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Voorwoord 
 

‘The ruling party of Mugabe has brought untold suffering of many Zimbabweans. We want 

our country to return back to its good times when there was no high inflation, corruption, 

currency devaluation, shortages of food in supermarket shelves, unemployment, relocation of 

companies to other countries and politically motivated violence’.  

 

‘We wait anxiously for the elections re-run which I think will certainly transform many things 

to better or will worsen. If Mugabe wins the elections by whatever way of tricks, we will suffer 

more and more’.  

 
Het zijn maar twee paragrafen uit brieven die ik de afgelopen maanden van mijn Afrikaanse 

penvriend kreeg. Slechts twee paragrafen over de situatie in zijn land, maar ze zeggen alles. 

Zijn woorden geven problemen aan waar veel Afrikaanse landen al jaren mee te kampen 

hebben. Inflatie, corruptie, een ongunstig economisch klimaat, mensenrechtenschendingen, 

oneerlijke verkiezingen. Dit zijn allemaal zaken die op een manier onderdeel uit maken van 

‘bestuur’.  

 

Het zijn dit soort zaken waarvan de internationale gemeenschap vindt dat ze een halt toe 

geroepen moeten worden. Er moet ‘goed bestuur’ komen, schreeuwen de beleidsmakers, 

alleen dan kunnen de problemen van de wereld opgelost worden. Deze roep om ‘good 

governance’ is de laatste jaren steeds sterker geworden en de ambities van de internationale 

organisaties om good governance te stimuleren lijken steeds hoger te liggen. Maar wat 

gebeurt er nou echt? Is het Westen in staat om bestuur te verbeteren in de landen zoals mijn 

penvriend die beschrijft? Wat gebeurt er tussen ambitie en realiteit? 

 

Het zijn de brieven van mijn vriend die maanden geleden de aanleiding waren voor mijn 

keuze om onderzoek te doen naar goed bestuur in ontwikkelingslanden. Meer dan hijzelf weet 

is hij een bron van inspiratie geweest. Ik heb deze scriptie geschreven met zijn woorden in 

mijn achterhoofd en ik hoop dan ook dat onderzoeken als deze uiteindelijk iets kunnen 

bijdragen aan het verbeteren van de situatie op zijn prachtige continent. 

 

Ik ben voor deze scriptie dank verschuldigd aan velen, maar in de eerste plaats aan alle 

respondenten die aan dit onderzoek hun medewerking hebben verleend. Zonder hen zou deze 
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scriptie geen inhoud kennen. Graag dank ik alle respondenten dan ook voor hun openheid en 

tijd.  

 

Daarnaast bedank ik Wieger, voor zijn toegewijde begeleiding en zijn welkome opmerkingen. 

Ook een woord van dank voor Sjoerd en Mirko is hier op zijn plaats, voor hun kritische blik 

en de nuttige feedback. En natuurlijk bedank ik Boudewijn, voor zijn commentaar, maar zeker 

ook voor zijn gezelschap tijdens onze bijzondere reis en bovenal voor zijn vriendschap.  

 

Niet in de laatste plaats wil ik ook mijn familie, vrienden, collega’s en Frank omhelzen, voor 

het meelezen, meeleven en meedenken gedurende het hele scriptieproces. Mijn dank is groot! 

 

Mila Bouwense, 18 juli 2008 
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1 Inleiding 

In 1962 werd Oeganda onafhankelijk van Groot-Brittannië. De aanvankelijke 

postonafhankelijkheids honeymoon bleek van korte duur want het grootste deel van 

Oeganda’s postkoloniale periode zou in het teken komen te staan van conflicten, dictatoriale 

regimes en economische tegenspoed.1 Oeganda zou in de jaren na de onafhankelijkheid acht 

regeringswisselingen kennen in vierentwintig jaar, waarvan de meeste gepaard met zeer veel 

geweld. Dictators als Idi Amin kregen de kans om verdeeldheid te zaaien onder de bevolking. 

Tijdens het bewind van Amin van 1971 tot 1980 vielen er naar schatting honderdduizend 

doden. In 1986 beloofde President Museveni voorspoed en fundamentele verandering. Hij 

wilde een democratische overheid bewerkstellen met vrije en eerlijke verkiezingen. Twintig 

jaar later zijn er drie presidentiële verkiezingen geweest, alledrie gewonnen door Museveni, 

maar van de beloofde voorspoed lijkt nog weinig sprake.2 Ondanks grote donaties vanuit de 

internationale gemeenschap is Oeganda nog steeds een van de armste landen van de wereld. 

46% van de Oegandezen leeft onder de armoedegrens van US$1 per dag en het land stond in 

2003 op de zestigste plaats op de basis van de Human Poverty Index van de UNDP.3 Ook op 

het gebied van goed bestuur laat Oeganda nog veel te wensen over. Hoewel Oeganda 

momenteel wel een zekere mate van vrijheid van meningsuiting en godsdienstvrijheid kent, 

worden in het land de mensenrechten nog regelmatig geschonden en is het land nog altijd niet 

gevrijwaard van conflicten. Zo is in het noorden van Oeganda de rebellenbeweging de ‘Lords 

Resistance Army’ nog steeds actief. Op grote schaal ontvoert zij kinderen en jongeren om 

voor hen te vechten of om als seksslavin te dienen. 4  

 

De situatie in Oeganda staat niet op zichzelf. De laatste vijftig jaar worstelen vrijwel alle 

Afrikaanse landen met hun openbaar bestuur. De meeste Afrikaanse landen zijn al sinds het 

einde van de Europese kolonisatie in de jaren ‘60 bezig met het opbouwen van democratie. 

Maar in veel gevallen lukt het niet om deze democratie goed te laten functioneren. In 1989 

waren er nog maar vijf landen in Afrika die konden worden beschouwd als een democratie. 

Vandaag de dag heeft meer dan de helft van de Afrikaanse landen een democratische 

                                                 
1 Makara, S.(2007)  
2 Makara, S. (2007) 
3 UNDP HDR (2003)  
4 www.paxchristi.nl 
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overheid.5 Deze democratische overheden zijn echter vaak fragiel en van korte duur. Talloze 

burgers zien met lede ogen aan hoe onervaren, gekozen regeringen blijven steken in corruptie, 

incompetentie en instabiliteit. Veel Afrikaanse ontwikkelingslanden blijken wel de vorm, 

maar niet de substantie van democratie te hebben overgenomen.6 

1.1 Rol van de internationale gemeenschap 

Sinds de totstandkoming van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens in 1948 

is de internationale bemoeienis met de wijze waarop staten met hun burgers omgaan, sterk 

toegenomen. Regelmatig zien waarnemers er onder auspiciën van de Verenigde Naties (VN) 

op toe dat verkiezingen eerlijk verlopen en de landen die zich schuldig maken aan het 

schenden van mensenrechten, zien zich steeds vaker geconfronteerd met sancties vanuit de 

internationale gemeenschap.7  

 

Ook in Oeganda speelt de internationale gemeenschap al jaren een rol in de bestrijding van 

armoede en de verbetering van bestuur. Op multilateraal niveau steunen het United Nations 

Development Programme (UNDP), de Europese Unie (EU), de Wereldbank, de Afrikaanse 

Ontwikkelingsbank en het Internationaal Monetair Fonds (IMF) het land bij 

armoedebestrijding. Daarnaast kent Oeganda velen bilaterale donoren, waarvan Nederland 

een van de belangrijkste spelers is, en zijn er ook een groot aantal westerse non-

gouvernementele organisaties (NGO’s) in Oeganda actief. Voor 53% van het geld dat de 

Oegandese overheid te besteden heeft is het afhankelijk van westerse donoren.8 Dit geld krijgt 

Oeganda niet voor niks, de internationale gemeenschap heeft een eigen belang bij een 

behoorlijke kwaliteit van recht en bestuur elders. Immers in een mondialiserende wereld 

ondervinden landen sterker de effecten van hetgeen elders gebeurt.9 

 

De Internationale gemeenschap heeft zichzelf hoge ambities gesteld met het oog op 

bevorderen van goed bestuur in Afrika. Maar ondanks dat heeft de praktijk van de afgelopen 

vijftien jaar echter geleerd dat tal van externe interventies gericht op verbetering van het 

bestuur in ontwikkelingslanden niet de beoogde resultaten hebben opgeleverd. Of het nu gaat 

                                                 
5 Ndulo, M. (1999) 
6 Minbuza Handboek (2008) 
7 WRR (2001) 
8 Griffith, P. (2003) 
9 WRR (2001) 
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over vreedzame conflicthantering, corruptiebestrijding, democratiseringsinspanningen of over 

privatiseringsprocessen, het succes kan op zijn best als wisselend worden aangemerkt.10 

 

De discrepantie tussen de hoge ambities van de internationale gemeenschap en de 

complexiteit van fragiele staten speelt een grote rol in de discussie over 

ontwikkelingssamenwerking. Een gebrekkig bestuur zorgt er voor dat de ondersteuning van 

de internationale gemeenschap zijn beperkingen kent. Volgens het Nederlandse Ministerie 

van Buitenlandse Zaken (MinBuZa) is goed bestuur een voorwaarde voor het stimuleren van 

economische groei en democratiseringsprocessen in ontwikkelingslanden.11 Burnside en 

Dollar concludeerden dat financiële hulp alleen een positieve invloed heeft op economische 

groei in ontwikkelingslanden wanneer deze landen een goed bestuur kennen.12 Ook de VN 

geeft aan dat niks de realisatie van Afrika’s potentiële groei meer in de weg staat dan het 

gebrek aan goed bestuur.13 Door gebrekkig bestuur lijkt nu een groot deel van het 

ontwikkelingsgeld aan de strijkstok te blijven hangen of te verdwijnen in de handen van 

corrupte bestuurders.  

1.2 Good governance 

Het concept good governance, of goed bestuur, heeft vanaf 1990 veel aandacht gekregen in 

het debat over ontwikkelingssamenwerking. Zowel bilaterale als multilaterale donoren hebben 

hun hulp er de laatste jaren op af gestemd.14 Er zijn veel positieve effecten toegeschreven aan 

de rol van good governance in ontwikkelingshulp. Good governance is een ‘hoera-begrip’ 

geworden wat overal te pas en te onpas gebruikt lijkt te worden. Het wordt gebruikt als 

containerbegrip voor alles was te maken heeft met rechtsstatelijkheid, mensenrechten, 

bestuurlijke kwaliteit en democratisering. Toch moet er voorzichtig met het concept worden 

omgesprongen. Volgens Moore en Robinson (1994) kleven er vijf problemen aan het gebruik 

van good governance in ontwikkelingshulp: een teveel aan definities, verwarrende definities, 

inconsistentie in de implementatie, onbetrouwbaarheid van buitenlandse pressie en een 

onevenwichtige beleidsagenda.15 Ook de kennisbasis van good governance is nog zeer 

beperkt, in dit verband wijst Wohlmuth erop dat er grote moeilijkheden ontstaan bij het 

                                                 
10 Minbuza Handboek (2008) 
11 Minbuza Handboek (2008) 
12 Burnside & Dollar (1997) in WRR-rapport 
13 Ndulo, M. (1999) 
14 Wohlmuth, K. (1997) 
15 Moore en Robinson (1994) in WRR rapport 
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implementeren van good governance. Het is lastig voor donoren om good governance-

projecten operationeel te maken, en nog moeilijker om het effect van deze projecten na afloop 

te meten.16  

1.3 Vraagstelling 

De internationale gemeenschap heeft zichzelf hoge doelen gesteld met het oog op verbeteren 

van bestuur in Afrika. Maar volgens de internationale organisaties zorgt de complexiteit van 

de situatie in veel Afrikaanse landen er voor dat deze doelen moeilijk worden bereikt. De 

organisaties vanuit de internationale gemeenschap wijten het mislukken van good governance 

projecten vaak aan de situatie in het land waarin zij werken. Cultuur, conflict, corruptie en 

‘fragiliteit van staten’ zijn termen die veel worden gebruikt als een excuus voor het falen van 

ontwikkelingsprojecten op het gebied good governance. Maar de vraag is of het wel echt deze 

zaken zijn die er voor zorgen dat het stimuleren van good governance, door internationale 

organisaties, in veel landen niet van de grond komt. Wat zijn de verklarende factoren voor het 

gat tussen ambitie en realiteit? Ligt dit alleen aan de complexiteit van de niet westerse landen 

of zijn de westerse organisaties zelf ook verantwoordelijk voor hun disfunctioneren? 

 

Het doel van deze scriptie is mogelijke verklaringen te geven voor de discrepantie tussen 

ambitie en realiteit. In deze scriptie wordt daarom inzichtelijk gemaakt welke kenmerken van 

de westerse organisaties, de Afrikaanse cultuur en het Grote Merengebied als regio, van 

invloed kunnen zijn op het werk van internationale gemeenschap ten aanzien van het 

stimuleren van good governance. In dit onderzoek breng ik in kaart wat er wordt verstaan 

onder good governance en welke rol is weggelegd voor de internationale gemeenschap 

wanneer het gaat om het stimuleren ervan. In het bijzonder besteed ik in deze scriptie 

aandacht aan de internationale organisaties: het UNDP en de Wereldbank, en de manier 

waarop zij good governance in het Grote Merengebied van Afrika proberen te stimuleren. Het 

gehele onderzoek beantwoordt de volgende centrale vraagstelling: 

 

Wat zijn de mogelijkheden en beperkingen van organisaties vanuit de internationale 

gemeenschap, in het bijzonder het UNDP en de Wereldbank, bij het stimuleren van good 

governance in het Grote Merengebied in Afrika? 

 

                                                 
16 Wohlmuth, K. (1997) 
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Om tot beantwoording van deze hoofdvraag te komen heb ik allereerst onderzocht welke 

veronderstellingen er in de internationale gemeenschap bestaan over good governance. Door 

iedere organisatie wordt een andere veronderstelling en definitie gebruikt. In het tweede 

hoofdstuk zal ik laten zien dat er drie hoofdbenaderingen kunnen worden onderscheiden 

waarbinnen het beleidsdebat over good governance plaatsvindt. Tevens heb ik om helder te 

krijgen welke definities er in de praktijk worden gebruikt, de respondenten om een eigen 

definitie van good governance gevraagd. Deze verschillende definities heb ik vergeleken met 

de thema’s van Collingwood. Collingwood heeft in 2002 een index gemaakt waarbinnen 

vrijwel alle definities van good governance een plaats krijgen.  

 

In hoofdstuk 3 beschrijf ik Afrika’s Grote Merengebied, ik doe dit door de recente 

geschiedenis van het gebied te beschrijven en daarbij aan te geven wat voor rol de 

internationale gemeenschap tot nu toe in de regio heeft gespeeld. Ik ga hierbij in op de 

onafhankelijkheidsgolf in de jaren ’60, de economische crisis van de jaren ’70 en de 

hervormings- en democratiseringsprocessen die daar in de jaren ’80 en ’90 het gevolg van 

waren.  

 

Daarna breng ik in hoofdstuk 4 het huidige ontwikkelingsveld in kaart. Ik ga in op de 

verschillende hulpkanalen en besteed daarbij in het bijzonder aandacht aan de twee grootste 

organisaties vanuit het multilaterale kanaal: het UNDP en de Wereldbank. Ik bespreek in dit 

hoofdstuk ook de instrumenten die de internationale gemeenschap gebruikt om good 

governance te stimuleren. Dit doe ik door gebruik te maken van de instrumentenindex van 

Hoebink en aan de hand daarvan laat ik zien welke instrumenten de internationale 

gemeenschap ter beschikking heeft. 

 

In hoofdstuk 5 beschrijf ik het werk van het UNDP en de Wereldbank in de praktijk. Aan de 

hand van interviews beschrijf ik wat voor instrumenten er daadwerkelijk worden ingezet in 

het veld. Daarnaast beschrijf ik de reputatie die de organisaties in het veld hebben, ook dit doe 

ik aan de hand van informatie van respondenten.  

 

In hoofdstuk 6 ga ik verder in op het werk van de multilaterale organisaties door de 

organisatiekenmerken te bespreken die van invloed zijn op van het werk van de organisaties. 

Het gaat hierbij om organisatiekenmerken die belemmerend zouden kunnen zijn en derhalve 
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een verklaring wellicht een verklaring kunnen bieden voor de discrepantie tussen de hoge 

ambitie van de internationale gemeenschap en de realiteit in het veld. 

 

In hoofdstuk 7 staan de conflicten in het Grote Merengebied van Afrika centraal. Dit 

hoofdstuk is van belang om de beperkingen die in hoofdstuk 8 worden beschreven beter te 

kunnen plaatsen. In hoofdstuk 8 beschrijf ik welke regionale en culturele kenmerken er van 

invloed kunnen zijn op good governance in Afrika’s Grote Merengebied. Ik zet in dit 

hoofdstuk uiteen welke factoren het stimuleren van good governance in het gebied kunnen 

bemoeilijken. Ten slotte zal ik, aan de hand van alle informatie, in hoofdstuk 9 conclusies 

trekken en aanbevelingen doen op het gebied van stimulering van good governance in 

Centraal Afrika. Om zo ook de mogelijkheden in kaart te brengen. 

 

Om tot een zo volledige mogelijke beantwoording van de centrale vraagstelling te komen, 

worden de volgende deelvragen behandeld: 

 

- Welke veronderstellingen over good governance heeft de internationale gemeenschap?; 

 

- Welke instrumenten hebben, en gebruiken, de multilaterale organisaties, in het bijzonder het 

UNDP en de Wereldbank, om good governance te stimuleren? En zijn zij hierin succesvol?; 

 

 - Welke organisatiekenmerken van multilaterale organisaties spelen een rol bij het werk van 

de organisaties op gebied van good governance? Zijn zij een verklaring voor succes of 

falen?; 

 

- Wat zijn de regionale en culturele kenmerken waar men in het Grote Merengebied mee te 

maken heeft op het terrein van good governance? Zijn zij een verklaring voor succes of 

falen?; 

 

- Welke aanbevelingen kunnen er gedaan worden op het gebied van stimuleren van good 

governance in het Grote Merengebied? 
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1.4 Afbakening van het onderzoek 

1.4.1 De keuze voor organisaties 

In het onderzoek staat de rol van de internationale gemeenschap bij het stimuleren van good 

governance centraal. De internationale gemeenschap bestaat uit veel verschillende facetten. Er 

zijn veel organisaties actief op het terrein van ontwikkelingssamenwerking en good 

governance. Grofweg kunnen er drie niveaus van ontwikkelingsorganisaties worden 

onderscheiden: de bilaterale organisaties, de multilaterale organisaties en de non-

gouvernementele organisaties. In dit onderzoek heb ik er voor gekozen mij te focussen op de 

multilaterale (of supranationale) organisaties. Op het terrein van ontwikkelingssamenwerking 

zijn een aantal multilaterale organisaties actief in Centraal Afrika. De voornaamste zijn: de 

Wereldbank (en het IMF), het UNDP, de EU, de Afrikaanse Unie (AU) en de Afrikaanse 

Ontwikkelingsbank. Voor deze scriptie heb ik ervoor gekozen mij in het bijzonder te richten 

op het UNDP en de Wereldbank. Beide organisaties maken deel uit van de VN-familie, het 

UNDP is de ontwikkelingsorganisatie van de VN en de Wereldbank is een gespecialiseerde 

organisatie van de VN. Hoewel ze formeel tot dezelfde familie behoren, werken de 

organisaties wel vanuit een andere visie en met een ander good governance-beleid.  

 

Ik heb voor deze organisaties gekozen omdat het de grootste organisaties zijn die werkzaam 

zijn op dit terrein, en omdat het UNDP en de Wereldbank bovendien een grote stempel 

drukken op vrijwel ieder aspect van de wereldwijde ontwikkelingshulp. Door hun financiële 

middelen zijn de organisaties belangrijk voor financiële en technische ondersteuning van 

landen, maar ook zijn ze toonaangevend op het gebied van onderzoek en beleidsbepaling. De 

Wereldbank en het UNDP lijken in grote mate in staat om de globale ontwikkelingsagenda te 

bepalen. Niet alleen het tot stand komen van de Millenniumdoelstellingen, maar ook het 

uitbrengen van verschillende rapporten en onderzoeken hebben er voor gezorgd dat men niet 

om deze VN organisaties heen kan wanneer er wordt gesproken, of geschreven, over welk 

ontwikkelingssamenwerkingonderwerp dan ook. 

 

Volgens Wilson (2005) lukt het UNDP vooral om de agenda te beïnvloeden doordat het 

auteur is van het Human Development Report (HDR) dat jaarlijks verschijnt. Sinds 1990 

wordt dit rapport uitgegeven en wereldwijd gebruikt als richtlijn. De rapporten worden door 

studenten, beleidsmakers en uitvoerders gelezen en zijn een voorbode voor trends in 
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donoruitgaven.17 De Wereldbank staat vooral bekend om zijn kritische onderzoeksrapporten 

en internationale rankings op het gebied van macro-economische onderwerpen als corruptie. 

De afgelopen jaren spelen het UNDP en de Wereldbank een grote rol in iedere discussie 

rondom ontwikkelingssamenwerking. Ook in de literatuur over good governance kom je het 

UNDP en de Wereldbank vaak tegen. Beide organisaties voeren hierop een ander beleid, waar 

de Wereldbank zich vooral bekommert om de economische aspecten van goed bestuur, kiest 

het UNDP een veel bredere aanpak door zich ook te richten op zaken als mensenrechten en 

civil society (het zogenoemde maatschappelijk middenveld). Juist deze verschillende 

benaderingen maakte het interessant om deze twee organisaties in het bijzonder tegen het licht 

te houden en inzichtelijk te maken wat ze precies doen en tegen welke problemen ze daarbij 

aanlopen. 

1.4.2 Keuze voor interviews 

In het benaderen van respondenten heb ik mij niet beperkt tot de twee bovengenoemde 

organisaties. Om de hele sector in beeld te brengen heb ik ook met mensen van andere 

organisaties, die van belang zijn op het gebied van good governance, gesproken. Ik heb naast 

medewerkers van het UNDP en de Wereldbank ook gesproken met mensen van andere 

multilaterale organisaties (een delegatie van de Europese Commissie en de Afrikaanse 

Ontwikkelingsbank), bilaterale organisaties (de Nederlandse ambassade, MinBuZA en 

USAID), verschillende internationale NGO’s (zoals Human Right Watch en Oxfam) en lokale 

NGO’s  (zoals Acode, de Uganda Joint Cristian Council en Foundation for Human Rights 

Initiative). De verschillende interviews hebben mij geholpen het veld inzichtelijk te maken, 

een beeld te krijgen van wat er onder good governance kan worden verstaan en welke 

instrumenten er zoal worden ingezet. Daarnaast waren het juist de respondenten van andere 

organisaties dan het UNDP en de Wereldbank zelf, die het meest wisten te vertellen over het 

werk van deze organisaties en de reputatie die zij hebben in Afrikaanse landen.  

 

Omdat vrijwel alle respondenten er op stonden niet letterlijk aangehaald te worden heb ik er 

voor gekozen om bij mijn quotes geen bron te vermelden. De respondenten waren vaak bang 

dat een quote hen de baan zou kunnen kosten, en zeker de respondenten in Afrikaanse landen 

wilden daarom geen verwijzingen naar hun naam of organisatie. Omwille van de 

respondenten zijn er geen directe verwijzingen naar de bron. Maar iedere quote is, tenzij 

                                                 
17 Wilson, Z. (2005) 
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anders vermeld, afkomstig van een van de respondenten die in de bronnenlijst bij interviews 

staan vermeld.  

1.4.3 Keuze voor gebied 

In deze scriptie richt ik me op het stimuleren van good governance in het Grote Merengebied 

van Afrika. Afrika’s Grote Merengebied ligt in Oost Afrika betreft de volgende landen: 

Burundi, Kenia, Rwanda, Tanzania, Oeganda en de Democratische Republiek Congo. Al deze 

landen worden omringd door drie meren: Lake Kivu, Lake Tanganyika en Lake Victoria. De 

grenzen van het Grote Merengebied worden betwist: er zijn bronnen die de Democratische 

Republiek Congo niet bij het Grote Merengebied betrekken. In deze scriptie doe ik dat wel, 

omdat de Democratische Republiek Congo een grote rol speelt (in de conflicten) in dit gebied. 

 
Het Grote Merengebied is een interessant onderzoeksgebied omdat het hier om een aantal 

Oost-Afrikaanse landen gaat met een vergelijkbare historie en problematiek. De landen 

hebben allen een heel eigen karakter en een eigen manier van governance, maar toch zijn er 

bepaalde issues aan te wijzen die voor allen landen belangrijk zijn wanneer het gaat om het 

stimuleren van good governance. In deze scriptie richt ik me op die zaken die generaliseerbaar 

zijn voor het gehele gebied. Een belangrijk deel van het onderzoek voor deze scriptie heeft 

plaats gevonden in de Afrikaanse buurlanden Rwanda en Oeganda. Het onderzoek richt zich 

op het hele Grote Merengebied. Maar omdat dit gebied te groot was om in zijn geheel te 

bezoeken, in het kader van mijn scriptie en het tijdsbestek dat daarmee gepaard gaat, heb ik er 

voor gekozen alleen Rwanda en Oeganda te bezoeken. Rwanda en Oeganda zijn een goede 

afspiegeling van het hele gebied omdat beide landen net als hun buren te maken hebben met 

een pas verworven democratie en een geschiedenis van onstabiel bestuur. De internationale 

gemeenschap heeft zich de afgelopen jaren fors ingespannen om de bestuurlijke situatie in 

beide landen te verbeteren. In Rwanda en Oeganda spitste mijn onderzoek zich toe op de 

vraag wat er nu werkelijk gebeurde om good governance te stimuleren, en in hoeverre 

organisaties daar tegen beperkingen aanlopen die generaliseerbaar zijn voor alle landen in de 

regio. 
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1.4.4 Keuze voor concepten 

Voor deze scriptie vond ik het interessant om te onderzoeken of internationale organisaties als 

het UNDP er in slagen om good governance te stimuleren in het Grote Merengebied. En 

daarnaast vroeg ik me af wat het dan is dat het succes of falen bepaald. In deze scriptie heb ik 

er voor gekozen om verklaringen te zoeken voor het succes, dan wel falen van 

ontwikkelingsorganisaties bij het stimuleren van good governance. Aan de hand van literatuur 

en interviews kwamen er verschillende factoren naar boven die een verklaring zouden kunnen 

zijn voor het resultaat wat er wordt geboekt op het gebied van good governance. Grofweg zijn 

de mogelijke verklaringen volgens mij in te delen in drie categorieën: organisatiekenmerken, 

regionale kenmerken en culturele kenmerken.  
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2 Good Governance 

Ondanks de grote hoeveelheid mineralen, olie, water, land en mankracht is Afrika het minst 

ontwikkelde continent ter wereld. Nog steeds leven 240 miljoen Afrikanen van minder dan 

een dollar per dag en zonder veilig drinkwater. Het lukt Afrika niet om zijn enorme rijkdom 

om te zetten in voordelen voor de bevolking.18 Dat veel landen in Afrika te maken hebben met 

een onstabiel bestuur wordt door westerse organisaties vaak gezien als een van de 

belangrijkste oorzaken van armoede in Afrika.  

 

Het verbeteren van het bestuur in Afrikaanse landen krijgt dan ook steeds meer aandacht in 

het ontwikkelingsbeleid. Good governance is in de afgelopen tien jaar verworden tot een 

‘hoera-begrip’ in de beleidsdiscussie over ontwikkelingssamenwerking. Volgens het 

Nederlandse Ministerie is goed bestuur de oplossing om gewelddadige conflicten te 

voorkomen, de rechtsstaat te handhaven, de mensenrechten te beschermen en 

democratiseringsprocessen in het spoor te houden. Alsof dat nog niet genoeg eer is, wordt 

goed bestuur daarnaast door velen beschouwd als een voorwaarde voor het stimuleren van 

economische groei en voor het bewerkstellen van een rechtvaardige verdeling van die groei.19  

 

Naast de groep die good governance beschrijft als een noodzakelijke voorwaarde voor 

ontwikkeling, zijn er ook mensen die good governance op zichzelf beschouwen als intrinsiek 

aspect van ontwikkeling. De Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid (WRR) wijst er 

in dit verband op dat de componenten van goed bestuur, zoals rechtsstatelijkheid, 

mensenrechten, bestuurlijke kwaliteit en democratisering, ook kunnen worden beschouwd als 

belangrijke waarden in zichzelf, die het als zodanig verdienen te worden bevorderd.20 

 

De laatste tien jaar gaat de discussie in de ontwikkelingssector steeds vaak over good 

governance, over corruptie, over dictatuur. Maar op de vraag wat good governance nou 

precies is, hoe het gestimuleerd kan worden en wat de rol daarbij is van de geldschieters, 

hebben de donoren geen duidelijk antwoord.21  

 

                                                 
18 Ndulo, M. (1999) 
19 Minbuza (2008) 
20 WRR (2001) 
21 Easterly, W. (2006) 
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2.1 Drie benaderingen 

Good governance kreeg in de beleidspraktijk veel aandacht toen in 1998 het rapport 

‘Assessing Aid: What Works, What doesn’t, and Why’ van de Wereldbank verscheen. Dollar 

en Kraay spraken in dit rapport over good governance vanuit een economische benadering. 

Good governance wordt in dit rapport vooral gezien als financieel publiek management. Goed 

bestuur moet leiden tot economische groei, deze groei zal volgens Dollar en Kraay de 

inkomens van armen rechtstreeks verhogen.22 De grote nadruk op macro-instituties en vrijere 

wereldhandel is kenmerkend voor het beleid dat de Wereldbank de laatste jaren heeft ingezet. 

Het UNDP heeft daarentegen al vanaf de jaren ‘90 voor een andere aanpak gekozen. Daarbij 

ligt de nadruk veel meer op mensenrechten en democratie.23  

 

Volgens Hoebink zijn er drie benaderingen aan te wijzen waarbinnen het internationale debat 

over de definitie van good governance zich de laatste jaren heeft afgespeeld. Hij onderscheidt: 

de technocratische benadering, de mensenrechten- en democratie benadering en de benadering 

van goed bestuur als middel voor armoedebestrijding.24 De eerste benadering bekijkt goed 

bestuur vanuit een technisch oogpunt. In dit geval wordt het concept governance direct 

afgeleid van het gebruik ervan in het bedrijfsleven. Het veronderstelt een efficiënt 

management van de overheid. Issues omvatten publieke verantwoording, transparantheid in 

overheidsprocedures, het handhaven van de wet en het managen van de publieke sector. Deze 

kijk op governance zag men vroeger sterk terug in het beleid van de Wereldbank, en speelt 

nog steeds een rol in het beleid van de Wereldbank.25 

 

Eind jaren ‘90 veranderde het beleid van de Wereldbank enigszins nadat de ervaring leerde 

dat een receptuur van gezond economisch beleid op zichzelf niet de gewenste ontwikkeling 

met zich meebracht. De Wereldbank stelt nu dat financiële hulp van buiten alleen effectieve 

aanwending kan krijgen als betrokken regeringen zich zelf verantwoordelijk voelen voor het 

verminderen van armoede in het land.26 De officiële definitie van de Wereldbank over good 

governance is de volgende:  

‘The use of power by the Government i.e. the President, his Ministers, the Legislature, the 

Security Agencies etc and how the public service operates: 

                                                 
22 Hermes & Lensink (2004) 
23 WRR (2001) 
24 Hoebink (2001) 
25 Adejumbi, S. (2003) 
26 WRR (2001) 
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 a. to promote democracy, accountability and transparency; b. to formulate and implement 

good policies; c. at effectively and efficiently manage the human and financial resources in 

order to achieve sustainable national development. To achieve economic prosperity and to 

alleviate poverty’.27 

 

Deze houding van de Wereldbank komt overeen met de laatste benadering van Hoebink. Deze 

benadering bekijkt good governance als middel voor armoedebestrijding en legt de nadruk op 

staatsorganen die voor armoedebestrijding het meest belangrijk zijn. Volgens Hoebink is er 

nog een derde benadering aan te wijzen; de mensenrechten- en democratie benadering die 

good governance veel meer benadert vanuit een holistisch oogpunt. Hier ligt de nadruk op de 

staat en zijn instituties. Governance wordt in deze benadering gezien als het bestuderen van 

een staat en gemeenschap om tot de realisatie van collectieve doelen te komen. Deze derde 

benadering benadrukt de dynamische, en vaak problematische, relatie tussen staat, civil 

society en de private sector. Deze kijk op governance zien we bijvoorbeeld bij het UNDP.28 

De officiële definitie van UNDP met betrekking tot good governance: ‘Governance is the 

exercise of political, economic and administrative authority in the Management of a 

Country’s affairs at all levels’. 

 

In deze definitie wordt goed bestuur gezien als iets dat verder gaat dan de staat. Het omvat 

ook de private sector en de civil society als criteria voor ontwikkeling.29 De UN vindt dat 

democratische, transparante en accountable governance in alle sectoren van de gemeenschap 

een voorwaarde is voor de realisatie van sociale, menselijke duurzame ontwikkeling.30 Een 

zelfde soort benadering zien we, waarschijnlijk niet geheel toevallig, terug in de definities die 

Afrikaanse landen zelf gebruiken wanneer het gaat over good governance. De definitie van de 

Rwandese overheid lijkt veel op de definitie van het UNDP: 

‘The exercise of political, economic and administrative authority to manage the nation’s 

affairs and the complex mechanisms, processes, relationships and institutions as well as 

leadership behaviour through which citizens’groups articulate their interest, exercise their 

rights and obligations and mediate their differences’.31  

                                                 
27 Musa, M.A. (2005) 
28 Adejumbi, S. (2003) 
29 Musa, M.A. (2005) 
30 Ndolo, M. (1999) 
31 www.minaloc.gov.rw 



 20 

2.2 Definitie 

Zoals uit bovenstaande duidelijk wordt is de definitie van good governance omstreden en 

worden er verschillende benaderingen gebruikt. Voor de respondenten is het dan ook moeilijk 

om een eenduidige definitie van goed bestuur te geven. Een van de respondenten noemt goed 

bestuur een ‘vervuild containerbegrip’. Een ander vindt dat de term moet worden 

aangescherpt omdat het begrip good governance ‘op dit moment de hele wereld dekt’. Vrijwel 

alle respondenten zijn het er over eens dat ‘het onduidelijk is waar goed bestuur begint en 

eindigt’. Toch zijn de meeste donoren het er volgens Collingwood ( 2002) inmiddels over 

eens dat een definitie van goed bestuur het merendeel, zo niet alle van de volgende thema's 

moet bevatten: 1) Publieke verantwoording en transparantie van bestuur, 2) Respect voor en 

versterking van de rechtsstaat, inclusief anti-corruptiemaatregelen, 3) Democratisering, 4) 

Decentralisatie en hervorming van lokaal bestuur, 5) Verhoogde participatie van het 

maatschappelijk middenveld in ontwikkelingsprocessen, 6) Respect voor mensenrechten en 

het milieu.32 

 

Hoewel de definities in de interviews erg uiteenliepen, zien we ook in de interviews de 

thema’s van Collingwood steeds terug komen. Om een duidelijk beeld te krijgen van wat er in 

de internationale gemeenschap wordt verstaan onder good governance zullen in de volgende 

paragrafen de thema’s van Collingwood besproken worden aan de hand van informatie uit de 

literatuur en de interviews. 

2.2.1 Publieke verantwoording en transparantie van bestuur 

Veel respondenten noemen transparantie als een van de belangrijkste kenmerken van good 

governance. De definitie die respondenten geven, wanneer hen wordt gevraagd naar goed 

bestuur, omvat vrijwel altijd een aantal elementen uit dit eerste thema van Collingwood. Een 

van de respondenten zei hierover: ‘de communicatie met de bevolking moet goed zijn, zij moet 

feedback kunnen geven’. En andere terugkerende terminologie is de volgende: ‘checks and 

balances, aanspreekbare overheid, legitimiteit, openheid’. 

                                                 
32 Collingwood in Buscher (2004) 
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2.2.2 Respect voor, en versterking van de rechtsstaat 

Ook versterking van de rechtsstaat maakt volgens veel respondenten onderdeel uit van goed 

bestuur. Zeker in Afrikaanse landen speelt capaciteitsopbouw en anti-corruptie een 

prominente rol in het good governance-beleid. ‘Goed bestuur is de manier waarop de 

overheid haar macht verkrijgt en gebruikt’. En volgens de meeste respondenten moet 

corruptie dan ook fel bestreden worden. Toch is ook corruptie een issue dat door sommige 

respondenten in Afrika gerelativeerd wordt: ‘Je kunt het niet uitbannen, en eigenlijk moet je 

er ook niet te moeilijk over doen. Als het resultaat er echt veel beter van wordt, vind ik dat je 

het patronale systeem best kunt toestaan’. Bovendien houd je, volgens een andere respondent, 

altijd wel een vorm van corruptie over, zelfs in Nederland heb je corruptie. ‘Ik geef graag het 

voorbeeld van een school die geschilderd moet worden. In Nederland heb je daar een hele 

aanbestedingsprocedure voor, maar als een schilder tegen de directeur van de school zegt: ik 

zag dat uw huis ook nog geschilderd moet worden, maken we er een leuk prijsje van?, dan 

komt niemand erachter. Is dat corruptie?’. 

2.2.3 Democratisering 

Veel respondenten geven aan dat er een zekere mate van democratie nodig is voor goed 

bestuur. De meeste respondenten zien een meerdere partijen systeem als het ideaal en pleiten 

voor free and fair elections. In formele zin biedt het systeem van democratisch bestuur 

volgens het UNDP, in ontwikkelingslanden, een helder kader voor politieke besluitvorming 

en uitvoering. Dat kader behelst het systematisch inbouwen van institutionele checks and 

balances, zoals de hantering van een meerpartijenstelsel, periodieke vrije en eerlijke 

verkiezingen, scheiding van machten, eerbiediging van mensenrechten, toezichtmechanismen 

om corruptie tegen te gaan, vrije media et cetera.33 Toch denken niet alle respondenten er zo 

over. Een Afrikaanse respondent zei hier over: ‘development and democracy don’t come 

together’. En ook twee van de Nederlandse respondenten nuanceerde het belang van 

democratie:‘Goed bestuur is niet per definitie democratie, er zijn verschillende manieren om 

als overheid verantwoording af te leggen, zelfbewust te zijn en rekening te houden met de hele 

bevolking. Ik vind democratische verkiezingen niet per definitie nodig om goed te besturen. 

Ook zonder verkiezingen kan er een transparant systeem bestaan’ en ‘De wereld is niet een 

                                                 
33 UNDP HDR (2002) 
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groot Nederland, daar moet je niet naïef in zijn. Een multi party system invoeren is belangrijk 

voor het draagvlak in Nederland, maar in feite is het trekken aan een dood paard’. 

2.2.4 Decentralisatie en hervormingen 

Bij decentralisatie van overheidstaken naar lagere overheden gaat het om herverdeling van 

macht. Decentralisatieprocessen worden veelal gerechtvaardigd vanuit de veronderstelling dat 

door bestuur dichter bij de mens te brengen, de voorkeuren van burgers beter gereflecteerd 

worden in de besluitvorming door lokale vertegenwoordigers. Essentieel daarbij is de 

bereidwilligheid van decentrale overheid om macht over te dragen aan lagere overheden. Ook 

bij decentralisatie blijft echter het risico bestaan dat lokale overheden worden gedomineerd of 

zelfs misbruikt door lokale elites en belangengroepen.34 Volgens de meeste respondenten is 

decentralisatie een belangrijk onderdeel van goed bestuur. Maar uiteindelijk gaat het er 

vooral om dat een overheid ‘ effectief en efficiënt’ is. Hervormingen zijn in veel landen nodig 

om good governance te realiseren, maar moet volgens respondenten niet overdreven worden. 

‘Hervormingen kunnen ook gevaarlijk zijn omdat ze weinig stabiliteit bieden. Er is 

uiteindelijk een lange termijn visie nodig waarbij niet constant hervormd wordt’. 

2.2.5 Participatie van maatschappelijk middenveld 

In vrijwel iedere conversatie over ontwikkelingsbeleid komt de term ‘civil society’ om de 

hoek kijken. Ook in de interviews pleitten vrijwel alle respondenten voor een sterke civil 

society, of anders gezegd het sterker maken van het maatschappelijk middenveld. Onduidelijk 

is vaak wat men precies bedoelt met een civil society. Een civil society kan meerdere dingen 

betekenen.35 Maar vanuit het oogpunt van good governance wordt een civil society vooral 

gezien als een instrument om druk zetten op een regering om beter te besturen. Een 

respondent zei hierover: ‘Maak de civil society sterker aangezien die checks and balances 

voor de overheid kunnen vormen’.  

2.2.6 Respect voor mensenrechten 

Het merendeel van de respondenten noemt respect voor mensenrechten als een onderdeel van 

goed bestuur. Voor enkele respondenten, met name de mensenrechtenactivisten, is het zelfs 

                                                 
34 Minbuza Handboek (2008) 
35 Edwards, M (2005) 
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het belangrijkste element van goed bestuur. Vaak genoemd hierbij worden termen als 

persvrijheid, vrijheid van meningsuiting, recht op oppositievoering, scheiding der machten en 

homorechten. Een aantal respondenten spreekt van een mensenrechten vriendelijk framework, 

‘een minimaal niveau van gezondheidszorg, onderwijs en veiligheid die de kwaliteit van leven 

garandeert’. Een van hen vatte dit samen met: ‘the pursuit of happiness’. Toch is er ook een 

respondent het hier niet helemaal mee eens; Nee, ik vind dat goed bestuur wel een spin off 

heeft naar betere mensenrechten, maar het maakt geen onderdeel uit van goed bestuur.  

2.3 Conclusie 

Uit dit hoofdstuk is duidelijk geworden dat er in de internationale gemeenschap verschillende 

veronderstellingen aanwezig zijn over good governance. Er zijn drie verschillende 

hoofdbenaderingen aan te wijzen, de technocratische benadering, de mensenrechten- en 

democratiebenadering en de benadering van goed bestuur als middel voor armoedebestrijding. 

In de rest van deze scriptie zullen vooral de eerste twee benaderingen terugkomen omdat zij 

de basis vormen van het beleid van de organisaties die ik voor deze scriptie in het bijzonder 

heb onderzocht. De mensenrechtenbenadering is een belangrijke pijler voor het werk van het 

UNDP en de technocratische benadering ligt aan de basis van het werk van de Wereldbank. 

 

Ook over de definitie ‘good governance’ bestaat onduidelijkheid. Iedere respondent heeft er 

zijn eigen kijk op. Maar ondanks de verschillende meningen is in dit hoofdstuk naar voren 

gekomen dat al deze definities wel zijn in te passen in minstens een van de thema’s zoals 

Collingwood die heeft omschreven. Deze thema’s vormden dan ook het uitgangspunt voor het 

verdere onderzoek, wanneer in deze scriptie in zijn algemeenheid over ‘good governance’ 

wordt gesproken verwijst dat terug naar alle thema’s uit de definitie van Collingwood.   
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3 Het Groten Merengebied 

Het Grote Merengebied in Oost-Afrika beslaat in ieder geval de landen Rwanda, Burundi en 

Oeganda en delen van de Democratische Republiek Congo, Tanzania en Kenia. Het Grote 

Merengebied heeft de laatste jaren meerdere malen in de aandacht gestaan, en zelden met 

positieve berichten. Zo is Kenia de afgelopen maanden veel in het nieuws geweest nadat er in 

december 2007 hevige rellen uitbraken. President Kibaki werd, na omstreden verkiezingen, 

herkozen en beschuldigd van verkiezingsfraude. Er vielen honderden slachtoffers en 

aanhangers van presidentskandidaten beschuldigen elkaar van etnische zuiveringen. Inmiddels 

is er na weken van onderhandelen een akkoord bereikt waarbij er een coalitieregering is 

gevormd die een eind moet maken aan de politieke crisis waarin het land verkeert sinds de 

presidentsverkiezingen.36 Met dit geweld is Kenia helaas geen uitzondering in de regio.  

 

De Landen in het Grote Merengebied kennen allemaal een geschiedenis van nationale 

conflicten en gewelddadige en corrupte bestuurders. Het gebied staat dan ook al jaren hoog op 

de prioriteitenlijst van ontwikkelingssamenwerking, met veel aandacht voor wederopbouw en 

goed bestuur. De verschillende landen hebben allen een eigen karakter, maar op gebied van 

good governance een vergelijkbare problematiek.  

 

37 
 
 

In dit hoofdstuk beschrijf ik Afrika aan de hand van zijn postkoloniale geschiedenis. De 

periode vanaf de jaren ‘60 is belangrijk voor de rest van deze scriptie omdat het inzicht geeft 

                                                 
36 www.nrc.nl 
37 Google Earth 
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in de huidige issues die er in het Grote Merengebied spelen. Bovendien geeft het inzicht in de 

rol die de internationale gemeenschap heeft gespeeld en welk belang zij in het verleden heeft 

toegekend aan good governance in deze regio.  

3.1 Onafhankelijkheid 

De meeste Afrikaanse landen werden in de jaren ’60 van de vorige eeuw onafhankelijk, na 

eeuwen van kolonisatie door Europa. In de jaren die volgden zouden de Afrikaanse landen 

periodes van ups en downs kennen. De periode direct na de onafhankelijkheid verliep, mede 

dankzij internationale steun, soepel en vreedzaam. De Afrikaanse landen waren economisch 

succesvol in die tijd. Dit kwam onder andere doordat veel Europese landen na de Tweede 

Wereldoorlog producten uit Afrika waren gaan importeren omdat hun eigen productie destijds 

op zijn kop stond. In de eerste jaren na de onafhankelijkheid bleven Europese landen deze 

import aanhouden, deels uit gewoonte en deels uit schaamte over de kolonisatieperiode.  

Datzelfde schuldgevoel was een van de redenen dat zoveel westerse landen in die tijd donor 

werden.38 De andere reden was de Koude Oorlog, de angst dat het communisme ook naar de 

arme Afrikaanse landen zou over slaan zorgde er voor dat de donorsupport nog meer omhoog 

geschroefd werd. De onafhankelijke Afrikaanse landen bevonden zich dus in de ideale positie, 

hun eigen economie groeide en daarnaast kregen ze ook nog buitenlandse hulp. Deze 

overzeese hulp werd in verschillende vormen verstrekt, donors brachten in de periode na de 

onafhankelijkheid zowel geld als technische assistentie naar Afrika. Dit laatste is overigens 

later vaak bekritiseerd omdat het contraproductief zou hebben gewerkt voor de Afrikaanse 

burgers.39  

Vanaf de jaren ‘70 keerde het tij, door de wereldwijde oliecrisis verminderde de export van 

Afrikaanse producten drastisch. De olieprijzen stegen waardoor de productie in Afrika 

duurder werd, hierdoor werden de exportprijzen te hoog voor de westerse afzetmarkt. 

Daarnaast had het Westen zelf ook te lijden onder de oliecrisis waardoor de vraag naar 

Afrikaanse producten sowieso afnam. Dit terwijl de olielanden in die tijd veel geld verdienden 

door de verhoogde olieprijzen. Dit oliegeld kwam terecht bij westerse banken die het geld 

graag wilden investeren. Door bezuinigingen in het Westen konden de banken moeilijk 

investeren in de eigen economie, dus zochten ze een andere markt. In die tijd begonnen 

                                                 
38 Van der Veen, R. (2004) 
39 Zafarullah & Huque (2006) 



 26 

banken daarom aan ontwikkelingslanden leningen te vestrekken. Men had de hoop dat de 

economie daar wel weer aan zou trekken en dat de leningen dan met rente zou worden 

terugbetaald. Maar tegen de tijd dat het geld van de leningen was uitgegeven, aan het einde 

van de jaren ’80, kreeg de Afrikaanse economie pas zijn grootste klap. 

De Afrikaanse productie was nog altijd niet op gang gekomen, en met het eind van de Koude 

Oorlog verslechterde de positie van Afrika op de wereldmarkt doordat het voormalige 

Oostblok weer toegang kreeg tot de westerse economie. Producten die voorheen uit Afrika 

werden geïmporteerd konden nu goedkoper vanuit het Oosten worden verkregen. In deze 

jaren werd duidelijk dat de economische en sociale problemen in Afrika te groot waren om 

nog uit de put te kunnen klimmen: de investeringen in Afrika namen af, het aandeel van 

Afrikaanse export op de wereldmarkt kelderde, de industriële en agrarische sectoren waren in 

elkaar gestort, de (nationale en internationale) rente van de leningen was te hoog om terug te 

kunnen betalen en ondertussen bleef de Afrikaanse bevolking groeien met drie procent per 

jaar.40 

3.2 Bemoeienis Internationale gemeenschap  

De Wereldbank en het IMF kwamen eind jaren ‘70 op het Afrikaanse toneel. Zoals gezegd 

begon in de periode rondom de oliecrisis het vestrekken van leningen aan Afrikaanse landen, 

toen dit in de jaren ‘80 helemaal bleek mis te gaan trokken de Wereldbank en het IMF aan de 

bel. Zoals in hoofdstuk 2 duidelijk is geworden heeft de Wereldbank van oudsher een 

economische benadering van good governance. Zij verondersteld dat good governance kan 

leiden tot economische groei en ontwikkeling. Deze benadering kreeg in de jaren ‘80 handen 

en voeten in de vorm van een bestuurlijk macro-economisch hervormingsprogramma. De 

Wereldbank en het IMF zetten destijds, hierbij gesteund door andere donoren, druk op 

Afrikaanse regeringen om tot een hervormingsprogramma over te gaan om aan te kunnen 

sluiten bij de internationale economische omgeving. De hervormingen waren in beginsel 

gericht op macro-economische stabiliteit, het uitgavenpatroon van overheden moest worden 

aangepast en inflatie moest worden tegengegaan. De bereidheid van Afrikaanse overheden om 

mee te werken aan de hervormingen was nihil, maar omdat ze financieel zo afhankelijk waren 

geworden van het Westen hadden ze geen andere keus. Om leningen te blijven ontvangen, 

moesten ze wel hervormen.  
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De eerste hervormingen werden in 1980 geïntroduceerd en halverwege de jaren ‘80 had 

vrijwel ieder Afrikaans land een hervormingsprogramma onder leiding van de Wereldbank en 

het IMF. Dit waren geen gestandaardiseerde programma’s, ze verschilde van land tot land en 

werden tussentijds aangepast. Toch hadden de hervormingsprogramma’s een paar 

overeenkomstige kenmerken: ze waren ontworpen om de rol van de staat te beperken, ze 

moesten marktwerking bevorderen, een deel van de overheidsbedrijven moesten worden 

geprivatiseerd en de prijzen van producten moesten worden vrijgegeven. Kortom: er werd een 

vrije markt economie in Afrika geïntroduceerd.41 In 1989 heeft John Williamson deze relatief 

specifieke set van beleidsprescripties die volgens hem het standaard hervormingspakket 

vormden voor landen die zijn getroffen door economische crisis, de ‘Washington Consensus’ 

genoemd. Hij doelde daarmee op het feit dat deze beleidsprescripties werden bedacht en 

gepromoot door in Washington DC gevestigde instituten zoals de Wereldbank en het IMF. De 

term ‘Washington Consensus’ heeft sindsdien een tweede connotatie gekregen en wordt 

gebruikt, vaak op een negatieve manier, om een bepaald neoliberaal beleid aan te duiden.42 

Over de effecten van de hervormingsprogramma’s zijn de meningen sterk verdeeld. Hoewel 

er in verschillende landen wel een positief effect van de hervormingen is waargenomen, 

bleven Afrikaanse overheden toch teveel geld uitgeven en zette de economische stagnatie 

door. Nog altijd geeft de internationale gemeenschap corruptie en een gebrek aan democratie 

de schuld van het destijds falen van het neoliberaal beleid in veel ontwikkelingslanden. Maar 

volgens de econoom Ha-Joon Chang is het onmogelijk om het economische succes of falen 

van een land te verklaren in termen van haar cultuur. Volgens Chang ligt het probleem eerder 

bij westerse landen die er een veel te simplistische vrije marktideologie op na hielden en een 

verkeerd begrip hadden van hun eigen geschiedenis. De westerse landen zijn de afgelopen 

decennia zelf immers ook niet succesvol geworden door liberalisering, maar juist door 

bescherming van de eigen markt.43 

Rond 1990 ging het zo slecht met de Afrikaanse economie dat ook alle sociale voorzieningen 

er onder gingen lijden. Basisvoorzieningen zoals onderwijs en gezondheidszorg, die in 

meerderheid door de overheid werden geleverd, werden constant bedreigd met faillissement. 
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Door deze situatie werd het noodzakelijk voor de donorgemeenschap, die Afrika zijn tekorten 

financierde, om de leiding te nemen in het introduceren van nieuwe maatregelen.44 

De maatregelen die rond 1990 werden ingevoerd kenden een tweeledig karakter, dit kwam 

door de verschillende donoren die zich er mee bemoeide. Aan de ene kant bestond de 

donorgemeenschap uit donoren die ontwikkelingsprocessen vanuit een heel economische 

benadering bekeken. De Wereldbank is hier zoals gezegd het beste voorbeeld van. Deze 

donoren zetten in op, nog meer, economische bezuinigingen. Aan de andere kant was er ook 

een groep donoren, waarvan het UNDP het duidelijkst aanwezig, die rond die tijd vooral oog 

kregen voor de menselijke kant van ontwikkeling. Het UNDP was van mening dat de 

economische strategieën van de Wereldbank te weinig oog zouden hebben voor onderwijs, 

gezondheidszorg, huisvesting en andere sociale zaken. Bezuinigingen alleen zouden de 

sociale ontwikkeling niet op gang kunnen brengen.  

In 1990 kwam het UNDP daarom met het eerste ‘Human Development Rapport’ (HDR). In 

dit rapport werd de mens centraal gezet. De mensenrechten- of democratiebenadering, 

waarover in het eerste hoofdstuk is gesproken, deed zijn intrede. Economische groei werd niet 

langer beschouwd als doel op zich, maar als instrument om menselijke voorspoed te 

genereren. Er werd abrupt een einde gemaakt aan de ‘economic-only strategieën’.45 Zo kwam 

het dat rond 1990 bezuinigingen in werden gezet die voelbaar zouden zijn in vrijwel iedere 

sector in Afrika, en daarnaast een begin werd gemaakt aan een democratiseringsproces 

waarvan de burgers profijt zouden moeten krijgen. Voor het eerst werd er in Afrika echt 

invulling gegeven aan het begrip good governance. 

3.3 Democratiseringsproces  

In de periode van 1989 tot 1994 werden overal in Afrika democratiseringsprocessen 

ingevoerd. De manier waarop de politieke veranderingen werden doorgevoerd, en de 

weerstand die daar tegen geboden werd, verschilde per land. Maar over het algemeen begon 

het proces in ieder land met het opnemen van verschillende politieke partijen in de wet. Er 

werd een einde gemaakt aan de een-partij structuur die veel Afrikaanse landen voorheen 

kende. Daarnaast werden er maatregelen geïntroduceerd om scheiding van machten te 

bewerkstellen en werden er nieuwe constituties aangenomen waarbij de macht van de 
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president werd beperkt. Als kroon op het werk van de internationale gemeenschap werden er 

in vrijwel ieder land parlementaire- en presidentsverkiezingen georganiseerd. Tijdens het 

democratiseringsproces lukte het om in ieder geval in een derde van de Afrikaanse landen 

over te gaan van een autocratisch bestuur naar een democratisch bestuur.46  

Toch bleek tegen het einde van 1994 dat het slechts in enkele landen was gelukt om 

daadwerkelijk eerlijke en vrije verkiezingen te houden. De meeste landen slaagden er niet in 

aan de internationale standaarden te voldoen. Dit gold overigens voor vrijwel alle terreinen 

van democratie. Weliswaar ontstond er vaak een pluralistische politiek, waarbij er meerdere 

partijen bestonden, de regeringspartij had bijna altijd een grote meerderheid van zetels. De 

democratische overheden, die het van de dictatoriale regimes hadden overgenomen, bleken 

zwak te zijn en in veel gevallen gedroegen ze zich net zo autocratisch en corrupt als hun 

voorgangers. Hetzelfde kan gezegd worden over de Afrikaanse civil society, ook deze werd 

halverwege de jaren ’90 omschreven als erg zwak omdat er van differentiatie tussen staat en 

maatschappelijk middenveld geen sprake was.47 

In enkele Afrikaanse landen bleek het democratiseringsproces zelfs een averechts effect te 

hebben. Democratiseringsprocessen bedreigde in deze Afrikaanse landen de stabiliteit van de 

staat doordat de institutionele structuur veranderde. Veel staten hadden erg te leiden onder de 

doorgevoerde bezuinigingen, onder de ambtenaren vielen de eerste ontslagen en de toch al 

zwakke instituties werden daardoor ontwricht. Daarnaast veranderde de maatschappelijke 

verhoudingen in veel staten door invoering van een democratie. Democratie en pluralisme 

kunnen etnische polarisatie in de hand werken. Dit effect zag je in het begin van de jaren ‘90 

op meerderde plaatsen in de wereld, maar was vooral sterk zichtbaar in Afrika, de Balkan en 

de Caucasus.48 Frerks en de Zeeuw stellen dat een ontwikkelingsproces ingrijpen in 

maatschappelijke verhoudingen behelst. Deze veranderingen raken de verdeling van schaarse 

hulpbronnen en hebben tevens invloed op de bestaande machtsbalans in de samenleving. Dit 

soort veranderingen worden niet zonder slag of stoot geaccepteerd en kan op verzet rekenen 

van diegene die in dit proces moet inleveren.49 Dit gegeven in combinatie met de 

verkrijgbaarheid van lichte wapens (vaak agrarisch gereedschap zoals manchettes), de snelle 
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bevolkingsgroei en de slechte sociaal-economische vooruitzichten, zorgen ervoor dat er in de 

periode vanaf de Koude oorlog veel etnische conflicten weer oplaaiden.50  

In de landen waar democratie wel zijn aansluiting vond resulteerde dit juist wel in 

economische groei, stabiliteit en optimisme. Voor deze landen bracht het proces een kans – a 

window of opportunity - om tot betere uitgangspunten en benaderingen te komen dan die in 

het verleden voorhanden waren en daarmee fundamentele oorzaken van spanning weg te 

nemen.51 Voorbeelden van dit soort landen zijn Ghana, Botswana, Tanzania, Oeganda, maar 

zeker ook Zuid-Afrika waar in 1994 voor het eerst nationale verkiezingen werden gehouden 

waarbij alle rassen mochten stemmen.52 

3.4 Conclusie 

In dit hoofdstuk is duidelijk geworden hoe de Wereldbank en het UNDP in het Grote 

Merengebied op het toneel verschenen. De Afrikaanse crisis eind jaren ’80 gaf de Wereldbank 

groen licht om in Afrikaanse landen liberaliseringprocessen door te voeren. Deze 

hervormingen hadden niet de gewenste effecten, maar zijn wel de start geweest voor meer  

technocratische aandacht voor goed bestuur in Afrikaanse landen. In de jaren ’90 kwam ook 

het UNDP met een good governance beleid voor Afrika. Dit beleid was in tegenstelling tot het 

beleid van de Wereldbank, meer gericht op democratie en mensenrechten. De combinatie van 

beide benaderingen mondde uit in een democratiseringsproces wat van 1989 tot 1994 in alle 

Afrikaanse landen werd geïntroduceerd. De democratiseringsprocessen hebben wisselende 

resultaten gehad. Sommige Afrikaanse landen, zoals Oeganda, zijn er beter van geworden. 

Terwijl het er in andere landen, zoals Rwanda, voor heeft gezorgd dat etnische conflicten 

weer konden oplaaien. In de hoofdstukken 7 en 8 wordt dieper ingegaan op de huidige situatie 

in het Grote Merengebied en specifiek op de conflicten die daar na 1994 zijn ontstaan.  

 

Maar allereerst zal ik in de hoofdstukken 4, 5 en 6 beschrijven hoe het ontwikkelingsveld er 

heden ten dagen uit ziet en welke instrumenten de internationale gemeenschap inzet om good 

governance te stimuleren in niet westerse landen zoals het Grote Merengebied.  
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4 Het werk van de internationale gemeenschap 

Vanaf het begin van de jaren ’90 heeft de internationale gemeenschap oog voor de inrichting 

van het bestuur elders. Zoals is het vorige hoofdstuk is beschreven kreeg dit in het Grote 

Merengebied begin jaren ’90 in eerste instantie vorm door het introduceren van 

democratiseringprocessen. Het brengen van democratie naar Afrika is iets wat de afgelopen 

jaren veel is bediscussieerd. De meningen verschillen erg over het gebruik van westerse 

instrumenten in een niet-westerse context. Is de definitie van good governance omstreden, het 

gebruik van instrumenten is zowaar een nog lastigere discussie. Sinds 1998 heeft het begrip 

‘good governance’ veel aandacht gekregen, in de literatuur, maar zeker ook in het veld. Met 

als gevolg dat de hele internationale donorgemeenschap ineens stond te springen om met 

minstens een van de hierboven genoemde thema’s van Collingwood aan de slag te gaan. 

Iedereen wilde zijn bijdrage leveren aan het stimuleren van good governance in Afrika. Maar 

de beste manier waarop dit concreet vorm te geven is, dat is een vraag waarvan velen donoren 

tot op de dag van vandaag het antwoord schuldig moeten blijven. 

 

De internationale donorgemeenschap is moeilijk aan te wijzen. ‘Internationale gemeenschap’ 

is een ruim begrip. Er zijn vele spelers actief op het gebied van ontwikkelingssamenwerking 

en allen tezamen worden zij vaak aangeduid als de international gemeenschap. De 

internationale gemeenschap op het gebied van ontwikkelingssamenwerking is grofweg op te 

delen in drie groepen organisaties: de multilaterale organisaties, de bilaterale organisaties, en 

de NGO’s. 

 

In de eerste paragraaf van dit hoofdstuk zal ik deze driedeling beschrijven, hierbij zal ik 

ingaan op de manier waarop de hulp per kanaal is vorm gegeven. In deze scriptie zal ik mij 

voornamelijk richten op het multilaterale kanaal en in het bijzonder op de twee grootste 

multilaterale organisaties: het UNDP en de Wereldbank. In de tweede paragraaf beschrijf ik 

daarom wat voor organisaties het UNDP en de Wereldbank zijn. In de derde paragraaf 

beschrijf ik de instrumenten die zij zeggen te gebruiken om good governance te stimuleren. 

Hierbij maak ik gebruik van de instrumentenindex van Hoebink. In de vierde paragraaf 

koppel ik deze instrumenten aan de thema’s van Collingwood zoals die in hoofdstuk 2 zijn 

beschreven.  
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4.1 Drie kanalen van hulp 

4.1.1 Bilateraal kanaal 

In het bilaterale kanaal gaat hulp van het ene land naar het andere, bijvoorbeeld van 

Nederland naar Tanzania. Dit is de hulp die de regering van een Westers land in het kader van 

haar ontwikkelingssamenwerking verstrekt aan een specifiek ontwikkelingsland. Nederland, 

bijvoorbeeld, kent 36 partnerlanden die het steunt. De Nederlandse overheid doet dit door 

middel van initiatieven voor beter bestuur, met aandacht voor mensenrechten en een 

ondernemingsklimaat dat werk en inkomen bevordert. De landen in het Grote Merengebied 

zijn, op de Democratische Republiek Congo na,  allemaal partnerland van Nederland. 

Nederland verstrekt wel substantiële hulp aan de Democratische Republiek Congo, maar 

officieel is het geen partnerland.53 Kritiek op bilaterale hulp is er omdat veel landen hun 

ontwikkelingshulp voor politieke of economische doeleinden gebruiken. Zo geven de rijke 

landen doorgaans meer geld aan ontwikkelingslanden die ze als ‘bondgenoot’ zien, die een 

ex-kolonie zijn of iets kunnen betekenen voor hun eigen export. Nederland staat bekend om 

zijn redelijke neutrale houding ten opzichte van zijn donoren, hoewel er van de 36 

Nederlandse partnerlanden ook een aantal vooral een strategische keus lijken te zijn. Maar de 

Verenigde Staten zijn een goed voorbeeld van een donor die het echt van de side-effects van 

ontwikkelingshulp wilt hebben. De VS eist van de ontvangende landen dat ze driekwart van 

het geld dat ze ontvangen, gebruiken om er Amerikaanse exportproducten van te kopen.54 

4.1.2 Multilateraal kanaal 

Bij de multilaterale hulp zijn meerdere landen betrokken, zoals hulp via één van de instanties 

van de VN. Ruim een kwart van het Nederlandse ontwikkelingsbudget gaat naar multilaterale 

programma's van de VN, zoals het UNDP, de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR, het VN-

bevolkingsfonds UNFPA, de Wereldbank en diverse regionale ontwikkelingsbanken. De 

reden waarom de Nederlandse regering een groot deel van zijn budget wegzet bij 

internationale organisaties is volgens eigen zeggen dat sommige problemen niet alleen in een 

bepaalde regio of een bepaald land zijn op te lossen, maar een wereldwijde benadering 

vergen. Een ander argument om het multilaterale hulp te kiezen is dat dit minder gestuurd 

wordt door eigenbelang van donoren en dat er minder problemen zijn met de coördinatie van 
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de hulp dan wanneer elke bilaterale donor zijn eigen programma's beheert.55 Of dit laatste ook 

daadwerkelijk het geval is wordt door veel anderen betwist, maar feit is dat een groot deel van 

ons ontwikkelingsgeld naar multilaterale organisaties gaat.  

4.1.3 Non-gouvernementeel kanaal 

Non-gouvernementele organisaties (NGO’s) zijn officieel niet verbonden aan de regering in 

een land, maar aan burgers van een Westers land. Zij geven het geld doorgaans aan andere 

NGO’s in niet-westerse landen die de eigenlijk hulpprojecten verzorgen in de 

ontwikkelingslanden. Toch is de overheid vaak wel een van de financierders van dit soort 

clubs. Ook een deel van de Nederlandse hulp gaat via medefinancieringsorganisaties: Oxfam 

Novib, ICCO, HIVOS, Cordaid, Plan en Terre des Hommes. Deze Nederlandse organisaties 

hebben partnerorganisaties in ontwikkelingslanden, die het werk ter plaatse uitvoeren. Er zijn 

ook westerse NGO’s die zelf assistentie verlenen in de ontwikkelingslanden. Het Britse 

Oxfam zit, in tegenstelling tot het Nederlandse Oxfam Novib, bijvoorbeeld met een team in 

Rwanda. 

4.2 Beschrijving organisaties 

4.2.1 UNDP 

Het United Nations Development Programme (UNDP) is een onderdeel van de VN en de 

grootste ontwikkelingshulporganisatie ter wereld. De rol van het UNDP in de 

ontwikkelingssector is eigenlijk tweeledig. Aan de ene kant is het de insteek van het UNDP 

om in landen een coördinerende rol te spelen, zowel voor de eigen VN-familie als voor de 

ontwikkelingssector als geheel. Aan de andere kant voorziet het UNDP ook in politieke en 

technische ondersteuning op land-niveau. In samenwerking met een groot scala aan 

samenwerkingspartners, voorziet het UNDP 166 ontwikkelingslanden van advies, training en 

materiaal om armoede te bestrijden en ontwikkeling te stimuleren.56  

 

Het UNDP is de coördinator van de VN-Millenniumdoelstellingen In 2000 hebben 

regeringsleiders van 189 landen internationale afspraken gemaakt: vóór 2015 moeten 
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armoede, ziekte en honger ver teruggedrongen zijn. Dit is vertaald in acht concrete doelen: de 

millenniumdoelen. De Millenniumdoelstellingen hangen nauw samen met het algemene 

beleid van het UNDP, wat zich richt op een vijftal onderwerpen; democratisch bestuur, 

armoedebestrijding, crisispreventie, duurzame energie en milieubescherming en HIV/AIDS 

preventie.57 Het stimuleren van good governance valt onder het eerste onderwerp: 

democratisch bestuur. Hoewel democratisch bestuur een belangrijke rol speelt in het beleid 

van het UNDP zijn er voor ‘goed bestuur en mensenrechten’ geen millenniumdoelen 

geformuleerd. Good governance wordt door het UNDP gezien als een ‘cross cutting issue’.  

4.2.2 De Wereldbank   

De Wereldbank is een organisatie die, net als het IMF, na de Tweede Wereldoorlog werd 

opgericht tijdens de Bretton Woods-conferentie in de Verenigde Staten. Het centrale doel van 

de Wereldbank is het verminderen van armoede en het verbeteren van de levensstandaard 

door middel van duurzame economische groei. Met leningen, giften en technische 

ondersteuning helpt de Wereldbank ontwikkelingslanden bij het uitvoeren van hun 

armoedebestrijdingplannen. Landen kunnen de financiële steun van de Wereldbank op 

verschillende manieren gebruiken: van structurele hervormingen van de gezondheid- of 

onderwijssector tot milieu- en infrastructuurprojecten zoals dammen en wegen. Daarbij stelt 

de Wereldbank stringente eisen aan haar cliënten: zogenaamde structurele aanpassingen, 

waaronder anti-corruptiemaatregelen en verregaande privatisering van overheidsdiensten.58  

De Wereldbank is tevens een expertisecentrum, ofwel een ‘kennisbank’ voor onder andere 

economische en financiële ontwikkeling. Er worden jaarlijks rapporten uitgebracht en de 

Wereldbank doet allerlei onderzoeken en ratings op specifieke terreinen, waaronder corruptie. 

De Wereldbank besteedt daarbij volgens eigen zeggen veel aandacht aan meetbare indicatoren 

om vooruitgang in een land te meten.59 De bekendste indicatoren om good governance in een 

land te beoordelen komen ook van de Wereldbank. Het zijn de indicatoren die Daniel 

Kaufman heeft opgesteld en die sinds 1996 tweejaarlijks worden gepubliceerd.60  
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4.3 Instrumenten 

Volgens Paul Hoebink hebben donoren een serie instrumenten ter beschikking om goed 

bestuur te bevorderen. Deze instrumenten zijn in te delen in vier groepen: dialoog, 

capaciteitsopbouw, institutieopbouw en sancties.61 Aan de hand van deze vierdeling is in deze 

paragraaf het beleid van de donoren op het gebied van good governance uiteen gezet. 

Specifiek wordt hierbij het beleid van het UNDP en de Wereldbank per instrument toegelicht.  

4.3.1 Dialoog 

Donoren hebben van oudsher de (beleids)dialoog ter beschikking: tijdens overleg met de 

overheid over de besteding van hulpgelden kunnen zaken op het terrein van goed bestuur aan 

de orde worden gesteld.62 Een respondent zegt daarover: Wij vragen aan de Oegandese 

regering: wat gaat u doen om de situatie in het Noorden te verbeteren? Het Noorden is uw 

verantwoordelijkheid, wij willen best helpen, maar u moet het doen’.  De beleidsdialoog met 

de overheid op het gebied van good governance wordt volgens de Wereldbank ook wel 

gevoerd. Maar deze dialoog gaat vooral over de economische kant van good governance; anti-

corruptie bestrijding, liberalisering en het ondernemingsklimaat. Volgens een respondent bij 

de Wereldbank bemoeit de bank zich niet nadrukkelijk met politieke issues als politieke 

ruimte, vrijheid van meningsuiting of mensenrechten. ‘Dit zijn zaken die beter door bilaterale 

donoren kunnen worden aangekaart’. Een respondent van de Nederlandse Ambassade 

reageert op deze woorden: ‘Ja, dat is wel erg makkelijk’. Het UNDP zegt zich wel 

nadrukkelijker te bemoeien met gevoelige issues op gebied van mensenrechten, maar een 

respondent geeft hierbij wel aan dat dit in veel landen moeilijk voor het UNDP is omdat ze bij 

haar werk afhankelijk is van de overheid en ‘lobbyen over gevoelige onderwerpen leidt altijd 

tot een mondeling gevecht’. 

4.3.2 Capaciteitsopbouw 

Door training en voorlichting kan de donorgemeenschap helpen de capaciteitsopbouw in een 

ontwikkelingsland te vergroten. Het gaat hierbij om capaciteitsopbouw van de staat, door 

bijvoorbeeld parlementariërs te trainen, maar ook om het opbouwen van een sterke civil 

society. Uiteindelijk moet dit leiden tot versterking van achtergestelde groepen en het 
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faciliteren van het aan de orde stellen van gevoelige thema’s zoals mensenrechten. 

Capaciteitsopbouw moet transparantie bevorderen.63 Een van de kern strategieën van het 

UNDP is participatie en draagvlak onder burgers vergroten. Vooral onder de burgers in de 

armste sectoren. Middelen die het UNDP daarvoor zegt te gebruiken zijn onder andere civil 

society ondersteuning en promoten van onafhankelijke media. Een sterke civil society en 

media kunnen, volgens het UNDP, overheden dwingen mensenrechten te respecteren en 

transparant en eerlijk te zijn.64 Daarnaast kent het UNDP in de meeste landen 

trainingsprogramma’s voor ambtenaren. Nieuwe parlementariërs worden in twee dagen 

getraind om te begrijpen hoe het parlement werkt en wat ze moeten doen. De Wereldbank 

geeft een zelfde soort ondersteuning aan ambtenaren, maar daarbij gaat het meer over het 

managen van publiek geld.  

4.3.3 Institutieopbouw 

Bij institutieopbouw gaat het om het geven van adviezen en opleiding om de opbouw van 

staatsorganisaties en maatschappelijke organisaties te bevorderen. Hierbij speelt 

decentralisatie vaak ook een grote rol, omdat ook lokale instituties van groot belang zijn.65 

Versterken van instituties is ook een speerpunt van het UNDP. Lokale, regionale en nationale 

overheden moeten hun capaciteit en bronnen effectief inzetten. Het UNDP kiest instituties uit 

die ze willen versterken. Een respondent zegt daarover: ‘We kiezen instituties uit die er toe 

doen en faciliteren en trainen hen. We verzorgen moderne apparatuur en helpen bij het 

schrijven van strategische plannen’. Het UNDP richt zich in het algemeen op instituties in 

drie branches. Ten eerste richt het UNDP zich op het versterken van de gekozen organen. Ten 

tweede op hervormingen in het openbaar bestuur, op nationaal en lokaal niveau. Als laatste 

promoot het UNDP de toegang tot het rechtssysteem en de handhaving van de wet.66 Ook de 

Wereldbank stimuleert de opbouw van instituties, maar heeft daarbij vooral veel oog voor 

macro-economische instituties zoals de belastingdienst. 
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4.3.4 Sancties 

Dit laatste instrument wordt pas ingezet als het aan goed bestuur ontbreekt. Om dit af te 

straffen kunnen sancties worden ingezet. Het gaat hierbij meestal om het stopzetten of 

verminderen van hulp, maar het kan ook gaan om het wijzigen van hulpinstrumentarium of de 

soort hulpstroom. Sancties worden meestal ingezet bij ernstige schending van mensenrechten, 

frauduleuze verkiezingen of hoge mate van corruptie.67 Het is voor bilaterale donoren 

makkelijker om de kraan dicht te draaien dan voor multilateralen als het UNDP en de 

Wereldbank. De Wereldbank en het UNDP werken alleen met government-owned projecten. 

Alles wat zij doen gaat via de overheid. De balans tussen sanctioneren en stimuleren is daarbij 

problematisch. Daarnaast worden de hulppercentages in New York of Washington vastgesteld 

en kunnen de multilateralen daar in principe niet gedurende het termijn van afwijken. Een 

respondent zegt hierover: ‘Als donoren hebben we een belangrijke financiële troef in handen, 

door op donorgeld te korten geef je een signaal af. Alleen komt deze boodschap niet over als 

juist de grootste donoren, zoals de Wereldbank met zijn 125 miljoen, hier vanwege een 

bestedingsverplichting niet aan mee doen’.  

4.4 Samenhang thema’s en instrumenten 

In hoofdstuk 1 wordt good governance aan de hand van zes thema’s van Collingwood 

beschreven. In onderstaande tabel is weergegeven hoe deze thema’s samen hangen met de 

hierboven genoemde instrumenten van Hoebink. Per thema staat beschreven welke 

instrumenten doorgaans (kunnen) worden ingezet door de internationale gemeenschap en 

wordt een voorbeeld gegeven van een concrete actie die hieruit voort kan vloeien. 
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Thema’s Collingwood Instrumenten Hoebink Concrete actie  

Publieke verantwoording en 
transparantie van bestuur 

Capaciteitsopbouw 
Institutieopbouw 

Communicatie met  bevolking  
faciliteren en  
burgerparticipatie vergroten. 

Respect voor, en versterking 
van, de rechtsstaat 

Dialoog 
Institutieopbouw                                         

Corruptie aankaarten en 
corruptiebestrijding stimuleren 

Democratisering Institutieopbouw 
Sancties 

Vrije en eerlijke verkiezingen 
faciliteren en sancties opleggen 
wanneer verkiezingen niet 
eerlijk verlopen 

Decentralisatie en 
hervormingen 

Institutieopbouw Adviseren over opbouw van 
(lokale) instituties en het 
trainen van ambtenaren 

Participatie van 
maatschappelijk middenveld 

Capaciteitsopbouw Ondersteunen van civil society 

Respect voor mensenrechten Dialoog 
Capaciteitsopbouw  
Sancties 

Aan de orde stellen van 
gevoelige thema’s. Sancties 
opleggen wanneer 
mensenrechten worden 
geschonden 

4.5 Conclusie 

Uit dit hoofdstuk blijkt dat er drie verschillende kanalen zijn waarlangs de ontwikkelingshulp 

het Grote Merengebied instroomt. Voor deze scriptie is vooral het multilaterale kanaal van 

belang. De twee grootste multilaterale organisaties op het terrein van 

ontwikkelingssamenwerking zijn de Wereldbank en het UNDP. Duidelijk werd in dit 

hoofdstuk dat zij verschillende instrumenten ter beschikking hebben om good governance te 

stimuleren. Het UNDP zegt al deze instrumenten daadwerkelijk toe te passen. De Wereldbank 

daarentegen lijkt vooral oog te hebben voor slechts één van de instrumenten, namelijk 

institutieopbouw. De Wereldbank lijkt geen, of weinig, aandacht te besteden aan de andere 

drie instrumenten zoals Hoebink die heeft onderscheiden.  
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Onduidelijk is nog of de concrete acties zoals die in het bovenstaande schema staan vermeld 

ook daadwerkelijk worden uitgevoerd. In het volgende hoofdstuk zal daarom aandacht 

worden besteed aan het werk van het UNDP en de Wereldbank in de praktijk. Aan de hand 

van informatie uit de interviews wordt beschreven of de instrumenten van Hoebink 

daadwerkelijk worden toegepast en hoe succesvol de organisaties volgens anderen zijn in het 

stimuleren van good governance in het Grote Merengebied. 
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5 Good governance in de praktijk 

Zoals blijkt uit voorgaande hoofdstukken zijn organisaties vanuit de internationale 

gemeenschap op allerlei manieren betrokken bij good governance in ontwikkelingslanden. 

Organisaties nemen een standpunt in over het belang van good governance, ze kiezen een 

bepaalde benadering, hangen een definitie aan en schrijven er prachtige beleidsplannen over. 

Ook op het gebied van instrumentarium zeggen het UNDP en de Wereldbank van alles te 

doen om good governance te stimuleren. De instrumenten van Hoebink zijn terug te vinden in 

de beleidsstukken, en in dezelfde stukken zijn het UNDP en de Wereldbank vol lof over hun 

eigen werk in het Grote Merengebied van Afrika. De officiële documenten van het UNDP en 

de Wereldbank kunnen dan wel erg positief zijn, maar voor deze scriptie is het van belang wat 

er nou écht gebeurd op het terrein van good governance. Worden de instrumenten van 

Hoebink daadwerkelijk ingezet en verandert er wat op het gebied van good governance in 

ontwikkelingslanden? 

 

Alle mooie beloftes ten spijt volgens de respondenten valt het werk van de multilateralen in 

werkelijkheid nogal tegen. Respondenten vertelden over de multilaterale organisaties: ‘De 

kwaliteit is echt beroerd’ en ‘Ik ben niet kapot van multilateralen’. Uit vrijwel alle interviews 

blijkt dat de reputatie van het UNDP en de Wereldbank niet al te best is. ‘De Wereldbank en 

het UNDP, dat zijn inefficiënte organen waar controlemechanismen ontbreken’. In dit 

hoofdstuk wordt het werk van het UNDP en de Wereldbank ik het Grote Merengebied nader 

onder de loep genomen. Dit zal gebeuren aan de hand van informatie uit de interviews over de 

concrete inzet van instrumenten en aan de hand van informatie over de reputatie die de 

organisaties bij anderen hebben.    

5.1 Het UNDP 

5.1.1 Inzet van instrumenten 

In het vorige hoofdstuk is al aangegeven op welke wijze het UNDP de instrumenten van 

Hoebink in theorie doorgaans in zet. Maar onduidelijk is of dit mooie woorden zijn of dat 

deze instrumenten daadwerkelijk op die manier worden ingezet. Voor deze scriptie is daarom 

aan medewerkers van de veldkantoren van het UNDP in Oeganda en Rwanda gevraagd wat 
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het veldkantoor daadwerkelijk heeft gedaan om good governance te stimuleren in de 

afgelopen tijd. 

 

Op het veldkantoor in Oeganda bleek dat de focus van dat veldkantoor ligt op 

institutieopbouw,  en in het bijzonder op het versterken van het parlement. Dit is iets waar ze 

in Oeganda al acht jaar mee bezig zijn. Ze proberen een multi party systeem te stimuleren, 

maar dit blijkt niet van de grond te komen. Concreet heeft het UNDP veldkantoor twee dingen 

gedaan om het parlement te versterken: ten eerste heeft het UNDP Oeganda een seminar 

georganiseerd in samenwerking met het UNDP Kenia, dit om interactie tussen beide landen te 

stimuleren zodat ze iets van elkaar kunnen leren. Ten tweede is er een induction-programma 

in het leven geroepen. Dit is een tweedaags programma voor nieuwe parlementariërs waarbij 

hen wordt geleerd hoe het parlement werkt en wat zij moeten doen. Op de vraag of een 

dergelijke aanpak zijn vruchten afwerpt wordt geantwoord: ‘dat hangt erg af van de 

condities’. 

 
Het veldkantoor in Rwanda is daarentegen vooral met capaciteitsopbouw bezig, met de focus 

op de verkiezingencyclus die binnen een paar jaar weer van start gaat. Het 

verkiezingsprogramma richt zich op de verkiezingen in drie verschillende bestuurslagen; 

districten- presidents- en parlementsverkiezingen. In de eerste fase van het 

verkiezingsprogramma, die nu bezig is, wordt vooral aandacht besteed aan het onderwijzen 

van de bevolking. Hen wordt verteld hoe belangrijk verkiezingen zijn en hoe ze moeten 

stemmen. In de volgende fase zal er aandacht worden besteed aan de overheid zelf en de 

manier waarop zij de verkiezingen moeten organiseren (institutieopbouw). In de laatste fase 

gaat het erom de NGO’s te faciliteren die de verkiezingen moeten monitoren. In eerste 

instantie beheerde het UNDP Rwanda het basketfund voor de verkiezingen. Dit wilde zeggen 

dat alle donoren in Rwanda hun geld gaven aan het door UNDP-beheerde fonds voor het 

verkiezingsprogramma. Maar omdat het UNDP haar werk niet deed, ze leverde slecht werk op 

het gebied van rapportages en following up acties, is het basketfund uit handen genomen van 

het UNDP en wordt het nu beheerd door NEC, de nationale verkiezingscommissie van 

Rwanda. Volgens een medewerker van het veldkantoor in Rwanda komt dit doordat het one-

UN programma, waarvoor Rwanda een pilot was,  zoveel tijd heeft opgeslokt dat er geen tijd 

meer was voor de coördinerende rol van het UNDP. Zij zegt over het verliezen van het 

basketfund: ‘UNDP is eaten up by the pilot’. Maar volgens andere respondenten heeft het veel 

meer te maken met de aard van het UNDP en het gebrek aan gekwalificeerd personeel. 
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5.1.2 Reputatie  

De meeste respondenten hebben over het UNDP een heel negatief beeld, ze hebben vaak geen 

idee wat het UNDP doet en als ze dat wel hebben zijn ze er weinig positief over. Een van de 

respondenten neemt geen blad voor de mond: ‘Oh ik word heel erg moe van dat soort clubs. 

Nee, het UNDP daar word ik echt niet vrolijk van. Dat is een soort kleuterschool. Er lopen 

daar allemaal tieners rond die doen alsof het proces het allerbelangrijkste is, het ‘get 

together’ idee.  En een ander zegt over het UNDP in Oeganda: ‘UNDP is een drama in dit 

land. Waar je in Oeganda het UNDP zou verwachten, zijn ze er niet. Ze zijn extreem afwezig. 

Met een budget van 4,5 miljoen euro zouden ze ongeveer gelijk kunnen zijn aan een bilateraal 

land, maar dat komt niet van de grond’. 

5.2 De Wereldbank 

5.2.1 Inzet van instrumenten 

Zoals uit het vorige hoofdstuk al is gebleken maakt de Wereldbank maar met mate gebruik 

van de instrumenten van Hoebink. Op het gebied van good governance bemoeit de 

Wereldbank zich nadrukkelijk niet met politieke issues zoals politieke ruimte, vrijheid van 

meningsuiting of andere mensenrechten. Wel belangrijk vindt de Wereldbank 

institutieopbouw op macro-economisch gebied. De toverwoorden hierbij zijn transparantie en 

accountability. Uiteindelijk moet de overheid het verbeteren van governance wel zelf doen, 

want in tegenstelling tot enkele jaren geleden is de Wereldbank tegenwoordig officieel van 

mening dat hervormingen niet van buiten opgelegd kunnen worden. Het bewaken van het 

principe van ownership staat daarom nu voorop. Hiermee heeft de Wereldbank meteen ook 

een excuus voor het falen van institutieopbouw in sommige landen. Wanneer het niet lukt om 

de instituties op te bouwen ligt dit volgens de Wereldbank aan ‘lack of political will’ in 

betreffende landen en is dit niet te wijten aan donoren.68     

 

De nadruk op het gebied van good governance ligt ook bij de veldkantoren van de 

Wereldbank op het helpen van de overheid bij het managen van publiek geld. Op dit gebied 

gaat de Wereldbank de beleidsdialoog met de overheid aan. Maar de respondent op het 

veldkantoor in Rwanda zegt er eerlijk bij: ‘eigenlijk hebben we hierbij meer aandacht voor 
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corporate business, waarbij het gaat om de private sector’.  Omdat de Wereldbank wel 

onderkent dat de private sector niet alles is, zit de Wereldbank wel in werkgroepen die zich 

richten op good governance. In Rwanda maakt de Wereldbank deel uit van de Budgetsupport 

Harmonisation Group, waarin alle grote donoren de governance issues bespreken en 

afspraken maken over een gezamenlijke aanpak. In Oeganda is de Wereldbank als enige 

multilateraal aangesloten bij de UJAS (Uganda Joint Strategy Paper) waarin het samen met 

bilaterale donoren beleid heeft gemaakt op good governance.  

 

Aan de hand van de interviews wordt het idee gewekt dat de Wereldbank initiatieven op 

gebied van good governance wel ondersteunt, maar niet zelf initieert.  Dat blijkt ook  het 

geval wanneer de respondent van de Wereldbank wordt gevraagd wat er door de Wereldbank 

afgelopen jaar concreet is gebeurd op het gebied van good governance. Hij kan zich alleen 

één beleidsdialoog herinneren over het vrijer maker van de markt voor de private sector.  

5.2.2 Reputatie 

Van oudsher is er in Afrika ook veel kritiek op de Wereldbank. Alle internationale financiële 

instituties hadden in het begin van de eenentwintigste eeuw een negatief imago in Afrika. 

Afrikanen zagen hen als de ‘drager van slecht nieuws’. De bank werd door Afrikanen zelfs 

‘Banque Mortelle’ genoemd, de dodelijke bank. Vanaf het begin van deze eeuw heeft de bank 

er veel aan gedaan om haar imago op te krikken. Een van de maatregelen was met Afrikaanse 

leiders om de tafel gaan zitten om aan te geven dat ze wel degelijk luisterde naar de behoeftes 

van de Afrikanen. Het imago van de Wereldbank is daardoor in Afrika de laatste jaren wel 

iets verbeterd, en ook in de donorgemeenschap heeft de bank nu best een goede naam. De 

respondenten zijn over het algemeen wel iets positiever. Maar kritiek blijft er: ‘Toen ik hier 

twee jaar geleden aan kwam was de Wereldbank ronduit zwak. Ze waren de lead op 

landbouw, maar dreven geheel op een medewerker van Dfid. Nu met een nieuw hoofd gaat het 

wel veel beter, maar de rest van het personeel is nog steeds zwak. De Wereldbank is veel 

bekritiseerd hier, echt een probleem omdat het wel de meest invloedrijke donor is’. 
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5.3 Conclusie 

In hoofdstuk twee worden verschillende benaderingen van good governance beschreven. 

Hierbij wordt de Wereldbank een andere benadering toegedicht dan het UNDP. Uit dit 

hoofdstuk wordt duidelijk dat het UNDP en de Wereldbank ook in de praktijk een hele andere 

aanpak hebben wanneer het gaat om good governance. De Wereldbank lijkt zich nog steeds 

met name te richten op de technocratische kant van goed bestuur, ze richten zich alleen op het 

eerste thema van Collingwood: publieke verantwoording en transparantie. In hun good 

governance- praktijken besteden zij geen aandacht aan mensenrechten, democratie of de civil 

society. Het UNDP heeft juist wel een bredere benadering voor ogen, maar in de twee landen 

waar ik de veldkantoren heb bezocht blijkt dat er uiteindelijk weinig gebeurd. In Oeganda 

wordt er wel initiatief genomen, maar blijft het resultaat achter. In Rwanda blijkt het UNDP er 

zelfs in te falen initiatief te nemen en strand men al bij het schrijven van een rapportage. 

Geconcludeerd kan worden dat het UNDP en de Wereldbank wanneer het gaat om good 

governance niet veel voor elkaar weten te krijgen in Rwanda en Oeganda en mijn verwachting 

is dat dit in andere landen in het Grote Merengebied niet anders zal zijn.  

 

In deze scriptie worden er verklaringen gezocht voor het feit dat good governance zo moeilijk 

te stimuleren is. De Wereldbank en het UNDP geven beide, zowel in beleidsteksten als in de 

interviews, aan dat dit vooral te maken heeft met de complexiteit van de landen waarin ze 

werken. Maar volgens andere respondenten spelen interne problemen van de multilaterale 

organisaties ook een grote rol. In het volgende hoofdstuk zal ik ingaan op de 

organisatiekenmerken van de multilaterale organisaties, die een beperking zouden kunnen zijn 

voor het stimuleren van good governance.  
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6 Organisatiekenmerken als verklaring 

Dat de meningen over het werk van de internationale organisaties erg negatief zijn werd in het  

vorige hoofdstuk duidelijk. De organisaties, en zeker het UNDP, lijken er niet in te slagen om 

in het Grote Merengebied succesvol te zijn in het stimuleren van good governance. Hoewel ze 

over verschillende instrumenten beschikken lijkt er weinig van de grond te komen en hebben 

ze een erg negatief imago bij ontvangers en andere donoren. Maar waarom er zo een 

discrepantie bestaat tussen de ambities op papier en het werk in het veld is een lastige vraag. 

Het UNDP en de Wereldbank zelf wijten dit falen vooral aan de context waarin ze werken, 

maar volgens andere respondenten lijken de interne problemen van de organisaties een grotere 

belemmering te vormen dat de complexiteit van de ontvangende landen. 

 

In dit hoofdstuk worden er vier organisatiekenmerken besproken die wellicht van invloed 

zouden kunnen zijn op het succes of falen van het werk van het UNDP en de Wereldbank met 

betrekking tot good governance. In de volgende paragrafen zullen achtereenvolgend de 

volgende kenmerken aan de orde komen: papieren werkelijkheid, ownership-dilemma, 

donorarrogantie en personeelsbeleid. Deze organisatiekenmerken heb ik afgeleid uit 

interviews en uit de literatuur die er is verschenen over het werk van multilaterale 

organisaties.   

6.1 Papieren werkelijkheid 

Een eerste probleem van hulporganisaties is het feit dat de beleidsmakers en politici in het 

rijke Westen het uiteindelijk voor het zeggen hebben. Zij bepalen wat de hulporganisaties 

precies mogen doen en hoeveel geld ze daar voor krijgen. Het lijkt alsof niet de arme mensen 

in de ontwikkelingslanden de ‘klanten’ van de hulporganisaties zijn, maar de geldschieters in 

het Westen.69 Om deze klanten tevreden te stellen is het nodig om te bewijzen dat je mooie 

plannen hebt en dien je in ieder geval de schijn op te houden dat het goed gaat in het land 

waarin jij werkt.  

 
Een van de opvallendste zaken die ik in Oeganda en Rwanda ben tegengekomen, en wat 

waarschijnlijk in de hele regio speelt, is het feit dat er binnen de ontwikkelingssector sprake is 
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van een enorme ‘papieren werkelijkheid’. Deze papierenwerkelijkheid kent eigenlijk twee 

aspecten. Aan de ene kant wordt er een papieren werkelijkheid gebruikt door hulporganisaties 

in ontwikkelingslanden om de schijn op te houden naar hun geldschieters. Deze vorm van 

‘window dressing’ wordt door vrijwel iedere hulporganisatie gebruikt. Aan de andere kant 

wordt de papieren werkelijkheid ook gevoed door de mensen in het Westen zelf die vanuit 

daar rapporten schrijven die niks met de werkelijkheid in het veld van doen hebben.  

6.1.1 Twee werelden 

De donorwereld is in te delen in twee aparte werelden: de afdelingen in het veld, en de 

hoofdkantoren in het Westen. De afdelingen in het veld zijn vaak heel goed op de hoogte van 

wat er speelt, terwijl men op het hoofdkantoor in New York of Washington geen idee heeft. 

Vaak worden er rapporten geschreven vanuit het hoofdkantoor, of door, door het 

hoofdkantoor ingehuurde consultants, die niks met de werkelijkheid in het veld te maken 

hebben. ‘Die schrijvers hebben geen idee van de waan van alle dag’. De stukken zijn 

wetenschappelijk vaak wel heel sterk, ze zijn wetenschappelijk goed onderbouwt, maar 

komen niet overeen met de kennis die er in het veld is. Een van de respondenten: ‘De 

rapporten van de Wereldbank zijn heel academisch, maar veel te diplomatiek. Iedereen in dit 

wereldje kent elkaar en is voorzichtig met het vertellen van zaken aan buitenstaanders. 

Rapporten van externe consultants reflecteren daardoor niet de werkelijkheid’. 

6.1.2 Window dressing 

Maar de grote discrepantie tussen de situatie op papier en de werkelijkheid komt zoals gezegd 

niet alleen door de foutieve rapportering vanuit de hoofdkantoren, de veldkantoren doen hier 

zelf ook aan mee. Regelmatig worden er door de veldkantoren rapporten naar het 

hoofdkantoor gestuurd die de zaak wat positiever neer zetten dan het in werkelijkheid is. In 

Oeganda gaf een van de respondenten aan: ‘ Er is een verschil tussen de mooie rapportjes die 

naar het hoofdkantoor worden gestuurd en de werkelijkheid op de vloer’. Volgens Easterly 

(2006) komt dit laatste doordat donoren vaak niet aan hun achterban willen toegeven dat ze te 

maken hebben met een slechte overheid of zwakke lokale NGO’s. Ze willen niet op hun 

budget bekort worden en daarom is de diplomatieke taal in hulporganisaties een vorm van 

kunst geworden. Een respondent zegt hierover: ‘Je plast niet in de fontein waar je zelf ook uit 

drinkt’. Een oorlog wordt daarom een ‘conflict-related reallocation of resources’ genoemd. En 
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in landen met een dictator is er sprake van ‘governance issues’. Wanneer een overheid slecht 

presteert, wordt dit gerapporteerd als: ‘progress that has not been as fast and comprehensive 

as envisioned in the PRSP’. Zelfs wanneer er iets écht slecht gaat, rapporteren donoren dit 

vaak toch als ‘weak but improving’. William Easterly spreekt in dit verband over ‘Rhetorical 

knots’. Donoren ontkennen dat ze te maken hebben met een slecht bestuur. Dit heeft ook 

gevolgen voor de score-cards, die er eigenlijk voor bedoeld zijn de overheden accountabel te 

houden voor slechte resultaten.70 

6.1.3 Evaluatie 

Zoals gezegd stellen de donoren de situatie in het ontwikkelingsland vaak mooier voor dan 

het in werkelijkheid is. Wanneer het gaat om de eigen inzet van ontwikkelingsorganisaties is 

er nog veel meer sprake van een dergelijke window dressing. Vooral de grote bureaucratische 

organisaties kennen een papieren werkelijkheid wanneer het gaat de resultaten van eigen 

projecten. In eerste instantie wordt er überhaupt weinig aandacht besteed aan evalueren. 

Omdat multilaterale organisaties heel veel verschillende landen vertegenwoordigen is er 

niemand in het bijzonder die zich af vraagt wat er nou precies gebeurd. Op een paar high-

profile zaken na die het Westen écht belangrijk vind, heeft niemand echt oog voor de 

resultaten van organisaties als het UNDP. De nadruk ligt vooral op mooie documenten die 

vooraf geschreven worden en heel veel ‘doelstellingen’ bevatten waar alle landen zich in 

kunnen vinden. De VN kent het principe van ‘one nation, one vote’ en de 191 lidstaten maken 

zich vooral zorgen of hun speerpunten wel terugkomen in het beleid en of er wel genoeg 

mensen uit hun land in de staff terecht komen.71 

 

Het opstellen van doelen is helemaal ‘hot’ in de ontwikkelingssector en de lidstaten hebben 

daar vooral oog voor. Het Human Development Report (UNDP) en het World Development 

Report (Wereldbank) zijn de vlaggenschepen van de internationale gemeenschap. Veel mooie 

woorden en beloftes, maar zelden een focus op een duidelijk oplosbaar probleem. Ook de 

Milleniumdoelstellingen en de Poverty Reduction Strategy Papers dienen het zelfde doel, en 

zo zijn er nog honderden documenten vanuit de internationale organisaties die duidelijk 

maken dat er in ieder geval mooie plannen zijn gemaakt waar iedereen zich in kan vinden. 

Meestal gaat het hierbij om doelstellingen die politiek wenselijk zijn, maar totaal niet 

                                                 
70 Easterly, W. (2006) 
71 Easterly, W. (2006) 



 48 

realistisch. Bij de Millenniumdoelstellingen bijvoorbeeld, worden globale doelstellingen 

bedacht waar iedereen het wel mee eens moet zijn, maar waarvoor niemand echt 

verantwoording wil dragen. Alle ‘wereldleiders’ zetten er hun handtekening onder, maar 

niemand draagt verantwoordelijkheid voor het al dan niet bereiken ervan.  

 

De doelen worden ingesteld vanuit een utopische fantasie om de wereld te redden, geen 

armoede meer, geen honger, geen aids. Maar of deze doelen daadwerkelijk worden gehaald is 

een ander punt, en daarvoor is minder aandacht. Evaluaties over het eigen functioneren 

kennen de multilaterale, en ook bilaterale, organisaties vrijwel niet. Wanneer het dan toch 

gedaan wordt, gaat het om een zelfevaluatie die negen van de tien keer wordt uitgevoerd door 

de persoon die het project heeft geïmplementeerd. Uiteraard is een dergelijke evaluatie 

subjectief, vaak staan er toch persoonlijke carrières op het spel.72 Dit wordt nog eens versterkt 

door de concurrentie tussen de verschillende organisaties: ‘Iedereen probeert zijn eigen ding 

te doen en daar groot in te zijn. 

  

Deze vorm van een papieren werkelijkheid is kwalijk omdat de organisaties zo nooit leren van 

hun fouten. Van nationale overheden en NGO’s verwachten westerse regeringen dat ze te 

allen tijde accountabel zijn, maar zelf laten ze dit na. Zowel van ambassades als van de 

veldkantoren van het UNDP en de Wereldbank zijn maar weinig resultaten bekend.  

6.2 Ownership-dilemma 

Een tweede verklaring voor het niet optimaal functioneren van multilaterale organisaties in 

het stimuleren van good governance is het principe van ownership. Vrijwel alle 

ontwikkelingsorganisaties, en zeker de multilateralen, zetten in op ‘ownership’. De gedachte 

hierachter is dat de overheden in eerste instantie zelf verantwoordelijk zijn voor het 

ontwikkelen van hun land en voor de ontwikkelingsagenda. Vooral het UNDP en de 

Wereldbank houden heel sterk vast aan de ownership-gedachte. Ownership is een integraal 

onderdeel van hun beleid. Het UNDP zegt hier zelf over dat de rol die  het UNDP in een 

bepaald land speelt, ondergeschikt is aan de strategieën en prioriteiten van de overheid in dat 

land.  Het UNDP werkt vraaggestuurd. De mate van ownership verschilt volgens het UNDP 

wel per land, in een postconflictland moet daar anders mee worden omgegaan dan in een land 

dat in een ver gevorderd stadium van ontwikkeling zit, maar het uitgangspunt is altijd het 
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versterken van nationale capaciteit en het stimuleren van ownership.73 Het inzetten van 

ownership brengt wel een aantal problemen met zich mee: 

6.2.1 Slecht functionerende overheden 

Het eerste probleem van ownership is dat er met invoering van ownership ook een grote mate 

van afhankelijkheid ontstaat. Als donor ben je afhankelijk van een goed functionerende 

overheid. Wanneer je teveel ownership geeft aan een slecht functionerende overheid, werkt 

dit corruptie in de hand. Ontwikkelingseconoom Simeon Djankov is ervan overtuigd dat hulp 

aan arme landen tot corruptie leidt. In zijn onderzoek berekende hij dat een sterke 

afhankelijkheid van hulp leidt tot meer corruptie in het ontwikkelingsland. Vooral 

begrotingssteun vormt een gevaar omdat hierbij de controle over het geld vrijwel geheel in 

handen van de overheid ligt.74 Nationale overheden die veel budgetsteun krijgen van 

donorlanden, kennen vaak politieke insiders die een deel van het geld wegsluizen. Ownership 

zorgt er voor dat je als donor minder controle het op overheden die slecht functioneren. Dit 

gebrek aan controle komt voort uit het ‘hands-off beleid’ dat ownership met zich mee 

brengt.75 

6.2.2 Hands-off beleid 

Een tweede dilemma is dat ownership vereist dat er een hands-off beleid wordt gevoerd door 

de donoren. Immers wanneer nationale overheden de verantwoordelijkheid dragen voor de 

agenda, moet je niet als donor zelf met allerlei zaken aankloppen. Dit is een probleem 

wanneer het gaat om politiekgevoelige issues. Deze issues vegen de nationale overheden 

liever onder de tafel en onder het mom van ownership kun je daar niet veel van zeggen. 

Wanneer je als organisatie alle projecten en financiering via de overheid doet, moet je er voor 

zorgen dat je relatie met die overheid niet onder druk komt te staan. Het UNDP en de 

Wereldbank gaan daarom heel voorzichtig te werk gaan wanneer het gaat om het bespreken 

van gevoelige issues. Door anderen wordt je dan al gauw: ‘ vriendje van de bewindslieden’ 

genoemd. Iedere organisatie die werkt met ownership herkent dit probleem. Een respondent 

zegt daarover: ‘Het is moeilijk te bepalen hoe ver je kan gaan in het aanspreken van de 

overheid op bepaalde zaken. Er zijn grenzen. Er is afgesproken dat de ownership bij het land 
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zelf moet liggen, dan kun je niet achteraf over een heleboel dingen gaan lopen mekkeren’.Dat 

blijft een dilemma: om ownership te laten werken wil je als donor zeker weten dat je te maken 

hebt met een sterke, betrouwbare overheid. Maar wanneer je als donor kiest voor ownership, 

wordt je juist gedwongen  een hands-off beleid te voeren en de overheid de vrijheid te geven 

zelf te kiezen hoe betrouwbaar en sterk ze is. De balans vinden tussen bemoeienis en hands-

off beleid voeren lijkt lastig.  

6.2.3 Problemen met sanctioneren 

Zoals in het tweede hoofdstuk al even aan de orde kwam bij het bespreken van de 

instrumenten, levert ownership ook een probleem op wanneer het gaat om sanctioneren. Veel 

bilaterale donoren willen de geldkraan nogal eens dichtdraaien wanneer de overheid iets doet 

waar ze het niet mee eens zijn. ‘Als jullie er een puinhoop van maken, dan stoppen wij 

ermee’. Bilaterale organisaties zien het contact tussen donor en overheid als een wederzijdse 

relatie, die opgezegd kan worden. Voor de multilateralen ligt dit ingewikkelder. Zij hebben 

het gevoel dat als ze eenmaal een verplichting zijn aangegaan ze de overheid ook haar gang 

moeten laten gaan. Daarnaast zitten multilateralen vaak vast aan een van te voren vastgesteld 

bedrag waar ze niet van af mogen wijken. Ze zijn voor hun resultaten dus echt afhankelijk van 

de goodwill van een nationale overheid.  

6.2.4 Valse ownership 

Een laatste probleem van ownership is dat veel donoren wel zeggen voorstander van 

ownership te zijn, maar in werkelijkheid alsnog de touwtjes in handen willen hebben. Dit zie 

je volgens Easterly (2006) bijvoorbeeld gebeuren met de Poverty Reduction Stratgey Paper. 

Het idee van de PRSP is een vergroting van ownership omdat de overheden daarin zelf 

kunnen aangeven wat ze willen veranderen in hun land. Hierbij blijkt echter dat de donoren 

alleen de wenselijke ideeën accepteren. Voor plannen die niet in hun straatje passen geven ze 

alsnog geen geld. Dus in plaats van te doen wat hen wordt verteld, moeten de overheden nu 

gokken wat de internationale gemeenschap wil dat ze doen.76 Op die manier is ownership er 

alleen op papier en hebben nationale overheden nog steeds niks te zeggen. Volgens critici is 

het invoeren van ownership voor de Wereldbank alleen een publiciteitsstunt geweest om hun 
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slechte imago te verbeteren en is het nooit de bedoeling geweest om Afrikaanse landen echt 

‘the lead’ te laten nemen.77 

6.3 Donorarrogantie 

Een derde punt dat speelt bij het stimuleren van good governance in Centraal Afrika is het 

probleem van ‘donorarrogantie’. Bij multilaterale organisaties zie je dit probleem telkens 

weer opduiken: ze zijn veel met zichzelf bezig en vinden hun eigen organisatie, en eigen visie 

op de wereld, superieur. Een van de Afrikaanse respondenten zei hierover: ‘Veel donoren 

hebben het grote broer syndroom. Ze lopen ons constant te vertellen hoe de dingen gedaan 

moeten worden, hoe we ons geld moeten inzetten van A tot Z’. Een aantal westerse 

respondenten zijn zich bewust van de arrogante houding die westerse organisaties kunnen 

aannemen: ‘De christelijke cultuur wordt toch vaak als superieur gezien, onze normen en 

waarden zijn absoluut, dat zie je ook in de nadruk die er wordt gelegd op democratie. Zelfs 

fragiele staten moeten verkiezingen houden, terwijl dat gezien hun cultuur vaak helemaal niet 

de beste oplossing is’. En een andere respondent: ‘We hebben een houding van: we brengen 

een zak geld mee, dus we fixen de problemen wel even’. 

6.3.1 Uiterlijke schijn 

De donorarrogantie uit zich ook in het feit dat overal in Afrika grote 4-wheeldrives rond 

rijden, met daarop grote logo’s van alle ontwikkelingsclubs. Zonder grote auto tel je niet mee, 

en ook het hoofdkantoor moet toch op zijn minst een indrukwekkend gebouw zijn. En het 

liefst geven de donoren je de indruk dat de het hele land, of in ieder geval de hoofdstad, hen 

toe behoort. Op iedere straathoek, bij ieder gebouw, staat wel weer een bord, of een vlaggetje 

om duidelijk te maken dat het hier een donorproject betreft. Uiterlijke schijn lijkt voor 

donoren erg belangrijk, om serieus genomen te worden, of om zichzelf serieus te nemen? 

Deze uiterlijke schijn heeft volgens enkele respondenten tot gevolg dat de overheadkosten van 

multilateralen veel te hoog zijn: ‘Er gaat een enorm bedrag naar administratiekosten en 

overhead, dat kan niet anders. Ze worden eerst met hun hele hebben en houden verscheept 

van Washington naar Kigali, dan rijden die lui van de Wereldbank hier twee jaar rond in hun 

grote, benzineslurpende auto, en worden ze weer terug verscheept’. Een van de medewerkers 

van een ontwikkelingsorganisatie was er erg eerlijk over: ‘De functie is goed voor je carrière, 
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het betaald goed, je krijgt een grote auto en een groot huis, en het is ook nog eens mooi 

weer’.  

6.3.2 Met twee maten meten 

Een ander kenmerk van donorarrogantie is het feit dat de donorgemeenschap eisen stelt aan 

Afrika die ze vaak niet aan zichzelf, of aan elkaar stellen. Eerder schreef ik al over het gebrek 

aan evaluatie, maar volgens William Easterly (2006) is ook het ‘New Partnership For African 

Development’ (NEPAD) hier een goed voorbeeld van. De donoren hebben dit ‘African Peer 

Review Mechanism’ een tijd geleden in het leven geroepen om Afrikaanse leiders elkaar te 

laten controleren. Het NEPAD zou er toe moeten leiden dat Afrikaanse leiders elkaar dwingen 

tot een bepaalde standaard van good governance. Easterly vindt het verbazingwekkend dat de 

donoren een systeem invoeren wat ze in geen levensdagen zelf zouden invoeren in westerse 

landen. De Amerikanen zouden zich nooit aan een peer review onderwerpen van de 

Canadezen. Bovendien mist het peer review het hele punt van democratie, wat toch in moet 

houden dat de overheid accountabel is naar zijn eigen burgers, niet naar een andere 

overheid.78 

6.4 Personeelsbeleid 

Een laatste probleem waar de multilaterale organisaties mee te kampen hebben is hun interne 

personeelsbeleid. Volgens een van de respondenten komen veel problemen voort uit de 

manier waarop mensen bij de VN benoemd worden: ‘Alles gaat politiek en naar afkomst, een 

corrupte bende dus’. Door het ‘one nation, one vote’ principe ook in hun personeelsbeleid te 

hanteren lopen multilateralen tegen problemen aan. Het is vrijwel onmogelijk om mensen te 

ontslaan en er is onderling veel strijd over wie welke plaats krijgt. Uiteindelijk zijn het vaak 

de werknemers vanuit de rijke landen die op de leukste plekken terecht komen, en worden 

sommige landen in het Grote Merengebied van Afrika gebruikt als afvalputje voor de 

vrijgezelle werknemers. 
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6.4.1  Ontslagen 

Omdat het UNDP zichzelf ook bewust is van zijn slechte reputatie liggen er op dit moment 

plannen voor een complete reorganisatie van de VN. De VN wilt naar het one-UN principe, 

waarbij alle VN-onderdelen samen gevoegd, en dus door een leider worden aangestuurd en 

betaald. Dit moet bureaucratie tegengaan en de organisatie transparanter en meer accountabel 

maken. Er zijn nu pilots gaande, waarvan Rwanda er een is, maar het is sterk de vraag of one 

UN een succes gaat worden omdat alle VN onderdelen toch graag hun autonomie willen 

behouden en hun eigen pot met geld willen beheren. Een respondent zegt over het one-UN 

plan: ‘Natuurlijk brengt het wel de transactiekosten en operationalisatiekosten naar beneden, 

maar je krijgt er veel problemen voor terug’. Bovendien mogen er geen ontslagen vallen 

omdat dat niet haalbaar is in verband met personeelsbeleid. Een dergelijke reorganisatie 

zonder ontslagen is volgens een van de respondenten gedoemd om te mislukken:‘als je het mij 

vraagt ben je dan heel inefficiënt aan het reorganiseren’. Dit is heel kenmerkend voor het 

personeelsbeleid van multilateralen. Iedere lidstaat van de VN wilt zijn eigen mensen 

afgevaardigd zien in de staf van de VN-organisaties en veel mensen worden daarom niet op 

een plaats neer gezet vanwege capaciteiten, maar vanwege hun afkomst.79 

6.4.2 Afvalputje 

Een van de respondenten heeft nog een andere verklaring voor het feit dat de multilaterale 

organisaties in het Grote Merengebied te wensen over laten: ‘Ze maken keuzes in hun staf. Als 

de post niet leuk of veilig is, zoals in Rwanda lang gedacht werd, dan wordt de post het 

afvalputje van die organisaties.  Men dacht dat het niet verstandig was om hier gezinnen heen 

te sturen. De kwaliteit neemt daar natuurlijk door af. Bilataraal is er nog redelijk snel 

gereageerd, in 2002 is het eerste gezin al hierheen gekomen, maar veel multilateralen zitten 

nog steeds in die fase van vrijgezellen. Bij internationalen duurt het langer voor zo een beleid 

is aangepast. Triest maar waar. Een beperkte poel. En natuurlijk zijn er ook heel goede 

vrijgezellen, maar niet zo erg veel en de echt goede vrijgezellen hebben bovendien keus 

genoeg en kiezen dan liever voor een ander land dat minder gevaarlijk is’. 
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6.5 Conclusie 

Uit bovenstaande paragrafen blijkt dat er verschillende organisatiekenmerken zijn die het 

werk van het UNDP en de Wereldbank beïnvloeden. De organisaties zeggen weliswaar dat de 

context waarin ze opereren bepalend is voor het al dan niet slagen van een project, maar 

respondenten geven aan dat het vooral de structuur en de keuzes van de organisaties zelf zijn 

die het succes of falen lijken te bepalen. Volgens mijn observatie spelen er allerlei interne 

factoren een rol in de organisaties, waardoor ze er helemaal niet aan toe komen om aan good 

governance te werken in het Grote Merengebied. Het bijhouden van papierwerk, het 

worstelen met het ownership vraagstuk, het ophouden van de uiterlijke schijn en het 

inefficiënte personeelsbeleid lijken ten koste te gaan van het echte werk.  

 

In de volgende hoofdstukken zal het Grote Merengebied beschreven worden en wordt er 

ingegaan op de regionale en culturele kenmerken van het Grote Merengebied. De 

multilaterale organisaties gebruiken deze kenmerken graag om problemen in het stimuleren 

van good governance te verklaren, maar de vraag is of deze regionale en culturele kenmerken 

wel echt van invloed zijn op het werk van de multilaterale organisaties. Het lijkt er meer op 

dat de organisaties door hun organisatiekenmerken helemaal niet toe komen aan het 

stimuleren van good governance en dat de regionale en culturele kenmerken alleen als een 

excuus worden gebruikt om de eigen gebreken te verhullen. 
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7 Conflict in Grote Merengebied 

In het vorige hoofdstuk was te lezen dat er vier organisatiekenmerken zijn die het succes of 

falen van internationale organisaties mogelijk kunnen verklaren. Zelf zeggen de organisaties 

dat het niet deze organisatiekenmerken zijn, maar de regionale en culturele kenmerken, die 

het succes of falen bepalen. In hoofdstuk 8 zullen de regionale en culturele kenmerken 

besproken worden, maar om deze goed te begrijpen is inzicht nodig in de huidige situatie in 

het Grote Merengebied. In dit hoofdstuk beschrijf ik in daarom het conflict wat in 1994 in het 

Grote Merengebied is ontstaan en wat nog steeds van invloed is op de regionale en culturele 

factoren die later zullen worden besproken.  

Allereerst beschrijf ik in de eerste paragraaf het bekendste conflict van de afgelopen jaren: de 

Rwandese genocide in 1994. Niet alleen door de gruwelijkheden die zich in de drie 

verschrikkelijke maanden van 1994 hebben voltrokken, maar zeker ook door de rol die de 

internationale gemeenschap speelde en alle gevolgen die de genocide met zich mee bracht 

heeft de nasleep van deze genocide nog steeds een grote impact op het hele gebied. In de 

tweede paragraaf beschrijf ik hoe dezelfde genocide uiteindelijk leidde tot een uiterst bloedige 

burgeroorlog in de Democratische Republiek Congo waarbij inmiddels al bijna 4 miljoen 

doden zijn gevallen.80 

7.1 Genocide 

Van oudsher behoorden de Tutsi’s, die een minderheidgroep van 14% vormen, tot de 

heersende klasse in Rwanda. De Hutu-meerherheid werd geweerd uit de machtsposities. Toen 

de Belgen Rwanda in 1916 overnamen van de Duitsers werd deze machtsposities van de 

Tutsi’s versterkt doordat alle inwoners een identificatiebewijs kregen waarop stond of zij 

Hutu dan wel Tutsi waren. De Tutsi’s werden door de Belgen als intelligenter beschouwd en 

kregen de betere banen. Echter tijdens de jaren 50 kwamen er verschillende Hutu-

emancipatiegroeperingen op, wat er bij de onafhankelijkheid van Rwanda in 1962 toe leidde 

dat de Hutu’s alsnog aan de macht konden komen. Vanaf dat moment waren de rollen 

omgedraaid en vele Tutsi’s vluchtten in de jaren na de onafhankelijkheid dan ook naar het 
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buitenland. In die periode vonden er de eerste moorden op Tutsi’s plaats. Vanaf 1973 kwam 

de gematigde Hutu president Juvénal Habyarimana aan de macht. Onder zijn bewind keerde 

de rust terug. Hij zou enkele malen herkozen worden als president en aan de macht blijven tot 

zijn dood in 199481.  

Op 6 april 1994 werd in Kigali een vliegtuig, met daarin onder andere de Rwandese president 

Habyarimana aan boord, neergeschoten. Deze aanslag is de directe aanleiding voor het 

Rwandese leger en milities genaamd de Interahamwe om Tutsi’s te vermoorden. Gedurende 

de drie maanden die volgen worden ongeveer 800.000 gematigde Hutu’s en vooral Tutsi’s 

door Hutu’s vermoord. In tegenstelling tot wat de internationale gemeenschap graag wil 

geloven, was Rwanda in het begin van de jaren 90 zeker geen falende staat. Een VN-generaal 

heeft wel eens beweerd dat Rwanda een chaotische staat was waar iedereen, iedereen besloot 

te vermoorden. Maar niks is minder waar, het was juist de ongelofelijke efficiënte inrichting 

van de staat die het mogelijk maakte dat er zoveel mensen vermoord konden worden in zo een 

korte tijd. Er was een goed georganiseerde groep betrokken bij de moorden, onder leiding van 

Kolonel Bagosora en de Minister van Defensie, Generaal Bizimana. Deze twee werden 

ondersteund door een grote groep mensen in Kigali, onder hen vooral veel leger officieren. 

Deze laatste groep zorgde voor de logistiek, zij hadden op hun beurt weer lijntjes met de 

politie en lokale overheden in de verschillende districten. Zij waren het die opdracht gaven 

aan de militairen, de Interhamwe en de Hutu-burgers om alle Tutsi’s en gematigde Hutu’s te 

vermoorden.82 

De genocide eindigt doordat de Tutsi’s oprukken vanuit het noorden van het land naar de 

hoofdstad Kigali en de macht overnemen. Naar schatting 2 miljoen Hutu’s slaan massaal op 

de vlucht naar buurlanden Burundi, Tanzania en Oeganda. Het grootste deel komt echter 

terecht in vluchtelingenkampen in de Democratische Republiek Congo, waarmee ook dit land 

strijdtoneel wordt voor de twee bevolkingsgroepen. In Rwanda wordt een regering van 

nationale eenheid geïnstalleerd, met daarin vertegenwoordigingen van alle politieke partijen 

uit het meerpartijenstelsel dat Rwanda al sinds het democratiseringsproces in 1990 kende.83 

De gevolgen van de Genocide waren immens. Rwanda lag in puin en de bevolking was 

getraumatiseerd. In de jaren die volgde zou de bevolking de meest introverte bevolkingsgroep 
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van Afrika blijven. Ze waren in shock. De meeste van hen hadden moorden gezien, families 

waren uiteengescheurd, vrouwen verkracht en bezwangerd, kinderen waren wees geworden. 

Wantrouwen kreeg de overhand. Iedereen vroeg zich af wie wat had gedaan. Veel van de 

daders vluchten naar buurlanden en de andere honderdduizenden werden opgepakt op 

verdenking van genocide. Dit waren er zoveel dat de officiële rechtbanken het aantal niet aan 

konden. Daarom werd in 2001 de gacaca, de volkstribunalen waarbij inwoners zowel rechter 

als jury zijn, weer in het leven geroepen. Daarnaast nam ook de VN een deel van de taak over 

door een VN-tribunaal op te zetten.84 

 

Na de genocide ging President Kagame, met zijn Tutsi regeringsparty RPF, aan de slag om 

het land weer op te bouwen. Hierbij kwam de veiligheid van zijn eigen volk op de eerste 

plaats. Om deze veiligheid te kunnen garanderen negeerde hij vaak de regels van de 

internationale wet. Telefoons werden afgeluisterd en mensen gevolgd. De rest van de wereld 

kneep vanwege de dramatische geschiedenis van het land een oogje dicht. Een van de eerste 

doelen die Kagame zichzelf bij zijn aantreden stelde was de Tutsi populatie vergroten. Van de 

negenhonderd duizend Tutsi’s hadden er maar honderdduizend de genocide overleefd. De 

RPF-regering stimuleerde daarom alle Tutsi emigranten in de buurlanden om terug naar huis 

te keren. Vanuit Oeganda, Burundi, Tanzania en Congo kwamen meer dan zevenhonderd 

duizend Tutsi’s Rwanda in. Velen van hen waren niet zelf in Rwanda geboren, maar eisten nu 

alsnog het land van hun voorvaderen op. ‘Daar is de eeuwenoude controverse, springlevend 

en dreigend. De strijd om het schaarse land gaat door, genocide of niet. Wie de macht heeft 

neemt alles. Ook het beste land’.85 Door de komst van al deze nieuwe Tutsi’s was het land al 

snel weer net zo overbevolkt als voor de genocide. De uit de diaspora teruggekeerde, vaak 

Engelstalige, Tutsi’s kregen de macht in handen en de etnische spanningen werden er niet 

minder op.86 

7.2 Centraal Afrika’s Oorlog 

Vanaf het begin van de genocide vluchtten meer dan een miljoen mensen Rwanda uit. De 

meeste van hen gingen de grens met Congo over, destijds Zaïre genoemd, en streken neer in 

Noord Kivu. Daar zorgden deze enorme stroom vluchtelingen voor een druk op de 
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voorzieningen daar. De internationale gemeenschap, zich beschamend over het feit dat ze de 

genocide niet hadden kunnen tegen houden, begonnen daar met het geven van noodhulp om 

zich te verlossen van hun schuldgevoel. Het conflict was echter nog niet afgelopen. In Kivu 

begonnen de Hutu milities zich weer te groeperen om zich op te maken voor een terugkeer 

naar Rwanda om daar het werk van de genocide ‘af te maken’. De Tutsi regering was hiervan 

op de hoogte en wilde er alles aan doen om dit tegen te gaan en verwachtte hierbij de steun 

van President Mobutu van Congo. Deze zag daar echter geen noodzaak in omdat de strijd in 

Kivu geen gevaar opleverde voor de President zelf, die in Kinshasa zat. Mobutu had 

klaarblijkelijk nog geen benul van het belang dat Kagame stelde aan de veiligheid van zijn 

eigen mensen en de prijs die Mobutu daarvoor zou moeten betalen.  

 

In oktober 1996 kwam een gewapende verzetsgroep in Congo, onder leiding van Laurent 

Kabila, met steun van de Rwandese overheid, in opstand tegen Mobutu. De verzetsgroep viel 

Oost-Congo binnen. Tutsi vluchtelingen sloten zich, onder druk of vrijwillig, aan bij Kabila’s 

rebellenleger. En Hutu vluchtelingen werden vermoord, op transport naar Rwanda gezet of 

vluchten verder Congo in. Het rebellenleger trok op naar Kinshasa, waar het Mobutu regime 

zich over moest geven. Kabila werd de nieuwe leider van het land en noemde het ‘de 

Democratische Republiek Congo’ om aan te geven dat er een nieuwe tijd zou aanbreken. 

Maar intussen werd Kabila nog steeds omringd door Rwandese adviseurs. Om in zijn eigen 

land serieus genomen te worden moest hij daar vanaf zien te komen, dus begon Kabila een 

onafhankelijkere houding aan te nemen. Zo weigerde hij mee te werken aan een plan van 

Oeganda en Rwanda voor economische coöperatie in de regio en tot grote ergernis van 

Kagame gebruikte hij Hutu’s die hadden deelgenomen aan de genocide, voor zijn eigen 

plannetjes. 

 

Op 1 augustus 1998 bezette het Rwandese leger alle strategische plaatsen in Kinshasa en 

reden gewapende voortuigen van het Rwandese leger de grens met Oost-Congo over. 

Rwanda’s bondgenoot, Oeganda, sloot zich hier bij aan. De twee landen zetten in de plaats 

Goma, vlak bij de Rwandese grens, een alternatieve Congolese regering op. Zij deden dit om 

‘stabiliteit te brengen in de regio’. De internationale gemeenschap accepteerde dit. Pas later 

zou de vraag reizen of de reden wel echt zo legitiem was. 

 

Kabila schakelde de hulp van buurland Angola in, waardoor er nog een nieuwe speler in het 

conflict kwam. Met Angola’s hulp konden de Rwandese militairen weer terug gedreven 
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worden naar hun eigen land. Hoewel het gevaar even was geweken, namen de spanningen in 

de Congolese hoofdstad toe. De nationalistische inwoners van Kinshasa keerde zich tegen alle 

buitenlanders, en in het bijzonder degenen die op Tutsi’s leken. Hiermee kreeg de etnische 

spanning in het Grote Merengebied weer een nieuw hoofdstuk.  

 

In augustus 1998 begon de strijd pas echt, toen Oeganda en Rwanda (en in mindere mate 

Burundi) een nieuw offensief begonnen in het Oosten van Congo. Andere landen zoals 

Zimbabwe en Namibië sloten zich bij Angola aan en gaven hun steun aan Congo. Daarmee 

groeide het conflict in het Grote Merengebied uit tot een complexe oorlog waarbij veel 

verschillende Afrikaanse landen betrokken waren. Overigens waren niet alleen de nationale 

legers bij de oorlog betrokken, gewapende milities en gangs vochten hun eigen strijd. Van 

moderne vliegtuigen tot manchettes, alles en iedereen deed mee in een oorlog die vooral een 

economisch karakter leek te dragen.  

 

In eerste instantie was de oorlog tussen de twee blokken weliswaar begonnen vanuit een 

veiligheidsoogpunt, het feit dat Congo rijk is aan grondstoffen en mineralen speelden al snel 

een grotere rol. De economische motieven werden steeds belangrijker, Congo’s buurlanden 

plunderden de natuurlijke hulpbronnen en de strijd ging vooral om diamanten- olie- en 

koffievergunningen. Dit feit werd door de internationale gemeenschap lang ontkend, tot de 

VN in 2001 met een rapport kwam waarin Rwanda en Oeganda stevige kritiek kregen op hun 

optreden in Congo. De economische motieven zorgden er tevens voor dat Rwanda en 

Oeganda met elkaar in competitie kwamen en er gevechten plaatsvonden tussen troepen 

Rwandesen en Oegandesen. De gevechten konden worden gestopt door tussenkomst van de 

VN-veiligheidsraad, maar het imago van Rwanda en donordarling Oeganda had grote schade 

opgelopen.  

 

Al vanaf het begin van de oorlog in 1998 had het Westen geprobeerd om politieke en 

diplomatieke druk uit te oefenen op de Afrikaanse landen. Een jaar na het uitbreken van de 

oorlog lukte het om zes Afrikaanse leiders, en vijftig rebellenleiders, het Lusaka Akkoord te 

laten tekenen. Dit akkoord hield vooral een staakt-het-vuren afspraak in. De internationale 

gemeenschap deed een moreel appel op de Afrikaanse landen. Meer konden ze niet doen, de 

Afrikaanse landen zouden vervolgens zelf tot een oplossing moeten komen. In diplomatiek 

jargon: ‘African solutions to African problems’. In de praktijk kwam dit er op neer dat de 

landen zich niet aan het akkoord hielden omdat de eigen belangen te groot waren. In augustus 
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2000 was de Congolese overheid de eerste die het akkoord formeel van de hand deed. Erg 

veel impact zou deze actie niet hebben, want niet lang daarna werd Kabila vermoord door een 

van zijn eigen bodyguards. Niet duidelijk is wie er achter deze moord zat, maar het zou 

uiteindelijk wel leiden tot een hervatting van het vredesproces. Een voor een trokken de 

buurlanden hun legers uit Congo terug, op een geheime militaire aanwezigheid van het 

Rwandese leger in Oost-Congo na. Deze regio blijft tot op heden onstabiel.  

 

In Congo werd na bereiking van een definitief vredesakkoord een regering aangesteld 

bestaande uit ministers van verschillende bevolkingsgroepen en met de steun van de 

internationale gemeenschap worden er in 2005 verkiezingen georganiseerd. Officieel is de 

oorlog voorbij, maar met meer dan twee miljoen vluchtelingen in het land, aanhoudende 

gevechten in bepaalde regio’s en een tekort aan alle sociale voorzieningen, blijft Congo na de 

oorlog over met een humanitaire crisis.87 

 

7.3 Conclusie 

In dit hoofdstuk zijn achtereenvolgend de genocide in Rwanda en Centraal Afrika’s oorlog 

besproken. Beide conflicten, die eigenlijk een en hetzelfde conflict zijn, hebben de afgelopen 

jaren een stempel gedrukt op het hele Grote Merengebied. Ze hebben vele levens gekost en de 

banden tussen (buur)landen beschadigd. De conflicten zijn heel tekenend voor de situatie in 

het Grote Merengebied aan het eind van de vorige eeuw. De oorzaken en gevolgen van de 

conflicten geven inzicht in de situatie in de hele regio. Zo is de genocide in Rwanda onder 

andere veroorzaakt door etnische spanningen die vanaf de jaren ’80 in veel Afrikaanse landen 

ineens weer een grote rol zijn gaan spelen. In het volgende hoofdstuk zal er nader worden 

ingegaan op de rol die etniciteit in de regio speelt. Een andere oorzaak van de genocide, die in 

korte tijd zoveel levens kostte, is de georganiseerdheid van de Rwandese samenleving en de 

gehoorzaamheid van het Rwandese volk. Het waren de burgers die uiteindelijk de uitvoerders 

werden van de genocide en zelfs hun eigen familieleden vermoorden. Dit culturele aspect, de 

gehoorzaamheid van de bevolking aan de overheid en het leger, zal ook in het volgende 

hoofdstuk nader worden belicht.  
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De gevolgen van de conflicten wegen nog steeds zwaar in de regio. Er blijft angst bestaan 

voor terugval, veel mensen zijn nog op de vlucht en de spanningen zijn er nog steeds. De 

postconflictsituatie waarin de landen zich bevinden wordt ook in het volgend hoofdstuk 

besproken als een van de regionale kenmerken die van invloed zijn op het (gebrek aan) good 

governance in de regio. 
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8 Regionale en Culturele kenmerken als verklaring 

De ambities die de Internationale gemeenschap zich heeft gesteld met betrekking tot het 

stimuleren van good governance zijn hoog. In het Grote Merengebied blijken veel van deze 

ambities niet uit te komen. De landen in deze regio scoren nog altijd matig tot slecht op de 

Kaufman- indicatoren van good governance.88 Uit hoofdstuk 5 bleek al dat de 

organisatiekenmerken van multilaterale organisaties een rol spelen bij het succes of falen van  

het stimuleren van good governance. Maar ook de regio brengt beperkingen met zich mee op 

het gebied van good governance. Zoals in het vorige hoofdstuk is besproken is het Grote 

Merengebied een regio met een recente geschiedenis van conflict en economische tegenspoed. 

In een dergelijk land is het vanzelfsprekend moeilijk om good governance te bewerkstellen.  

 

In dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan regionale en culturele kenmerken die van invloed 

zouden kunnen zijn op good governance. Deze kenmerken zijn naar voren gekomen uit de 

interviews en de literatuur over de regio. Het gaat hierbij om twee culturele kenmerken: het 

patronagesysteem en de egalitaire cultuur en twee regionale kenmerken: etniciteit en de 

(post)conflictsituatie. In de eerste paragraaf worden de kenmerken besproken. In de tweede 

paragraaf wordt voor ieder kenmerk duidelijk gemaakt op welk gebied van good governance 

zij invloed kan uitoefenen. De laatste paragraaf bestaat uit een conclusie waarin wordt 

beschreven wat deze factoren betekenen voor het stimuleren van good governance en het 

succes of falen van de multilaterale organisaties. 

8.1 Verklarende factoren 

8.1.1 Patronagesysteem 

De aard van sociale relaties in Afrika is het eerste obstakel wanneer het gaat om het 

ontwikkelen van good governance. Politieke, economische en sociale relaties tussen 

individuen worden in Afrikaanse landen vaak gekenmerkt door patroon-klantrelaties. 

Patronen verwerven een bepaalde sociale positie en macht waardoor ze is staat zijn anderen te 

bevoordelen, bijvoorbeeld door het geven van banen.89 Het patronagesysteem is al voor de 
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kolonisatie ontstaan en tot op heden actueel. Dit informele systeem overstemd de formele 

manier waarop politiek nationaal, en lokaal, bedreven wordt. De formele instituties zijn vaak 

niet meer dan een pseudo-westerse façade die de aandacht van de persoonlijke politieke 

relaties moet afleiden.90 

 

De patronen zien zichzelf als ‘Big men’ en proberen zoveel mogelijk netwerken in stand te 

houden. Hun macht berust op de mate waarin ze in staat zijn hun netwerken tevreden te 

stellen. Maar hoe groter het netwerk, hoe meer middelen de Big man nodig heeft. De patronen 

gebruiken vaak publieke goederen voor eigen doeleinden en begeven zich daarmee op het 

terrein van corruptie.91 Dit zien we bijvoorbeeld in Oeganda, een land dat al jaren bekend 

staat om zijn corruptie. Volgens de respondenten neemt de corruptie de laatste tijd nog meer 

toe, omdat de populariteit van President Museveni afneemt. ‘Hij moet meer vriendjes kopen, 

nu hij niet meer zo geliefd is’. Omdat corruptie in het Grote Merengebied zo wijdverbreid is, 

is het moeilijk om het aan te pakken. Door corruptie verdwijnt ook een groot deel van het 

ontwikkelingsgeld in verkeerde zakken.  

 

Uit recent onderzoek van Steve Berkman is gebleken dat 30 % van het geld dat de 

Wereldbank uitgeeft aan ontwikkelingsfondsen, wat dagelijks neerkomt op 4 tot 11 miljoen 

euro, terecht komt in de zakken van frauderende politici.92 En ook de bilaterale steun 

ondervindt er hinder van, onlangs nog speelde er een corruptiezaak in Oeganda bij een met 

Nederlands geld gefinancierd project. Dit is naar buiten gekomen, en de overheid heeft dat 

geld terug moeten betalen.93 Maar negen van de tien keer komen dat soort zaken natuurlijk 

niet aan het licht en verdwijnt ontwikkelingsgeld in handen van corrupte patronen. 

8.1.2 Egalitaire cultuur 

Het tweede obstakel voor good governance in het Grote Merengebied hangt sterk samen met 

het hierboven beschreven patronagesysteem en de manier waarop macht in Afrika traditioneel 

is verdeeld. De tweede beperking voor good governance is namelijk de macht die regeringen 

over hun bevolking hebben en met name de almacht van de president. Deze macht maakt het 
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ontwikkelen van een moderne democratie vrijwel onmogelijk.94 De heerser heeft het in de 

meeste Afrikaanse landen voor het zeggen op ieder terrein in de maatschappij. Er is sprake 

van presidentialisme, de president heeft alle macht uit naam van de groep. Deze macht kent 

geen grenzen, maar wordt geaccepteerd door de bevolking. Door een respondent wordt dit 

aangeduid als een ‘Follow the leader mentaliteit’. 

 

Deze cultuur komt er overeen met één van de vier culturele posities die worden onderscheiden 

door Thomson, Ellis en Wildavsky in hun ‘Culturele theorie (1990). De vier culturele posities 

zijn door hen ingedeeld op basis van 2 dimensies die de verhouding aangeven tussen het 

individu en de samenleving: ‘grid’ en ‘group’. Grid staat voor de regels en voorschriften die 

door anderen en jezelf zijn opgelegd. Group staat voor de verbanden waarbinnen je een 

positie hebt. De combinatie van group en grid bepaalt de culturele positie. De vier culturele 

posities, egalitarisme, individualisme, hiërarchie en fatalisme, brengen verschillende 

interpretatiekaders met zich mee. Een samenleving kent meestal één culturele positie, één 

gemeenschappelijk cultureel interpretatiekader, ook wel een ‘way of life’ genoemd. In 

onderstaande tabel is de culturele theorie van Thomson, Ellis en Wildavsky opgenomen: 95 

 

 

+  Egalitarisme Hiërarchie 

 

Group  

 

- 

Individualisme Fatalisme 

 

  

 - Grid +  

      

 

In Afrikaanse landen kent men vrijwel overal een egalitaire cultuur. Er is een sterke 

groepsdruk (group) en er zijn maar weinig regels (grid). Er wordt alleen gesproken door de 

president. Hij praat, en denkt, voor de bevolking. De burgers hobbelen er achteraan. In 

Rwanda wordt dit effect nog eens versterkt door de genocide geschiedenis. Zoals in het vorige 

hoofdstuk beschreven, ziet de Rwandese regering zich onder het mom van 

genocidenpreventie geoorloofd om vrijheden van de burgers in te perken. Een van de 
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respondenten zegt hierover: ‘Rwandesen kennen een enorme zelfcensuur, ze durven niet eens 

zelf te denken’. Bij de vorige presidentsverkiezingen kreeg Kagame 90 % van de stemmen, 

dat is voor het Westen reden om de democratie in het land sterk in twijfel te trekken, maar de 

bevolking van Rwanda laat zich niet kritisch uit over de president. Zelfs toen de president 

besloot dat slachtoffers en daders van de genocide weer gewoon naast elkaar moesten gaan 

wonen, lieten ze dat gelaten over zich heen komen. Een westerse respondent: ‘onvoorstelbaar 

dat ze weer naast elkaar leven. Ik zou het niet kunnen hoor. Dat accepterende van de 

Rwandesen vind ik moeilijk te begrijpen’.  

 

De volgzaamheid van de Rwandesen staat in schil contrast met de ideeën van de 

internationale gemeenschap. Zij heeft een hiërarchisch wereldbeeld, waarin zowel de groep 

als de regels van belang zijn en men uit gaat van de maakbaarheidgedachte. Vanuit deze 

gedachte is de wereld te manipuleren.96 De donoren willen dingen veranderen door het beleid 

te veranderen. Maar in Afrika doen de regels en beleid er vaak minder toe. Mensen lopen 

achter de regering aan. De bevolking is in de meeste gevallen laag opgeleid en slecht 

geïnformeerd. Zij laten zich leiden door de overheid en de groepsdruk. Niet voor niks konden 

er in Rwanda in korte tijd zoveel moorden worden gepleegd. In opdracht van ‘hoger hand’ 

vermoorden mensen zelfs hun eigen buren en familieleden. Dat is vanuit een westerse ‘way of 

life’ moeilijk te bevatten.  

 

Hetzelfde doet zich voor wanneer we kijken naar de Afrikaanse civil society. Al vanaf begin 

jaren ‘90 wordt er door donoren geprobeerd deze te versterken, maar de civil society blijft in 

vrijwel alle landen zwak. De organisaties in het maatschappelijk middenveld schuren tegen de 

regering aan. Volgens een van de respondenten zit de civil society in Rwanda zelfs ‘helemaal 

tegen de overheid aan’. En over organisaties vanuit de civil society is een andere respondent 

uit Oeganda ook duidelijk: ‘Het zit niet echt in hun aard om te strijden’ en ‘In dat soort 

landen ga je niet op een kratje staan en je verhaal houden’. Dat is iets wat ze vanuit hun way 

of life niet gewend zijn. Van oudsher zijn de verticale structuren in de landen veel dominanter 

dan de horizontale verbanden. Het is een illusie om te denken dat er op korte termijn een 

georganiseerde civil society tot stand kan komen die helemaal los staat van de staat.  
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Volgens Patrick Chabal en Jean-Pascal Daloz, in hun spraakmakende boek ‘Africa Works’, is 

het idee van een civil society westerse wishful thinking. Een sterke civil society is volgens 

hen alleen mogelijk in een land met een sterke goed georganiseerde staat zoals we die in 

Europa kennen. De huidige situatie, en de historie, van Afrika is zo anders dan die van Europa 

dat het in de nabije toekomst onmogelijk is om zelfde soort maatschappelijk middenveld tot 

stand te brengen.97 Toch geloven donoren zo heilig in het idee van een civil society dat er de 

laatste jaren een verschuiving heeft plaatsgevonden van hulp. Lokale NGO’s, die door het 

Westen worden beschouwd als de representatie van de civil society, worden overal ingezet 

om hulp te kanaliseren. In heel Afrika zie je de afgelopen tien jaar de lokale NGO’s uit de 

grond gestampt worden. Deze lokale NGO’s steunen in zijn geheel op donorgeld en de 

medewerkers worden dan ook gedwongen om andere keuzes te maken dan ze gewend zijn. Er 

wordt van hen verwacht dat ze kritisch zijn over hun overheid en als het ware een alliantie 

sluiten met het westerse hiërarchische wereldbeeld, zodat er een sociale democratie ontstaat.98 

Maar zelden is dit daadwerkelijk het geval. Veel lokale NGO’s stellen hun donoren teleur 

door alsnog ‘pro-government’ beleid te voeren en geen kritische geluiden te laten horen. In 

veel landen worden lokale NGO’s bovendien bedreigd en tegengewerkt door de regering, 

waardoor zij al helemaal niet geneigd zijn tegen de gevestigde orde aan te schoppen. Een 

respondent van een lokale NGO in Oeganda zegt hierover: ‘Er kan een sterke civil society 

zijn, de kerk bijvoorbeeld want 75% van de mensen gelooft hier. De kerk kan een sterke macht 

zijn, maar dat vereist dan wel sterk leiderschap en dat is in onze cultuur niet makkelijk. De 

regering maakt leiderschap lastig’.  

8.1.3 Etniciteit 

Een derde obstakel voor good governance is de rol die etniciteit speelt in de politiek. Afrika 

bestaat uit een verzameling van etnische groepen, de meeste met een eigen taal en cultuur. In 

veel staten onderdrukten dictatoriale regimes van oudsher de expressies van etniciteit. Om 

hun macht te behouden en de staat te verbinden werd er in de meeste landen tot de jaren ‘90 

een no tolerance beleid gevoerd. Etnische verschillen bestonden er wel, maar werden de kop 

ingedrukt. Toen rond 1990 door de internationale gemeenschap werd getracht een democratie 

in te voeren kwam er politieke openheid in de Afrikaanse landen. Er werden politieke partijen 

opgericht die vrijwel allemaal waren georganiseerd rond een specifieke persoon, gesteund 
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door zijn etnische groepering. Omdat ideologische verschillen tussen de partijen vaak klein 

waren, stemde de bevolking alleen op basis van etniciteit. Ze stemde op hun eigen elite in de 

hoop dat deze eenmaal aan de macht hun eigen groep zou bevoordelen. Wanneer er na de 

verkiezingen werd geprobeerd om een regering te vormen van verschillende partijen, bleek dit 

vaak spanningen op te leveren op het gebied van machtsverdeling. Er moest een afspraak 

worden gemaakt over de machtsverdeling en deze onderhandelingen mislukten vaak. Het is 

dan ook niet gek dat de Afrikaanse politiek tegenwoordig wordt gekenmerkt door een 

confrontatie tussen verschillende partijen en een ‘winner takes all’ approach.99 

 

Het vormen van etnische partijen zorgden begin jaren ‘90 voor spanningen in een aantal 

Afrikaanse landen in het Grote Merengebied en de Keniaanse verkiezingen afgelopen winter 

bewijzen dat deze politieke stammenstrijd nog steeds actueel is. Etniciteit speelt een sleutelrol 

in vele conflicten in het Grote Merengebied. Vaak is etniciteit niet de directe oorzaak voor 

conflict, maar worden etnische verschillen wel gebruikt om tegenstellingen aan te wakkeren 

en achterliggende motieven van geweld te verhullen. Etniciteit hangt dikwijls nauw samen 

met minderhedenproblematiek en mensenrechtenschendingen en kan ook om die reden een 

obstakel vormen voor het bewerkstellen van good governance.100 

8.1.4 Postconflictsituatie 

Zoals uitgebreid aan de orde is gekomen in hoofdstuk 4, wordt het gebied van de Grote Meren 

sinds lange tijd geteisterd door grensoverschrijdende conflicten. De complexiteit van het 

conflict rondom Congo komt onder meer voort uit wisselende coalities, betrokkenheid van 

partijen zowel uit het binnen- als buitenland en etnische tegenstellingen. Op het hoogtepunt 

van de oorlog waren er tien landen uit de regio actief betrokken bij het conflict. Hoewel een 

aantal andere conflicten zich binnen de landsgrenzen afspeelden, zijn ook deze conflicten 

zonder uitzondering van grote invloed op ontwikkelingen in de hele regio. 

 

Op dit moment is de situatie in het Grote Meren Gebied redelijk stabiel. In de Democratische 

Republiek Congo is enige voortgang geboekt in de stabilisatie van het oosten. Begin januari is 

er een vredesconferentie voor de Kivu’s gestart. Deze heeft, tegen de verwachting in, 
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geresulteerd in de ondertekening van de zogeheten akkoorden van Goma tussen de Congolese 

regering en alle binnenlandse gewapende groepen in de Kivu-provincies.  

 

Ook Rwanda heeft, ruim tien jaar na de genocide, opmerkelijke vorderingen gemaakt op het 

gebied van sociaal-economisch herstel. Tegelijkertijd blijven er wel zorgen over de politieke 

ruimte en mensenrechtensituatie in het land en blijven er in zowel Rwanda als Burundi 

botsingen tussen de Hutu’s en de Tutsi’s.  

 

In Oeganda zijn er onlangs historische stappen gezet voor de oplossing van het LRA-

vraagstuk en de wederopbouw en ontwikkeling van Noord-Oeganda. Het conflict in het 

noorden van Oeganda tussen overheid en het ‘Lord’s Resistance Army’(LRA) duurt al meer 

dan 17 jaar. Reeds eind jaren ’80 vochten in het noorden van Oeganda groepen rebellen tegen 

het bewind van president Museveni. In Juba (Zuid-Sudan) zijn er onlangs onderhandelingen 

geweest over een alomvattend vredesakkoord tussen de Oegandese regering en de LRA 

rebellen onder leiding van Joseph Kony. Afgelopen lente zouden de partijen het 

vredesakkoord tekenen, dit is echter op het laatste moment afgeketst. Sommigen hebben 

goede hoop dat de vrede in de nabije toekomst alsnog gerealiseerd kan worden, anderen 

vrezen dat door het mislukken van het Juba-vredesproces het geweld in Noord-Oeganda 

opnieuw zal oplaaien.101 

 

Hoe dan ook, de ontwikkelingen die moeten leiden tot vrede in de regio zijn hoopgevend. In 

het Grote Merengebied begint voorzichtig het optimisme te overheersen. Toch zijn de recente 

ontwikkelingen nog geen garantie voor duurzame vrede in het Grote Merengebied: zolang de 

onderliggende oorzaken van conflict niet structureel worden aangepakt, blijft de kans op 

nieuwe geweldsuitbarstingen in Oost-Congo bestaan, met mogelijke destabiliserende 

gevolgen voor de hele regio. Transitie is wellicht de beste typering van de fase waarin de 

regio zich thans bevindt, aangezien de vredesprocessen fragiel zijn en gevaar voor terugslag 

en escalatie van de conflicten aanwezig blijft.102 

 

 

 

 

                                                 
101 Platas, M.R (2008) 
102 Minbuza. Grote Meren Notitie 2007-2011 
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8.2 Samenhang 

Bovenstaande culturele en regionale kenmerken kunnen van invloed zijn op (het stimuleren) 

van good governance in het Grote Merengebied. In deze paragraaf zal ik kort de samenhang 

beschrijven tussen de culturele en regionale kenmerken en de verschillende aspecten van good 

governance. Ik zal dat doen aan de hand van de thema’s van Collingwood zoals die in 

hoofdstuk 2 zijn besproken. Hierbij dient vermeld te worden dat alle kenmerken op vrijwel 

ieder thema wel enige invloed hebben, maar in deze paragraaf zullen alleen de belangrijkste 

verbanden tussen kenmerk en thema’s beschreven worden.  

8.2.1 Patronagesysteem 

Het patronagesysteem is een uitlokker van corruptie en kan daardoor de mate van good 

governance beïnvloeden, in het bijzonder op thema 2: respect voor de rechtsstaat. Daarnaast 

kan het patronagesysteem een beperking zijn voor thema 3: democratisering, omdat de sociale 

relaties in het patronagesysteem gebaseerd zijn op macht en deze machtsrelaties de formele, 

democratische structuur, overstemmen.  

8.2.2 Egalitaire cultuur 

Het tweede culturele kenmerk, de egalitaire cultuur, kan ook een grote invloed hebben op 

verschillende thema’s van good governance. De egalitaire cultuur zorgt ervoor dat een 

overheid zich niet hoeft te verantwoorden naar de burgers, de burgers volgen de groep en zijn 

weinig kritisch naar hun meerdere. Dit kan het eerste thema: Publieke verantwoording en 

transparantie behoorlijk beïnvloeden. Hetzelfde is het geval bij democratisering, de almacht 

van de presidenten en hun partijen, maakt een democratie in vrijwel alle landen in het Grote 

Merengebied onmogelijk. Ook is het dit presidentialisme dat decentralisatie (thema 4) 

mogelijk in de weg staat. Formeel wordt de macht misschien wel over gedragen aan 

districten, maar de bewindslieden in de hoofdstad houden het voor het zeggen. Als laatste 

punt kan hier toegevoegd worden dat een egalitaire cultuur ook van invloed kan zijn op het 

maatschappelijk middenveld (thema 5). Zoals in paragraaf 8.1.2 staat beschreven botst het 

westerse idee van een civil society met de niet-westerse cultuur.  
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8.2.3 Etniciteit 

Het regionale kenmerk etniciteit kan ook van invloed zijn op good governance. Het beïnvloed 

de democratisering omdat mensen niet gaan stemmen op de partij met het beste programma, 

maar op de partij die vertegenwoordigd wordt door iemand van hun eigen stam. Daarnaast 

kan etniciteit van invloed zijn op mensenrechten. In veel Afrikaanse landen kent men 

minderhedenproblematiek en worden mensen met een bepaalde etnische achtergrond 

achtergesteld. In Rwanda, waar Tutsi’s alle hoge posities in de stad vervullen en de Hutu’s op 

het land werken, zie je dat bijvoorbeeld heel sterk.  

8.2.4 Postconflictsituatie 

Hoewel het op dit moment weer rustiger is in de regio, kan de post conflict situatie zeker 

invloed hebben op de mate van good governance. Eigenlijk kan het van invloed zijn op ieder 

thema van good governance. Maar in het bijzonder kunnen de nog steeds aanwezige 

spanningen de democratiseringsprocessen in de weg staan en nog steeds leiden tot 

mensenrechtenschendingen. Er blijven geweldsuitbarstingen bestaan, vaak op kleine schaal 

maar soms ook van behoorlijke omvang, dat heeft zijn weerslag op de hele structuur van een 

land. Zeker ook op bestuurlijk niveau. 

 

In het volgende schema staat nogmaals overzichtelijk beschreven voor welke aspecten van 

good governance de verschillende factoren de grootste belemmering zouden kunnen vormen.  
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Thema’s Collingwood Regionale en Culturele 

kenmerken 

Publieke verantwoording en 
transparantie van bestuur 

Egalitaire cultuur 

Respect voor, en versterking 
van, de rechtsstaat 

Patronagesysteem 

Democratisering Etniciteit 
Patronagesysteem 
Egalitaire cultuur 
Post conflict situatie 

Decentralisatie en 
hervormingen 

Egalitaire cultuur 

Participatie van 
maatschappelijk middenveld 

Egalitaire cultuur 

Respect voor mensenrechten Post conflict situatie 
Etniciteit 

 

8.3 Conclusie 

In dit hoofdstuk is duidelijk geworden dat er in het Grote Merengebied culturele en regionale 

kenmerken zijn die een invloed kunnen hebben op de mate van good governance in de regio. 

Al deze vier kenmerken zouden een invloed kunnen hebben op minstens twee van de thema’s 

van Collingwood.  Maar voor deze scriptie is de vraag of deze kenmerken ook een verklaring 

zouden kunnen bieden voor het succes of falen van organisaties die good governance 

proberen te stimuleren. Waarschijnlijk is het dat de culturele en regionale kenmerken wel 

degelijk een invloed hebben op het werk van de internationale gemeenschap. Maar afgevraagd 

moet worden hoe sterk deze invloed is.  
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9 Conclusies en aanbevelingen 

9.1 Conclusies 

In deze scriptie is onderzocht wat er op het gebied van good governance gebeurt tussen 

ambitie en realiteit. De internationale gemeenschap, en in het bijzonder het UNDP en de 

Wereldbank, geven aan good governance belangrijk te vinden. Uit hoofdstuk 2 bleek dat ze 

weliswaar een andere benadering kiezen wanneer het om good governance gaat, de 

Wereldbank heeft een technocratische benadering terwijl het UNDP zich richt op 

mensenrechten en democratie, maar allebei veel waarde hechten aan good governance in 

ontwikkelingslanden. De ambities zijn wat dat betreft hoog. Uit hoofdstuk 3 bleek dat de 

internationale gemeenschap in het Grote Merengebied al sinds de jaren ’80 bezig is om landen 

te helpen met hun bestuurlijke kwesties. En uit hoofdstuk 4 bleek dat verschillende 

hulporganisaties ook heden ten dagen actief zijn op dit terrein en verschillende instrumenten 

ter beschikking hebben om landen te helpen bij het stimuleren van good governance.  

 

Hoewel de ambities dus hoog zijn, blijkt in hoofdstuk 5 uit interviews en literatuur dat de 

resultaten van deze inspanningen niet al te best zijn. In het bijzonder zijn het UNDP en de 

Wereldbank onderzocht en de resultaten van deze organisaties lijken niet om over naar huis te 

schrijven. Veel landen in het Grote Merengebied kennen nog steeds veel bestuurlijke 

problemen en multilaterale organisaties benutten veel instrumenten niet of onvoldoende en 

hebben een slechte reputatie onder andere organisaties en de ontvangers van de hulp. De 

realiteit in het veld komt dus niet overeen met de ambitie op papier 

 

Deze scriptie had als doel te verklaren waar deze discrepantie door veroorzaakt zou kunnen 

worden. Er zijn in deze scriptie drie groepen mogelijke verklaringen aan bod gekomen: 

organisatiekenmerken, culturele kenmerken en regionale kenmerken.  Bij de eerste groep, de 

organisatiekenmerken, ging het om kenmerken van de multilaterale organisaties zelf die van 

invloed zouden kunnen zijn op het stimuleren van good governance. Uit hoofdstuk 6 bleek dat 

de papierenwerkelijkheid, het ownership-dilemma, de donorarrogantie en het personeelsbeleid 

van multilaterale organisaties, een verklaring zouden kunnen zijn voor het falen van good 

governance beleid. Het UNDP en de Wereldbank zijn zo veel met zichzelf en hun eigen 

problematiek bezig dat zij er wellicht niet aan toe komen om good governance voldoende te 

stimuleren. 
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Een andere verklaring voor het falen van good governance kan gezocht worden in de 

Afrikaans hoek. Niet alleen speelt het, in hoofdstuk 7 beschreven, conflict in het Grote 

Merengebied hierbij een rol, maar er zijn ook andere kenmerken die een factor kunnen zijn.  

De culturele en regionale kenmerken die in hoofdstuk 8 aan bod zijn gekomen zijn de 

volgende: het patronagesysteem, de egalitaire cultuur, etniciteit en de postconflictsituatie. Al 

deze kenmerken zouden van invloed kunnen zijn op aspecten van good governance. Het 

UNDP en de Wereldbank gebruiken deze kenmerken dan ook graag als excuus voor het falen 

van hun eigen werkzaamheden. ‘Het succes hangt af van de condities’  en  de  ‘mate van de 

politieke wil’ zijn dan veel gebruikte uitdrukkingen. Het is echter sterk de vraag of de 

culturele en regionale factoren daadwerkelijk zo een invloed hebben op de inzet van de 

internationale gemeenschap.  

 

In het volgende schema worden de mogelijke kernmerken weergegeven.  

 

Inzet internationale gemeenschap  Good governance 

(in het bijzonder UNDP en Wereldbank)  (in het Grote Merengebied) 

     

- Dialoog  - Publieke verantwoording 
- Capaciteitsopbouw  - Respect voor rechtstaat 

- Institutie-opbouw  - Democratisering 

- Sancties  - Decentralisatie 

   - Participatie 

   - Mensenrechten 

 

  

 

 

 

 

Organisatiekenmerken  Culturele kenmerken Regionale kenmerken 

       

- Papieren werkelijkheid  - Patronagesysteem - Etniciteit 

- Ownership  - Egalitaire cultuur - Postconflictsituatie 

- Arrogantie      

- Personeelsbeleid      

       

       

       



 74 

Er is een dikke pijl getrokken tussen organisatiekenmerken en de inzet van de internationale 

gemeenschap. Dit omdat het waarschijnlijk is dat de vier organisatiekenmerken van invloed 

zijn op de inzet. Dit zelfde geldt voor de culturele en regionale kenmerken in relatie tot good 

governance. Ook deze pijl is dik, omdat waarschijnlijk is dat de culturele en regionale 

kenmerken in ieder geval op bepaalde aspecten van good governance een invloed zullen 

hebben. De diagonale pijlen zijn niet dik omdat onduidelijk is of deze relatie bestaat. Het 

UNDP en de Wereldbank willen graag doen geloven dat de culturele en regionale kenmerken 

ook direct van invloed zijn op hun inzet, maar dit kan in twijfel worden getrokken. Immers als 

dat zo zou zijn zouden andere organisaties, zoals de ambassades, daar net zo veel last van 

moeten hebben en dit is voor zover onderzocht, niet het geval. Aan de andere kant is het niet 

aannemelijk dat de organisatiekenmerken van de internationale organisaties direct van invloed 

zijn op de mate van good governance.  

9.2 Hoofdvraag 

De organisatie- culturele en regionale kenmerken kunnen als beperking worden gezien bij het 

stimuleren van good governance in het Grote Merengebied. Immers, zij hebben waarschijnlijk 

een negatieve invloed op de inzet van de internationale gemeenschap, of op good governance 

op zichzelf. Toch zijn er in deze regio ook mogelijkheden aan te wijzen die het stimuleren van 

good governance kunnen verbeteren.  In de volgende paragraaf zal aandacht worden besteed 

aan deze mogelijkheden, die in de vorm van aanbevelingen gepresenteerd zullen worden.  

9.3 Aanbevelingen 

9.3.1 Hand in eigen boezem 

De belangrijkste aanbeveling aan multilaterale organisatie is het onder de loep nemen van de 

eigen organisatie. Dit moet niet de vorm krijgen van een reorganisatie waarbij er toch niks 

veranderd, zoals de VN dat nu van plan is met het one-UN idee. Er moet kritisch naar de 

organisatiestructuur worden gekeken, men moet fouten durven toegeven, mensen kunnen 

ontslaan en kantoren durven sluiten. Alleen dan wordt het één VN idee meer dan een 

symbolische daad naar de achterban. Hetzelfde geldt voor de Wereldbank, het invoeren van 

nieuwe concepten als ownership is prima, mits er ook echt iets veranderd in het veld. 

Niemand heeft baat bij het creëren van weer een nieuwe papieren werkelijkheid. 
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De organisaties zouden de hand in eigen boezem moeten steken en eisen die ze aan anderen 

stellen ook voor zichzelf laten gelden. Een respondent zei hierover: ‘Practice what you 

preach’. Organisaties zouden zelf ook transparant en accountabel moeten zijn en afgerekend 

kunnen worden op indicatoren. Als VN organisaties moet je verantwoording durven afleggen 

naar je achterban, maar zeker ook naar de landen waarin je werkzaam bent. 

9.3.2 Personeelsbeleid 

In hoofdstuk 6 is het personeelsbeleid beschreven als een mogelijke beperking. Maar het 

personeelsbeleid kan ook juist een mogelijkheid zijn om good governance beter te stimuleren. 

De tweede aanbeveling is dan ook het reorganiseren van het personeelsbeleid bij multilaterale 

organisaties. Grote bureaucratische hulporganisaties als het UNDP zouden een sterke Human 

Resource afdeling moeten hebben, waarbij echt wordt gekeken welke mensen het best tot hun 

recht komen op welke plek. Dit mag eigenlijk niks met afkomst of status te maken hebben. 

Wanneer onderwijs in Oeganda een speerpunt is van het UNDP, zou er iemand met kennis en 

ervaring op het gebied van onderwijs naar Oeganda moeten worden gestuurd en niet iemand 

met de juiste nationaliteit in zijn of haar paspoort. De reorganisatie die de VN van plan is 

biedt zeker mogelijkheden tot verbetering, mits ze daadwerkelijk haar personeelsbeleid onder 

de loep neemt en zorgt voor capabele mensen op de plekken waar dat hard nodig is.  

 

9.3.3 Gebruik de hiërarchie  

Zoals uit hoofdstuk 8 bleek heeft het Grote Merengebied culturele kenmerken die er toe 

leiden dat in de meeste landen de president allermachtig is. Dit presidentialisme wordt in 

stand gehouden door de egalitaire cultuur en het patronagesysteem. De president ‘koopt’ zijn 

macht en gebruikt deze vervolgens naar eigen inzicht. Dit lijkt in eerste instantie vooral een 

beperking voor good governance te zijn, maar biedt ook mogelijkheden. In Afrikaanse landen 

gaan alle belangrijke zaken via de president. Als je als hulporganisatie wat gedaan wilt krijgen 

moet je dus bij hem zijn. Do like the Africans do.  ‘Je moet vooral niet met een minister gaan 

praten die niks voor het zeggen heeft, je moet je contacten zo hoog mogelijk in de organisatie 

hebben zitten’. Dit is niet gemakkelijk, maar als het je lukt om de president mee te krijgen, 

staat wel meteen het hele land achter je. Een respondent in Oeganda zei hierover: ‘Museveni 
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is de baas van iedereen, dit heeft als voordeel dat als je hem overtuigd,  je iedereen mee hebt’. 

Een aanbeveling is dus om altijd te proberen je contacten zo hoog mogelijk in de hiërarchie 

aan te wenden. Omdat Afrikaanse leiders zich er van bewust zijn dat je als westerse 

organisatie geld mee brengt, zijn zij volgens respondenten vaak best bereid om het contact aan 

te gaan.  

9.3.4 Langere termijndoelstellingen 

De laatste aanbeveling is er een die zo voor de hand liggend lijkt in een continent als Afrika, 

maar toch nog steeds weinig aandacht krijgt in de beleidspraktijk: de lange termijn visie. 

Afrikaanse landen hebben de afgelopen jaren een bijzondere ontwikkeling doorgemaakt. Ze 

zijn nog maar net onafhankelijk en hebben al verschillende conflicten, hervormingen en 

bemoeienissen van anderen over zich heen gekregen. Veel van die bemoeienissen zijn goed 

bedoeld maar houden geen rekening met het feit dat Afrikaanse landen tijd nodig hebben om 

te ontwikkelingen. Net zo goed als het Westen eeuwen nodig had om de democratie te worden 

die we nu zijn. Om in de toekomst resultaten te boeken, moeten we op korte termijn niet te 

veel druk uitoefenen. De democratieën functioneren er nog niet zoals wij zouden willen en 

ook de economie ontwikkeld zich niet zoals veel westerse liberalen voor ogen hebben, maar 

dat kunnen we ook niet verwachten. Afrika heeft tijd nodig om te ontwikkelen. Waar wij in 

het Westen binnen no time een verandering willen zien, is dat daar gewoon nog niet haalbaar.  

Vrijwel alle westerse projecten duren maximaal vier jaar, en ook de medewerkers van 

organisaties zitten maximaal vier jaar op een plek. Maar vier jaar is te kort voor ingrijpende 

veranderingen. ‘ Je hebt echt een lange adem nodig’. Er zou in het multilaterale en bilaterale 

beleid veel meer aandacht moeten komen voor de lange termijn visie. Om in de toekomst een 

sterke civil society te krijgen, moet er bijvoorbeeld veel aandacht worden besteed aan 

onderwijs. Maar dit kan geen project zijn van vier jaar, het kost tientallen jaren om via 

onderwijs een middenklasse te creëren. Een respondent zei over zijn eigen organisatie: ‘ Nu 

zit iedereen iedere 4 jaar weer ergens anders, dat is madness en een fucking shame. Dit kan 

alleen maar omdat niemand afgerekend wordt op zijn resultaten. Een commercieel bedrijf zou 

failliet gaan op deze manier. Je hebt technocratische kennis nodig en dat kan niet als je 

iemand vanuit Mali, waar hij met justitie is bezig geweest naar Oeganda stuurt om daar 

onderwijs te gaan doen. Je hebt mensen nodig die minimaal 10 jaar op onderwijs zitten. Nu is 

het een vorm van amateurisme’  
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Hetzelfde is het geval met mensenrechten. Westerse landen willen dat er zo snel mogelijk 

verbeteringen optreden op het gebied van bijvoorbeeld homorechten. Maar veel Afrikaanse 

landen kennen een cultuur waarbij homo’s niet geaccepteerd worden. Volgens een van de 

respondenten ‘zou 90 % van de Oegandese bevolking homo’s het liefst Lake Victoria in 

kieperen’. Dan kunnen westerse organisaties wel van alles willen verbeteren, maar zo een 

cultureel gedachtegoed verander je niet stel op sprong. Zoals in hoofdstuk 8 duidelijk is 

geworden, kennen veel Afrikaanse landen een egalitaire cultuur, dit brengt een andere kijk op 

de wereld met zich mee. Hulporganisaties hebben de arrogantie dat ze in ruil voor geld op 

korte termijn mentale veranderingen willen zien. Maar zoals een respondent treffend 

verwoord: ‘Je kan geen andere kijk op de wereld kopen’. Homorechten hebben tijd nodig. 

Ook in Nederland zijn die niet van de een op de andere dag in het leven geroepen. ‘Er moeten 

kleine stapjes gezet worden om op den duur de piketpaaltjes iets te verzetten zodat we over 

een groot aantal jaren mogelijk resultaat zien’ 

9.4 Vervolgonderzoek 

Ontwikkelingssamenwerking is een bijzondere sector. Onderzoek naar 

ontwikkelingssamenwerking is lastig omdat het een sector is waar iedereen elkaar kent en 

men voorzichtig is met wat men zegt. In dit onderzoek is het uiteindelijk gelukkig wel gelukt 

om 27 respondenten zover te krijgen hun verhaal te doen over de sector waarin zij werken. 

Maar vaak gingen er veel telefoontjes en e-mailtjes over heen eer er een interview werd 

toegezegd en vrijwel alle respondenten gaven aan dat ze niet letterlijk gequote wilde worden 

of zelfs liever niet met naam genoemd wilde worden. Dit was uiteindelijk voor deze scriptie 

geen probleem, het is opgelost door geen directe bron te vermelden bij de gebruikte quotes. 

Maar het zegt wel iets over het veld waarin de respondenten werkzaam zijn. Het is een sector 

waar je op je woorden moet letten. Alle organisaties verwachten van hun medewerkers een 

diplomatieke houding. Hoewel de hulporganisaties transparantie van bestuur elders erg 

belangrijk vinden, geven ze zelf niet graag een kijkje in de keuken. Ze hameren bij de 

ontvangende landen en de NGO’s heel sterk op verantwoording, maar de bilaterale en zeker 

de multilaterale hulp zelf is helemaal niet transparant. Wanneer het gaat om eigen resultaten 

ontbreken de harde cijfers en ook in de interviews blijft het vaak hangen in diplomatieke taal. 

Dit is opmerkelijk en er zou in het vervolg nog meer onderzoek gedaan moeten worden naar 

deze schroom tot transparantie bij dit soort hulporganisaties. Er gaan enorme bedragen naar 
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toe, het zou goed zijn om in kaart te brengen waarom er zo een vrees is voor het inzichtelijk 

maken van de discrepantie tussen ambitie en realiteit. 
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