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Hulp als spiegel (2)

V erzet tegen hulp
loopt parallel aan
ongenoegen over
O ost-E uropeanen

In onze snelle wereld, waarin alles
als nieuw wordt gepresenteerd,

lijkt het alsof we nu pas een diep-
gaande discussie over ontwikke-
lingshulp voeren. Dat zouden we
dan aan dit kabinet te danken heb-
ben, dat in zijn eigen boezem voor-
en tegenstanders koestert.

De discussie over efficiëntie en ef-
fectiviteit is echter niet van giste-
ren, maar al zo oud als de hulp zelf.
Weinig sectoren zijn nationaal en
internationaal zo uitentreuren geë-
valueerd als ontwikkelingshulp.
Herijkingen, speerpunten en nieu-
we perspectieven hebben we sinds
Jan Pronk veelvuldig gehad, en ei-
genlijk altijd om dezelfde reden.
Omdat hulp nu eenmaal een indi-
rect instrument is. Hulp is: moeten
onderhandelen met het waterlei-
dingbedrijf, de gieterfabriek en de
tuinman om de rozenstruik op je
balkon te begieten. Dat gaat van au,
en niet vandaag, hoe dringend de
roos ook water nodig heeft. Heel
vaak blijf je dan steken in de lek-
kende gieter, terwijl de roos – hoe-
ra! – ongezien gedijt op regenwater.

In al die jaren van evaluaties is
zelden de andere vraag gesteld, die
toch zo voor de hand ligt. Niet ‘wa t
hebben arme landen nu aan Neder-
landse hulp gehad’, maar ‘wat heeft
al die hulp Nederland zelf ge-
b r a ch t ’? Natuurlijk, direct econo-
misch rendement. Een onafhanke-
lijke instantie zoals de Rekenkamer
moet maar eens uitrekenen wat bij-
na veertig jaar 0,7 procent van het
bruto nationaal product heeft opge-
leverd aan werkgelegenheid hier. In
ieder geval is er een aanzienlijke
professionele klasse ontstaan van
consultants en medefinancierings-
organisaties die bemiddelen tussen
geldschieters en ontvangers. Het
spreken voor de armen en het verta-
len van hun behoeften in Neder-
landse guldens c.q. euro’s zijn een
kunde op zich geworden. André
Köbben heeft dit fenomeen zo
prachtig getypeerd, met de term
„z a a k wa a r n e m e r s ”.

Over een deel van de expertise die
zo is opgebouwd, zoals waterbe-
heer, tropische ziektes, en mis-
schien ook ‘veranderingsproces-
sen’, moet niet wegwerpend wor-
den gedaan. Ook hier ontbreken de
precieze cijfers, maar uit de ontwik-
kelingspot is regelmatig geld ge-
gaan naar zinvol onderzoek. Tallo-
ze promovendi, ook uit ontwikke-
lingslanden, hebben hierin hun on-
derwerp gevonden. Hoeveel daar-
van nog steeds werken in ontwikke-
lingshulp en aanverwante terrei-
nen, moet ook eens bekeken wor-
den.

Indirect zijn er allerlei vormen
van gewin via de banden die tus-

sen Nederland en een aantal landen
is ontstaan, zoals Tanzania of Mo-
zambique. Ongetwijfeld heeft ont-
wikkelingshulp de weg geëffend
voor het bedrijfsleven en mooie
handelsrelaties en investeringen
opgeleverd. Meer goodwill en een
goede reputatie, ook in de Verenig-
de Naties, zijn niet te kwantifice-
ren, maar niet onbelangrijk. Dat die
goodwill nu aan het afkalven is,
volgt uit de economische emancipa-
tie van arme landen. Voor het Ne-
derlandse betweterige opgeheven
vingertje is geen plaats in de huidi-
ge wereldorde.

Het succesvolle zaakwaarnemer-
schap heeft echter nog een andere
kant. Het leidt makkelijk tot arro-
gantie en een als neokoloniaal erva-
ren blindheid voor de eigen weg die
voormalige ontwikkelingslanden

willen volgen. Dit geldt bijvoor-
beeld voor vrouwenemancipatie,
mensenrechten en klimaat, die
hier en daar tot veel irritatie leiden
– de heftige Chinese reactie op de
recente unilaterale CO2-heffing
voor de luchtvaart is een goed
voorbeeld. Dat is uiteraard een
maatregel in Europees verband, en
veel van wat voor Nederlandse
hulp geldt, is ook van toepassing
op de Europese Unie, die de mees-
te gelden uitdeelt.

Wat hulp Nederland oplevert,
is niet alleen een simplisti-

sche vraag naar gewin. Ik bedoel
het veel principiëler: een hulprela-
tie is altijd een tweezijdige relatie
tussen gever en ontvanger. Beiden
veranderen daardoor, mogelijk ten
goede en ten kwade. Dus de vraag
is: hoe is Nederland veranderd in
veertig jaar hulp? Onderzoek sug-
gereert dat wie goed doet, zich be-
ter voelt – vandaar de neiging tot
zelfgenoegzaamheid en betwete-
righeid. Maar wordt wie goed
doet, daar zelf moreel beter van?

Nederlanders zijn een vrijgevig
volk, wij geven graag, vooral aan
eenmalige zieligheid, aan aardbe-
vingen en gehandicapte kinderen.
Die bereidheid tot geven is zeker
gevoed door onze betrokkenheid
bij ontwikkelingssamenwerking,
en dat is een groot goed. Dankzij
de media en de acties voor lepra en
andere nare ziektes bestaat het be-
sef dat wij in Nederland bevoor-
recht zijn. Dat besef is helaas niet
erg sterk, want het omvat zelden
onze Oost-Europese of Griekse me-
deburgers in de EU. Maar toch, dat
sprankje mededogen wil ik graag
op het conto van ontwikkelings-
hulp schuiven.

Het lijkt me echter geen toeval
dat juist nu verontwaardigde ver-
ongelijktheid de Pavlovreactie van
de Nederlander geworden is, het
verzet tegen ontwikkelingshulp
parallel loopt aan het ongenoegen
tegenover Oost-Europeanen. Wie
zichzelf tekort gedaan voelt, hoe
onterecht dat objectief ook is, is
zelden in de stemming om gene-
reus te zijn tegenover vreemden.
Om de vrijgevigheid die er toch is
te overstemmen ontstaat de stereo-
typering van hulpvragende landen
als corrupte regimes en armen als
hopeloze gevallen. Ontwikkelings-
hulp schaf je makkelijker af als je
niet nadenkt over de nuances.

Hulp is een spiegel, waarin wij
graag onze vrijgevigheid zien,
maar waarin nieuwe verhoudin-
gen zich aftekenen. Wij hebben
veel gehad aan het geven van hulp,
maar zelfs die effecten zijn aan het
v e r d w ij n e n .


