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Op de kop af 569 dagen geleden zorgde Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Máxima voor een 
kleine zuidwester storm door te verklaren dat ze na een zoektocht van een bijbelse zeven jaar, 
geholpen door ‘lieve en wijze deskundigen’, desalniettemin dé Nederlandse identiteit niet had 
kunnen vinden. Tal van grote en kleine deskundigen, columnisten en politici leverden bitse 
commentaren op de uitspraken van de arme prinses. Het is waarschijnlijk onderdeel van onze 
nationale identiteit dat we precies weten dat stormen ook weer gaan liggen. 240 dagen 
geleden presenteerde de regering zijn kabinetsstandpunt over het WRR-rapport ‘Identificatie 
met Nederland’, waarin de standpunten van de WRR en van Máxima grotendeels worden 
overgenomen. Het meest opmerkelijke was misschien wel dat aan dit kabinetsstandpunt 
slechts één enkele krant aandacht aan besteedde. Het moge nu al duidelijk zijn dat discussies 
over de nationale identiteit, het nationale karakter conjunctureel bepaald zijn. Van tijd tot tijd 
laaien ze op, volgt er een verhit of juist een bedaagd debat en daarna doven ze weer uit. Men 
kan het met het kabinet eens zijn dat vele zaken die wij tot de Nederlandse identiteit rekenen 
niet uniek zijn. Ik wil hier betogen dat dat, die uniciteit, ook voor de Nederlandse 
ontwikkelingssamenwerking wel geldt. Maar voor ik daar kom, begeef ik met eerst op een 
uiterst glibberige pad op zoek naar zoiets als een ‘Nationale Identiteit’ om dan tenslotte 
misschien een verband te kunnen leggen tussen die Nederlandse identiteit en de Nederlandse 
ontwikkelingssamenwerking. 
 
NEDERLANDSE IDENTITEIT: VERSCHUIVENDE SCHALEN 
Er zijn in hoofdzaak vier bronnen aan de hand waarvan we de Nederlandse identiteit, het 
eigene van Nederland en zijn inwoners, kunnen vaststellen. Allereerst zijn dat de verslagen 
van buitenlandse bezoekers. Daar wordt aan Nederland en Nederlanders het nodige 
toegedicht. Of ze nu uit Duitse, Franse of Engelse hoek kwamen, of ze nu roemend, jaloers of 
denigrerend waren, was dat ze voor het merendeel geschreven waren na slechts een bezoek 
aan Amsterdam en Broek op Waterland. 
 Een tweede groep beschouwers van de Nederlandse identiteit zijn columnisten en 
commentatoren, niet alleen hier maar ook bij onze buren. Dat gaat iets dieper dan in de 
voorafgaande categorie. Dan wordt het ‘doe maar gewoon dan doe je gek genoeg’ niet alleen 
van toepassing verklaard op ons dagelijks gedrag, maar ook op hoe we naar het verleden 
kijken.  

Bij de derde groep gaat het om buitenlanders die langer in Nederland hebben 
verbleven, of het land van een afstand al langer volgen en er dus met een geïnformeerd 
buitenstaanders oog naar kijken. Dan gaat het om de korte columns van Istendael en 
Ephimemco, autobiografische notities van De Kuyper, opnieuw een handleiding over hoe met 
Nederlanders om te gaan, maar toch vooral en eerst om de schetsen van Rentes de Carvalho.  

Al met al helpen deze bronnen ons niet verder. Immers tegen de lijstjes van 
karaktertrekken die tot de Nederlandse identiteit behoren, kunnen ook tegenpolen 
weergegeven worden. Tegenover nagenoeg iedere positieve eigenschap die Nederlanders 
zouden kunnen worden toegedicht, staat ook de tegenpool van een negatieve karaktertrek. 
Geheel in lijn met alle negatieve ladingen die het woord ‘Dutch’ in het Engels heeft, die 
vooral betrekking hebben op onze vermeende lafheid, gierigheid en drankzucht. 



Een vierde groep zijn een serie historici en een enkele antropoloog, te beginnen met 
Fruin, via Huizinga naar Kossman en Van Ginkel. Ook dezen brengen, vrees ik, ons niet veel 
verder. Wat Fruin en Huizinga en anderen vooral doen is het bij elkaar optellen van wat 
buitenstaanders in Nederland zagen om vervolgens bijvoorbeeld een verbinding te leggen 
tussen uiterlijke zindelijkheid en zuivere en deugdzame zeden. Kossman is genadeloos in zijn 
kritiek op een dergelijke aanpak. Hij noemt het een ‘naïef-empirische benadering, waarin men 
eerst nagaat in wat in de Nederlandse natie voorkomt, vervolgens bekijkt wat men wil 
behouden, en dat noemt men dan ‘het eigene’, ‘daar plaatsen ze de Nederlandse identiteit’. En 
hij stelt, dertien jaar voor 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’. 
Kijkend naar de discussie over de Nederlandse Canon, kan men misschien hetzelfde stellen. 
Het werk van die commissie is recentelijk nog vergeleken met kwartetten, al is dit nationale 
gezelschapspel evenmin als ‘Mens erger je niet’, in die nationale canon opgenomen. 

Op dit punt aangekomen vermoed ik dat lezers zich afvragen waar ik sta op dit glibberige 
pad op weg naar enkele gedachten over de Nederlandse identiteit en het Nederlandse 
ontwikkelingsbeleid:  

o een concept als nationalisme en nationaliteit dat tal van tegengestelde reacties oproept 
en een besmet verleden heeft;  

o een concept als Nederlandse identiteit dat alleen een vage, veelal chauvinistische 
kleuring krijgt, niet meer lijkt dan een lijstje karaktertrekken en eveneens zo tal van 
tegenstellingen oproept; 

o een verbinding naar beleid en buitenlands beleid die al evenzeer gecompliceerd is.  
Misschien moeten we de Nederlandse identiteit daarom meer positioneren tussen polen, 
tussen wat Nederland en Nederlanders meer en minder zouden kunnen zijn; waar de polen 
gefixeerd zijn, maar waar er op de schaal verschoven kan worden. We zijn dan: 

o Meer koopman dan dominee 
o Meer pragmaticus dan filosoof 
o Meer boekhouder dan ‘big spender’ 
o Meer een tolerante liberaal dan  een orthodoxe scherpslijper 
o Meer compromissen-strateeg dan confrontatie-zoeker 

En misschien moeten we dan tegelijkertijd deze schalen dan ook maar op een tijdsbalk zetten. 
Dat betekent: 

o Soms meer dominee dan koopman 
o Een enkele keer filosoof maar meestal pragmaticus 
o Zelden de ‘big spender’ bijna altijd de zuinige boekhouder 
o In discussies een scherpslijper qua houding een liberaal 
o In het begin een confrontatie-zoeker bij de uitgang een compromissen-strateeg 

Laten we dan deze schalen is gebruiken om te kijken naar het Nederlandse 
ontwikkelingsbeleid. 
 
NEDERLANDSE IDENTITEIT EN NEDERLANDS 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 Nederland als een voorbeeldige 
donor. Diezelfde erkenning is er ook internationaal: in de index waarin 
ontwikkelingsvriendelijkheid (‘Development Friendliness’ zoals het eerste heette) en nu 
toewijding tot ontwikkelingssamenwerking (‘Commitment to Development’) word gemeten 
van het Washingtonse Centre for Global Development 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 veelvuldig goud.  

Belangrijker dan toch: in de Peer Reviews van het Development Assistance Commitee 
(DAC) van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (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. 
 Desalniettemin, Nederland is ‘ahead of the crowd’, zoals de titel was van het IOB-
rapport over de wijze waarop Nederland zich schikt naar internationale afspraken, zoals die 
vastgelegd in de Verklaring van Parijs. De IOB plaatste weliswaar een vraagteken achter de 
titel, maar was toch onvermeend positief. Nederland neemt ‘ownership’, het idee dat 
ontwikkelingslanden hun eigen ontwikkeling moeten 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 ontwikkelingslanden 
zelf, zoals steun aan de algemene begroting (General Budget Support) of aan programma’s 
voor sectoren 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 van 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 tussen donoren, want bijvoorbeeld de VS en de 
Europese Unie zetten overal een vlag bij. 

Uiteindelijk zijn we hier, en op het mensenrechtenbeleid, nu  meer dominee dan 
koopman. Wie veertig jaar terugkijkt, zou kunnen zien dat toentertijd Economische Zaken het 
grootste deel van de Nederlandse hulppot beheerde. Het korte-termijn eigenbelang, de export 
van goederen en diensten, is eigenlijk nauwelijks meer in de Nederlandse ontwikkelingshulp 
aan te treffen. Daaraan kan ook werkgeversvertegenwoordiger Bernard Wientjes met 
voortdurende pleidooien om hulp weer te binden aan leveranties van Nederlandse bedrijven 
niets aan veranderen. Het accent ligt duidelijk op belangen op de langere termijn: de baat die 
Nederland als een handeldrijvende natie heeft bij een welvarende wereld, bij een wereld 
waarin tegenstellingen tussen arm en rijk minder diep en minder schrijnend zijn. 

Kritische kanttekeningen over het Nederlandse ontwikkelingsbeleid komen, zoals ik 
eerder al stelde, niet van het internationale forum, maar van elders: met losse flodders van 
conservatieve politici of voormalige ontwikkelingswerkers, serieuzer van de eigen 
evaluatiedienst (de Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Buitenlands Beleid, IOB) of van 
de enkele academicus die zich beroepshalve met ontwikkelingssamenwerking bezighoudt. Het 
debat in de Tweede Kamer over ontwikkelingssamenwerking doet daarin eigenlijk niet ter 
zake, dat bevindt zich al jaren op een laag niveau. Daar veranderen ook de recente interventies 
van de zichzelf ‘revolutionair’ noemende Arend Jan Boekestijn niet veel aan, omdat ook hij 
teveel blijft hangen in de clichés van zijn voorgangers. 

Nederlanders zijn pragmatisch, niet een land van veel grote woorden, minder filosofen 
meer doeners. Eén van de uitzonderingen daarop is ongetwijfeld Jan Pronk. Zijn vuistdikke 
nota ‘Een Wereld van Verschil’ staat nog steeds als een fraai monument in 60 jaar 
Nederlandse ontwikkelingssamenwerking. Ik heb toentertijd het genoegen mogen smaken om 
een aantal keren met Jan Pronk in debat te mogen gaan over deze nota en mijn belangrijkste 
kritiek, en die verdedig ik nog steeds, is dat er een grote, niet te repareren breuk ligt tussen de 
analytische hoofdstukken en de laatste twee waar het zou moeten gaan om al die fraaie ideeën 
in uitvoering te brengen. Dat gold nog meer voor de Nota ‘Hulp in Uitvoering’, door Pronk 
het derde luik genoemd en onderdeel van de Herijking van het buitenlands beleid in 1995, 
waarin in de hoofdstukken over implementatie op een uiterst naïeve wijze het begrip 
participatie ten tonele wordt gevoerd als medicijnen voor alle kwalen. 



Dat gebrek aan analyse en daarmee aan daadwerkelijk beleid kan nog erger. Al 35 jaar 
is armoedebestrijding de centrale doelstelling van het Nederlandse beleid. De Nederlandse 
hulp moet ‘zoveel en zo direct mogelijk bij de armsten der armen’ terecht komen, zo stelde 
Jan Pronk bij zijn eerste ministerschap in de begroting van 1975. Collega Schulpen en ik 
concludeerden in 1998 en vervolgens opnieuw het jaar daarop in een rapport voor het 
Development Assistance Committee van de OESO dat Nederland in zijn ontwikkelings-
samenwerking geen armoedebeleid had. 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 er aan gedaan is om die te verminderen, welke lessen daaruit getrokken kunnen 
worden en hoe het anders zal gaan in de komende jaren. Evenmin zijn er dus reflecties op de 
serie belangrijke Wereldbank publicaties over armoe en armoedebestrijding. Nogmaals, de 
Nederlandse hulp wordt zeker momenteel gegeven met de beste intenties, maar het ontbreekt 
aan collectie reflectie en collectie zelfreflectie. 

Hetzelfde geldt voor de multilaterale hulp, de hulp via internationale organisaties. 
Nederland besteedt daaraan ongeveer een kwart van zijn begroting en is dus een veel groter 
contribuant dan Italië dat twee derde van zijn hulpbegroting via internationale organisaties 
geeft.. Dat moet een nadenkertje zijn, want dat Nederland toch meer geeft dan Italië, wordt 
door Nederlandse hoogleraren ontwikkelingseconomie niet begrepen. De hoogte van de 
vrijwillige bijdragen, en die zijn bij Nederland hoog, geven het beste aan wat je aan 
multilaterale hulp besteedt, en niet wat je aan verplichte bijdragen moet betalen. Bij een 
kleine donor als Italië drukken die verplichte bijdragen zwaar op de begroting. Ondanks die 
grote omvang, is dit het minst besproken deel van de Nederlandse ontwikkelingsbegroting. De 
laatste keer dat daarover een – overigens zeer slappe - notitie verscheen en er een kamerdebat 
over was, is op de kop af acht jaar geleden. Daarom niet getreurd, binnenkort komt minister 
Koenders met een. Naar verluid veel kritischer, nota. 

Dat brengt me tot een tweede punt: als er geen filosofie 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 schrijnend mogen 
ondervinden met onderhandelingen over voortzetting van het onderzoeksprogramma dat 
Nederland met Zuid-Afrika heeft, SANPAD. Het gaat me zeker niet om het feit dat de 
boekhouders op de ambassade in Pretoria menen dat mensen die zich vrijwillig vele dagen 
voor dit programma inzetten wel hun maaltijd voor een minimaal bedrag vergoed krijgen, 
maar niet de fles wijn erbij. Mij gaat het erom dat de financiële eisen die opgelegd worden het 
programma drastisch verstoren, dat er geen rekening gehouden wordt dat dit ene 
onderzoeksprogramma is, waarin onderzoeksprojecten gefinancierd worden die nu eenmaal 
minimaal een tijdspanne van drie jaar in beslag nemen. 

Nederlandse boekhouders zijn vele malen minder flexibel dan politici. Bij die politici 
horen ook de van tijd tot tijd tot politici omgedoopte leiders van particuliere ontwikkelings-
organisaties. Nederlandse politici zijn bijna per definitie consensus-bouwers en polderaars. 
Dat betekent 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-akkoord 
gesloten is, dat we ‘Public Private Partnerships’, maar wie in de door ons ondersteunde landen 
heeft gevraagd om een ziekteverzekering die gesubsidieerd en wel vijf keer per capita uitgeeft 
van wat er gemiddeld in een Afrikaans land aan gezondheidszorg wordt uitgegeven of op een 
gloeilamp met zonnecollector die minstens twee keer zo duur is als een Chinese.  

Nog erger we hebben de Verklaring van Parijs en de Accra Actie Agenda en daarin 
staat ‘ownership’ voorop, vraaggestuurde ontwikkelingshulp daar gaat het om. Wat dan als 
een ontwikkelingsland 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 



per cent naar het lager onderwijs moet gaan of 20 per cent naar de sociale sectoren? Ik zou 
zeggen weg ermee. Polderen hoort niet thuis in de moderne ontwikkelingssamenwerking van 
vraaggestuurde ontwikkelingssamenwerking. 
 
CONCLUSIES 
Laten we de conclusies kort houden. Nationalisme en nationale identiteit zijn beladen 
begrippen, die toch werkelijk bestaan, maar behoorlijk ongrijpbaar zijn. Dat betekent dat ze 
hun effect hebben op buitenlands beleid, maar dat dat effect moeilijk te traceren is. Er is 
zoiets als een Nederlandse identiteit, 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 kernelementen 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 de andere manier naar voren komen. 
 Het Nederlandse ontwikkelingsbeleid wordt alom geprezen maar draagt toch nog een 
aantal negatieve elementen van die vagelijk omschreven Nederlandse identiteit. Te prijzen is 
dat in dat beleid, zoals in het mensenrechtenbeleid, de dominee het uiteindelijk gewonnen 
heeft van de koopman. De pragmaticus echter wint het nog altijd van de filosoof, zodat er een 
gebrek is aan beleid en filosofie. Waar de filosoof afwezig is nemen de boekhouders een veel 
te machtige positie in. Tenslotte 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. 
 
Dit is een ingekorte versie van de rede die Paul Hoebink heeft uitgesproken bij de 
aanvaarding van zijn Bijzondere Leerstoel Ontwikkelingssamenwerking aand Radboud 
Universiteit Nijmegen op 16 april 2009. 


