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Samenvatting 

Deel I: Vragen - een raadsel en een suggestie 

Na jarenlange irritaties over de bemoeizuchtigheid van de Nederlandse overheid eindigde 
de toenmalige Indonesische president Soeharto op 25 maart 1992 de Nederlandse ontwik
kelingshulp aan Indonesië. Alle projecten die tot dan toe door Nederlands ontwikkelings
geld werden gefinancierd moesten worden stopgezet, of konden worden gecontinueerd 
met Indonesisch geld als Indonesisch project. Het 'virus' van Nederlandse bemoeienis met 
Indonesische zaken moest worden uitgebannen. De vraag is nu waarom sommige projec
ten wel, en andere niet werden voortgezet. Het antwoord op die vraag kan duidelijkheid 
verschaffen over de doorwerking van politieke besluiten in een bilaterale relatie. 

De gegevens die beschikbaar zijn over de uitwerking van het besluit geven geen eens
luidend antwoord, ook is de gegevensverzameling over de projecten niet compleet. De ver
klaringen die door beleidsmedewerkers, ambassadepersoneel, journalisten en Indonesië-
kenners werden aangedragen konden geen helder beeld scheppen over de criteria die de 
Indonesische overheid had gebruikt om de projecten te beoordelen. Een verklaring luidde 
dat projecten die niet werden gecontinueerd toch al op hun eind liepen. Een andere ver
klaring was dat de Indonesische overheid geen geld had om projecten door te zetten. Nog 
een verklaring stelde dat niet-gecontinueerde projecten politiek gevoelig lagen. Drie 
andere verklaringen waren minder precies: de Indonesische overheid zou bepaalde voor
keuren hebben; geheel arbitrair besluiten hebben genomen; of bijzonder urgente projec
ten wel hebben voortgezet. Een laatste uitleg van het wel en niet continueren stelt dat de 
uitkomst begrepen moet worden als een gevolg van de macht bij bepaalde invloedrijke 
netwerken die voor hun belangen in projecten opkwamen. 

Bij nader inzien stoelen veel van de verklaringen op een orthodoxe visie op het beleids
proces. Dit model gaat er van uit dat de politiek de besluiten neemt, de ambtenarij de 
besluiten vertaalt en het beleidsveld ze uitvoert. Ook wordt uitgegaan van heldere 
belangen die het beleidsproces richting geven. Het zoeken is nu naar een model dat een 
antwoord kan geven op het raadsel over de afloop van de bilaterale projecten. 

Het orthodoxe model is in theorie al duizend doden gestorven, maar de twee onderlig
gende assumpties, rationaliteit en hiërarchie, zijn nog steeds de bouwstenen van het open
baar bestuur. Dat het beleidsproces op rationele en hiërarchische wijze gevoerd wordt is 
een wens die voortkomt uit de principes van het democratisch systeem: kiezers kiezen op 
rationele wijze hun vertegenwoordigers en verwachten dan ook dat die vertegenwoordi
gers aangesproken kunnen worden op het beleid dat gevoerd wordt. Irrationaliteit en 
gebrekkige verantwoording zijn strijdig met de idee van de democratie. Het is dan ook niet 
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verwonderlijk dat veel verklaringen over het beleidsproces alsnog uitgaan van rationele 
belangenbehartiging en hiërarchie in de besluitvorming. 

Een alternatief voor het orthodoxe model van het beleidsproces is het drie-spelen-
model van Laurence Lynn. Het beleidsproces wordt voorgesteld als die interacterende spe
len: het Politieke-, het Beleidsmanagement- en het Implementatie-spel. Het politieke spel 
neemt in principe besluiten over de inrichting van de samenleving. Spelers in het politieke 
spel zijn parlementsleden en ministers. Het beleidsmanagement-spel vertaalt de politieke 
besluiten in beleidsprogramma's en organiseert de uitvoering. Ambtenaren van ministe
ries en overheidslichamen bevolken dit spel. In het implementatie-spel wordt het beleid 
omgezet in praktijken. Hier vinden we uitvoerende ambtenaren, bedrijven, non-profit 
organisaties, adviesbureaus en de doelgroepen van het beleid. Elk van de spelen kent een 
eigen rationaliteit, of met andere woorden, eigen probleemoplossingcombinaties. In 
tegenstelling tot het orthodoxe model wordt niet uitgegaan van een a-priori hiërarchie: 
besluiten van het ene spel kunnen van invloed zijn op het andere spel. Onderzoek met het 
drie -spelenmodel richt zich dan ook op de vraag hoe door elk van de spelen besluiten en 
acties van andere spelen worden geïnterpreteerd en in de praktijk worden gebracht. 

De spel-metafoor volgend wordt het model geoperationaliseerd door vijf verschillende 
elementen: spelers, inzetten, interactie, regels en beleidsomgeving. Deze elementen vor
men de bakens in het empirisch onderzoek. De factor 'spelers' richt zich op de vraag wie 
daadwerkelijk betrokken waren in een bepaald beleids-spel, hoe deze mensen problemen 
definieerden en hoe zij naar oplossingen zochten. De factor 'inzetten' onderzoekt de ver
schillen of overeenkomsten tussen probleemoplossingcombinaties van de verschillende 
spelen. Bij de factor 'interactie' wordt gekeken naar de aard van de onderlinge afhankelijk
heid tussen de spelen en hoe informatie-uitwisseling over beleid en implementatie tussen 
de spelen plaatsvond. De factor 'regels' heeft betrekking op hoe formele en informele 
regels het handelen van de spelers bepaalden. Ook wordt gekeken of Nederlandse of Indo
nesische regels meer van invloed waren op het verloop van het beleids-spel. Bij de factor 
'beleidsomgeving' wordt bezien in hoeverre gebeurtenissen buiten het beleidsveld van 
invloed waren op het beleid. De inhoud en betekenis van de vijf elementen zijn de factoren 
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die de uitkomst van het beleidsproces bepalen. In de figuur is het beleidsproces in de meta
foor van spelen weergegeven. 

De centrale vraag van het onderzoek is: 
Hoe kan het worden verklaard dat het bilaterale beleidsproces, begrepen als interacte

rende spelen, tot verschillende uitkomsten leidde voor projecten die tot 1992 de uitvoering 
waren van samenwerkingsakkoorden tussen Nederland en Indonesië? 

Deelvragen zijn: Hoe droegen de factoren van het beleidsproces bij aan het wel en niet 
continueren van de projecten? Wat was de rol van elk van de spelen — het politieke, 
beleidsmanagement en implementatie-spel — in het beleidsproces? En: reflecteren de pro
jecten die na 25 maart 1992 werden voortgezet meer dan voorheen de principes van gelijk
waardigheid en wederzijds voordeel? 

Door middel van vergelijkend casus onderzoek worden antwoorden op de vragen 
gezocht. Vergelijkend casus onderzoek moet beschouwd worden als het doen van verschil
lende experimenten: gebruikmakend van een zelfde zoekschema (de drie-spelenbenade-
ring met de factoren) worden verschillende casus, die verschillende uitkomsten laten zien 
met elkaar vergeleken. Juist door de herhaling van hetzelfde onderzoeksraamwerk kunnen 
de verschillen verklaard worden. Vergelijkend casus onderzoek met het drie -spelenmodel 
is dan de strategie om het raadsel op te lossen. 

Dertien casus zijn geselecteerd uit de 131 projecten die in 1992 uitgevoerd werden; de 
criteria waren verschillende uitkomsten en verschillende beleidsterreinen. De eerste clus
ter van casus betreft projecten die in het kader die culturele samenwerking en ontwikke
ling als doelstelling hadden. De volgende reeks van projecten beoogde de industriële ont
wikkeling van Indonesië te bevorderen. De projecten variëren van 'hi-tech' tot landbouw 
ontwikkeling. De derde cluster van casus omvat vier projecten van juridische samenwer
king. Het onderzoeksprotocol geeft aan waar en hoe de informatie is verzameld. Inter
views, archiefonderzoek en secundaire analyse van andere studies zijn de belangrijkste 
bronnen van informatie geweest. 

Deel II: Verhalen - projecten en praktijken 

De aard van relatie tussen Nederland en Indonesië en de context van de dertien projecten 
die worden bestudeerd kan het best worden begrepen als enig inzicht wordt verschaft over 
de politieke, maatschappelijke en economische kenmerken van beide landen. Indonesië is 
een groot eilandenrijk, met een enorme diversiteit van bevolkingsgroepen, culturen, talen 
en geografie. Het is een relatief jonge staat; in 1945 riep Sukarno de onafhankelijkheid van 
Nederland uit. In 1965 werd Sukarno na een bloedige machtswisseling aan de kant gezet. 
Generaal Soeharto nam het roer voor meer dan 30 jaar over. Het politieke systeem van 
Indonesië tot 1999 was bijzonder hiërarchisch: het presidentiele systeem - verankerd in de 
grondwet - gaf de president een ultieme machtspositie. De drie politieke partijen werden 
door de overheid gecontroleerd en de regeringspartij Golkar kon aan de macht blijven 
doordat haar macht in de bureaucratie en op het regionale en lokale niveau geheel was 
geïnstitutionaliseerd. Tot 1998 had Indonesië een redelijk presterende economie. Rijke 
bronnen van olie, aardgas en een vruchtbare bodem voor agrarische producten makten het 



320 INTERNATIONAL COOPERATION BETWEEN POLITICS AND PRACTICE 

land aantrekkelijk voor investeerders en zorgen voor goede exportquota. Na de Aziatische 
crisis van 1997/1998 werden de feilen van het Indonesische politieke en economische sys
teem pijnlijk duidelijk. Corruptie, nepotisme en falend (financieel) management hadden 
de fundamenten van de economie laten verrotten. 

Nederland is een klein land met een groot buitenland. In de twintigste eeuw is het uit
gegroeid tot een welvarende, postindustriële sociale democratie. De economische groei is 
voor een groot deel gerealiseerd door intensieve handelsbetrekkingen met het buitenland, 
voornamelijk binnen Europa. Nederlands buitenlands beleid is gestoeld op de principes 
van internationale rechtvaardigheid en het bevorderen van de economische belangen in 
het buitenland. Gezien de geringe omvang van het land is het voor Nederland altijd van 
belang geweest om aansluiting te zoeken bij internationale organisaties, zoals de NAVO en 
de VN. De Nederlandse overheid heeft voorts een belangrijke rol gespeeld bij de totstand
koming van de Europese Unie. Een belangrijk onderdeel van het buitenlands beleid is de 
ontwikkelingshulp. Een groot gedeelte van de Nederlandse ontwikkelingsinspanningen 
was tot 1992 op Indonesië gericht. Het omvangrijke hulpprogramma voor Indonesië werd 
gelegitimeerd door het koloniale verleden en de verwachting dat een welvarend Indonesië 
een grote markt zou kunnen worden voor de Nederlandse handel. 

Indonesië en Nederland sloten in 1968 een Cultureel Verdrag, waarbinnen samenwerking 
op het gebied van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en cultuur werd gestimuleerd. 
Ook in het ontwikkelingssamenwerkingbeleid was aandacht voor culturele samenwer
king. Drie van de vijf projecten die in het cluster culturele samenwerkingwerden beschre
ven werden na 1992 gecontinueerd. De verklaringen voor de uitkomsten voor de projecten 
werd gevonden in het verleden van de projecten, en de betekenis die ze hadden voor de 
direct betrokkenen. De samenwerking met de vakgroep Nederlands aan de Universiteit 
van Indonesië te Jakarta (Sekst Belanda) werd gecontinueerd omdat de decaan van de 
faculteit samenwerking met Nederlandssprekende docenten wilde blijven behouden. Hij 
vond een manier om de tot dan toe redelijk koloniale samenwerkingsstructuur te verande
ren, zodat niet Nederlanders, maar Nederlandsj/TÉ^OT^ docenten en Nederlands materi
aal konden blijven worden ingezet. De samenwerking in Islamitische Studies werd 
gehandhaafd omdat deze samenwerking voor zowel de regeringen, als de deelnemende 
faculteiten gelegitimeerd kon worden als strategisch belang. Een sterk netwerk van acade
mici en politici ondersteunde dit project. Het project werd overigens na 1992 voor het 
grootste deel door Nederland betaald. In tegenstelling tot de nieuwe regels voor bilaterale 
samenwerking, bleef onderwijs de belangrijkste activiteit, in plaats van onderzoek, dat 
immers wederzijds voordeel impliceert. Het onderwijsproject voor Irianese studenten 
werd gecontinueerd omdat de Indonesische projectleider het Indonesische planningbu
reau wist te overtuigen van de zin van het project. Ook met steun van de Leidse universi
teit werd het project nog een aantal jaren gecontinueerd. Een langlopend project van 
brede samenwerking in de alfa en gamma wetenschappen werd niet gecontinueerd Het 
programma Indonesische Studiën (PRIS) had haar betekenis verloren voor de deelnemers. 
Niemand maakte zich sterk voor het instandhouden van het project na 1992, ondanks dat 
het formeel geen onderdeel van de Nederlandse ontwikkelingshulp was. Dat het project al 
jaren via een administratieve constructie wel door het Nederlandse ministerie van ontwik-
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kelingshulp werd betaald werd later handig ingezet om de beëindiging te legitimeren. Het 
project ter ondersteuning van het Indonesische Centrum voor Taalontwikkeling was tot 
tevredenheid van alle deelnemers de doelgroepen ondernomen, maar werd een jaar na 
1992 alsnog stopgezet, ondanks een krachtige Nederlandse lobby voor het behoud van het 
project. De nieuwe Indonesische directeur was niet zo gecharmeerd van buitenlandse 
bemoeienis met taalpolitiek in Indonesië en was van mening dat het project in voorgaande 
jaren voldoende linguïsten had opgeleid. 

Een van de verklaringen voor het al dan niet continueren van projecten na 1992 luidde dat 
voornamelijk projecten die de economische ontwikkeling van Indonesië stimuleerden 
waren voortgezet. Het cluster van industriële samenwerkingïijkt in eerste instantie die ver
klaring te ondersteunen, maar in laatste instantie blijkt niet zozeer de politieke steun, als 
wel steun door de uitvoerders van projecten doorslaggevend te zijn. Daarmee lijken de 
conclusies over deze casus de conclusies van het cluster culturele samenwerking te onder
steunen. Twee onderzochte projecten hadden de warme steun van invloedrijke ministers. 
De samenwerking in de luchrvaarttechniek was een favoriet project van toenmalige minis
ter van Technologie Habibie. Na het besluit van 1992 greep hij meteen in om voortzetting 
te garanderen. Ondanks financiële en politieke steun verwaterde dit project. Van geza
menlijk onderzoek kwam niets terecht, ook omdat de behoefte aan opleiding van Indone
sische ingenieurs nog niet was vervuld. De politiek had echter geen oren voor de weerbar
stige praktijk en het project ging ten onder aan te hoog gegrepen doelstellingen van de 
politiek. Het boten project voor kleinschalige visserij werd ook na 1992 meteen veiligge
steld door de minister van Industrie Hartarto. Dit project stierf echter ook een voortijdige 
dood: het bleek niet bestand tegen de corrupte en niet stimulerende Indonesische beleids
omgeving waar het na 1992 terechtkwam. De maritieme ingenieurs van het botenproject 
zochten hun heil elders. Het geïntegreerde plartelandontwikkelingsproject Pompengan 
was eigenlijk voor 1992 al afgeschreven door doelgroepen en uitvoerders. Het project was 
zo complex en legde zoveel problemen bloot dat niemand eigenlijk voelde voor voortzet
ting. Het besluit van 1992 kwam dan ook als een geschenk uit de hemel, ondanks dat een 
evaluatiecommissie een jaar daarvoor had geadviseerd dat verlenging van het project nog 
tot goede resultaten zou kunnen leiden. Het besluit van 1992 kwam zes dagen te vroeg voor 
het Koffieproject in Aceh. In dit project konden arme koffieboeren door middel van een 
coöperatieve fabriek hun inkomen en onderhandelingspositie versterken. Het nazorgpro
ject werd door niemand in Jakarta of Den Haag meer gesteund, en hoeveel acties de boe
ren en Nederlandse projectleider ook ondernomen, ze stonden te ver uit het gezichtsveld 
van de politieke en administratieve centra. Steun van onderop kan alleen dan tot voortzet
ting leiden als er ook een netwerk is dat toegang heeft tot de hogere regionen. 

Juridische samenwerking tussen Nederland en Indonesië lijkt een anachronisme, maar is 
gezien de deplorabele en Nederlandse georiënteerde staat van het Indonesische rechtssys
teem niet onlogisch. In 1985 werd begonnen met een in Nederland en Indonesië politiek 
gevoelige samenwerking tussen rechters, wetdeskundigen en academici. Het project was 
politiek gevoelig in beide landen: in de Nederlandse universiteiten en politiek bestond 
bezwaar tegen het ondersteunen van het regime in Indonesië; en de Indonesische overheid 
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was niet geporteerd van pottekijkerij en de Nederlandse ideeën over de rechtstaat. Twee 
van de vier onderzochte projecten werden na 1992 met Indonesische middelen gecontinu
eerd. De samenwerking tussen juridische faculteiten werd direct voortgezet als 'voorheen 
Nederlandse samenwerking'. Het project was dermate succesvol en had het juridisch 
onderwijs zo'n impuls gegeven dat de Indonesische Faculteiten met financiële steun van 
het planningsbureau het project zelf voortzetten. Steun van Nederlanders was niet meer 
nodig, al werden nog wel individuele contacten met Nederlandse professoren onderhou
den. Het project dat rechters in Indonesië bijschoolde werd ook voortgezet. De rechters 
van het Indonesische hooggerechtshof die verantwoordelijk waren zetten zonder goedkeu
ring van de president het project voort en institutionaliseerden de cursussen in de rechter
lijke macht. Ook dit project bleek zo zinvol voor de deelnemers dat ze er alles aan deden 
om op eigen kracht door te kunnen gaan. Twee andere projecten werden niet gecontinu
eerd. De training van wetgevingsdeskundigen was voor 1992 al moeizaam verlopen. Er 
bestond onenigheid over de aanpak en de zinvolheid van het project. Het besluit om de 
samenwerking te beëindigen kwam onverwacht, maar was geen reden om dan maar op 
andere wijze de trainingen te continueren. Een project dat promotiekandidaten ondet-
steunde bij hun onderzoek voor een dissertatie werd zonder veel amok ook beëindigd. De 
potentiële kandidaten waren niet georganiseerd en hadden niet veel concreets om voor te 
vechten. Ook de Indonesische professoren die de kandidaten begeleidden waren niet 
gemotiveerd om een andere vorm van samenwerking, bijvoorbeeld onder de vlag van het 
hernieuwde culturele akkoord te zoeken. Het was veel makkelijker om beurzen te verkrij
gen in Australië en de Verenigde Staten. Ook in deze casus bleek dat actie van de uitvoer
ders (het implementatie-spel) cruciaal was om de uitkomst van projecten te begrijpen. Het 
wantrouwen dat zowel in het Indonesische als Nederlandse politieke spel bestond tegen
over deze vorm van samenwerking was geen reden voor de juristen om de projecten niette. 
beginnen, maar ook niet de voornaamste reden voor het beëindigen van twee projecten. 

Deel III: Antwoorden - de politiek van praktijken 

Per factor (spelers, inzetten, interactie, regels en beleidsomgeving) is geanalyseerd wat de 
betekenis is geweest voor het verloop van de projecten. Er is gekeken naar de invloed van 
de factoren voot en na maart 1992; inzicht in het projectverloop voor de breuk bepaalde 
voor een groot deel wat er gebeurde na maart 1992. Ook de rol die elk van de drie spelen 
had in het beleidsproces is per project onderzocht. 

De drie-spelenbenadering werpt een ander licht op complexe beleidsprocessen zoals 
het bilaterale beleidsproces tussen Nederland en Indonesië. De uitzonderlijke situatie die 
ontstond na 1992 leek een raadsel als er vanuit wordt gegaan dat eenduidige politieke 
belangen worden nagestreefd en de niet-politieke actoren geacht worden die belangen 
waar te maken. We hebben gezien dat de problemen en oplossingen die door mensen uit 
het 'veld' worden gedefinieerd een cruciale initiërende rol hebben gespeeld zowel na 1992, 
als ervoor, toen projecten op de politieke agenda werden gezet. Daarmee is ook aang
etoond dat beleid eerder niet dan wel hiërarchisch verloopt. De pijlen van interactie begin
nen vaker in het implementatie-spel dan in andere spelen. Problemen, oplossingen en 
alternatieven worden op de andere niveaus van de beleidscarrousel ingestoken en vinden 
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Indonesië 

interactie, lobbies en instigaties beginnen 
in het Implementatie-spel 
spelen zijn ingebed in Indonesië door de 
dubbelfuncties 
de spelen in Nederland zijn meer gescheiden 

Nederland 

via netwerken van spelers de benodigde steun. Juist het onderscheid in de verschillende 
spelen geeft een helderder blik op het zogeheten 'vuilnisvat van problemen en oplossingen' 
dat het beleidsproces wel eens is genoemd. Hoe het beleidsproces in de praktijk is verlopen 
laat zich samenvatten in de bovenstaande figuur. 

Op de vraag of de samenwerking tussen Nederland en Indonesië meer dan voor 1992 geba
seerd was op de principes van gelijkwaardigheid en wederzijds voordeel kan ja en nee wor
den geantwoord. 'Ja' als je luistert naar de woorden van beleidsmakers en uitvoerders en 
'nee' als je kijkt naar de inhoud van de praktijken. 'Wederzijds voordeel' en 'gelijkwaardig
heid' waren dan wel leidende principes in het toenmalige politiek correcte discours, maar 
deze principes konden door de onomstotelijke verschillen tussen beide landen niet waar 
worden gemaakt. Het proefkonijn 'nieuwe bilaterale relatie' 1992-1998 was een doodgebo
ren konijn. De nieuwe president van Indonesië Wahid heeft echter begrepen dat er grote 
politiek-sociaal en economische verschillen tussen beide landen zijn en dat de relatie voor 
de nabije toekomst er gericht op moet zijn die verschillen te verkleinen. Wahid spreekt 
dan ook niet meer van gelijkwaardigheid en wederzijds voordeel: dat is een eindsituatie die 
door hulp en samenwerking bereikt zal moeten worden. 

Het drie-spelenmodel heeft laten zien dat de uitkomst van beleidsprocessen zeker ook 
begrepen moet worden door de dynamiek tussen het politieke en niet-politieke. Juist de 
spelers van de 'werkvloer' van de politiek, het implementatie-spel, hebben een belangrijke 
rol gespeeld in zowel het initiëren van bilateraal beleid, als de afloop ervan. De experimen
tele situatie die ontstond in 1992 toonde dat netwerken van niet-politieke actoren een 
belangrijke rol speelden in de politieke relatie tussen Nederland en Indonesië. De meta
foor van het beleidsproces als interacterende spelen is dus goed in staat om complexe 
beleidsprocessen te begrijpen. Juist door een onderscheid te maken tussen de soorten van 
spelen, de inzetten en de manier waarop regels worden geïnterpreteerd en verschillende 
praktijken bewerkstelligen wordt duidelijker wat de aard en richting is van de wederzijdse 
afhankelijkheid in beleidsnetwerken. 
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Omdat het model is toegepast op een geval van intetnationale samenwetking laat het 
ook de relevantie zien voor de studie naar internationale betrekkingen. Studies naar de 
invloed van het binnenlands beleid op het buitenlands beleid zouden moeten worden uit
gebreid met twee andere niveaus. Juist het niveau waarop de niet-gouvernementele organi
saties, de professionals en het zakenleven opereren is cruciaal voor het begrijpen van de 
invloed van het binnenlands beleid op het buitenlands beleid. Op het niveau van imple
mentatie worden ook de zogeheten 'epistemic communities'worden gevormd, over lands
grenzen heen, die via andere kanalen dan het traditionele hiërarchische gezagskanaal hun 
stempel drukken op internationale overeenkomsten. 

De bevindingen van dit boek bevestigen dat kleine netwerken van niet-gouvernemen
tele actoren beleid veranderen, interpreteren en nieuw beleid op de agenda zetten. Deze 
case studies kunnen een bijdrage zijn in het denken over de nieuwe relatie tussen samenle
ving en politiek. Interactief beleid, waardoor burgers betrokken worden bij beleidsvor
ming en het formuleren van eigen probleemoplossingcombinaties lijkt in een tijd waarin 
de politiek zich verplaatst van het de traditionele machtscentra een passende manier van 
beleidsvoering. Een aantal politicologen staat dan ook een deliberatieve democratie voor: 
een democratie waarin niet alleen tijdens de vetkiezingen, maar voortdurend geluisterd en 
gehandeld wordt in overleg met de burgers over de aard en richting van de maatschappe
lijke processen. Een nieuw discours over de relatie tussen politiek en samenleving lijkt zich 
aan te dienen. 

In de jaren na de onafhankelijkheidsverklaring van Indonesië hebben verschillende 
discoursen over de relatie Nederland-Indonesie het bilaterale beleid gedomineerd. Na de 
val van de Berlijnse muur is Nederland meegegaan in de vaart der volkeren op de Derde 
Weg. Zakelijkheid en sociale rechtvaardigheid lijken in het Paarse bestel prima samen te 
gaan. Ook in het praten en denken over ontwikkelingssamenwerking is de omslag in het 
discours waarneembaar. Was vroeger altruïsme de dominante legitimatie van de hulp, en 
waren zakelijkheid en efficiëntie ondergeschikte criteria, nu moet hulp echt helpen. Een 
belangrijke voorwaarde voor efficiënte hulp is Goed Bestuur in de ontwikkelende landen. 
De middelen die nu gekozen worden om hulp te verschaffen zijn in steeds mindere mate 
bilaterale projecten; meer heil wordt gezien in het verstrekken van de hulp via de multila
terale wereldwijd opererende organisaties zoals de Wereldbank en de Verenigde Naties. 

Er schuilt echter een gevaar in het 'multilateraliseren' van nationaal ontwikkelings
beleid: het gevaar van kapitaalvernietiging, zowel materieel als menselijk. De argumenten 
die tegen bilateraal beleid en projecten worden ingebracht gelden evenzeer voor projecten 
door multilaterale organisaties worden beheerd, maar daarbovenop geldt dat het nog 
moeilijket wordt om de specifieke expertise en ervaringen van 'practitioners' een rol te 
laten spelen in het beleid. De les voor internationale en bilaterale samenwerking is dat het 
niet zoveel zin heeft voor de politiek om criteria vast te stellen, er zouden juist open struc
turen moeten worden gecreëerd waarin ideeën van de werkvloer van bilaterale samenwer
king een plaats kunnen krijgen. De experimenten met interactief beleid binnen Nederland 
zouden ook uitgevoerd moeten worden in het buitenlands beleid. 


