
Er is de laatste jaren steeds meer belangstelling voor 
de rol die zoiets als ‘nationale identiteit’ speelt in de 
vorming van buitenlands beleid. Dat levert meteen 
complexe vragen op, want wat is die nationale identi-
teit dan precies? In Nederland hebben we naar aanlei-
ding van een voordracht van de toekomstige koningin 
een kort debat gehad over de Nederlandse identiteit. 
Ook daar was de slotsom niet al te helder. Dit arti-
kel zet stappen richting kenmerken van nationale en 
Nederlandse identiteit, om te bezien of dat elementen 
oplevert voor een kritische beschouwing van het Ne-
derlandse ontwikkelingsbeleid.

Nationale identiteit en buitenlands beleid
Buitenlands beleid ligt in het hart van de nationale 
identiteit, want daar zou het gaan om de nationa-
le trots, om wat ons onderscheidt van anderen, om 
kernelementen van nationale soevereiniteit die men 
verdedigen wil en de waarden waarvoor de natie staat 
en die men wil uitdragen. Dat is de ‘grand strategy’-
opvatting van buitenlands beleid, die staat tegenover 
de diplomatieke opvatting, waar het erom gaat natio-
nale belangen te verdedigen via het opbouwen van 
bondgenootschappen en coalities met andere landen.1 
Toch zou ook in de tweede opvatting nationale identi-
teit een rol moeten spelen, omdat ook daar (n ationale) 
waarden van belang zijn, alleen al bij het vaststellen 
van wat nationaal belang dan wel is.2

 De studie van het buitenlands beleid werd lange tijd 
gedomineerd door een perspectief dat het vergroot-
glas vooral zette op de interactie van de natiestaat 
en andere natiestaten. Daardoor was er weinig oog 
voor binnenlandse tegenstellingen rond buitenlands 
beleid. Recentelijk is dat omgeslagen: de staat wordt 
niet meer gezien als een unitaire actor en dus is er veel 
meer oog voor binnenlandse factoren.3 Buitenlands 
beleid wordt zodoende in eerste instantie beschouwd 
als voortzetting van binnenlands beleid. Dat wil niet 
alleen zeggen dat nationale waarden het buitenlands 
beleid bepalen, maar dat die nationale waarden ook 
bepalen wie toegang heeft tot beleidsvorming en -uit-
voering. Natuurlijk gebeurt dat ook in een interpreta-
tie van de voortdurende veranderingen in binnen- en 
buitenland. Maar de vertaling van die veranderingen 
gebeurt zeker niet rationeel.4

 Het is niet gemakkelijk ‘nationale identiteit’ door 
te vertalen naar buitenlands beleid. Het is methodo-
logisch moeilijk te generaliseren van een persoonlijke 
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identiteit naar een groepsidentiteit en vervolgens te be-
grijpen wat de rol van het algemene publiek zou kun-
nen zijn in het buitenlands beleid. Om de invloed van 
nationale identiteit op het buitenlands beleid aan te 
geven, wordt wel onderscheid gemaakt tussen soorten 
van nationalisme en het daarbij behorend buitenlands 
beleid. Daarbij gaat het dan om oude imperia listische 
identiteiten (zoals die van West-Europese landen, de 
Verenigde Staten en Japan), lang onderdrukte natio-
nale identiteiten (zoals die in Oost- en Midden-Euro-
pa) en nieuwe opkomende nationale identiteiten. Hier 
is van betekenis dat ik een categorie heb toegevoegd, 
die van ‘middle powers’. Zij delen waarschijnlijk ele-
menten van een nationale identiteit gebaseerd op po-
litieke instituties van de grote mogendheden, maar 
hebben als ‘middle powers’ vanzelfsprekend niet de-
zelfde (militaire) ambities en macht. Dat betekent dat 
zij eerder geneigd zullen zijn internationaal-rechtelijke 
wegen te volgen, internationaal overleg te zoeken en 
oplossingen te vinden in internationale organisaties. 
Dat leidt tot een beleid van ‘h umaan internationalis-
me’,5 waarin het christendemocratische en sociaalde-
mocratische gedachtegoed over de welvaartsstaat tot 
uiting komt. Het betekent dat zoiets als een ‘nationale 
identiteit’ zijn weg vindt in vertogen en handelingen 
van individuen en organisaties die betrokken zijn bij 
de vorming en uitvoering van het buitenlands beleid. 
En die nationale identiteit staat niet vast, die vormt en 
hervormt zich voort durend.
 Dit alles geldt ook voor het ontwikkelingsbeleid als 
onderdeel van het buitenlands beleid. Laten we eerst 
vaststellen dat voor veel auteurs en instituten die zich 
met het buitenlands beleid bezighouden, ontwikke-
lingssamenwerking klaarblijkelijk nog steeds niet tot 
het buitenlands beleid behoort. In veel handboeken 
over buitenlands beleid komt het woord ontwikke-
lingssamenwerking niet voor. Menig instituut dat 
zich bezighoudt met internationale betrekkingen en 
buitenlands beleid, heeft wel veel experts op veilig-
heidsbeleid, Europees beleid, diplomatie, maar geen 
deskundige op het terrein van ontwikkelingsbeleid. 
Overigens zijn in binnenlandse politieke verhoudin-
gen waardestelsels evenzeer bepalend voor het ont-
wikkelingsbeleid als voor het buitenlands beleid. Ook 
daar gelden nationale belangen; ook ontwikkelings-
beleid is niet alleen het terrein van de ‘moraal’, van 
de hoogstaande waarden. Maar zeker zijn ook hier 
nationale waarden ‘gate keepers’, een soort van por-

438 Internationale  Spectator    Jaargang 63 nr. 9   |   September 2009



tiers, voor wie wordt toegelaten tot beleidsvorming en 
-uitvoering.
 Een probleem is natuurlijk dat het nationalisme vol 
zit van paradoxen. Zo stelt Benedict Anderson dat de 
politieke macht van het nationalisme enorm sterk kan 
zijn, maar dat de filosofische inhoud uitermate ar-
moedig is.6 Met het nationalisme in het banier zijn 
er bevrijdingsoorlogen gevoerd, ‘onbekende soldaten’ 
gestorven. Maar, zo stelt hij, het nationalisme heeft 
nooit grote denkers voortgebracht. Het brengt intel-
lectuelen, kosmopoliet of niet, er vaak toe nationa-
lisme en de politieke dragers ervan te beschrijven als 
‘achterlijk’, en dat leidt weer tot onderschatting van de 
kracht ervan.
 Daar zou ik een paradox aan kunnen toevoegen, 
namelijk dat je vanuit het gezonde verstand aanneemt 
dat een grove generalisatie als ‘nationaal karakter’ (of 
‘nationale identiteit’) niet bestaat, maar dat in de prak-
tijk iedereen ervan uitgaat dat dát nationale karakter 
of dié nationale identiteit er wel degelijk is.7 Grove 
veralgemeningen bestaan: dé Nederlander bestaat in 
de ogen van Belgen, Duitsers en misschien ook wel in 
die van vele Nederlanders, zoals in onze ogen dé Belg 
en dé Duitser bestaan.

Nederlandse identiteit: verschuivende schalen
We kunnen de Nederlandse identiteit, het eigene van 
Nederland en zijn inwoners, vaststellen aan de hand 
van vier bronnen. Allereerst de verslagen van buiten-
landse bezoekers. Een tweede groep beschouwers van 
de Nederlandse identiteit zijn columnisten en commen-
tatoren, niet alleen hier maar ook bij onze buren. Bij 
de derde groep gaat het om buitenlanders die langer in 
Nederland hebben verbleven, of het land van een af-
stand al langer volgen en er dus met een geïnformeerd 
buitenstaandersoog naar kijken.
 Al met al brengen deze eerste drie bronnen ons 
niet erg ver. Tegen de lijstjes van karaktertrekken 
die volgens deze bronnen tot de Nederlandse identi-
teit behoren, kunnen immers ook tegenpolen worden 
weergegeven. Tegenover nagenoeg iedere positieve 
eigenschap die Nederlanders zou kunnen worden 
toegedicht, staat ook de tegenpool van een negatieve 
karaktertrek. Die tegenpool loopt dan geheel paral-
lel met alle negatieve ladingen die het woord ‘Dutch’ 
in het Engels heeft; die hebben vooral betrekking op 
onze vermeende lafheid, gierigheid en drankzucht.8

 Een vierde bron is een reeks historici en een enkele 
antropoloog, te beginnen met Fruin, via Huizinga naar 
Kossmann. Wat Fruin en Huizinga vooral doen is het 
bij elkaar optellen van wat buitenstaanders in Neder-
land zagen, om vervolgens bijvoorbeeld een verbin-
ding te leggen tussen uiterlijke zindelijkheid en zui-
vere en deugdzame zeden. Kossmann is genadeloos in 
zijn kritiek op zo’n aanpak. Hij noemt het een ‘naïef-

empirische’ benadering, waarin men eerst nagaat wat 
in de Nederlandse natie voorkomt, vervolgens bekijkt 
wat men wil behouden, en dat noemt men dan ‘het ei-
gene’, ‘daar plaatsen ze de Nederlandse identiteit’. Hij 
stelt, dertien jaar vóór de WRR tot dezelfde slotsom 
komt, ‘dat wij ons vergissen wanneer wij menen uit 
de geschiedenis een nationale identiteit als het ware 
spontaan te zien opstijgen’.9
 Lezers mogen zich afvragen waar ik sta op dit glib-
berige pad op weg naar enkele gedachten over de Ne-
derlandse identiteit en het Nederlandse ontwikke-
lingsbeleid:
•	 	met	 een	 concept	 als	 nationalisme	 en	 nationaliteit	

dat tal van tegengestelde reacties oproept en een 
besmet verleden heeft;

•	 	met	een	concept	als	Nederlandse	identiteit	dat	alleen	
een vage, veelal chauvinistische kleuring krijgt, niet 
meer lijkt dan een lijstje karaktertrekken en even-
eens zo tal van tegenstellingen oproept; en

•	 	met	een	verbinding	naar	beleid	en	buitenlands	be-
leid die al evenzeer gecompliceerd is.

Misschien moeten we de Nederlandse identiteit 
daarom meer positioneren tussen polen, tussen wat 
Nederland en Nederlanders méér en minder zouden 
kunnen zijn; waar de polen gefixeerd zijn, maar waar 
er op de schaal verschoven kan worden. We zijn dan:
•	 	meer	koopman	dan	dominee;
•	 	meer	pragmaticus	dan	filosoof;
•	 	meer	boekhouder	dan	‘big	spender’;
•	 	meer	 een	 tolerante	 liberaal	 dan	 een	 orthodoxe	

scherpslijper; en
•	 	meer	compromissen-strateeg	dan	confrontatie-zoe-

ker.
Misschien moeten we deze schalen dan ook maar op 
een tijdsbalk zetten. Dat betekent:
•	 	soms	meer	dominee	dan	koopman;
•	 	een	 enkele	 keer	 filosoof,	 maar	 meestal	 pragmati-

cus;
•	 	zelden	de	‘big	spender’,	bijna	altijd	de	zuinige	boek-

houder;
•	 	in	 discussies	 een	 scherpslijper,	 qua	 houding	 een	

echte liberaal; en
•	 	in	het	begin	een	confrontatie-zoeker,	bij	de	uitgang	

een compromissen-strateeg.

Nederlandse identiteit en Nederlands 
ontwikkelingsbeleid

Ik wil deze schalen gebruiken om te kijken naar het 
Nederlandse ontwikkelingsbeleid. Laten we onze 
historici van de oude stempel vooreerst gelijk geven: 
we zijn bescheiden en voorbeeldig, ook op het terrein 
van de ontwikkelingssamenwerking. In de burelen 
van overheidsfunctionarissen in Accra of Bamako zal 
het moeilijk zijn slechte woorden over Nederland te 
horen. In menig Afrikaanse hoofdstad geldt Neder-
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land als voorbeeldig donor. Die zelfde erkenning is er 
ook internationaal: in de index van het Washington-
se Centre for Global Development, waarin toewijding 
tot ontwikkeling (‘Commitment to Development’) 
word gemeten, verdient Nederland als een Ankie van 
Grunsven gouden medailles. Weliswaar zijn er vele 
kanttekeningen te maken bij die index – het lijkt een 
dopingcontrole uit de jaren dat Lance Armstrong de 
Tour de France won – maar toch, we winnen veelvul-
dig goud.
 Belangrijker dan toch: in de Peer Reviews van 
het Development Assistance Commitee (DAC) van de 
OESO vallen Nederland meestal louter lofprijzingen 
ten deel. Maar ook daar weer, meestentijds overheerst 
in deze Peer Reviews de diplomatieke toon en zullen 
de één-ogen het bij een meerderheid van blinden goed 
doen.
 Toch, Nederland is ‘ahead of the crowd’, zoals de 
titel was van het IOB-rapport over de wijze waarop 
Nederland zich schikt naar internationale afspra-
ken, zoals vastgelegd in de Verklaring van Parijs. De 
evaluatiedienst van het ministerie van Buitenlandse 
Zaken, de IOB (Inspectie Ontwikkelingssamenwer-
king en Buitenlands Beleid), plaatste weliswaar een 
vraagteken achter de titel, maar was toch onverdeeld 
positief. Nederland neemt ‘ownership’, het idee dat 
ontwikkelingslanden hun eigen ontwikkeling moe-
ten leiden, serieus. Nederland schikt zich naar lokale 
procedures en in de coördinatie met andere donoren. 
Waar het kan, geeft Nederland zijn hulp in vormen 
die aangepast zijn aan de plannen van ontwikkelings-
landen zelf, zoals steun aan de algemene begroting 
(General Budget Support) of aan programma’s voor sec-
toren als gezondheidszorg en onderwijs (Sector Wide 
Approaches).
 Nederland claimt niet. Als er onbehagen is over 
overvloed en we van daaruit schenken, dan is er de 
dubbelzinnigheid dat we wel gezien willen worden, 
maar liefst niet met standbeelden of tegels op de 
muur. Of met plakkaten ‘this is a gift of the people of 
the Netherlands’. Er zijn hier schrille contrasten tus-
sen donoren. Als president Bush in de Tanzaniaanse 
hoofdstad Arusha de klamboe-fabriek A-Z Textile 
Mills bezoekt, dan belooft hij niet alleen de komende 
jaren klamboes aan vijf miljoen families te schenken 
in de strijd tegen malaria, maar hij claimt ook de da-
ling van malaria-infecties bij kinderen op Zanzibar in 
de afgelopen jaren van 20% naar 1%. Het Presidenti-
ele Initiatief ter bestrijding van Malaria bestaat sinds 
2005 en is amper twee jaar in Tanzania actief.10

 Uiteindelijk zijn we in het ontwikkelingsbeleid meer 
dominee dan koopman. Veertig jaar terug beheerde 
Economische Zaken het grootste deel van de Neder-
landse hulppot; ooit toonde ik aan dat het overmatig 
accent op exportbelangen binnen het ontwikkelings-

beleid een grote hoeveelheid mislukte ontwikkelings-
projecten had opgeleverd en dat geven in dit geval toch 
vooral nemen was.11 Binding van hulp aan de levering 
van Nederlandse goederen en diensten betekende dat 
we Friese koeien en stallen van De Boer uit Leeuwar-
den, vliegtuigen van Fokker, melk- en suikerfabrie-
ken van VMF-Stork, DAF-vrachtwagens, medische 
apparatuur van Philips, baggerschuiten van IHC uit 
Kinderdijk, ‘onverslijtbare’ waterpompen van DHV 
uit Amersfoort, kunstmest van NSM en UKF, en 
hangars van Hollandia-Kloos als ontwikkelingshulp 
naar ‘onze’ concentratielanden verscheepten.
 Dat de verantwoordelijkheid voor de zg. financiële 
hulp (driekwart van de bilaterale hulp in die periode) 
bij het aantreden van het kabinet-Den Uyl van Eco-
nomische Zaken naar Buitenlandse Zaken verschoof, 
was voor de jonge Jan Pronk nog niet echt een red-
ding: ook hij moest tolereren dat de binding van de 
hulp aan Nederlandse leveranties een gegeven was.12 
Pas onder Jan de Koning, toen de Nederlandse hulp 
partieel ontbonden werd – dus ook besteed kon wor-
den in ontwikkelingslanden – verschoof het accent 
van het Nederlandse eigenbelang richting de belan-
gen van ontwikkelingslanden. Het korte-termijn-ei-
genbelang, de export van goederen en diensten, is ei-
genlijk nauwelijks meer in de ontwikkelingshulp aan 
te treffen. Het accent ligt duidelijk op belangen op de 
langere termijn: de baat die Nederland als een handel-
drijvende natie heeft bij een welvarende wereld, waar-
in tegenstellingen tussen arm en rijk minder diep en 
minder schrijnend zijn.
 Dat het Nederlandse ontwikkelingsbeleid gedomi-
neerd wordt door het ethisch-humanitaire motief, ge-
symboliseerd door de dominee, wordt vaak niet gezien 
of als besef gedeeld door ook actieve beschouwers van 
het Nederlands buitenlands beleid. Al twintig jaar 
leg ik mijn cursisten een driehoek voor met de drie 

Figuur 1 Motieven achter ontwikkelingssamenwerking:
   De Plaats van Nederland
   (in percentages van uitgebrachte stemmen)

  * 2     *10
      
   * 6        * 25

     * 2  * 5    * 35  *10     * 5

Ethisch/humanitair                  Economisch/commercieel

Politiek/strategisch
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belangrijkste motieven achter de moderne ontwikke-
lingssamenwerking (zie fig. 1). Of het nu hoge officie-
ren, aankomende diplomaten of studenten Ontwik-
kelingsstudies of Internationale Betrekkingen zijn,13 
onverminderd plaatsen ze Nederland veel meer in de 
rechterzijde van de driehoek dan in de linkerhoek. 
Slechts een zeer klein deel plaatst Nederland in de 
linkerhoek, waar het thuishoort.
 Denk echter niet dat Nederland op alle terreinen 
vooroploopt. Qua hulp aan de minst-ontwikkelde 
landen staan we op de achtste plaats; bij hulp aan de 
lage-inkomenslanden zijn we zesde; bij het aandeel 
van onze hulp in ons BNP nemen we de vijfde plaats 
in; en op de lijst van landen die het grootste deel van 
hun hulp geven aan Sub Sahara Afrika staan we vier-
de van alle donorlanden die lid zijn van het Develop-
ment Assistance Committee van de OESO. Maar op één 
punt staan we eerste: Nederland is het land dat het 
meeste van zijn hulp geeft via particuliere ontwikke-
lingsorganisaties (op de voet gevolgd door Ierland en 
Spanje).
 Kritische kanttekeningen zijn er bij dit voortreffe-
lijk ontwikkelingsbeleid echter zeker te maken. Ne-
derlanders zijn pragmatisch, niet een land van veel 
grote woorden, minder filosofen meer doeners. Eén van 
de uitzonderingen is ongetwijfeld Jan Pronk. Zijn 
vuistdikke nota ‘Een Wereld van Verschil’ staat nog 
steeds als een fraai monument in 60 jaar Nederland-
se ontwikkelingssamenwerking.14 In die nota ligt er 
echter een grote breuk tussen de analytische hoofd-
stukken en de laatste twee, waar het zou moeten gaan 
om de uitvoering van al die fraaie ideeën. Dat gold 
nog meer voor de Nota ‘Hulp in Uitvoering’, onder-
deel van de Herijking van het buitenlands beleid in 
1995, waarin in de hoofdstukken over implementatie 
uiterst naïef het begrip participatie ten tonele wordt 
gevoerd als medicijn voor alle kwalen.
 Dat gebrek aan analyse en daarmee aan daadwer-
kelijk beleid kan nog erger. Al 35 jaar is armoedebe-
strijding de centrale doelstelling van het Nederlands 

beleid. De Nederlandse hulp moet ‘zoveel en zo direct 
mogelijk bij de armsten der armen’ terechtkomen, zo 
stelde Pronk bij zijn eerste ministerschap in de be-
groting van 1975. In 1998 en vervolgens opnieuw het 
jaar daarop in een rapport voor het Development As-
sistance Committee constateerden wij dat Nederland in 
zijn ontwikkelingssamenwerking géén armoedebe-
leid had.15 Nooit in de afgelopen 35 jaar is er vanuit 
het ministerie een goede analyse gekomen over wat 
armoede precies is, welke gezichten armoede heeft, 
wat eraan gedaan is om die te verminderen, welke les-
sen daaruit getrokken kunnen worden en hoe het de 
komende jaren anders zal gaan. Evenmin zijn er dus 
reflecties op de reeks belangrijke Wereldbank-publi-
caties over armoede en armoedebestrijding. De Ne-
derlandse hulp wordt gegeven met de beste intenties, 
maar het ontbreekt aan collectieve reflectie en collec-
tieve zelfreflectie.
 Een recent voorbeeld. In de aan de Tweede Kamer 
gepresenteerde Beleidsnotitie Maatschappelijke Orga-
nisaties: Samenwerken, Maatwerk, Meerwaarde had ik 
een analyse verwacht van de rol van die maatschap-
pelijke organisaties in ontwikkelingslanden. Wat bij-
voorbeeld de verschillen zijn tussen Latijns-Amerika 
en Afrika, tussen Zuid-Azië en Zuidoost-Azië. Hoe 
dat middenveld zich verhoudt tot de staat in demo-
cratiseringsprocessen. Vervolgens had ik graag verno-
men wat de stand van zaken is in de Nederlandse en 
internationale particuliere ontwikkelingssamenwer-
king, van de visie op het werk van deze organisaties 
en wat men ziet als hun toekomstige rol. Daarna had 
het dan kunnen gaan over de subsidiekaders, hoe je 
die kunt stroomlijnen en wat de verhouding daarvan 
is met de bilaterale en multilaterale hulp en directe fi-
nanciering van dat middenveld in ontwikkelingslan-
den. Nu is die analyse vrijwel afwezig en zijn de afwe-
gingen die er zijn, geklutst met aanwijzingen voor het 
nieuwe subsidiestelsel. Wél deel ik de beleidsintenties 
(sterke vermindering van het aantal te subsidiëren or-
ganisaties, een zekere stroomlijning naast het bilate-

Tabel 1 De plaats van Nederland
Hulp aan MOLs* Hulp aan LICs* Hulp als % GNI Hulp aan Sub-Sahara 

Afrika*
Hulp Via NGO’s**

Plaats
Nederland

8 6 5 4 1

Achter:
Ierland,
Noorwegen,
Portugal,
Canada,
Denemarken, België,
Finland

Achter: 
VK,
Ierland
Denemarken,
België,
Canada,

Achter:
Zweden,
Luxemburg, 
Noorwegen, 
Denemarken

Achter: 
Ierland, 
België, 
VK

Voor: 
Spanje, 
Ierland, 
Zwitserland

 Bron: Op basis van DAC-cijfers over 2007; behalve ODA/GNI-cijfers 2008.
 * Op basis van percentage van totale bilaterale hulp.
 ** Op basis van percentage van totale ontwikkelingshulp.
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rale beleid) ten volle, maar niet de argumentatie die 
daarnaar leidt.
 Dat brengt me tot een tweede punt: als er géén fi-
losofie is (geen beleid of een tekort aan beleid), dan 
gaat niet alleen het pragmatisme overheersen, maar 
juist ook de rekenarij. Dan wint niet de dominee maar 
de boekhouder. Het afgelopen jaar heb ik dat schrij-
nend mogen ondervinden met onderhandelingen over 
voortzetting van het onderzoeksprogramma dat Ne-
derland met Zuid-Afrika heeft, SANPAD.16 
 Nederlandse boekhouders zijn vele malen minder 
flexibel dan politici. Bij die politici horen ook de van 
tijd tot tijd tot politici omgedoopte leiders van ont-
wikkelingsorganisaties. Nederlandse politici zijn bijna 
per definitie consensus-bouwers en polderaars. Dat bete-
kent dat het Nederlandse ontwikkelingsbeleid vooral 
ook hier gemaakt wordt. Dat nog steeds delen van het 
ontwikkelingsbeleid aanbod-gestuurd zijn. Prachtig 
dat er op het eind van de trektocht van het nieuwe 
kabinet door het land zoiets als het Schokland-ak-
koord gesloten is, dat we Public Private Partnerships 
‘promoten’, maar wie in de door ons ondersteunde 
landen heeft gevraagd om een ziekteverzekering die, 
gesubsidieerd en wel, vijf keer per hoofd van de bevol-
king uitgeeft van wat er gemiddeld in een Afrikaans 
land aan gezondheidszorg wordt uitgegeven, of om 
een gloeilamp met zonnecollector die minstens twee 
keer zo duur is als een Chinese? Die Public Private 
Partnerships dreigen zo de nieuwe paraplu te wor-
den, waaronder de binding van hulp schuilgaat. En 
binding van hulp aan leveranties uit Nederland heeft 
vroeger tot veel te dure en mislukte projecten geleid.
 Nog erger. In de Verklaring van Parijs en de Accra 
Actie Agenda staat ownership voorop: vraaggestuurde 
ontwikkelingshulp, daar gaat het om. Wat dan als 
een land van ons hulp voor de landbouw wil en van de 
Europese Unie hulp voor de aanleg van wegen? Wat 
moeten we dan met moties van onze parlementen die 
eisen dat 20% naar het lager onderwijs moet gaan of 
20% naar de sociale sectoren? Ik zou zeggen: weg er-
mee. Polderen hoort niet thuis in de moderne, vraag-
gestuurde ontwikkelingssamenwerking.

Beladen begrippen
Nationalisme en nationale identiteit zijn beladen be-
grippen, die toch werkelijk bestaan, maar behoorlijk 
ongrijpbaar zijn. Dat betekent dat ze hun effect heb-
ben op buitenlands beleid, maar dat effect is moeilijk 
te traceren. Er is zoiets als een Nederlandse identi-
teit, maar die is vaag, oningevuld, meer gevoeld dan 
bedacht, meer een lijstje van zogenaamde kenmerken 
en karaktertrekken die evenzeer in hun tegenpolen 
kunnen worden omgezet. Er zijn daarin kernelemen-
ten die misschien beter op een schaal kunnen worden 
neergezet, liefst met een tijdsbalk daarin om aan te 

geven dat ze veranderen en zich ontwikkelen, op een 
bepaald moment op de ene en op een ander moment 
op een andere manier naar voren komen.
 Het Nederlandse ontwikkelingsbeleid wordt alom 
geprezen, maar het draagt toch nog een aantal negatie-
ve elementen van die vagelijk omschreven Nederlandse 
identiteit. Te prijzen is dat in dat beleid, zoals in het 
mensenrechtenbeleid, de dominee het uiteindelijk ge-
wonnen heeft van de koopman. De pragmaticus ech-
ter wint het nog altijd van de filosoof, zodat er een ge-
brek is aan beleid en filosofie. Waar de filosoof afwezig 
is, nemen de boekhouders een veel te machtige positie 
in. Ten slotte zorgen de polderaars ervoor dat er nog 
steeds teveel aanbodsturing is binnen de Nederlandse 
ontwikkelingssamenwerking. Tegen de internationale 
afspraken, zoals de Verklaring van Parijs, in, wordt er 
hier van alles bedacht, waarvan onduidelijk is of men 
er in ontwikkelingslanden op zit te wachten.

Paul Hoebink is hoogleraar ontwikkelingssamen-
werking aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Dit 
artikel is een bekorte versie van zijn inaugurele rede.
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Hinke Pietersma

Europese aandacht voor Roma 
u itdaging voor Nederland
De toetreding tot de Europese Unie heeft de situatie 
van de Roma in Midden- en Oost-Europese landen 
nauwelijks verbeterd. De specifieke aandacht die de 
Europese Commissie tijdens het pre-accessieproces 
aan problematiek rond de Roma besteedde, alsmede 
latere initiatieven in de regio zijn onvoldoende ge-
bleken om discriminatie en sociaal-economische uit-
sluiting van deze bevolkingsgroep te keren. Recente 
geweldsincidenten tegen Roma in Italië en Noord-
Ierland laten zien dat het hier niet slechts een Oost-
Europees fenomeen betreft.1 Zodoende staat de thans 
verslechterende positie van de Roma opnieuw hoog op 
de Europese agenda. Wat kan de toegevoegde waarde 
van de EU zijn wanneer de verantwoordelijkheid voor 
het Roma-beleid bij de lidstaten ligt? Hoe vertaalt dit 
zich naar de Nederlandse situatie?

Verbetering van de situatie van Roma: 
initiatieven op EU-niveau

Sinds 2007, toen Roemenië en Bulgarije het EU-lid-
maatschap verwierven, wonen zo’n zes miljoen Roma 
binnen de grenzen van de EU. Zij lijden onder dis-
criminatie en sociaal-economische uitsluiting. In de 
praktijk heeft de Europese integratie de Roma nog 
weinig opgeleverd. Daar staat tegenover dat de afge-
lopen tien jaar veel nieuw beleid is ontwikkeld op het 
gebied van onderwijs, huisvesting, gezondheidszorg 
en werkgelegenheid voor Roma en dat Roma-belan-
genorganisaties actief zijn geworden. Vijf jaar na de 
uitbreiding van de EU met acht Midden-en Oost-
Europese landen is de effectiviteit van het beleid ten 
aanzien van Roma echter een punt van zorg.
 Op Europees niveau zijn twee initiatieven ontplooid 
om de situatie van Roma te verbeteren. In 2005 sloe-
gen de lidstaten die duidelijk te kampen hebben met 
de Roma-problematiek de handen ineen en richtten 
het regionale samenwerkingsverband A Decade of 
Roma Inclusion 2005-2015 op.2 En dit jaar kwam in 

Praag het EU-platform voor Roma-integratie bijeen 
om beleidscoördinatie te bevorderen en uitwisseling 
van ‘best practises’ te faciliteren. Het Platform kwam 
moeizaam van de grond, omdat vele lidstaten terug-
houdend waren over een grotere rol voor Brussel in dit 
verband. De gewelddadigheden tegen Roma in 2008 
noopten echter tot een Europese respons. Die inci-
denten bevestigen een trend van toenemend racisme 
tegen minderheden binnen de EU, zoals gesignaleerd 
in recent onderzoek van het Europees Agentschap 
voor de Grondrechten. Hierin zegt één op de twee 
Roma het afgelopen jaar te zijn gediscrimineerd.3

 Het Europees Parlement manifesteert zich als 
voorvechter van een Europese Roma Strategie om het 
falende beleid in de lidstaten aan te pakken; het wordt 
hierin gesteund door vrijwel alle Roma-belangenor-
ganisaties, waaronder Amnesty International, European 
Roma Grassroots Organisations en het European Roma 
Rights Centre.4 Belangrijke kritiekpunten zijn: Roma 
zijn onvoldoende betrokken bij de besluitvorming; de 
weinig coöperatieve houding van lagere overheden; 
gebrekkige coördinatie tussen initiatieven op lokaal, 
nationaal en internationaal niveau; onvoldoende uit-
wisseling van ervaringen tussen landen; en een gebrek 
aan leiderschap vanuit de EU ten aanzien van deze 
grensoverschrijdende problematiek. Hoewel deze 
kritiekpunten door de Europese Raad van december 
2008 zijn overgenomen, is er nog weinig daadkracht 
te bespeuren. Op de eerste bijeenkomst van het EU 
Roma platform waren slechts vier lidstaten aanwezig; 
ook Nederland schitterde door afwezigheid. De Ro-
ma-belangenorganisaties tonen zich teleurgesteld in 
het gebrek aan inhoudelijke discussie en zien weinig 
in het louter uitwisselen van ervaringen tussen lid-
staten via een open-coördinatiemethode.5 Nederland 
steunde de oprichting van het Platform en is géén 
voorstander van een Europese Roma-strategie.
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