische hulp waaierde, onder andere door de projekten in het kader van 
het handelspolitiek overleg, uit over een groot aantal landen; in 1966 werden er al 85 ge
teld.36 
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