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Maxima maakt een denkfout!
Prinses Máxima had er daarom goed aan 
gedaan haar licht op te steken bij haar man, die 
immers historicus is en zich in Leiden ook met 
de geschiedfilosofie moet hebben 
beziggehouden.
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Maxima had gelijk, gedeeltelijk:

1. Identiteit is een gedeelde mythe (‘de’ Nederlander)
2. Identificatie is de verdeelde werkelijkheid
3. We voelen de identiteit, we leven de identificatie
4. Máxima zag het tweede en vergat het eerste
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Vier vragen

• Is er zoiets als een nationale identiteit?
• Wat is dan het verband tussen die 

nationale identiteit en het buitenlands 
beleid?

• Waaruit bestaat de Nederlandse 
identiteit?

• Wat is de relatie tussen die 
Nederlandse identiteit en het 
Nederlandse beleid ten aanzien van 
ontwikkelingssamenwerking?



Identiteit

• Ieder mens heeft verschillende 
identiteiten

• ‘Imagined Communities’: verbeelde 
gemeenschappen

• Sociale identiteit: we identificeren 
voortdurend, op basis van evaluatie en 
emotie, en plaatsen ons in groepen en 
gemeenschappen

• Gemeenschappen en groepen zijn reëel 
bestaand



Nationale Identiteit

• Nationalisme: een begrip met een 
besmet verleden

• Nationalisme: het ideologische 
instrument waarmee we onze nationale 
identiteit construeren

• Twee polen: het plurale nationalisme 
en etno-nationalisme



Nationalisme/nationale identiteit: 
Drie/vier Paradoxen

• Universeel versus specifiek
• Natie-staat/Nationale identiteit als 

modern fenomeen versus de zoektocht 
naar antieke wortels

• Sterke politiek kracht maar filosofisch 
arm

(Vooral het laatste hier van betekenis)
• Grove generalisatie, maar wel een die 

bestaat, gevoeld wordt



Nationale identiteit en 
buitenlands beleid

• Welke verbinding?
• Buitenlands beleid is het hart van de 

nationale identiteit (nationale trots, 
onderscheid, waarden)

• Buitenlands beleid is voortzetting van 
binnenlands beleid

• ‘Nationale waarden’ bepalen 
buitenlands beleid, maar fungeren ook 
als ‘gate keepers’



Nationalisme en buitenlands beleid

Tsaristisch Rusland, IranVerdediger van het geloofTheocratisch

Afrika, AziëGebouwd op anti-gevoelens, zwakke instituties, 
niet homogeen, regionaal gericht

Anti-koloniaal

Latijns Amerika, 
Midden- en Oost 
Europa

Voortdurend benadrukken nationale identiteit, 
verder reikende doelstellingen dan nationale 
doelstellingen, verdediging nationale 
identiteit, verwerping van de ‘ander’

Anti-imperialistisch, 
anti-koloniaal

FrankrijkMinder continuïteit in politieke instituties, 
centrale staat, verdediging cultureel erfgoed, 
parochiaal

Nationale cultuur 
centraal

Zweden, Denemarken, 
Nederland

Vaststelling nationale belangen via consensus, 
multilateraal, legalistisch, moralistisch

Gebaseerd op politieke 
instituties: ‘middle
powers’

VS, Groot BrittanniëSuperioriteit, missie, moralistisch, rationalistisch, 
machiavellistisch, institutioneel, 
interventionistisch

Gebaseerd op politieke 
instituties: imperiale 
macht

VoorbeeldenElementen van het Buitenlands beleidType nationalisme



De Nederlandse Identiteit

• Welke bronnen zijn er om de Nederlandse identiteit vast te 
stellen?
– Bezoekers, toeristen van het eerste uur
– Columnisten en commentatoren
– Bezoekers die bleven
– Historici



Bezoekers en toeristen

• Geprezen om: werklust, schone stoepjes, 
zelfstandigheid van de Nederlandse vrouwen, 
spaarzin

• gematigd, trouw en koel in de liefde; vol 
vrijheidszin, tolerant, spaarzaam en werkzaam; 

• maar ook spraakzaam en opschepperig; lomp 
gierig en materialistisch

• Zeker in de tweede helft van de 18e eeuw meer 
kritisch

• Beperking: niet verder dan Amsterdam en 
Broek op Waterland



Columnisten en commentatoren

• Duizenden columns in kranten en weekbladen, 
ook bij de buren; regelmatig gebundeld in 
boekjes die als gebruiksaanwijzer dienen om 
met Nederlanders om te gaan

• ‘Doe maar gewoon dan doe je gek genoeg’
• Wars van monumentale trots
• ‘Hoe geef je een hand?’



Belgen kennen de Nederlandse identiteit

• Eén Nederlander op vijf wil liever in 
Vlaanderen wonen

• Eén Vlaming op twintig wil liever in 
Nederland wonen

• De Standaard van 13 juni tot 5 juli: Belgen 
over Nederlanders: gierigheid, luidruchtigheid, 
tolerantie, werklust, oranjegevoel, Sinterklaas, 
caravan-rijders, de strijd tegen het water, lange 
vergaderingen

• Vlaamse gezegde: ‘Als een Hollander je nog 
niet bedrogen heeft, dan is hij het vergeten’.



Bezoekers die bleven

• Verzamelingen columns van Istendael, 
Ephimenco

• Biografische schetsen van De Kuyper
• En vooral Rentes de Carvalho: Daar waar 

die andere God woont: ‘Geloof, geld en 
politiek vormen de drieëenheid van zijn 
hartstochten, van vervoeringen die hij 
voor niets ander kan opbrengen’.



De Nederlandse identiteit?
Een verzameling karaktertrekken?

KleinburgerlijkBurgerlijk

KankerenKritische houding

Eindeloos vergaderenCompromisbereid

Gebrek een emotiesGewoontjes

KneuterigheidGezelligheid/huiselijkheid

OnverschilligTolerant

GierigSpaarzaam

EgoïsmeIndividualisme

MisprijzendWaarderend



Historici

• Fruin, Huizinga en anderen: 
opsommingen van wat anderen over ons 
schrijven

• Verbinding tussen uiterlijke zindelijkheid 
en zuivere en deugdzame zeden

• Kossman: ‘naïef empirische benadering’
• Kossman: ‘dat wij ons vergissen wanneer 

wij menen uit de geschiedenis een 
nationale identiteit als het ware spontaan 
te zien opstijgen’



De Nederlandse Identiteit: 
drie standpunten

• Neo-patriotten : ( ) 

• Kosmopolitische patriotten : 

• Sceptici : 



Waar staan we? 
Nationale identiteit? Buitenlands beleid?

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

• een concept als Nederlandse identiteit dat 
alleen een vage, veelal chauvinistische 
kleuring krijgt en zo tal van tegenstellingen 
oproept;

• een verbinding naar beleid en buitenlands 
beleid die al evenzeer omstreden is. 
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Jean Dubuffet: Dhôtel nuancé d’abricot



Nederlandse identiteit langs 
schuivende schalen

• Meer koopman dan dominee

• Meer pragmaticus dan filosoof

• Meer boekhouder dan ‘big spender’

• Meer een tolerante liberaal dan  een orthodoxe 
scherpslijper

• Meer compromissen-strateeg dan confrontatie-zoeker



Nederlandse identiteit langs 
schuivende schalen op een tijdsbalk

• Soms meer dominee dan koopman

• Een enkele keer filosoof maar meestal pragmaticus

• Zelden de ‘big spender’ bijna altijd de zuinige 
boekhouder

• In discussies een scherpslijper qua houding een liberaal

• In het begin een confrontatie-zoeker bij de uitgang een 
compromissen-strateeg



Nederlandse Identiteit en 
Ontwikkelingsbeleid

• Van ‘Eerder koopman dan dominee’ naar ‘Eerder dominee 
dan koopman’: de koopman verjaagd: nu het terrein van de 
‘principles’?

• Bemind en geprezen: Gouden medailles en loftuitingen
• Op alle fronten ‘ahead of the crowd’?



Gouden Medailles



De plaats van Nederland:
DAC Peer Reviews

The Netherlands (2006), DAC Peer Review: 
Main Findings and Recommendations

‘A tradition of leadership and commitment to performance’

The Netherlands (2001), DAC Peer Review: 
Main Findings and Recommendations

‘Dutch development co-operation has historically evolved 
flexibly with the challenges of the changing times, and has 

traditionally played an important and very active role among 
donor nations in shaping the world agenda in development 

assistance, particularly in policy coherence areas.’



Nederlandse Identiteit en 
Ontwikkelingsbeleid

• Van ‘Eerder koopman dan dominee’ naar ‘Eerder dominee 
dan koopman’: de koopman verjaagd: nu het terrein van de 
‘principles’?

• Bemind en geprezen: Gouden medailles en loftuitingen
• Op alle fronten ‘ahead of the crowd’?



De plaats van Nederland

Voor: 
Spanje, 
Ierland, 

Zwitserland
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14568
Plaats

Nederland

Hulp Via 
NGO’s

Hulp aan 
Sub-Sahara

Afrika*

Hulp als % 
GNI
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Nederlandse Identiteit en 
Ontwikkelingsbeleid (2)

• Eerder pragmaticus dan filosoof: 
– is er een Nederlands ontwikkelingsbeleid?
– is er een armoedebeleid?
– is er een multilateraal beleid?
– is er dieper gravende analyse op belangrijke 

onderdelen?

• Meer boekhouder dan ‘big spender’: de 
boekhouder wint

• Meer compromissen-strateeg dan confrontatie-
zoeker: Polderen in ontwikkelingsland: hier 
bepalen wat daar moet gebeuren?



De Declaratie van Parijs (2005)

• Steeds meer vragen over effectiviteit: projectitis, mislukking ‘structural 
adjustment’, gebrek aan coördinatie, overladen van hulpontvangende 
overheid

• Proliferatie van donoren (150 internationale organisaties, 33 donorlanden, 
steeds meer nieuwe internationale fondsen)

• Zoektocht naar nieuwe interventie mechanismen en nieuwe 
hulpinstrumenten

• Het verbinden van ‘aid-talk’/’aid-ideologies’ met ‘aid-realities’ (vooral 
rond het begrip ‘ownership’)



The Paris Declaration triangle

Partners
Set

The agenda

Aligning            Using
with partners’ partners’
Agenda                systems

Establishing        Simplifying        Sharing
common               procedures       information
arrangements

1. Ownership
(Partner Countries)

2. Alignment
(Donor-Partner)

3. Harmonisation
(Donor-Donor)

4. Managing for
results & 
Mutual accountability



Nederlandse Identiteit en 
Ontwikkelingsbeleid (2)

• Eerder pragmaticus dan filosoof: 
– is er een Nederlands ontwikkelingsbeleid?
– is er een armoedebeleid?
– is er dieper gravende analyse

• Meer boekhouder dan ‘big spender’: de 
boekhouder wint

• Meer compromissen-strateeg dan confrontatie-
zoeker: Polderen in ontwikkelingsland: wint de 
vraag of het aanbod?



Conclusies
• Er is zoiets als een Nederlandse identiteit, maar die is vaag, 

oningevuld, meer gevoeld dan bedacht
• Kernelementen daarvan kunnen misschien beter op een schaal 

neergezet worden met een tijdsbalk daarin
• Het Nederlandse ontwikkelingsbeleid wordt alom geprezen 

maar draagt toch nog een aantal negatieve elementen van de 
Nederlandse identiteit:
– Een gebrek aan beleid en filosofie
– Een te machtige positie voor de boekhouders
– Teveel aanbodsturing door ‘polderen’
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