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Addendum to Out of Character: debating Dutchness, narrating citizenship, Rogier van 
Reekum, University of Amsterdam, 2014. 
 
This list of quotes provides the original Dutch transcripts of the quotes used throughout the text. Each 
quote is accompanied by full bibliographical information and, whenever possible, links to the sources 
on-line. Please find the correct quote by searching for the corresponding #-number. 
 
 
#1 
 
Krijgt Nederland een sociale onderlaag van tweedeklasburgers? Is er, na de partiële emancipatie van de 
handarbeiders, nu een maatschappelijke klasse aan het ontstaan die iedere kans op emancipatie en 
integratie bij voorbaat moet missen? Hebben we ons al neergelegd bij dit feit, en volstaan we met te 
wijzen op de economische voordelen, voor hen en voor ons? Zijn we bij voorbaat bereid de prijs te 
betalen van toenemende irritatie en spanning ten opzichte van deze en andere minderheden, omdat op 
de term ‘ras’ een taboe rust en de Nederlandse verdraagzaamheid zelfs geen punt van discussie kan 
zijn? 

Of men het wil of niet, die discussie is sinds ruim een jaar in volle gang, en zij kwam op gang 
door aantoonbare heftige irritatie. Zij leidde onlangs te Rotterdam tot een explosie van volkswoede, 
maar die explosie werd royaal aangekondigd door strubbelingen medio vorig jaar. Men vergeet te snel 
dat al in juli 1971 in de Rotterdamse Afrikaanderwijk een Turks pension werd belegerden heftige 
vechtpartijen tussen de bewoners en Nederlandse buurtgenoten voorkwamen; dat twee dagen later in 
Den Haag een huis van Turkse gastarbeiders werd aangevallen omdat een daar eveneens woonachtig 
Hollands gezin zei te worden weggepest. 
 
published: Van Doorn, J. A. A., ’Krijgt Nederland een rassenvraagstuk?’, November 4 1972, NRC 
Handelsblad. 
 
quoted from: Van Doorn, J. A. A. 2009. Nederlandse democratie, Historische en sociologische waarnemingen 
(samengesteld en ingeleid door Jos de Beus en Piet de Rooy). Mets & Schilt. p. 66-67. 
 
 
#2 
 
Kortom: terwijl de verantwoordelijke politici zich erg ongemakkelijk voelden en de grote kranten geen 
goed woord voor Powell overhadden, vond hij bijval onder de categorie waar hij het verst vanaf stond: 
arbeiders en bewoners van volksbuurten. 

Nederland toont momenteel een overeenkomstig beeld - minus gelukkig een figuur als Powell. 
Het meest radicaal zijn de direct betrokkenen, bewoners van de oude stadswijken. De lokale 
actiegroepen en buurtcomités trachten de daar levende emotionaliteit in bedwang te houden maar eisen 
onomwonden beperking van het aantal buitenlanders in hun wijk. 
[…] 
Het geheel overziende moeten we concluderen tot een lichte graag van Enoch Powellisme zonder 
Powell, tot een vervreemding tussen de basis van de maatschappij en het hoogste beleidsniveau en tot 
een duidelijke poging van politiek links om deze kloof te overbruggen.  
 
published: Van Doorn, J. A. A., ’Krijgt Nederland een rassenvraagstuk?’, November 4 1972, NRC 
Handelsblad. 
 
quoted from: Van Doorn, J. A. A. 2009. Nederlandse democratie, Historische en sociologische waarnemingen 
(samengesteld en ingeleid door Jos de Beus en Piet de Rooy). Mets & Schilt. p. 69-70. 
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#3 
 
Wie, zoals politiek links, van ‘inspraak aan de basis’ een geloofsartikel heeft gemaakt, komt er niet uit. 
Hij bevindt zich plotseling in het onbehagelijke gezelschap van woordvoerders van de ‘poor whites’ in 
de Verenigde Staten, die het opnamen voor de volksmassa met zijn werkloosheid, lage lonen en slechte 
woningen en daarom de negers - concurrenten die onder de markt werkten - tot zondebok konden 
maken. Hij dient nu ook enig gevoel op te brengen voor de Engelsen die Powell zijn vijftigduizend 
sympathiserende brieven bezorgden, omdat zij hun toch al schaarse woonvoorzieningen, wijkscholen 
en medische faciliteiten door een instromende immigrantenmassa overbezet zagen worden. 
 
published: Van Doorn, J. A. A., ’Krijgt Nederland een rassenvraagstuk?’, November 4 1972, NRC 
Handelsblad. 
 
quoted from: Van Doorn, J. A. A. 2009. Nederlandse democratie, Historische en sociologische waarnemingen 
(samengesteld en ingeleid door Jos de Beus en Piet de Rooy). Mets & Schilt. p. 71. 
 
 
#4 
 
We weten helaas wel beter. Er is voldoende sociaal-wetenschappelijk onderzoek - met name het 
zogenaamde afwijkende gedrag en annexe minderheidsvraagstukken - om aan te tonen dat ‘vreemdheid’ 
vaak ervaren wordt als bedreigend en vijandig. Daarbij gaat het niet alleen - maar óók - om fysieke 
kenmerken; gedrag en omgangsvormen, leefwijze en levensstijl, eetgewoonten en woonwijze, normen 
en preferenties spelen evenzeer een rol. 
[…] 
Het heeft daarom geen zin de spanningen in de oude wijken weg re retoucheren tot er economische 
misdeeldheid of politieke radicaliteit overblijft. Als men de verantwoordelijke autoriteiten iets kan 
verwijten, dan is het juist dat zij het ontstaan van racistische tendenties schromelijk hebben onderschat. 
Hun beleid - stedenbouwkundig, huisvestingstechnisch, sociaal - heeft ertoe bijgedragen dat Nederland 
thans met een nieuw en ernstig probleem zit opgescheept. 
 
published: Van Doorn, J. A. A., ’Krijgt Nederland een rassenvraagstuk?’, November 4 1972, NRC 
Handelsblad. 
 
quoted from: Van Doorn, J. A. A. 2009. Nederlandse democratie, Historische en sociologische waarnemingen 
(samengesteld en ingeleid door Jos de Beus en Piet de Rooy). Mets & Schilt. p. 73. 
 
 
#5 
 
Het Nederlandse volk is bezig een paar harde lessen te leren. In ieder geval is het nu reeds onmogelijk 
geworden zich de houding van parmantige arrogantie te veroorloven, die het zo graag en overvloedig 
demonstreert ten aanzien van landen die met een honderdvoud van onze problemen worstelen. 

Het zal bovendien snel met een humaan en doordacht beleid moeten starten. Het is te hopen 
dat daarbij iedere partijpolitieke exploitatie achterwege zal blijven. Daartoe is het hele vraagstuk te 
brandgevaarlijk - dit dan als argument voor degenen die ongevoelig zouden zijn voor de directe 
menselijke belangen welke hier in het geding zijn. 
 
published: Van Doorn, J. A. A., ’Krijgt Nederland een rassenvraagstuk?’, November 4 1972, NRC 
Handelsblad. 
 
quoted from: Van Doorn, J. A. A. 2009. Nederlandse democratie, Historische en sociologische waarnemingen 
(samengesteld en ingeleid door Jos de Beus en Piet de Rooy). Mets & Schilt. p. 73. 
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#6 
 
Tot de verworvenheden en verdorvenheden van de westerse beschaving behoort een hoogst 
merkwaardige leer die alom wordt aangehangen maar die in bijná elk afzonderlijk geval onhoudbaar 
blijkt, het cultureel relativisme: wat goed is of kwaad laat zich slechts vaststellen binnen een bepaalde 
beschaving, maar het is niet mogelijk of zinvol met de normen van de ene beschaving te oordelen over 
de andere. 
 
De Swaan, A., ‘Beschavingsoordeel’, Februari 9 1985, NRC Handelsblad. 
 
 
#7 
 
Ik ben van mijn ongeloof gevallen: het cultureel relativisme heb ik opgegeven en ik heb mijzelf een 
overtuiging aangemeten. Over beschavingen met geheel afwijkende technologie en organisatie - 
primitieve samenlevingen - wil ik nog steeds liever geen oordeel vellen, die zijn me te vreemd. Maar een 
maatschappijvorm met ongeveer dezelfde stand van techniek en wijze van beheersing begrijp ik maar al 
te goed en als daarin iets gebeurd dat ingaat tegen de normen die ik op mijn eigen samenleving toepas, 
dan verwerp ik dat met de stelligheid van een nieuwe bekeerling. Van de Papoea’s dus geen woord, ten 
goede of ten kwade, maar de werkwijze van het Iraans regiem kan ik ongeveer wel volgen en die wijs ik 
af. In naam van de nieuwe leer, in naam van het cultureel substantivisme: Sidder, Khomeini! 
 
De Swaan, A., ‘Beschavingsoordeel’, Februari 9 1985, NRC Handelsblad. 
 
 
#8 
 
Er is geen aanval mogelijk op de westerse beschaving die niet gebruik maakt van het arsenaal dat die 
beschaving zelf te bieden heeft. Er is tegen het Westen niets te zeggen, of het moet in het westers 
gezegd worden. De westerse beschaving is de eerste en ook de enige beschaving die zijn eigen 
bestrijding heeft geformuleerd eb uitgedragen. Het kapitalisme is westers, het imperialisme ook, maar 
het anti-kapitalisme en het anti-imperialisme zijn net zo goed westers. 
 
De Swaan, A., ‘Beschavingsvoordeel’, Februari 16 1985, NRC Handelsblad. 
 
 
#9 
 
Kerngedachte in die westerse beschaving is de idee dat er normen zijn die gelden voor all mensen, 
zonder aanzien des persoons, ongeacht herkomst, geboortemerk of overtuiging. Maar minderheden die 
een eigen recht opeisen moeten dat doen in naam van hun bijzonderheid. Geven zij die op dan gaan ze 
als groep restloos teloor in de omringende samenleving. Of dat voor afzonderlijke mensen nu zo’n 
tragedie zijn zou of dat het misschien zelfs een bevrijding is dat telt voor elk apart maar niet voor de 
minderheid die zich manifesteren wil als groep. 
 
De Swaan, A., ‘Beschavingsvoordeel’, Februari 16 1985, NRC Handelsblad. 
 
 
#10 
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Voor het Nederlandse rechtsgevoel is de Islam juist niets bijzonders en dus een geloof waarvan getuigd 
mag worden temidden van talloze andere. 

Dat ene, algemene beginsel is nu net niet wat die gelovigen, elk in hun eigen sekte, belijden. Zij 
achten zich uitzonderlijk, begenadigd met het ene, ware geloof. Tegelijkertijd kunnen zij zich in hun 
bijzondere staat slechts handhaven, omdat zij voor hun omgeving juist geen uitzondering vormen, en 
doordat zij een beroep doen op een beginsel dat geldt voor ieder, ongeacht zijn gelijk of geloof en dat 
zij alleen al daarom niet zonder meer kunnen aanvaarden. 

Deze paradoxale samenhang zal nog veel misverstand veroorzaken want het is niet tot iedere 
minderheid doorgedrongen dat zij haar recht niet ontleent aan iets eigens dat anderen ontbreekt, maar 
juist aan een abstract beginsel dat alle bijzonderheden negeert en geldt voor iedereen. 
 
De Swaan, A., ‘Beschavingsvoordeel’, Februari 16 1985, NRC Handelsblad. 
 
 
#11 
 
Juist degenen die op het punt staan in de omringende samenleving op te gaan cultiveren graag een 
ressentiment tegen de meerderheid; zo betuigen zij in het negatief hun trouw aan eigen groep, al is er 
weinig anders dat hen daar nog houdt. 
[…] 
Het etnisch ressentiment heeft ook een publieke functie: het verlamt de tegenstander door hem te 
vereenzelvigen met wat hij het meest verafschuwt: racisme en fascisme. En alleen omdat de 
tegenstander zelf die wanen zozeer haat, kan het werken. Alleen omdat de tegenstander leeft met het 
universalistische gedachtegoed van de westerse beschaving blijft hij luisteren, geeft hij toe en merkt 
later tot zijn ontzetting dat hij meer beloofd heeft dan hij waar kan maken. Volgt de tweede rond in de 
verontwaardigingsspiraal. 
 
De Swaan, ‘Beschavingsschuld’, Februari 23 1985, NRC Handelsblad. 
 
 
#12 
 
Het is een van de vreemdste afdwalingen van den nieuweren tijd, te meenen, dat kwaad goed wordt, 
doordat velen het in gemeenschap willen. 
 
Huizinga, J., (1982 [1935]). ‘Nederlands Geestesmerk.’ In: W. Krul (ed.),Verspreide opstellen over de 
geschiedenis van Nederland. A.W. Sijthoff. p. 298. 
 
 
#13 
 
Rest derhalve de katastrophe (Gejuich in de verte). De nationalistische partijen, met hun wassende 
invloed, staan gereed om het werk te voltrekken en al de oude staatspartijen met pak en zak naar huis te 
jagen. Zal het zover komen? En zo ja, zullen zij ons reden geven, er hun dankbaar voor te zijn? Wij 
weten het niet. Wij zijn al te onzeker, of zij bekwaam zouden blijken, op de puinhopen van het 
parlementaire Nederland een beter gebouw op te trekken. De resultaten elders geven niet genoeg hoop.  
 
Huizinga, J., (1982 [1935]). ‘Nederlands Geestesmerk.’ In: W. Krul (ed.),Verspreide opstellen over de 
geschiedenis van Nederland. A.W. Sijthoff. p. 312. 
 
 
#14 
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Velen zouden ons oude geestelijk erfdeel van ontzag voor afwijkende mening maar al te geredelijk 
willen prijsgeven. 
[…] 
De meeste staten van Europa hebben hun vorming te danken aan een beginsel van heerschappij. Er 
zijn er maar enkele, die aan een strijd om vrijheid hun bestaan en hun wezen danken. Een ervan is 
Nederland. Vrijheid, hoe eng ook verstaan, is de gist van onze natie geweest. 
 
Huizinga, J., (1982 [1935]). ‘Nederlands Geestesmerk.’ In: W. Krul (ed.),Verspreide opstellen over de 
geschiedenis van Nederland. A.W. Sijthoff. p. 314. 
 
 
#15 
 
in het kader van die nooit vermoede, als door een reeks van wonderen ontloken en behouden staat der 
Verenigde Provinciën heeft het Nederlandse volk zijn vorm en zijn aard bevestigd, zijn reden en recht 
van bestaan beproefd. 
 
Huizinga, J., (1982 [1935]). ‘Nederlands Geestesmerk.’ In: W. Krul (ed.),Verspreide opstellen over de 
geschiedenis van Nederland. A.W. Sijthoff. p. 284. 
 
 
#16 
 
Hoe verachtelijk het ook voor ieder, die zich vurig en moedig voelt, moge klinken, als natie en staat zijn 
wij nu eenmaal in zekeren zin satisfait, en het is onze nationale plicht het te blijven. 
 
Huizinga, J., (1982 [1935]). ‘Nederlands Geestesmerk.’ In: W. Krul (ed.),Verspreide opstellen over de 
geschiedenis van Nederland. A.W. Sijthoff. p. 293. 
 
 
#17 
 
De geschiedenis moge anderen volken soms trots en glorie op hun herkomst leren, voor ons luidt haar 
les, als men haar goed verstaat, enkel tot ootmoed. 
 
Huizinga, J., (1982 [1935]). ‘Nederlands Geestermerk.’ In: W. Krul (ed.),Verspreide opstellen over de 
geschiedenis van Nederland. A.W. Sijthoff. p. 286. 
 
 
#18 
 
Wij menen voor deze specifiek-Nederlandse problematiek aandacht te moeten vragen, zonder veel 
hoop overigens. De ervaring heeft geleerd dat het juist kenmerkend voor Nederland is de betekenis van 
de nationale factor en de daarmee verbonden problematiek te onderschatten en er niet veel interesse 
voor te tonen. Daardoor zijn er van Nederlandse zijde al heel wat ernstige beoordelingsfouten gemaakt. 
Wat de naoorlogse periode betreft denk ik bijv. aan de ongelukkige wijze waarop van Nederlandse zijde 
gereageerd is op het Indonesische nationalisme; en voorts aan de beoordelingsfouten die door 
Nederland gemaakt zijn met betrekking tot het Europese integratieproces, ook al weer door 
onvoldoende oog te hebben voor de realiteit en vitaliteit van de nationale dimensie in het menselijk 
bestaan.  
 
Couwenberg, S. W. (1981). De Nederlandse natie - continuïteit en verandering. In: S. W. Couwenberg 
(ed.). De Nederlandse natie. Aula. p. 25.  
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#19 
 
De exclusivistische klein-Nederlandse oriëntatie wordt de laatste twee decennia steeds meer 
geconfronteerd met een nieuwe uitdaging die in haar consequenties nog onvoldoende is verwerkt in de 
publieke opinie en het politieke beleid, te weten de ontwikkeling van Nederland tot multiraciale 
samenleving. Die ontwikkeling heeft bepaalde problematische aspecten waarmee vooral de grote steden 
steeds meer geconfronteerd worden. Pas de laatste tijd krijgt men hier meer oog voor en komt er ook 
enige discussie hierover op gang. Het onderwerp is niet langer taboe. In die discussie is er echter nog 
nauwelijks aandacht geweest voor een vraag die toch erg voor de hand ligt voor een volk dat in de loop 
van de eeuwen een eigen identiteit heeft opgebouwd, te weten de vraag hoe die eigen identiteit zich 
verhoudt tot de groeiende multiraciale dimensie van onze samenleving en hoe zij zich binnen dat 
multiraciale kader verder kan en moet ontwikkelen. Hierbij rijzen ook vragen met betrekking tot onze 
rechtsorde. Vage juridische noties als goede zeden, openbare orde, de in het Nederlandse volk levende 
rechtsovertuigingen, enz., worden tot nu toe ingevuld en geïnterpreteerd op grond van de Nederlandse 
politieke cultuur en traditie. Naarmate onze samenleving een meer multiraciaal karakter krijgt, rijst de 
vraag in welke mate rekening gehouden moet worden met andere zeden en opvattingen bij de 
interpretatie van deze vage juridische concepties. Moeten we bijv. op grond van multiraciale tolerantie 
bepaalde afwijkende zeden van de islamitische religie en levenswijze erkennen zoals 
vrouwendiscriminatie, veelwijverij en dergelijk? 
 
Couwenberg, S. W. (1981). De Nederlandse natie - continuïteit en verandering. In: S. W. Couwenberg 
(ed.). De Nederlandse natie. Aula. p. 11-12. 
 
 
#20 
 
Als we op dit punt de balans opmaken, dan neig ik ertoe te concluderen dat het Nederlandse volk nog 
een harde burgerlijke kern heeft. Die kern wordt echter ondermijnd en aangetast door allerlei on- en 
antiburgerlijke krachten en tendenties die uit het oogpunt van de traditionele burgerlijke cultuur als 
verloedering van die cultuur (kunnen) worden aangemerkt. Die tendenties hebben er al toe geleid dat 
men - en dat geldt speciaal voor de intellectuele bovenlaag - zich geneert voor zijn burgerlijkheid. 
‘Burgerlijk’ is een veel gebruikt scheldwoord Die gêne voor dat wat we in de kern nog steeds zijn, 
maakt deel uit van de identiteitscrisis waarin de Nederlandse natie zich anno 1980 bevindt. 
 
Couwenberg, S. W. (1981). De Nederlandse natie - continuïteit en verandering. In: S. W. Couwenberg 
(ed.). De Nederlandse natie. Aula. p. 11-12. 
 
 
#21 
 
Uit allerlei uitlatingen valt op te maken dat racisme in deze betekenis met de groeiende multi-ethnische 
dimensie van onze samenleving herleefd is. Voorzover dat het geval is, is het in strijd met onze liberaal-
democratische basisorde en dient derhalve krachtig betreden te worden. De bestrijding van racisme 
wordt echter niet geloofwaardig en dubieus wanneer om politieke redenen allerlei uitingen als racisme 
gebrandmerkt worden die er niets mee te maken hebben. Dit geldt b.v. voor het streven naar een 
restrictief toelatingsbeleid met het oog op de beperking van de bevolkingsgroei.  
 
Couwenberg, S. W. (1987). Het vraagstuk der etnische minderheden en het nieuwe racisme. In: S. W. 
Couwenberg (ed.) Hoe wordt de samenleving het best ingericht?. Van Gorcum. p. 150. 
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#22 
 
Er is wel bewijs dát het voorkomt, maar in hoeverre er sprake is van een vast en ingeslepen patroon? 
De Amerikaanse geschiedenisprofessor John M. Allswang die enige tijd in Leiden doceert, zegt in een 
interview […] dat de kwestie van ‘ras’ in Nederland kennelijk weinig problemen oplevert en dat 
tolerantie daar zeker mee te maken heeft. Anderzijds heeft hij het gevoel dat over deze kwestie een ‘well 
intentioned conspiracy of silence’ hangt en dat de onwil om één en ander echt onder ogen te zien, 
problemen kan maskeren. Het lijkt erop dat hij met deze uitspraak precies onder woorden brengt hoe 
veel Nederlanders op dit moment tegenover rasdiscriminatie staan. Het ‘tolerante’ verleden is nochtans 
voorgoed voorbij en voor de nieuwe situatie heeft men nog geen passende definitie gevonden. Welnu, 
de onderzoekjes die nu volgen dienen om de waarheid over rasdiscriminatie onverbiddelijk boven water 
te brengen. 
 
Bovenkerk, F. (1979). Omdat zij anders zijn: patronen van rasdiscriminatie in Nederland. Boom. p. 21. 
 
 
#23 
 
Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie 
wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is 
niet toegestaan. 
 
The Dutch Constitution of 1983, Article 1. See: http://www.denederlandsegrondwet.nl/  
 
 
#24 
 
Interviewer: …dat is racistisch toch, deze taal, puur racistisch. 
 
Janmaat: Wat is dat nou puur racistisch, dat heeft niks met ras te maken, meneer, u moet weten 
waarover u praat. 
 
Interviewer: …geeft u nou antwoord op de vraag, is dat racistisch of niet, wat hier gezegd wordt, 
rassenvermenging leidt tot geestelijke gestoordheid en misdadigheid, geeft u daar nou eens antwoord 
op. 
 
Janmaat: het gaat, nou, het gaat om mensen van een totaal verschillende opvoeding, dat heeft niet 
zozeer te maken met ras, hoewel je misschien zou kunnen volhouden dat mensen die in Afrika of waar 
dan ook in de wereld geboren worden uiterlijk andere kenmerken vertonen dan wij, maar het gaat niet 
om die uiterlijke kenmerken, waar het om gaat is dat die mensen met totaal andere leefgewoonten in 
ons land komen, daar eigenlijk door de grote partijen aangezet zijn dat te doen, omdat het hier in 
Nederland zo gunstig zou zijn, en wat blijkt nu, zowel de Nederlanders, waar de Centrum Partij in de 
eerste plaats voorop komt, als diverse leden, grote aantallen van die minderheden waar veel anderen, 
vooral klein linkse partijen in Nederland voorop komen… 
 
Interviewer: …ja, het is vervelend maar u ontwijkt de vraag weer meneer janmaat, want meneer Bruijn, 
daar hadden we het over, is niet zo maar een lid van de Centrum Partij, dat is de nummer 3 van de 
Centrum Partij… 
 
Janmaat: Nee, ik begrijp, meneer Van Wezel, dat u het vreselijk vervelend vind dat ik een goed 
antwoord aan het formuleren ben… 
 
Interviewer: Nee, het is helemaal geen goed antwoord want u geeft geen antwoord op onze vraag. 

http://www.denederlandsegrondwet.nl/
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Janmaat: …dus die verschillen in cultuur leidt tot spanningen… 
 
Interviewer: Maar leidt dat tot misdadigheid en leidt dat tot geestelijke gestoordheid? 
 
Janmaat: …nou, nou, nou, dat zou kunnen als iemand inderdaad uit een totaal andere werelddeel 
langdurig in Nederland aanwezig is en hij kan zijn eigen leefritme niet ontplooien, zo iemand raakt 
inderdaad uit zijn evenwicht en je hebt gezien, bijvoorbeeld, die tot Nederlander genaturaliseerde man 
uit Turkije, dat die zo uit zijn evenwicht raakt, dat hij zich niet eens meer wil proberen aan te passen 
maar zich gaat afzetten tegen die samenleving […] Dat is een blunder van de Nederlandse regering, van 
de grote partijen, die mensen voor te houden dat zij hier in Nederland een ideaal land hebben, want dat 
is laf, en die culturele verschillen die kunt u niet wegpoetsen, dat kunnen de grote partijen niet en dat 
kan de heer Van Wezel niet… 
 
Radio-interview with Hans Janmaat broadcast in 1983 as part of De Blanke Toppen der Duinen, a VPRO-
program on ‘fascism, racism and other dangerous isms’. The interview was held by Max van Wezel, 
Ronald van den Boomgaard en Henk van Hoorn. The entire audio-recording of the interview can be 
played back at http://weblogs.vpro.nl/radioarchief/2008/08/25/de-blanke-top-der-duinen-interview-
met-hans-janmaat/ (accessed 07-02-2014) 
 
 
#25 
 
De agent uit bovenstaande anekdotes is beslist niet wat men zich over het algemeen oorstelt onder een 
racist. Hij is zelfs helemaal geen racist. Hoogstens staat hij model voor een manier van samenleven - in 
Nederland, 1984 - waarin racisme niets uitzonderlijks is, niet a priori schokkend, niet iets waarvan de 
meeste Nederlandse burgers urenlang wakker liggen.  
 
Bleich, A., (1984) .'Nederlands racisme. Inleiding.’ in, Bleich, A. & P. Schumacher, Nederlands racisme, 
Amsterdam: Van Gennep, pp. 9-10 
 
 
#26 
 
Degenen die de werkzaamheid van zo’n waterdichte scheiding tussen politiewerk en racistische 
overtuiging in twijfel wagen te trekken, worden geconfronteerd met de vraag of ze dan soms 
voorstander zijn van een beroepsverbod. 
 
Bleich, A., (1984) .'Nederlands racisme. Inleiding.’ in, Bleich, A. & P. Schumacher, Nederlands racisme, 
Amsterdam: Van Gennep, pp. 10-11 
 
 
#27 
 
Een zinnige bespreking van het probleem racisme is daarom alleen mogelijk vanuit de onderkenning 
dat de samenleving als geheel racistisch van aard is. Nederland is een racistische samenleving. Dit 
betekent dat racisme niet een eigenschap is van een specifiek soort individuen, bijvoorbeeld 
autoriteitsgevoelige mensen, of een specifieke groep, bijvoorbeeld mensen in arbeiderswijken.  
 
Essed, P. (1984). Alledaags Racisme. Feministische Uitgeverij Sara. p. 17. 
 
 
#28 

http://weblogs.vpro.nl/radioarchief/2008/08/25/de-blanke-top-der-duinen-interview-met-hans-janmaat/
http://weblogs.vpro.nl/radioarchief/2008/08/25/de-blanke-top-der-duinen-interview-met-hans-janmaat/
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De bewering dat de meeste Nederlanders racistisch zijn zal bij witte mensen wellicht verontwaardiging 
oproepen. Want wi laat zich nu graag racist noemen! […] Het racisme is dus diepgeworteld in de 
samenleving. Het superioriteitsidee is als zo ‘vanzelfsprekend’ ingeslepen in de socialisatie van witte 
mensen, in de opvoeding, het onderwijs, de media, de politiek, arbeidsverhoudingen, kortom, dat veel 
witte mensen het racisme niet eens meer herkennen in hun eigen gevoelens, houding en gedrag ten 
opzichte van zwarte mensen. 
 
Essed, P. (1984). Alledaags Racisme. Feministische Uitgeverij Sara. p. 17. 
 
 
#29 
 
Essed nam de alledaagse omgangsvormen van de Hollanders onder de loep, via gesprekken met zwarte 
vrouwen, en constateerde dat Nederland tot op het merg geïnfecteerd is met de racisme-bacil. Dat is 
het resultaat van driehonderd jaar kolonialisme en blank superioriteitsdenken. Alle witte dragen hun 
deel van een soort collectieve erfschuld. Omdat zij Hollander zijn.  

Schuld & boete-predikers als Essed zijn zeker niet per definitie zwart. Zoals de meeste 
pressiegroepen in het minderhedenwereldje, vormt ook deze een coalitie van ‘zwarte’ en ‘witte’ 
betrokkenen. De laatsten zien het als hun taak, hun erfzonde te belijden, boete te doen en op die wijze 
hopelijk ooit absolutie te verkrijgen. Zomaar een beetje schuldbewustzijn is niet genoeg; men dient zich 
steeds te geselen met zijn eigen verdorvenheid. 
Vuijsje, H. (1986). Vermoorde Onschuld: Etnisch verschil als Hollands taboe. Bert Bakker. p. 29-30.  
 
 
#30 
 
Discrminatie - het afwijken behandelen van personen op grond van veronderstelde groep eigenschappen 
- kán met racisme samenhangen, maar kan evengoed meer ‘alledaagse’ achtergronden hebben. In zijn 
klassieke studie The established and the outsiders (1965) heeft de socioloog Elias dit aangetoond voor een 
Brits dorp, waar de industrialisatie nieuwkomers aantrok die veen blank en Brits waren als de reeds 
gevestigde bewoners. De laatsten poogden hun superioriteit, hun status en hun manier van leven te 
verdedigen tegen de invasie van nieuwelingen. 

De gebruikte wapens waren dezelfde die nu in de ‘oude wijken’ tegen donker gekleurde 
vreemdelingen in stelling worden gebracht: vernederende roddel, stigmatisering van de hele groep op 
grond van observaties over de ‘slechte’ leden ervan, het gebruik van denigrerende codewoorden, en 
uitsluiting van kansen op macht. Het meeste wat de gevestigden van de nieuwkomers zieden, was niet 
waar, maar niemand verkeerde in een positie om deze denkbeelden te corrigeren. Intieme contacten 
tussen beide groepen bleven hierdoor lange tijd uit. Beide groepen hadden er geen begrip van wat er 
met hen gebeurde, stelde Elias, en de gebeurtenissen waren zeker niet aan één van beide partijen te 
wijten. 
 
Vuijsje, H. (1986). Vermoorde Onschuld: Etnisch verschil als Hollands taboe. Bert Bakker. p. 25. 
 
 
#31 
 
In Nederland is de weg naar het etnische geplaveid met plechtigheid. Een krachtig taboe regeert ons 
handelen jegens etnisch andere mensen, in het openbaar althans. De kracht en de omvang van dat 
taboe kunnen, volgens de in Nederland heersende moraal, nauwelijks groot genoeg zijn. 
 Wordt het ideaal van een goed functionerende multiculturele samenleving door deze 
benadering dichterbij gebracht? In dit boek ga ik ervan uit dat dit geenszins zeker is. De omzichtigheid 
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die ons bevangt in de omgang met het etnische levert ook risico’s op. Zelfs zou zij kunnen resulteren in 
datgene wat wij juist wilden vermijden. 
 
Vuijsje, H. (1986). Vermoorde Onschuld: Etnisch verschil als Hollands taboe. Bert Bakker. p. 7. 
 
 
#32 
 
Een niet te stuiten stroom van wetenswaardigheden in druk- en diawerk wordt op hen losgelaten, 
waarin de buitenlander wordt voorgesteld als hetzij de gevangene van een blijkbaar achterlijke en 
onbeweeglijke cultuur, hetzij een door de migratie tot totale malloot verworden hulpvrager. Oog in oog 
met een dergelijk merkwaardig specimen van de menselijke soort verliest menig arts, sociaal werker of 
advocaat het vertrouwen in zijn eigen professionele vaardigheid om met mensen om te gaan. 
 
published: Bleich, A. & R. Boon, ‘Grote en kleine irritaties in de Amsterdamse Kinkerbuurt’, February 
15 1984, De Groene Amsterdammer.  
 
quoted from: Bleich, A. & R. Boon (2011). Grote en kleine irritaties in de Amsterdamse Kinkerbuurt. 
In: Rob Hartmans, Trinette Koomen & Xandra Schutten (eds.). Houd op, gij daar met uw houweel en anderen 
verhalen uit De Groene Amsterdammer over veranderend Nederland. De Groene Amsterdammer. p. 143. 
 
 
#33 
 
De argumentatie en stijl van de schuld & boete-predikers doen vaak denken aan die van het radicaal 
feminisme: de ‘onderdrukten’ mogen de ‘onderdrukkers’ vrijelijk beschuldigen, waarbij alle 
stereotyperingen en generalisaties zijn toegestaan. Gebeurt het omgekeerde, dan is dat discriminatie en 
racisme of seksisme. 
 
Vuijsje, H. (1986). Vermoorde Onschuld: Etnisch verschil als Hollands taboe. Bert Bakker. p. 30. 
 
 
#34 
 
Het was een verademing, eens een bijeenkomst van een etnische groepering bij te wonen waar de 
hoofdtoon niet was: wat zijn wij zielig en wat zijn zij slecht, maar: wat doen we er zelf aan? 
 
Vuijsje, H. (1986). Vermoorde Onschuld: Etnisch verschil als Hollands taboe. Bert Bakker. p. 34. 
 
 
#35 
 
Te lang al heeft de betutteling geduurd. De etnische minderheden zijn langzamerhand doodgeknuffeld. 
Mijn suggestie is de eerste organisaties, als categoriale instellingen opgericht en te lang in stand 
gehouden, gewoonweg op te heffen. 
 
Pinto, D., ‘Etnische groepen zijn langzaam ‘doodgeknuffeld’, June 18 1988, De Volkskrant. 
 
 
#36 
 
Hoe komt het toch dat de geringste aanmerking op een buitenlander als racisme beschouwd wordt? 
Omdat men denkt dat buitenlanders zielig zijn en niet voor zichzelf kunnen zorgen!  
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Pinto, D., ‘Etnische groepen zijn langzaam ‘doodgeknuffeld’, June 18 1988, De Volkskrant. 
 
 
#37 
 
In dit zielig vinden van buitenlanders schuilt immers het gevaar van de self-fulfilling prophecy. Deze 
houding bestaat nu al veel te lang. In de jaren negentig moeten we niet meer spreken over 
minderheden, maar over migranten. Migranten die zelf aan hun toekomst werken, die voor zichzelf 
moeten, willen en kunnen opkomen. 
 
Pinto, D., ‘Etnische groepen zijn langzaam ‘doodgeknuffeld’, June 18 1988, De Volkskrant. 
 
 
#38 
 
Allochtonen die dit willen, moeten hun culturele eigenheid kunnen behouden en verder ontwikkelen: 
integratie behoeft zeker geen culturele assimilatie in te houden. Meer nog dan verwezenlijking van het 
streven naar institutionele integratie behoort dit echter tot de eigen verantwoordelijkheid van de 
betrokken groepen. Het initiatief om bepaalde voorzieningen te krijgen, dient dan ook van deze 
groepen zelf te komen. De overheid heeft hier geen andere taak dan barricades die allochtone 
groeperingen uit hoofde van hun allochtoon-zijn ondervinden, te helpen slechten opdat zij op gelijke 
voet met autochtonen kunnen delen in de culturele pluriformiteit. 
 
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (1989). Allochtonenbeleid. Sdu. p. 24. 
 
 
#39 
 
Er is geen aanleiding om de 'nieuwe' allochtonen, groepen of leden daarvan, in een bijzondere positie te 
plaatsen wanneer het gaat om de vrijheid van beleving van hun culturele en levensbeschouwelijke 
identiteit en om het scheppen en in stand houden van de materiële voorwaarden daarvoor. 
 
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (1989). Allochtonenbeleid. Sdu. p. 49. 
 
 
#40 
 
De Nederlanders ontmoeten de moslims op culturele bijeenkomsten, op markten en op feestjes. Ze 
zien de glinsterende, verlegen ogen en de oprecht blinkende glimlach en denken: wat aardig, wat 
gezellig, wat vrolijk zijn die mensen. 
 
published: Rasoel, M., (1990). De Ondergang van Nederland: Land der Naïeve Dwazen. Gerard Timmer 
Prods. 
 
quoted from: Rasoel, M., (1990). De Ondergang van Nederland: Land der Naïeve Dwazen. Online-pdf 
accessible at http://www.opengeesten.nl/articles/pdf/De_ondergang_van_Nederland.pdf (accessed 
07-02-2014). p. 19.  
 
 
#41 
 

http://www.opengeesten.nl/articles/pdf/De_ondergang_van_Nederland.pdf
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Maar opgepast, want de Nederlanders geloven in cultuur en ze zijn bereid daar offers voor te brengen. 
Een vinger  op offeren voor een andere vinger, daar kijkt niemand van op. Een hand offeren voor een 
vinger begint al raarder te klinken. Maar de Nederlanders kennen geen grenzen en zeggen eigenlijk: 'We 
willen sterven voor een vinger,' waarbij ze vergeten dat als zij sterven, die vinger meesterft. In de 
praktijk toegepast leidt dit concept ertoe dat op zeker moment zal blijken dat de Nederlanders voor die 
vinger hun eerlijkheid, hun gezelligheid, hun flegmatieke aard en nota bene die zelfde tolerantie waar 
alles om begonnen was, hebben opgeofferd. Zij zullen, kortom, hun cultuur offeren om de islamcultuur 
te beschermen. Wat des te onlogischer is omdat die cultuur in de landen van herkomst al uitstekend 
wordt beschermd. Die ook nog eens in Nederland te beschermen zou te vergelijken zijn met het 
opvoeren van alle bedreigde ijsberen van de Noordpool aan de bedreigde tijgers in India. 
 
published: Rasoel, M., (1990). De Ondergang van Nederland: Land der Naïeve Dwazen. Gerard Timmer 
Prods. 
 
quoted from: Rasoel, M., (1990). De Ondergang van Nederland: Land der Naïeve Dwazen. Online-pdf 
accessible at http://www.opengeesten.nl/articles/pdf/De_ondergang_van_Nederland.pdf (accessed 
07-02-2014). p. 46.  
 
 
#42 
 
‘Emancipatie door verzuiling’ heeft in Nederland een goede naam. Een eeuw of zo van verzuiling, zo 
wordt beweerd, heeft geleid tot de emancipatie van katholieken en gereformeerde ‘kleine luyden’. Op 
die grond zou men ook voor de islamitische minderheid de voorkeur moeten geven aan emancipatie 
door verzuiling. Maar misschien hadden katholieken en kleine luyden zich zonder verzuiling ook 
geëmancipeerd. Ja, misschien hadden zij zich tegen de verdrukking in sneller geëmancipeerd dan in het 
rijke leven van hun eigen zuil. 
 
Bolkestein, F., September 12 1991, De Volkskrant. 
 
 
#43 
 
De integratie van minderheden is zo’n moeilijk probleem dat het alleen met durf en creativiteit kan 
worden opgelost. Voor vrijblijvendheid noch taboes is daarbij ruimte. Er is een groot debat nodig 
waaraan alle politieke partijen deelnemen, over wat mag en wat kan, wat moet en wat anders dreigt. 
 
Bolkestein, F., September 12 1991, De Volkskrant. 
 
 
#44 
 
Collega Bolkestein heeft onlangs de positie van de minderheden in Nederland aan de orde gesteld. Ik 
heb daar eerlijk gezegd geen probleem mee. Ik denk wel dat hij iets van begripsverwarring heeft 
gecreëerd. Integratie is naar mijn gevoel niet gelijk te stellen aan volledige culturele aanpassing. De 
terecht door hem aangedragen universele waarden zijn, juist omdat ze universeel zijn, dus niet als 
specifiek westers aan te duiden. In sommige reacties op Bolkestein wordt de indruk gewekt dat er een 
taboe zou rusten op een discussie over de positie van minderheden, over rechten en plichten. Daar ben 
ik het niet mee eens. In elk geval vind ik dat er geen taboe op zou moeten rusten. Mijn kritiek is niet 
zozeer moreel als wel zakelijk van aard. Ik wil collega Bolkestein en de andere democratische partijen 
voorstellen om de zakelijke discussie over het minderhedenbeleid te voeren met de afspraak dat het 
boeken van politiek gewin over de ruggen van migranten heen het enige taboe zal zijn. 
 

http://www.opengeesten.nl/articles/pdf/De_ondergang_van_Nederland.pdf
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Tweede Kamer, 7de vergadering, Algemene politieke en financiële beschouwingen, October 8 1991, p. 
345. Available at: http://resourcessgd.kb.nl/SGD/19911992/PDF/SGD_19911992_0000796.pdf 
(accessed 07-02-2014) 
 
 
#45 
 
Het gesprek zal zich voortzetten, maar misschien mag ik nu twee opmerkingen maken. Ik heb nooit 
gezegd of geschreven dat integratie gelijk zou staan aan volledige culturele aanpassing. Integendeel, ik 
heb in een artikel in de Volkskrant gepleit voor cultureel pluralisme. Dat is dus het tegendeel van 
hetgeen de heer Wöltgens net opmerkte. Dat is mijn eerste opmerking. Mijn tweede opmerking betreft 
het laatste punt van de heer Wöltgens: graag akkoord. 
 
Tweede Kamer, 7de vergadering, Algemene politieke en financiële beschouwingen, October 8 1991, p. 
345. Available at: http://resourcessgd.kb.nl/SGD/19911992/PDF/SGD_19911992_0000796.pdf 
(accessed 07-02-2014) 
 
 
#46 
 
De Kamer, […] 
 
constaterende, dat het minderhedenbeleid tot nu toe onvoldoende 
resultaat heeft opgeleverd; 
 
van mening, dat dit deels wordt veroorzaakt door bestaande vooroor– 
delen en discriminatie; 
 
van mening, dat bestrijding daarvan noodzakelijk is en dat dit effectief 
kan geschieden indien zij, die verantwoordelijkheid dragen in de 
overheid, de politiek, het bedrijfsleven, de vakorganisaties en andere 
maatschappelijke organisaties zich ondubbelzinnig hiertoe verplichten; 
 
verzoekt, de regering initiatieven te nemen die tot een dergelijke 
gezamenlijke uitspraak leiden, 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
Beckers-de Bruijn 
Bolkestein 
Brinkman 
Wöltgens 
Van Mierlo 
 
Tweede Kamer der Staten-Generaal, Vergaderjaar 1991-1992, 22 300 nr. 28, October 10 1991. 
Available at: http://resourcessgd.kb.nl/SGD/19911992/PDF/SGD_19911992_0004071.pdf (accessed 
07-02-2014) 
 
 
#47 
 
Het echte integratieprobleem speelt zich af in de wijk. Daar leven verschillende groepen allochtonen 
met eigen gedragsregels en culturele en godsdienstige opvattingen samen met autochtonen die ook 
bepaalde opvattingen huldigen. Daar botsen de groepen en hun gewoonten. Daar lopen de spanningen 

http://resourcessgd.kb.nl/SGD/19911992/PDF/SGD_19911992_0000796.pdf
http://resourcessgd.kb.nl/SGD/19911992/PDF/SGD_19911992_0000796.pdf
http://resourcessgd.kb.nl/SGD/19911992/PDF/SGD_19911992_0004071.pdf
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hoog op. Daar wordt de ander tot zondebok gemaakt voor de eigen ellende. […] Overheidsinstanties 
nor politieke partijen behoren de mensen voor te schrijven hoe ze, binnen de wet, met elkaar moeten 
leven. In het beste geval kunnen zij proberen voorwaarden voor de wijkbewoners te scheppen om tot 
een dialoog met elkaar te komen over wat zij wensen te verstaan onder ‘integratie met behoud van 
culturele identiteit’. Daar zou ook op nationaal niveau consensus over moeten worden gevonden, 
evenals over een nationale, ondubbelzinnige uitspraak tegen discriminatie. Ria Beckers, fractie-
voorzitter van Groen Links, en ik hebben in een motie de regering verzocht een dergelijke verklaring 
op te stellen. 
 
published: Bolkestein, F., Lecture at the Congres of the association of the Faculty of Economics at the 
Royal University in Groningen, May 13 1992. 
 
quoted from: Bolkestein, F. (1992). Woorden hebben hun betekenis. Prometheus. p. 196-197. 
 
 
#48 
 
Sinds een half jaar wordt met een ongekende intensiteit in alle geledingen van onze samenleving van 
gedachten gewisseld over de sociale positie van etnische minderheden. De belangstelling daarvoor is zo 
algemeen dat men is gaan spreken van een <<maatschappelijk debat over de integratie>>. Dit 
markeert een bijzondere fase in het minderhedenbeleid van de regering en de andere overheden. […] 
Het huidige maatschappelijke debat over de integratie treedt niet in de plaats van het door de regering 
gevoerde minderhedenbeleid. Het kan wel impulsen opleveren voor voortzetting van een effectief, op 
resultaat gericht minderhedenbeleid en bijdragen aan een versnelling van het integratieproces. Daarom 
volgt het kabinet de ontwikkelingen met grote belangstelling in het vertrouwen dat deze brede 
belangstelling zal leiden tot grote betrokkenheid en daadkracht bij allen die bij het integratieproces 
betrokken zijn. 
 
Tweede Kamer der Staten-Generaal, Vergaderjaar 1991-1992, 22 314 nr. 9, March 27 1992. p. 1. 
Available at: http://resourcessgd.kb.nl/SGD/19911992/PDF/SGD_19911992_0005255.pdf (accessed 
07-02-2014) 
 
 
#49 
 
Zoals ik al zei, zou de doelstelling moeten zijn, het vergroten van het draagvlak voor het 
minderhedenbeleid. Daarbij is het ook belangrijk dat de stem wordt gehoord van degenen die zich juist 
bedreigd of slachtoffer voelen van de noodzakelijke extra aandacht voor minderheden. In een zakelijke 
sfeer moeten ook de taboes besproken kunnen worden. Als je dit op je laat inwerken, moet het niet in 
de eerste plaats gaan om een nationale conferentie. Het debat zal dan vooral ook in de wijken zelf 
moeten plaatsvinden. Wij zullen dus naar de mensen toe moeten gaan. Zoals de heer Dijkstal al zei, zal 
het moeten gaan om een dialoog. Dat zal een belangrijk element voor het debat zijn. 
 
13e vergadering: Vaste Commissie Minderhedenbeleid, Vergaderjaar 1991-1992, 22 314, UCV 13, 
December 9 1991. p. 5. Available at: 
http://resourcessgd.kb.nl/SGD/19911992/PDF/SGD_19911992_0000906.pdf (accessed 07-02-2014) 
 
 
#50 
 
Het minderhedenbeleid en het grote minderhedendebat, dat als een net de samenleving zou moeten 
omspannen, willen ook niet echt lukken. Bolkestein en de VVD hebben ongewild de toon gezet en 
dijken doorgestoken. Door de gaten stromen nu de CD-verhalen. De taboes zijn doorbroken en 

http://resourcessgd.kb.nl/SGD/19911992/PDF/SGD_19911992_0005255.pdf
http://resourcessgd.kb.nl/SGD/19911992/PDF/SGD_19911992_0000906.pdf
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daarmee ook het besef dat elke racistische uiting, hoe subtiel ook, simpelweg respectabel en 
bespreekbaar is geworden. Voor de duidelijkheid, ik sta niet op het standpunt dat  racistische geluiden, 
ook in parlementen, genegeerd moeten worden. 
 
Eerste Kamer, 15e vergadering, vergaderjaar 1992-1993, February 2 1993. p. 633. Available at: 
http://resourcessgd.kb.nl/SGD/19921993/PDF/SGD_19921993_0000017.pdf (accessed 07-02-2014) 
 
 
#51 
 
Toen ik twee jaar geleden het minderhedendebat in zijn jongste vorm opstartte, werd mij door  
menigeen verweten dat ik herhaalde wat werd gezegd in kroeg en kerk. Blijkbaar was ik toen   bezig met 
het dichten van een kloof die anderen juist wilden laten voortbestaan. Ook dat is dus weer een zaak van 
het juiste midden. Een te grote kloof leidt tot een kaasstolp boven het  Binnenhof. Een te kleine kloof 
leidt tot een tunnelvisie. 
 
Tweede Kamer, 35e vergadering, Vergaderjaar 1993-1994, December 8 1993. p. 2728. Available at: 
http://resourcessgd.kb.nl/SGD/19931994/PDF/SGD_19931994_0001039.pdf (accessed 07-02-2014) 
 
 
#52 
 
«ALGEMENE VERKLARING TEGEN RASSENDISCRIMINATIE 
 
DE ONDERTEKENAARS 
 
BRENGEN IN HERINNERING dat op grond van de Grondwet, andere wetten en verdragen 
discriminatie op grond van ras, huidskleur, nationale of etnische afkomst is verboden. 
 
BEVESTIGEN dat in een democratische samenleving respect voor ieder mens fundamenteel is en dat 
ieder die in Nederland woont volwaardig aan de Nederlandse samenleving moet kunnen deelnemen. 
 
CONSTATEREN dat vooroordelen, discriminerende uitlatingen en gedragingen, al dan niet bewust, in 
de gehele samenleving voorkomen en dat zij een belangrijke oorzaak zijn van bestaande achterstanden 
van minderheden. 
 
VEROORDELEN vooroordelen, intolerantie en achterstelling op het werk, op school, in de vrije tijd 
of waar dan ook. Discriminatie is een sociaal onrecht. 
 
VERPLICHTEN ZICH tot een gezamenlijke inzet om alle vormen van vooroordeel en discriminatie te 
voorkomen en te bestrijden. 
 
VERKLAREN dat zij in elk geval het volgende zullen doen om discriminatie te voorkomen en te 
bestrijden door: 
- zelf het goede voorbeeld te geven en stereotypen tegen te gaan; 
- te bevorderen dat gedragscodes tegen discriminatie per sector of branche van het maatschappelijk 
leven worden vastgesteld; 
- mensen en organisaties in hun omgeving aan te spreken op bewust 
of onbewust discriminerend gedrag.» 
 
Tweede Kamer der Staten-Generaal, Vergaderjaar 1992-1993, Minderhedenbeleid 1993, 22 809 nr. 3, 
September 15 1992. p. 10-11. Available at: 
http://resourcessgd.kb.nl/SGD/19921993/PDF/SGD_19921993_0005076.pdf (accessed 07-02-2014) 

http://resourcessgd.kb.nl/SGD/19921993/PDF/SGD_19921993_0000017.pdf
http://resourcessgd.kb.nl/SGD/19931994/PDF/SGD_19931994_0001039.pdf
http://resourcessgd.kb.nl/SGD/19921993/PDF/SGD_19921993_0005076.pdf
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#53 
 
Omdat de groep en haar wetten hier zo oppermachtig zijn, is iemand die zijn of haar individualiteit op 
prijs stelt gedwongen blijk te geven van een zeer geprononceerde eigen mening, zich uit te spreken over 
dit en te verzetten tegen dat, om voortdurend nadrukkelijk te kennen te geven wat hij of zij van allerlei 
zakkend vindt. En naarmate iemand dat vaker doet, wordt het waarschijnlijker dat hij of zij als 
onvriendelijk, arrogant, geschift en onverdraagzaam wordt gezien en als ‘querulant’ wordt betiteld. 
 
Phillips, D., (1985). De Naakte Nederlander. Bert Bakker. p. 24. 
 
 
#54 
 
Een béétje vergadering duurt minstens twee uur, en een Nederlander van enige importantie heeft er 
altijd wel een paar per dag, tijdens welke hij een gelijk aantal koppen slappe koffie tot zich neemt. […] 
Zoals overal zijn ook hier, nuttige, noodzakelijke, zelfs onmisbare vergaderingen, maar voor het 
overgrote deel vormen ze een slaapverwekkend tijdverdrijf dat de illusie van inspraak garandeert, en aan 
Jan-en-Alleman wanneer hij het woord vraagt en de anderen hun mond even houden het pleziertje gunt 
zich voor een ogenblik regent te voelen, al is het maar van de Vereniging ‘Onze Tuin’. […] ‘Maar zijn 
Hollanders dan geen individualisten?!’ Niet meer of minder dan andere stervelingen. Maar wat ze 
frustreert is dat ze er niet in slagen de voordelen van het zich verenigen te verzoenen met de geneugten 
van individueel initiatief. 
 
Rentes de Carvalho, J. (1982). Waar die andere God woont. Synopsis. p. 83-84. 
 
 
#55 
 
In dat wereldwijd circuit is Nederland een station. Dat is de functie en de zin van de Nederlandse taal 
en cultuur, dat je er de wereld mee in en uit kunt stappen. Het nut van een natie is een perron in de 
wereld te zijn. 
 
published: De Swaan, A., ’Het lied van de Kosmopoliet (2)’, November 16 1985, NRC Handelsblad. 
 
quoted from: De Swaan, A. (1987). Het verdriet van de kosmopoliet. Meulenhoff, p. 68. 
 
 
#56 
 
De geestelijke bodem, waarop de politieke illusie en retoriek het weligst tieren, is die van het politieke 
minderwaardigheidsgevoel. 
[…] 
Verdrukking, achterafzetting, verlies van oude grootheid, onvolmaakte nationale ontplooiing zijn 
meestal de oorzaken. 
[…] 
Het is niet onze verdienste, maar een goedgunstig lot, dat wij voor de oorzaken en voor de gevolgen 
bespaard bleven. Hoe verachtelijk het ook voor ieder, die zich vurig en moedig voelt, moge klinken, als 
natie en staat zijn wij nu eenmaal in zekeren zin satisfait, en het is onze nationale plicht het te blijven. J. 
Huizinga, 1935 
 
Scheffer, P. (1988). Een tevreden natie, Bert Bakker. p. 11. 
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#57 
 
In Nederland is het bewustzijn van de nationale eigenheid zwak ontwikkeld. De blik wordt bij voorkeur 
over de landsgrenzen gericht. Deze geestesgesteldheid treft men ook aan in het debat over de 
buitenlandse politiek en het geloof in het internationalisme is hier te lande dan ook wijd verbreid. Als 
we afgaan op de openbare meningsvorming dan verdedigt Nederland niet zozeer eigen belangen in zijn 
buitenlandse politiek, maar is het vooral drager van algemene beginselen met een hoog moreel en 
rechtsgehalte. Zelden wordt echter gesproken over de specifieke belangen die doorklinken in de 
Nederlandse houding ten opzichte van de ‘buitenwereld’. 

De beschouwingen die volgen gaan uit van een kritiek op dit vertekend zelfbeeld. Het is 
namelijk een overweging waard om in deze ontkenning van de eigen belangen juist een manier te zien 
om de positie van Nederland tot gelding te brengen. Stilzwijgend wordt aangenomen dat de politieke 
ordening waarin de Nederlandse belangen gedijen dezelfde is als die waarin de nationale belangen van 
andere naties optimaal tot hun recht komen. […] Onopgemerkt wordt het zwijgen over het eigen 
belang toto maatstaf waarnaar de buitenwereld geacht wordt zich te richten. Van andere naties wordt 
verwacht dat ze zich spiegelen aan het Nederlandse zelfbeeld. 
[…] 
Naarmate men zich beter bewust is van de particuliere belangen die Nederland in Europa 
vertegenwoordigt - ook al zijn die gehuld in een moraal met universele pretenties - kan meer inzicht 
verkregen worden in de nationale tradities van de omringende landen. Wellicht wordt het dan ook 
mogelijk andere uitingen van nationale identiteit enigszins onbevangen te bejegenen. Met enige 
meewarigheid wordt nu gesproken van de ‘Engelse nostalgie naar het verloren imperium’, ‘de Franse 
hang naar grandeur’ en de ‘Duitse worsteling met de gedeelde natie’. Nederland weet zich omringd 
door landen die minder besmuikt met hun nationale belangen en identiteit omspringen. Het 
internationalisme dat daarin niets anders ziet dan echo’s van een voorbije tijd is, in weerwil van de 
weidse blik, nogal geborneerd. 
 
Scheffer, P. (1988). Een tevreden natie, Bert Bakker. p. 16-17. 
 
 
#58 
 
En ik blijf me afvragen, waarom het even verdacht als lachwekkend is om zich te bezinnen op de 
herkomst van de reeks nationale eigenschappen, waarover en groeiende stoet buitenlanders zich in 
woord en daad verbaast. Die aarzelen niet om in bewonderende of ridiculiserende zin te spreken over 
iets als een Hollands ‘volkskarakter’, dat kennelijk voor het opscheppen ligt. Maar waarom willen wij 
daar dan niet van weten? Of vinden we een term als ‘volkskarakter’ zo onhanteerbaar en belast, dat van 
enig zinnig gemediteerd al op voorhand geen sprake kan zijn? 
[…] 
Gewoon! Er is geen volk ter aarde, dat zo gewoon gevonden wil worden als het onze. We willen geen 
helden, en als ze er ongemerkt zijn dan dienen ze te excelleren in gewoonheid. En van heldenverering 
kan al helemaal geen sprake zijn. Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. 
 
Pleij, H. (1991). Het Nederlandse Onbehagen. Prometheus. p. 12-13. 
 
 
#59 
 
Maar vanwaar komt die kennelijk onbedwingbare neiging om elke grandeur in heden en verleden te 
ontkennen of te ridiculiseren? En hoort daarbij ook dat evidente gebrek aan belangstelling voor het 
nationale verleden? Ligt in zulke houdingen de Hollandse identiteit opgesloten? Maar wat moeten we 
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dan met die toenemende stroom aan buitenlanders, die uitleggen hoe bijzonder onze cultuuruitingen 
toch wel zijn en hoe treffend onze gewoonten? Voor hen laten die zich blijkbaar eenvoudig 
samenrapen tot gedragsvormen, die het stempel van waar Nederlanderschap dragen. Zijn wij echt zo 
zuinig, ijverig, schoon, gematigd en tolerant? 
 
Over volksaard of volkskarakter kun je niet schrijven. Om te beginnen zijn de begrippen 
onhanteerbaar. Mar erger is, dat de termen zo besmet zijn geraakt door een onguur nationalisme, sinds 
de negentiende eeuw uitmondend in de eigentijdse rassenwaan, dat elke hoop op rehabilitatie voor 
lange tijd uitgesloten is. […] Het is toch even onmiskenbaar als onvermijdelijk, dat bij toenemende 
centralisatie van bestuur en cultuurspreiding vanaf het begin van de natie de onderdanen op elkaar gaan 
lijken in hun denken en doen. Ook al spreken twee boren aan weerszijden van de Duitse grens (nog) 
hetzelfde dialect, ze denken en dromen opvallend verschillend door de mentale zuigkracht van de 
centra waarop ze zich wel moeten concentreren. 

En daarom bestaat Hollandse nuchterheid, omdat zeer velen daarin geloven en zelfs daarnaar 
handelen - niet in de laatste plaats buitenlanders. Dat geldt ook voor die zakelijkheid, schoonheid, ijver, 
pragmatiek en dat alles overheersende gevoel voor gewoondoenerij. Zulke collectieve eigenschappen, in 
principe verondersteld maar daarom niet minder werkzaam, maken het ook mogelijk om van 
‘onhollands’ te spreken, hetgeen overigens weer - zeer typerend - in het culturele leven een positieve 
kwaliteit uitdrukt.  
 
Pleij, H. (1991). Het Nederlandse Onbehagen. Prometheus. p. 17-18. 
 
 
#60 
 
Na de Tweede Wereldoorlog was onderzoek naar nationalisme een tijdlang even impopulair als het 
nationalisme zelf. De laatste tien jaar maakt het echter een opvallende hausse door in een waaier van 
disciplines: sociologie, antropologie, literatuurwetenschap, geografie en natuurlijk ook geschiedenis. 
[…] 
Het is een wijd verbreid misverstand dat het Nederlandse nationaliteitsbesef maar zwak ontwikkeld zou 
zijn. Het omgekeerde is eerder waar: het is juist zo vanzelfsprekend dat het daarom nauwelijks 
toelichting behoeft. 
[…] 
De huidige golf van publikaties over de Nederlandse identiteit -een tentakelig begrip dat ik verder laat 
rusten -bewijst voor mij vooral dat het met die identiteit wel in orde is.  
 
Van Sas, N., ‘De vaderlandse herinnering’, Januari 16 1993, NRC Handelsblad. 
 
 
#61 
 
Er is een keuze gemaakt van enkele tientallen lieux de memoire die, in de woorden van initiatiefnemer 
Pierre Nora, de codificatie, condensering, verankering vormen van Frankrijks nationale geheugen en 
worden beschreven in een imposante publikatie. De inhoud van dit imaginaire museum is betrekkelijk 
willekeurig en dat onderstreept nog eens dat zoiets als een nationaal geheugen nauwelijks te definiëren 
is, laat staan limitatief te omschrijven. 
 
Van Sas, N., ‘De vaderlandse herinnering’, Januari 16 1993, NRC Handelsblad. 
 
 
#62 
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Aan het slot van dat boek vat Colley de taak van het huidige onderzoek naar natievorming en 
nationalisme kort samen: "We moeten ophouden patriottisme te verwarren met conservatisme, of het 
te overladen met negatieve en wegwerpende verwijzingen naar chauvinisme en jingoïsme. Net als elke 
andere menselijke activiteit moet het patriottisme uit het verleden met souplesse, met gevoel en bovenal 
met verbeelding gereconstrueerd worden.”  
 
Naar het eerste deel van deze vermaning wordt tegenwoordig steeds beter geluisterd. Het tweede is niet 
minder belangrijk, maar houdt wel een zeker gevaar in: dat de verbeelding een doel op zichzelf wordt. 
Wat er nu in Joegoslavië gebeurt of wat er in Auschwitz gebeurd is, zou ten minste als waarschuwing 
moeten dienen dat het moderne natie-onderzoek niet mag vervallen in een totaal van de werkelijkheid 
losgezongen relativisme. Naar zijn aard blijft het verschijnsel nationalisme immers altijd verbonden met 
de spanning tussen goed en fout.  
 
Van Sas, N., ‘De vaderlandse herinnering’, Januari 16 1993, NRC Handelsblad. 
 
 
#63 
 
Er is kortom sprake van een botsing tussen Bevrijders en Patriotten, tussen degenen voor wie Europa 
een panacee is om de frisse wind te laten waaien en degenen die de vanzelfsprekendheid van het 
nationale houvast zien aangetast. 
 
Knapen, B., ‘Het vaderland in Europa’, June 29 1991, NRC Handelsblad. 
 
 
(#64) 
 
Is datgene wat de Denen door hun referendum hebben gedaan een vreedzame en gematigde manier om 
uit te drukken wat Kroaten enzovoorts, met militaire middelen hebben voortgezet? Nationalisme heeft 
zijn grote gebreken. In de loop van deze eeuw zijn we eraan gewend geraakt, die als dikwijls noodlottige 
ondeugden te gaan zien. Niettemin, het nationalisme als politieke kracht heeft het overleefd, ook in 
landen met een moderne politieke beschaving en gebrek aan bloeddorst als Denemarken. Dat alles 
dwingt tot een herijking van het belang dat we aan de nationale identiteit in een onomkeerbaar proces 
van technische en economische integratie moeten toekennen.  
 
Hofland, H., ‘Het VS van E.’, June 24 1992, NRC Handelsblad. 
 
 
#65 
 
Het CDA en de PvdA worden gestraft voor hun falen op het terrein waar van oudsher hun kracht ligt: 
het doelmatige beheer van de overheid en het bieden van bestaanszekerheid in tijden van ingrijpende 
maatschappelijke veranderingen. 
 
De Beus, J. & P. Scheffer, ‘Partijen op zoek naar hun volk’, May 5 1994, NRC Handelsblad. 
 
 
#66 
 
Wat al deze verlangens verenigt is de zoektocht naar een nieuw natie-besef. We moeten onder geheel 
nieuwe omstandigheden uitvinden wat ons bijeen houdt. De ontzuiling, immigratie en de eenwording 
van Europa zijn de belangrijkste redenen waarom opnieuw natievorming in Nederland aan de orde van 
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de dag is. Alle vanzelfsprekendheden staan onder druk en wat een ontspannen natie was dreigt tot een 
naar binnen gekeerde, wrokkige gemeenschap te worden. 

Om dat te verhinderen hebben we geen vlucht naar voren in Europa nodig. De behoefte aan 
nationale verantwoording en een effectieve overheid zijn juist groot. Te gemakkelijk is gesproken over 
Nederland als ‘deelstaat’ of ‘provincie’ van Europa. De vraag moet zijn: in welke mate maken 
internationale organisatie als de Europese Unie de ontplooiing van de Nederlandse natie-staat als 
parlementaire democratie, verzorgingsmaatschappij en rechtsstaat mogelijk? Als de rijksoverheid op 
deze terreinen verzwakt zal het gevolg zijn dat we een gesloten, gespannen samenleving krijgen. 

Deze opvatting van natievorming moet niet worden verstaan als een pleidooi voor afsluiting 
van de buitenwereld. Integendeel, alleen een natie waar de burgers behoorlijke sociale bescherming en 
rechtszekerheid hebben, een natie die leeft van een duidelijke opvatting over culturele integratie en 
gemeenschapszin, een natie waarin burgers een directere binding met het landsbestuur hebben en de 
waarborgen voor bestuurlijke integriteit worden verbeterd, alleen zo’n gemeenschap zal zich zelfbewust 
openen naar de buitenwereld. 

Kortom, elk kabinet dat nu aantreedt zal nationaal zijn, in de zin dat het gedragen zou moeten 
worden door de opdracht om bewust natievorming te bevorderen. De partijen moeten zich opnieuw 
een beeld vormen van het volk dat ze geacht worden te vertegenwoordigen. 
 
De Beus, J. & P. Scheffer, ‘Partijen op zoek naar hun volk’, May 5 1994, NRC Handelsblad. 
 
 
#67 
 
…het betoog over een 'ontspannen natie' van twee sociaal-democraten mij wat apocrief in de oren. Het 
laat zien dat het sociaal-democratisch gedachtengoed onomkeerbaar is veranderd. Verdwenen is het 
kritische discours over de internationale tegenstelling tussen kapitaal en arbeid, de ontmaskering van de 
ideologische werking van het burgerlijk recht en de aanvallen op de illusie van de natie, het nieuwe 
opium van het volk. Gestreefd moet worden naar een bewuste natie-vorming: 'De partijen moeten zich 
opnieuw een beeld vormen van het volk dat ze geacht worden te vertegenwoordigen.' Hier 
overschrijden deze intellectuelen echter hun kritische grens. Met een mogelijke dolkstoot van de 
centrum-democraten in de rug spreken zij over bewuste natievorming en een 'terug naar het volk'. Zien 
zij dan niet in dat dit verouderde begrippen zijn? 'Natie' en 'volk' zijn termen die onvermijdelijk 
tenderen naar aanspraken van authenticiteit, van oorspronkelijkheid en in verband daarmee van 
rechtmatigheid. De kiezers van de CD achten zich de 'echte' Nederlanders, omdat zij reeds meer 
generaties in Nederland wonen. Derhalve maken zij als eerste aanspraak op de verworvenheden van de 
Nederlandse natie: een goede woning in een nette buurt (zonder buitenlanders) en een riante uitkering 
of een goed betaalde baan. Hoe willen Scheffer en De Beus hun ongetwijfeld progressieve project van 
bewuste natievorming afschermen van dit regressieve natie-denken? 
 
Varkevisser, A., ‘Oproep tot natievorming is ouderwetse oplossing’, May 17 1994, NRC Handelsblad. 
 
 
#68 
 
Scheffers bewering dat de negatieve aspecten van het natiebesef door democratische controle 
geneutraliseerd moet worden, snijdt weinig hout. Waarom eerst de geest uit de fles halen en vervolgens 
weer proberen haar erin te krijgen? Beter kan deze fles in het geheel niet ontkurkt worden.  
 
Boxhoorn, A., ‘Laat geest van het natiebesef maar liever in de fles blijven’, June 30 1994, NRC 
Handelsblad. 
 
 
#69 
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Burgers die zich niet vertegenwoordigd voelen in hun eigen parlement zullen niet geneigd zijn om in de 
Europese Unie een wenkend perspectief te zien. Wie zich een ‘vreemdeling in eigen land’ acht, zal 
eerder vluchten in het ‘eigen volk eerst’. Daarom kan Europa niet gebouwd worden op zwakke 
democratieën in de lidstaten. Een Europese Unie die niet uitgaat van de natie-staat als voornaamste 
drager van rechtszekerheid, sociale bescherming en parlementaire democratie zal stuklopen op een 
muur van nationaal gemotiveerd wantrouwen. Ook in Nederland. 
 
Scheffer, P., ‘Een Europa zonder democratie nodigt uit tot populistische wrok’, June 8 1994, NRC 
Handelsblad. 
 
 
#70 
 
Met een zekere hardnekkigheid verschijnen de laatste jaren publikaties die wijzen op een groeiende 
behoefte om het nationale besef opnieuw te wegen en te onderzoeken. Daarbij kan gedacht worden aan 
studies als die van Pleij (Het Nederlandse onbehagen, 1991), Righart (Het einde van Nederland?, 1992) 
en meer recent Kossmann (Een tuchteloos probleem, de natie in de Nederlanden, 1994).  

Er knaagt blijkbaar iets. De weg naar Europa lijkt afgesneden, althans de weg naar het federale 
Europa waar allen op voet van gelijkwaardigheid als 'deelstaat' vreedzaam zouden wedijveren. De plaats 
van ons land in Europa is veel minder vanzelfsprekend geworden, dan tien jaar geleden voor mogelijk 
werd gehouden. Daarom hebben we woorden nodig, die doorgaans wel ergens in het achterhoofd 
rondzwerven, maar in onbruik zijn geraakt; woorden als nationale identiteit of saamhorigheidsbesef.  

Nu wordt er op zo'n vraagstelling vaak zorgelijk gereageerd. Vooral in links-liberale kring roept 
men: laten we deze geest in godsnaam in de fles houden. Al dat gepraat over de natie, ook al zijn de 
bedoelingen goed, is op zijn best niet meer dan een achterhoedegevecht en leidt als het tegenzit tot 
narigheid. Voorbeelden van wetenschappers, publicisten en politici die deze houding 
vertegenwoordigen zijn er legio: Koen Koch, Abram de Swaan, Anet Bleich, Marcel van Dam, Joris 
Voorhoeve, Jan Pronk en natuurlijk de Kapittel-groep, met mensen als Roel in 't Veld en Arthur 
Docters van Leeuwen, die Nederland liefst helemaal zouden willen opheffen. Dat is een heel divers 
gezelschap, maar in dit debat vertonen hun gezichtspunten toch aanmerkelijke overeenkomsten. 
 
Scheffer, P., ‘Nederland als een open deur’, January 7 1995, NRC Handelsblad. 
 
 
#71 
 
Tegenover deze zienswijze kunnen we niet het Nederland van de jaren vijftig of daarvoor stellen. 
Secularisering, immigratie, Europese samenwerking, internationale concurrentie, nieuwe media en nog 
het een en ander hebben van Nederland een ander land gemaakt. We moeten van de macht der 
gewoonte geen principe maken. Wel zou het de moeite waard zijn om openlijker de vraag te stellen wat 
we nog kenmerkend achten voor Nederland als natie. In welke mate zijn tolerantie, consensus en 
egalitarisme nog steeds bouwstenen van ons natiebesef? Hoe willen we het leven hier inrichten? Niet 
het eigene om der wille van het eigene dienen we te koesteren, maar juist om met enig zelfvertrouwen 
de wereld tegemoet te treden. 
[…] 
Het bewustzijn van natievorming als een altijd onvoltooid proces lijkt hier ten lande nogal eens te 
ontbreken. Zoals gezegd is er niets vanzelfsprekends aan de beschaving waarvan we de erfgenamen 
zijn. Een bewuste omgang met de natie-staat is een vereiste voor eenieder die onder andere 
omstandigheden de historische gemeenschap die Nederland in Europa is, opnieuw onder woorden wil 
brengen. 
 
Scheffer, P., ‘Nederland als een open deur’, January 7 1995, NRC Handelsblad. 
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#72 
 
Scheffers receptuur, een beroep op onze nationale identiteit en een pleidooi voor terugkeer naar de 
warme geborgenheid van de soevereine natie-staat, omschreven als 'bewuste omgang met de natie-
staat', lijkt me een lapmiddel. Omdat die nationale identiteit niets anders is dan een spiegelbeeld van de 
eigen ideologie en omdat ik inderdaad het voortbestaan van Nederland als onafhankelijke staat niet 
voor vanzelfsprekend houd. In al zijn weemoedig heimwee naar een verloren gouden tijd is Scheffer 
heel optimistisch. Was de toekomst maar zo eenvoudig tot zo'n mythisch verleden terug te buigen. 
 
Koch, K., ‘'Denk nationaal, dan bereiken we ons aller ideaal’: de natie-staat als lapmiddel’, January  31 
1995, NRC Handelsblad. 
 
 
#73 
 
Scheffer, die een nogal zonnige kijk op de aard van de Nederlandse natie heeft waar hij die typeert met 
kenmerken als 'tolerantie, consensus en egalitarisme', lijkt zich onvoldoende bewust te zijn van de 
genoemde consequenties van een nationalistisch perspectief. Hij lijkt bovendien niet te beseffen dat 
verdediging van de fraaie waarden waar hij zo aan hecht juist berust op een universalistische oriëntatie 
en ondergraven wordt door een particularistisch-nationalistische oriëntatie. 
 
Zwaan, T., ‘Meer wij-gevoel is niet gewenst’, February 14 1995, NRC Handelsblad. 
 
 
#74 
 
Vijf jaar geleden nog wel. Maar tegenwoordig durf ik niet meer te ginnegappen zodra de nationale 
identiteit opduikt in een gesprek. Vroeger sprak je over 'de nationale identiteit', met spottende, 
geringschattende haakjes, die je toehoorders ervan moesten verzekeren dat je het zelf helemaal geen 
vraagstuk vond, maar dat de conventie nu eenmaal voorschreef dat je dat niet-bestaande probleem zo 
benoemde.  
[…] 
Maar het is afgelopen met die meewarigheid; wie nu nog om het nationale grijnst, plaatst zichzelf buiten 
de discussie. Probeer het maar eens, dat luchthartige wuiven waarmee je vijf jaar geleden nog wegkwam. 
Je gesprekspartners zullen je aankijken of je een stickie opsteekt. Het mag natuurlijk. Niemand houdt je 
tegen. Maar eigenlijk deden we dat niet meer. War einmal.  
 
Sanders, S., ‘Jeugd & Land’, February 4 1995, De Volkskrant. 
 
 
#75 
 
Mijn eigen credo is altijd geweest: de wereld is m'n vaderland en ik wil wonen waar het leven prettig is. 
Dat leidt tot grote sympathie voor Kochs unverfroren kosmopolitisme. Inderdaad, wat doet het ertoe 
of tolerantie iets met Nederland te maken heeft? Het is waardevol. Punt uit. […] Natuurlijk hoeven 
Nederlanders zich daarvoor niet op de borst te slaan. Maar je hoeft dat deel van het culturele erfgoed 
ook niet te verloochenen. Nationale identiteit is in mijn ogen niet zaligmakend. Maar waarom zou je de 
invulling overlaten aan bekrompen of zelfs xenofobe geesten? Nederland moet een tolerant polderland 
blijven. Bij zo'n uitspraak voel ik geen nationalistische nattigheid.  
 
Bleich, A., ‘Tolerant polderland’, February 11 1995, De Volkskrant. 
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#76 
 
Moet ik er ook een bedenken, een mening? Paul Scheffer heeft de zijne al gegeven, en Koen Koch en 
Couwenberg en Erik van Ree en Gerry van der List, iedereen heeft zijn licht al doen schijnen op de 
kwestie van de 'nationale identiteit': het wij-gevoel. 
 
Ramdas, A., ‘Doe maar’, February 18 1995, NRC Handelsblad. 
 
 
#77 
 
Ze hebben er lol in. Ze blijven niet helemaal steken in de traditie en ze worden niet helemaal modern, 
ze doen iets veel ingewikkelders. En nu weet ik het niet meer. Ik kan kennelijk alleen een mening 
verzinnen over grote kwesties als nationale trots en identiteit als ik me niets van de mensen om wie het 
gaat aantrek. En dan heb ik liever geen mening.  
 
Ramdas, A., ‘Doe maar’, February 18 1995, NRC Handelsblad. 
 
 
#78 
 
En wat onze zogenaamde culturele identiteit betreft, de definitie ervan is […] al meer dan een eeuw zo 
geforceerd geweest dat het kennelijk onmogelijk is daar iets overtuigends over te formuleren. Het is 
ook niet nodig. Het onophoudelijk gesprek dat wij in Nederland vaak op een redelijk peil met elkaar 
voeren in een eigen, oude en aangename taal, bewijst onze zelfstandigheid meer dan voldoende.  
 
Kossmann, E. H., ‘De vergeefse zoektocht naar onze identiteit’, April 15 1995, De Volkskrant. 
 
 
#79 
 
Hoe staan we er in 1995 voor? In welke opzichten verschilt de huidige discussie over de Nederlandse 
identiteit en de plaats van het land in de wereld van de vorige discussies over het onderwerp?  
 
Kossmann, E. H. (1996). Verdwijnt de Nederlandse identiteit? Beschouwingen over natie en cultuur. 
In: Scheffer, P. & K. Koch (eds.). Het nut van Nederland: opstellen over soevereiniteit en identiteit. Bert Bakker. 
p. 61. 
 
 
#80 
 
Of onze cultuur in de brede zin van het woord Nederlands blijft hangt niet af van haar ‘eigenheid’, en 
evenmin van de graad van politieke en economische zelfstandigheid, maar van onze behoefte primair 
met elkaar in gesprek te blijven.  
 
Kossmann, E. H. (1996). Verdwijnt de Nederlandse identiteit? Beschouwingen over natie en cultuur. 
In: Scheffer, P. & K. Koch (eds.). Het nut van Nederland: opstellen over soevereiniteit en identiteit. Bert Bakker. 
p. 61. 
 
 
#81 
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Men bedriegt zichzelf en zijn lezers als men pretendeert het aan systematisch en alomvattend 
onderzoek te kunnen onderwerpen. Het is er te ingewikkeld, te veelzijdig en te veranderlijk voor. Loop 
er liever met aandacht omheen, bekijk het van alle kanten maar stap er niet in, behandel het kortom als 
een enorme kwal op het stand. 
 
Kossmann, E. H. (1996). Verdwijnt de Nederlandse identiteit? Beschouwingen over natie en cultuur. 
In: Scheffer, P. & K. Koch (eds.). Het nut van Nederland: opstellen over soevereiniteit en identiteit. Bert Bakker. 
p. 67-68. 
 
 
#82 
 
Was het werkelijk nodig zoveel ophef te maken over de Nederlandse identiteit? Was daar dan iets mis 
mee? Op die vraag kunnen we ons opnieuw bezinnen nu het debat een vervolg in boekvorm heeft 
gekregen. 
[…] 
Daarmee is meer dan voldaan aan het criterium van E.H. Kossmann, die het voor het behoud van onze 
cultuur vooral van belang acht 'met elkaar in gesprek te blijven'. 
 
Van Sas, N., ‘Nederland als goed gesprek’, April 6 1996, NRC Handelsblad. See also: Linden, J. J., 
‘'Nederland is een doorlopend gesprek’’, March 23 1996, De Volkskrant. 
 
 
#83 
 
…niet in de bedreiging van de nationale identiteit als culturele en psychologische categorie, zelfs niet 
primair in de aantasting van de verworvenheden van de verzorgingsstaat, maar in de verdere 
vermindering van de politieke autonomie van de nationale staat, de erosie van de soevereiniteit. 
 
Wilterdink, N., ‘Met de Nederlandse identiteit zit het wel goed’, March 4 1995, NRC Handelsblad. 
 
 
#84 
 
De Europese Unie heeft in haar korte bestaan al meer blijk gegeven van culturele tolerantie dan de 
meeste natiestaten in de laatste twee eeuwen; kleinere culturen en talen hebben meer heil te verwachten 
van een supranationaal 'Europa' dan binnen de traditionele natiestaten. Er is dus geen reden waarom 
het een levensnoodzaak zou zijn, burgerschap en culturele identiteit in een een-op-een-relatie te laten 
samenvallen. De culturele afstand tussen burger en staat is slechts in beperkte mate relevant. Veel 
belangrijker lijkt het, de afstand tussen burger en staatsgezag in bestuurlijk opzicht zo gering mogelijk te 
houden. 
 
Leerssen, J., ‘Het ideaal van de natiestaat is onhoudbaar’, January 7 1997, NRC Handelsblad. 
 
 
#85 
 
Zo energiek als Nederland `de sociale kwestie' van weleer te lijf ging, zo gelaten wordt nu gereageerd 
op het achterblijven van hele generaties allochtonen en op de vorming van een etnische onderklasse. 
Waarom denken we het ons te kunnen veroorloven generaties immigranten te zien mislukken en een 
verondersteld reservoir aan talent onbenut te laten? En waaraan ontlenen we het vertrouwen dat alles 
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wel op zijn pootjes terecht zal komen? De maatschappelijke vrede wordt ernstig bedreigd, meent Paul 
Scheffer. 
 
Scheffer, P., ‘Het multiculturele drama’, January 29 2000, NRC Handelsblad. 
 
 
#86 
 
In 1994 wijdde het kabinet nog wel urgente woorden aan de etnische minderheden: ,,Het kabinet 
concludeert dat de situatie voor de toekomst uiterst zorgwekkend is. Redenen voor die zorg zijn de 
stagnerende economische ontwikkeling, de voortdurende immigratie – in het bijzonder van asielzoekers 
– en de ingrijpende effecten daarvan voor het maatschappelijk draagvlak voor het beleid.'' 
(`Contourennota Integratiebeleid etnische minderheden'). Het lijkt alsof die zorg is verdampt in de 
gelukzaligheid van het poldermodel. 
 
Scheffer, P., ‘Het multiculturele drama’, January 29 2000, NRC Handelsblad. 
 
 
#87 
 
Wat is de waarde van de aloude methode van vreedzame coëxistentie in geheel nieuwe 
omstandigheden? Functioneert die nog op dezelfde manier? Is het een teken van zelfvertrouwen om 
niet teveel nadruk op het eigene van onze samenleving te leggen? De culturele samenhang waarbinnen 
het verschil kon worden beleefd, is nu veel minder voor handen; er zijn weinig bronnen van 
saamhorigheid. De vergelijking met de verzuiling gaat niet op. Segregatie in het onderwijs door zwarte 
en witte scholen is natuurlijk van een geheel andere orde dan de scheiding van openbare en bijzondere 
scholen. 
 
Scheffer, P., ‘Het multiculturele drama’, January 29 2000, NRC Handelsblad. 
 
 
#88 
 
In het openbare leven behoort geen plaats te zijn voor stromingen die de scheiding van staat en kerk of 
de gelijke rechten van man en vrouw willen opheffen. Religieuze symbolen als hoofddoekjes horen bij 
het privéleven en niet bij een openbare functie als de politie. 
 
Scheffer, P., ‘Het multiculturele drama’, January 29 2000, NRC Handelsblad. 
 
 
#89 
 
De cultuur van het gedogen, die nu op haar grenzen stuit, gaat hand in hand met een zelfbeeld dat 
onwaarachtig is. Nodig is een afscheid van de kosmopolitische illusie waarin velen zich wentelen. De 
wegwerpende manier waarop in Nederland is omgesprongen met nationaal besef werkt namelijk niet 
uitnodigend. We slaan onszelf op de nationale borst omdat we denken er geen te hebben. Die 
grenzeloze houding van Nederlanders draagt niet bij tot integratie, omdat daar achter maar al te vaak 
een afstandelijke en achteloze samenleving schuilgaat. Nu heerst teveel het postmoderne 
geschiedenisbeeld waarin elk `wij' onmiddellijk verdacht is. 
 
Scheffer, P., ‘Het multiculturele drama’, January 29 2000, NRC Handelsblad. 
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#90 
 
Een gemakzuchtig multiculturalisme maakt school omdat we onvoldoende onder woorden brengen wat 
onze samenleving bijeenhoudt. We zeggen te weinig over onze grenzen, koesteren geen verhouding 
tegenover het eigen verleden en bejegenen de taal op een nonchalante manier.  
 
Scheffer, P., ‘Het multiculturele drama’, January 29 2000, NRC Handelsblad. 
 
 
#91 
 
In Nederland wordt een zelfbeeld gekoesterd waarin verdraagzaamheid en onverschilligheid een 
merkwaardig verbond aangaan. 
[…] 
Duidelijk is dat velen de kritiek op de leuze 'integratie met behoud van eigen identiteit' opvatten als een 
teken van onvoldoende waardering voor andere culturen. Er is geen enkele reden zonder respect over 
andere culturen te spreken, maar deze leuze is voor kritiek vatbaar omdat daarmee de ervaring van 
migratie wordt miskend. Het is een sussende formulering, terwijl niemand moet onderschatten hoe 
hardhandig het afscheid van huis en haard kan zijn.  
 
Scheffer, P., ‘Het multiculturele drama: een repliek’, March 25 2000, NRC Handelsblad. 
 
 
#92 
 
De historicus Johan Huizinga schreef in zijn mooie opstel Nederlands Geestesmerk (1935): "Als natie en 
staat zijn wij nu eenmaal in zekeren zin satisfait en het is onze nationale plicht het te blijven". Hij 
formuleert een paradoxale opgave: alle energie moet worden gebundeld om ontspannen te blijven. Daar 
gaat het ook nu om: hoe kunnen nieuwe vormen van ongelijkheid en segregatie worden verwerkt zodat 
het land enigszins onbevangen blijft in de omgang met migranten? 
 
Scheffer, P., ‘Het multiculturele drama: een repliek’, March 25 2000, NRC Handelsblad. 
 
 
#93 
 
Het artikel van Scheffer staat teveel in het teken van een nationale, zo niet nationalistische, visie op de 
Nederlandse cultuur en de assimilatie van andere culturen daaraan. 
 
Van der Veer, P., ‘Aanpassen is geen panacee’, February 5 2000, NRC Handelsblad. 
 
#94 
 
Scheffer geeft enkele malen blijk van een beperkte, statische en monolithische kijk op culturen, waarbij 
een traditioneel deel model staat voor het geheel. 
 
De Jong, M. J., ‘Multicultureel 6’, February 5 2000, NRC Handelsblad. 
 
 
#95 
 
Met zijn artikel 'Het multiculturele drama' […] schaart Paul Scheffer zich in een illuster gezelschap dat 
de noodklok over de multiculturele samenleving luidt. Paul Schnabel, J.L. Brugman, Pim Fortuyn, 
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Heleen Dupuis en natuurlijk Frits Bolkestein gingen hem voor. Zij roepen allen om bescherming van 
het eigen culturele erfgoed en waarschuwen tegen de culturele waarden die de nieuwkomers -lees: 
moslims -ons willen opdringen. Ook Scheffer ziet dit gevaar nu en oppert als schild de herrijzenis van 
het nationale besef. De grote problemen die met de integratie van migranten samenhangen wijt 
Scheffer aan een 'onwaarachtig zelfbeeld'. Nederlanders weten niet (meer) wie ze zijn, van wie ze 
afstammen en hoe ze geworden zijn wat ze zijn. Het is de vraag of dat zo is. Scheffer mag zich storen 
aan de achteloosheid waarmee Nederlanders hun nationale trots van zich werpen, maar het uitdragen 
van de nationale identiteit leidt niet vanzelfsprekend tot betere kansen op integratie voor nieuwkomers. 
 
Bodegraven, R., ‘Middelen genoeg tegen intolerantie’, February 10 2000, NRC Handelsblad. 
 
 
#96 
 
Ik ben geneigd de falende integratie van nieuwkomers minder dan Scheffer te interpreteren als een 
kwestie van Hollandse zelfverloochening. Enerzijds zijn we weliswaar beducht om onze eigen tradities 
en geschiedenis aan migranten over te dragen, maar anderzijds gunnen we hen evenmin de ruimte om 
hun vrijheid van godsdienst en van onderwijs te beleven.  
 
Wansink, H., ‘Een verschrikkelijke denkfout’, February 12 2000, De Volkskrant. 
 
 
#97 
 
Is Scheffer misschien een beschaafd soort Haider? Het is te gek voor woorden, maar het toont de 
complexiteit van de problematiek en het onvermogen ermee om te gaan. Daarbij is het zo dat Scheffer 
door datgene wat hij wenst te verdedigen, liberaliteit en tolerantie, als typisch Nederlands aan te duiden, 
juist grote groepen allochtonen die uit zijn op hun persoonlijke bevrijding uit onderdrukkende banden, 
van zich vervreemdt. Dat is betreurenswaardig en werkt slechts averechts, doordat aldus toch 
mechanismen van insluiting en uitsluiting op gang worden gebracht. De tegenstelling is niet de 
Nederlandse cultuur tegenover de niet-Nederlandse, maar een liberale tegenover een traditionele. De 
vorm waarin universele waarden van liberaliteit en tolerantie in de Nederlandse samenleving gestalte 
krijgen, verandert voortdurend, ook onder invloed van onze immigranten. Dat bewijst de vitaliteit van 
die waarden. Er is geen reden voor klamme handen en dichtgeknepen billen. 
 
Koch, K., ‘Liberaal tegenover traditioneel’, March 11 2000, Trouw. 
 
 
#98 
 
'Wat me enorm verbaast is dat in hun stukken nauwelijks empirische gegevens voorkomen', zegt Tillie. 
'Ze werpen nogal bot de stelling op dat alles in orde kan komen als we streven naar een Nederlandse 
monocultuur. Onderzoek wijst nu juist uit dat de eigen culturen van de minderheden geen belemmering 
voor hun integratie vormen. Integendeel.' 
 
Ten Hooven, M., ‘Het monoculturele drama’, February 28 2000, Trouw. 
 
 
#99 
 
Het is opvallend hoe twee progressieve mensen als Paul Scheffer en Paul Schnabel een soort 
nationalistisch reveil van de dominante cultuur willen vieren over de rug van de migranten. 
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Rabbae, M., ’Scheffer en Schnabel zijn grote angsthazen’, March 16 2000, Trouw.  
 
 
#100 
 
Op een punt zijn we het met Paul Scheffer eens: het is zaak dat de autochtone elite zich bekommert om 
de sociaal-economische achterstand van (sommige) migranten, mede omdat kleur en klasse steeds meer 
samenvallen. Maar helaas houdt onze overeenstemming daar op en moeten we constateren dat zijn 
analyse en zijn oplossingen, voorzover aanwezig, weinig hout snijden. Met name het door Scheffer 
veronderstelde causale verband tussen de sociaal-economische positie van allochtonen en hun cultuur is 
terecht bekritiseerd. De ervaringen in Frankrijk laten overtuigend zien dat -gedwongen -culturele 
assimilatie weinig bijdraagt aan de oplossing van sociaal-economische vraagstukken. Dit misplaatste 
verband leidt er vervolgens toe dat door Scheffer 'de allochtone cultuur' alleen ter discussie wordt 
gesteld, terwijl de autochtone cultuur boven iedere discussie wordt verheven en zich nadrukkelijker en 
'nationaler' zou moeten manifesteren. 
[…] 
De toon in de huidige discussie over de multiculturele samenleving is tot nu toe vooral gezet door 
enkele blanke mannen uit de baby boom-generatie van kort na de Tweede Wereldoorlog; Pim Fortuyn, 
Jan Brugman, Pieter Lakeman, Paul Schnabel en Paul Scheffer. Dat maakt dit herendebat niet alleen 
elitair, het wordt ook gevoerd met verwijzing naar waarden en ervaringen die voor die generatie van 
belang waren en zijn. Deze auteurs hechten aan een cultureel homogene en min of meer gesloten natie-
staat, wat gepaard gaat met een blinde vlek voor transnationale culturele verbanden. Ook worden zij 
geleid door een afkeer van het zuilenstelsel en groepsbindingen, met als gevolg een vurig verlangen om 
allochtonen cultureel wit te wassen. Was het Kossmann die zei dat de Nederlandse identiteit zich 
kenmerkt door een goed gesprek? Dat is precies wat nu op gang moet komen: een goed gesprek. Met 
alle uiteenlopende stemmen van allochtonen erbij. 
 
Gowricharn, R. & J. W. Duyvendak, ‘Nederland is zwanger van eigendunk’, March 23 2000, NRC 
Handelsblad. 
 
 
#101 
 
Net als Bolkestein toen, heeft Scheffer in feite niet meer gedaan dan een aantal bekende zaken en feiten 
op een rij gezet en daarbij indringende vragen geformuleerd. En net als Bolkesteins stuk toen, heeft het 
artikel van Scheffer een lawine aan reacties losgemaakt. Een duidelijk geval van wat Amerikanen `the 
big mo' plegen te noemen, het goede moment dus. Maar toch is dat vreemd. Het betekent dat de 
algemene erkenning om een fors beleid te voeren, dat negen jaar geleden toen Bolkestein zijn steen in 
de vijver wierp ontstond, langzaam maar zeker weer is weggeëbd. En dat terwijl de toen gesignaleerde 
problemen in getalsmatige zin alleen maar zijn toegenomen. De instroom van allochtonen is in 
versnelde mate voortgezet en hetzelfde geldt voor de segregatie: de zwarte scholen van negen jaar 
geleden zijn nog zwarter geworden. 
[…] 
Scheffer heeft het over het multiculturele drama. Maar daarnaast is er het politiek-culturele drama dat 
ertoe leidt dat het zo noodzakelijke aanhoudende debat over het minderhedenbeleid niet of op een 
bedroevend niveau wordt gevoerd. 
 
Kranenburg, M., ‘Het politiek-culturele drama’, February 17 2000, NRC Handelsblad. 
 
 
#102 
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De afgelopen twee maanden waren een ontdekkingsreis in eigen land, zeg maar gerust een 
inburgeringscursus. De wals van honderden gesprekken, brieven en kritische commentaren naar 
aanleiding van mijn artikel maakt duidelijk dat veel mensen zijn geraakt door het samenleven van zoveel 
verschillende culturen op een klein grondgebied. De Nederlandse samenleving wordt door de schok 
van de immigratie uitgenodigd tot inventiviteit. Sommigen zijn daarin beter dan anderen, maar het 
gevoel van onzekerheid laat zich niet eenvoudig wegpoetsen. De vele reacties, hoe hardhandig soms 
ook, stemmen uiteindelijk hoopvol. In de achter ons liggende jaren is vaak gezegd dat het multiculturele 
veelvoud niet vatbaar is voor openbaar debat. Onmiddellijk zouden valse tonen binnensluipen en 
onheuse clichés opduiken. Hoewel nadruk op achterstand al te gemakkelijk kan ontaarden in 
stigmatisering van hele bevolkingsgroepen, is dat over het geheel genomen niet gebeurd. Het blijkt 
mogelijk op een enigszins onbevangen manier te spreken over de vele valkuilen waarin we natuurlijk 
maar al te vaak vallen. 
 
Scheffer, P., ‘Het multiculturele drama: een repliek’, March 25 2000, NRC Handelsblad. 
 
 
#103 
 
Het parlementaire debat heeft zonder twijfel bijgedragen aan een evenwichtiger benadering, meer 
duidelijkheid en, niet in de laatste plaats, aan een normale toonhoogte. Dat kan voorkomen dat het 
vraagstuk zich ontwikkelt tot een open zenuw van de samenleving, die bij de minste of geringste 
beroering opspeelt. 
 
Editorial board of Trouw, ‘Kamer en multiculturele samenleving’, April 21 2000, Trouw. 
 
 
#104 
 
Natuurlijk leveren al die Nederlandse debatten, met koranzwaaiende imams, Nietzsche citerende 
filosofen, weifelende regisseurs en krankjorume architecten, niets concreets op, ook al omdat de 
politiek er zo nadrukkelijk haar neus voor ophaalt. Daar gaat het ook niet om. Die debatten vormen in 
wezen een soort inburgeringscursus, niet alleen voor allochtonen, maar ook voor Nederlanders zelf. 
Eindelijk kan van alles beweerd worden over onderwerpen waar de Nederlandse politiek te 
stompzinnig voor is, of te bang. Eindelijk kan over Nederland gesproken worden als het land waar je je 
ook werkelijk verbonden mee voelt. 
 
Heijne, B., ‘Ons nationale debat’, February 17 2001, NRC Handelsblad. 
 
 
#105 
 
De onderliggende structuur is van veel ouder datum en blijkt keer op keer van ongekend belang. Die 
onderliggende structuur is die van de regionaliteit. Een regio is een overzichtelijk geografisch geheel, 
waarbinnen economie en cultuur gedurende eeuwen hun natuurlijke bedding vonden. Een belangrijke 
uiting, zo niet de belangrijkste, van die cultuur is de taal. De taal bindt mensen tot een volk, tot een 
natie. […] Friezen en Limburgers zijn een wereld van verschil, om over de Hollanders nog maar niet te 
spreken. En hoeveel meer betekenen de verschillen tussen Walen en inwoners van Vlaanderen of 
tussen Catalanen en Basken, of tussen Sicilianen en Noord-Italianen of tussen de Parijzenaar en de 
Breton? Na de Tweede Wereld-oorlog hebben we een groot aantal jaren kunnen denken dat deze 
regionale verschillen niet meer ter zake doen. De politiek van menig overheid van de moderne centrale 
staat was erop gericht de regionale verschillen uit te vlakken. […] De laatste tien jaar is echter een 
kentering in het denken over regio’s waar te nemen en wat belangrijker is, stellen de regio’s zich ook 
veel zelfbewuster en onafhankelijker op. Een belangrijke bijdrage aan die veranderende opstelling is 
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geleverd door het beleid van de Europese Commissie in deze. […] De afhankelijkheid van de centrale 
regering leidde tot een naar-binnen-gekeerdheid van de regio. De enige manier om de eigenheid te 
handhaven was het zich concentreren op de eigen cultuur en folklore. Met de relativering van de positie 
van de centrale regering kon de regio zich meer dan voorheen naar buiten richten. […] Het zal voor 
nationale regeringen steeds moeilijker worden om hun monopoliepositie ten opzichte van de regio en 
het grootstedelijke gebied te handhaven. Dat geldt niet alleen voor het belastingsmonopolie - de regio 
en het grootstedelijk gebied zijn reeds ver op weg naar een eigen ruimte voor belastinginning - maar 
ook zulke uiteenlopende dingen als gezondheidszorg, onderwijs, economische ontwikkeling en 
infrastructuur. […] Als ik aan het nieuwe fascisme denk, dan denk ik niet zozeer aan Le Pen, 
Schönhuber, het Vlaams Blok of ten onzent aan Janmaat met hun uit de hand lopende primitieve 
vreemdelingenhaat. […] De consumptiemaatschappij brengt met zich mee dat mensen steeds iets 
nieuws willen. op zo’n mevrouw of meneer is men betrekkelijk snel uitgekeken. Neen, als ik aan het 
nieuwe fascisme denk, dan denk ik aan de ijverig doorwerkende technocraten…  
 
Fortuyn, P., (1992). Aan het volk van Nederland: de contractmaatschappij, een politiek-economische zedenschets. 
Contact. p. 24-28. 
 
 
#106 
 
Culturele openheid, respect voor andere meningen en opvattingen kunnen en mogen niet leiden tot 
tolerantie en vrijblijvendheid. Integratie en samenleven kunnen alleen vorm krijgen vanuit aanvaarding 
van de uitgangspunten van de Nederlandse rechtsstaat en aanpassing aan wezenlijke onderdelen van de 
Nederlandse cultuur. De kern daarvan vormen de waarden, zoals die zijn neergelegd in de Grondwet. 
Gemeenschapszin veronderstelt gemeenschappelijk gedeelde waarden. Daaruit volgt dat 
multiculturaliteit als zodanig ontoereikend is om te kunnen dienen als basis voor integratie. 
 
Balkenende, J. P., ‘Samenleving mag geen optelsom van culturen zijn’, January 25 2002, NRC 
Handelsblad. 
 
 
#107 
 
De Commissie constateert dat integratie van veel allochtonen geheel of gedeeltelijk geslaagd is en dat is 
een prestatie van formaat, zowel van de betreffende allochtone burgers als van de hen ontvangende 
samenleving. 
 
Blok, S. et al. (2004). Bruggen Bouwen (Eindrapport Tijdelijke Commissie Onderzoek Integratiebeleid). Sdu. p. 520. 
Available at: http://www.parlement.com/9291000/d/rapportcieblok.pdf (accessed 07-02-2014) 
 
 
#108 
 
Als je aan nieuwkomers eisen stelt om zich aan te passen aan de Nederlandse samenleving en ze een 
prestatie laat leveren door ze in het arbeidsproces in te schakelen, dan neem je ook van hen het odium 
weg van profiteurs die hier maar binnenkomen om van onze instellingen en voorzieningen gebruik te 
maken. Dat zal dus ook zijn invloed hebben naar de bevolking, die hen dan eerder zal accepteren en dat 
een rechtvaardige en evenwichtige aanpak zal vinden. Iemand verdient op deze manier zijn eigen 
aanwezigheid. 
 
Van der Zwan, A. & H. Entzinger, ‘‘Integratie migrant begint bij nieuwkomer’’, June 14 1994, NRC 
Handelsblad. 
 

http://www.parlement.com/9291000/d/rapportcieblok.pdf
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#109 
 
Van het begin af aan hadden de beleidsmakers die in de jaren tachtig het minderhedenbeleid gestalte 
gaven aandacht moeten schenken aan het belang van cultuurverschillen. Wanneer zij dat gedaan zouden 
hebben, dan had men zowel de migranten als de ontvangende samenleving voorbereid op de religieuze 
en culturele verschillen, waarbij onmiddellijk aangetekend dient te worden dat het in eerste instantie de 
migrant is die zich dient in te spannen om een volwaardige deelnemer aan zijn nieuwe omgeving te worden. 
Dit had dienen te geschieden door middel van een verplicht inburgeringscontract. 
[…] 
Het inburgeringsprogramma is gebonden aan termijn en resultaat. Na deze inburgeringsperiode kan men 
niet langer een beroep doen op specifiek beleid voor buitenlanders. Voor eventuele hulp en bijstand 
dienen buitenlanders vanaf dat moment aan te kloppen bij de bestaande algemene instanties die er zijn 
voor iedere ingezetene in dit land zonder onderscheid naar ras of kleur. 
 
Pinto, D., ‘Verblijfsvergunning voor immigranten koppelen aan quota en aanpassing’, January 5 1995, 
NRC Handelsblad. 
 
 
#110 
 
Maar in dat ontmoedigingsbeleid kwam wel heel sterk de nadruk te liggen op het ongewenst zijn van de 
vreemdeling. Het daarop aansluitende inburgeringsbeleid legde vervolgens wel heel nadrukkelijk de 
verplichting tot succes op de toegelaten buitenlander zonder dat duidelijk werd gemaakt dat een 
geslaagde inburgering van twee kanten moet komen en dat er ook zoiets als een beloning moet zijn. 
 
Sampiemon, J., ‘Geslaagde inburgering verdient beloning ‘, September 26 1997, NRC Handelsblad. 
 
 
#111 
 
Vreemdelingen kan men de toegang weigeren als ze de nieuwe toets niet halen. En dat zal al een hele 
toer worden. Voor ingezetenen is er alleen een sanctie als ze een uitkering hebben. Hou het daar dan 
ook voorlopig bij en haal niet alles overhoop. De moeilijkheid met Verdonk is dat zij te veel ineens wil. 
Met haar inzet voor inburgering is weinig mis. Met haar inzicht des te meer. 
 
Editorial board of NRC Handelsblad, ‘Verplicht inburgeren’, December 8 2004, NRC Handelsblad. 
 
 
#112 
 
Menig Nederlander is vorige week geschrokken zijn ladekasten ingedoken. Hoeveel jaar is-ie ook alweer 
naar school gegaan? En valt dat nog te bewijzen met een stukje papier? Zo niet dan staat Rita Verdonk 
op de stoep om je te laten inburgeren. Het is de absurde uitkomst van het feit dat Verdonk juridisch 
geen middelen heeft om bepaalde groepen allochtone oudkomers te verplichten een 
inburgeringsexamen af te leggen. Dan maar iedereen die minder dan acht jaar op school heeft gezeten. 
Inmiddels heeft de minister laten weten de autochtone toiletjuffrouw met alleen lagere school niet te 
dwingen een examen af te leggen. 
 
Bijlo, E., ‘Paardenmiddel’, December 9 2004, Trouw. 
 
 
#113 
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Als immigranten emanciperen, worden ze mondige burgers die vanuit een andere cultuur naar 
Nederland zijn gekomen en hier goed functioneren als burger. Die zelf beslissen wat ze van de 
Nederlandse cultuur overnemen, wat ze van hun oorspronkelijke cultuur behouden, en in welke mate 
ze die twee culturen willen combineren. Met precies dezelfde wettelijke verplichting als autochtonen. 
 
Kollen, E., ‘Immigranten moeten eerst emanciperen’, June 18 2004, Trouw. 
 
 
#114 
 
Mijn weldoeners waren uitzonderingen, want dit land heeft lange tijd het hardnekkige misverstand 
gekoesterd dat allochtonen bedreigde bloemsoorten waren, verpletterd door de Hollandse klomp. De 
multiculturele doctrine luidt dat Nederlanders van welke komaf dan ook zich moeten aanpassen aan 
elke idioot die hier komt en roept dat onze cultuur niet deugt. Niemand durft de nieuwkomer meer te 
vragen zelf multicultureel te worden en z'n best te doen een balans te vinden tussen zijn oude en 
nieuwe loyaliteiten. Of om de scherpe kanten van zijn cultuur wat bij te slijpen, opdat die aansluit bij 
wat hier leeft. 
 
Integratie dient een persoonlijk, en niet een maatschappelijk probleem te zijn. Een kwestie van fatsoen, 
vandaag onverdedigbaar. Dit is de cultuur die we graag koesteren, terwijl we hard roepen dat er geen 
Nederlandse cultuur bestaat. Maar dit bieden we nieuwkomers aan: een doolhof aan vaagheden en 
tegenspraken, omringd door ignorantie. Desintegratie, met behoud van politiek correct plamuur. 
 
Marbe, N., ‘Dank voor harde inburgering in Nederland’, October 20 2003, NRC Handelsblad. 
 
 
#115 
 
Mijns inziens zullen ze verward zijn. Ten eerste leren ze op zo'n inburgeringscursus vast dat het 
helemaal niet bij de Nederlandse cultuur past om zulke ceremonieën in te richten rondom vlag en 
volkslied. Nederlanders kennen hun volkslied nauwelijks. Ten tweede heeft Van Boxtel zich laten 
inspireren door een Canadese ceremonie. Daar weten ze immers al jaren dat ze een immigratieland zijn, 
in Nederland is dat nog altijd niet geaccepteerd. Hier wordt heel erg moeilijk gedaan over het verkrijgen 
van de Nederlandse nationaliteit. En dan wil Van Boxtel, als dat dan allemaal gelukt is, zo'n 
schijnvertoning op touw zetten, dat lijkt me niet passen bij het moeizaam afgelegde proces noch bij de 
Nederlandse cultuur. 
 
Kraan, M., ‘Nederlanderschap’, November 24 2000, Trouw. 
 
 
#116 
 
De Naturalisatiedag had iets ongemakkelijks, ook door gebrek aan symbolen. Maar die verlegenheid  is 
typisch Nederlands, en wel charmant. 
 
Niet iedereen weet zich even goed raad met de eerste Nationale Naturalisatiedag, vorige week. Voor de 
vorm was leentjebuur gespeeld bij de Amerikaanse traditie; in het Nederlandse assortiment waren 
blijkbaar geen symbolen voorhanden. In de polder wordt nu naarstig gezocht naar een nieuwe 
symbooltaal voor een rite-de-passage die eigenlijk on-Nederlands is. Waar in de Verenigde Staten bij dit 
soort gelegenheden wordt gezongen over de Amerikaanse vlag die de natie verenigt, klinkt in 
Nederland het strijdlied van een opstandige prins die zijn eigen geloof in de gerechtigheid hoger acht 
dan gehoorzaamheid aan het wereldlijk gezag. Daardoor kreeg deze eerste editie een zekere 
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onhandigheid die erg passend is. Zo het Nederlanderschap al iets inhoudt, dan is het een soort 
onafhankelijke eigenwijsheid, die wars is van onnodig nationalisme. 
 
Dronkers, P., ‘Naturalisatiedag mag tikje onhandig blijven’, September 1 2006, Trouw. 
 
 
#117 
 
Verdonk had daarom besloten de drie scenes te schrappen, zonder consequenties voor de examinandi, 
die dan weliswaar een paar vragen missen maar evengoed tot het Koninkrijk der Nederlanden kunnen 
worden toegelaten. 
 
De lezer zal het met mij eens zijn dat dit een beschamende capitulatie is voor de geest van 
bekrompenheid die in de moslimwereld heerst en die wij in Nederland nu juist willen bestrijden. Uit 
persberichten begrijp ik dat vooral de PvdA-fractie 'verbijsterd' was. Het 'typisch Nederlandse' is 
hiermee uit de film verdwenen, meende het kamerlid Dijsselbloem. "Wat blijft er dan nog over van 
onze intentie om mensen te informeren over onze cultuur, die vaak wezensvreemd is voor hen?" 
 
Van Doorn, J. A. A., ‘Inburgeren doe je zo’, March 26 2005, Trouw. 
 
 
#118 
 
De inburgeringsfilm is hier nog niet vertoond en de inhoud is dus onbekend, maar wat in de Kamer ter 
sprake is gekomen doet het ergste vrezen. Ik neem aan dat Pim Fortuyn, de Bekendste Nederlander 
Aller Tijden, een van de centrale oriëntatiefiguren in de film vormt, compleet met zijn hondjes en zijn 
mening dat de islam een achterlijke cultuur is. Dat kan voor gelovige moslims misschien een tikkeltje 
rauw overkomen, maar een politicus die anderhalf miljoen kiezers wist te mobiliseren en op weg was 
naar het premierschap, kan onmogelijk onder het tapijt worden geveegd. 
 
De examinandi zouden trouwens gerustgesteld kunnen worden indien de film ook aandacht geeft aan 
Nederlandse pogingen om benarde moslims tegen geweld te beschermen. Een fragment over 
Srebrenica kan helpen. Helaas is onze goedbedoelde interventie toen niet helemaal gelukt, maar het feit 
dat Nederlandse militairen destijds voor Bosnische moslims een safe haven hadden ingericht, kan als 
een aankondiging gelden van de safe haven die Nederland op dit moment voor tienduizenden 
asielzoekers vormt. 
 
Van Doorn, J. A. A., ‘Inburgeren doe je zo’, March 26 2005, Trouw. 
 
 
#119 
 
De leider van onze onafhankelijkheidsbeweging, Geert Wilders, kan in de film niet worden gemist, al 
zal men een kleine toelichting moeten opnemen bij zijn stelling dat islam en democratie niet 
verenigbaar zijn. Er zou gewezen kunnen worden op onze joods-christelijke cultuur, die al veertien 
eeuwen met de islamitische wereld overhoop ligt, zodat de recente invasie van moslims ten onzent een 
zekere terughoudendheid heeft teweeggebracht, door de bekende Venlonaar wellicht iets te robuust 
verwoord. 
 
Teruglezend besef ik hoe moeilijk het moet zijn eenvoudige lieden uit een achterlijke cultuur de finesses 
van onze moderne beschaving diets te maken. Met of zonder topje op het strand liggen is nog wel te 
beredeneren maar wat te doen met de recente mededeling van minister De Geus dat voor sommige 
werkzoekenden een vacature in de prostitutie passende arbeid is? Valt het uit te leggen dat in ons land 
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sommige vrouwen een baan wordt geweigerd omdat ze een hoofddoekje dragen terwijl andere vrouwen 
het dwingende aanbod krijgen op de Wallen half-bloot in een etalage te gaan zitten? 
 
Toegegeven, dit is een absurdistisch relaas. Maar de absurditeiten waaruit het is opgebouwd, zijn uit het 
leven gegrepen. Wie als vreemdeling moet 'inburgeren', krijgt ermee te maken. Arme vreemdeling. 
 
Van Doorn, J. A. A., ‘Inburgeren doe je zo’, March 26 2005, Trouw. 
 
 
#120 
 
Een nieuwe traditie invoeren, dat wil minister Rita Verdonk voor Vreemdelingenzaken en Integratie 
met de Naturalisatiedag. De geschiedwetenschap noemt dit invention of tradition. Vooral vanaf de 
19de eeuw gebruiken politieke gezagsdragers deze methode om een nationalistisch 
saamhorigheidsgevoel te kweken. Aan de nieuwe 'traditie' wordt een zweem van historiciteit gekoppeld. 
 
Rosendaal, J., ‘Verdonk gezakt voor examen Nederlanderschap’, August 29 2006, De Volkskrant. 
 
 
#121 
 
Kortom: gelet op haar kennis van de geschiedenis en de grondwet zakt de minister voor het examen 
Nederlanderschap. Echt schokkend en beschamend is het echter om een 'traditie' in te voeren op grond 
van onjuiste stellingen. Op die manier zijn politici voor onze nieuwe landgenoten niet geloofwaardig. 
 
Laat een minister zich eerst goed voorlichten voordat hij of zij weer een nieuwe ceremonie wil invoeren 
ter bevordering van de vaderlandsliefde. Dankzij behoorlijke historische kennis zijn dergelijke, 
verzonnen tradities gelukkig nog te relativeren. Als ze slecht zijn gefundeerd, is ze geen lange 
levensduur beschoren. 
 
Rosendaal, J., ‘Verdonk gezakt voor examen Nederlanderschap’, August 29 2006, De Volkskrant. 
 
 
#122 
 
Dat is de ware omslag die de afgelopen jaren heeft plaatsgevonden: kon al die sentimentele 
multiculturele romantiek van een paar decennia terug juist bloeien door een in wezen diep verankerd, 
rotsvast gevoel van zekerheid over de Hollandse identiteit, tegenwoordig is de onzekerheid over 
diezelfde identiteit -door immigratie, globalisering zo groot, dat bevestiging van buitenaf moet worden 
afgedwongen. Nieuwkomers moeten zich niet alleen aan de wet houden, ze moeten van staatswege hun 
nieuwe Nederlanderschap vieren. Hou van ons. 
 
Heijne, B., ‘Folklore’, August 26 2006, NRC Handelsblad. 
 
 
#123 
 
Dat is de prijs die onvermijdelijk betaald zal worden: naarmate de Hollandse identiteit steeds bewuster 
gezocht en omschreven moet worden, naarmate de Nederlandse geschiedenis steeds krampachtiger 
weer tot een vaderlandse geschiedenis wordt gemaakt, zal de Nederlandse cultuur steeds bedachter en 
folkloristischer aandoen -zoiets als een Hollandse Pasar Malam. De wensdroom dat Nederland en de 
Nederlandse cultuur zich blijvend zullen kunnen onttrekken aan het verwaterende effect van 
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globalisering en immigratie, is net zo naïef als de wensdroom van een moeiteloze vermenging met 
behoud van eigen cultuur, die het oude multiculturalisme koesterde. 
 
Heijne, B., ‘Folklore’, August 26 2006, NRC Handelsblad. 
 
 
#124 
 
Dit land weet geen maat te houden. Voor Fortuyn regeerde een doctrinaire, intolerante vorm van 
multiculturalisme. Niemand mocht praten over immigratieproblemen, op straffe van verkettering. 
Fortuyn liep er terecht tegen te hoop. Nu regeert onder politici en opiniemakers het integrationisme, in 
extremis doorgevoerd, dat alle tegengeluiden verkettert. En dus zegt niemand er wat van. 
 
Brouwers, A., ‘Wanneer zegt iemand eens een keer: stop!’, January 23 2006, De Volkskrant. 
 
 
#125 
 
Lange tijd was het idee dat een sterke rechtspositie mensen zou helpen integreren in de samenleving. 
Dit uitgangspunt is de afgelopen jaren ingeruild voor de benadering dat de sterkere rechtspositie moet 
worden verdiend, als blijk van integratie. De overmatige nadruk door de politiek op de problemen van 
de multiculturele samenleving migratie als kostenpost -is eenzijdig en volstrekt overtrokken.  
 
Deze visie leidt ertoe dat culturele assimilatie als oplossing wordt gezien en de Europese cultuur als 
superieur. Het gevolg is een afbrokkeling van het vertrouwen tussen migranten en Nederlanders, in 
plaats van toenadering.  
 
Het uitroepen van een nationale feestelijke dag is een hunkering naar een verleden, en niet op de 
toekomst gericht. Nederland sluit zich af van ontwikkelingen die een andere kant opgaan. Een vorm 
van mondiaal of universeel burgerschap waarbij de participatie in een gemeenschap centraal staat 
zonder noodzakelijke territoriale begrenzingen, dat is de werkelijke uitdaging van deze tijd. 
 
De Jong, V., ‘Naturalisatiedag is te nationalistisch’, August 29 2006, NRC Handelsblad. 
 
 
#126 
 
Eeuwen geleden kwam de Joodse gemeenschap naar Nederland en nu zeggen we: Nederland is een 
land gevormd door joods-christelijke tradities. En ik kan me voorstellen dat we een vergelijkbaar proces 
krijgen met de islam. 
 
De Jong, H., ‘“Help de Islam zich te wortelen in Nederland”’, June3  2008, Trouw. 
 
 
#127 
 
In Trouw voorspelt ze dat Nederland een land met ‘joods-christelijk-islamitische tradities’ wordt 
(Voorpagina, 16 juli). Ze zegt: ‘Eeuwen geleden kwam de joodse gemeenschap naar Nederland en nu 
zeggen we: Nederland is een land gevormd door joods-christelijke tradities.’ We spreken echter over 
een joods-christelijke traditie vanwege de historisch overgeleverde invloed van het joodse en christelijke 
geloof op de kernwaarden in ons land. Niet omdat enkele eeuwen geleden een bescheiden joodse 
gemeenschap naar Nederland kwam. De ontwikkeling van die kernwaarden staat volledig los van de 
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aanwezigheid van bepaalde bevolkingsgroepen. Nederland heeft nu eenmaal geen islamitische traditie – 
en zal die ook niet krijgen als het aan de VVD ligt. 
 
De PvdA-minister vindt het geen probleem om religieuze organisaties te subsidiëren. Naar mijn 
overtuiging moet de overheid daarin uiterst terughoudend zijn; anders creëer je enorme problemen. 
 
Vervolgens bevestigt Vogelaar een nauwelijks opgemerkte afspraak uit het coalitieakkoord: er komt een 
‘handvest van verantwoordelijk burgerschap’. Nu duidelijk wordt hoe de minister dat handvest wil gaan 
opstellen, is het oppassen geblazen. Het moet ‘een proces’ worden ‘waar behoorlijk wat groepen bij 
betrokken zijn’; en het moet een resultaat zijn dat ‘door de gemeenschap wordt gedragen’. Onze 
kernwaarden zijn dus bespreekbaar, want het resultaat moet wel op brede steun kunnen rekenen. Dat 
kan dus leiden tot een ‘proces’ waarin die kernwaarden ter discussie worden gesteld en worden 
afgezwakt. 
 
Rutte, M. ‘Niets blijkt heilig voor dit kabinet’, July 17 2007, Trouw. 
 
 
#128 
 
Op het terrein van integratie moet ik constateren dat er binnen de PvdA na de periode Fortuyn nog 
geen heldere, door de hele partij gesteunde koers is. Als reactie op wat in de jaren daarvoor de PvdA 
niet heeft gezien, namelijk de negatieve effecten van de komst van grote aantallen migranten die dan 
weer overlast, verloedering en criminaliteit voor een deel van die migranten is veroorzaakt [sic], ligt het 
accent naar mijn mening teveel alleen op de harde aanpak. Ik ben er persoonlijk zeer van overtuigd dat 
die aanpak steeds tweeledig moet zijn, grenzen stellen en perspectief bieden, die twee moeten hand in 
hand gaan Zo horen ook bij de wortels en de kernwaarden van de sociaal-democratie. Optreden waar 
het nodig is, maar ook laten zien dat het mogelijk is hier in Nederland een toekomst op te bouwen. 
 
Speech delivered by Ella Vogelaar at a press-conference concerning her resignation as minister, 
November 13 2008. Available at: https://www.youtube.com/watch?v=c9lXX1243HQ (accessed 07-
02-2014) 
 
 
#129 
 
Nederland is niet trots, is zelfs op een trotse manier niet-trots. Ook de meest welvarende Hollanders 
lijken zich met een zekere koppigheid te hebben vastgeklampt aan de uiterlijke soberheid van hun 
zeventiende-eeuwse vaderen. 
[…] 
Een verklaring voor deze bescheidenheid als nationale trots ligt in het simpele feit dat Nederland als 
natie al zo verschrikkelijk lang af is. 
[…] 
Een verklaring voor deze bescheidenheid als nationale trots ligt in het simpele feit dat Nederland als 
natie al zo verschrikkelijk lang af is. 
[…] 
Wat een moderne natie als Nederland samenbindt is niet meer zozeer vlag en staat maar datgene wat 
sommigen aanduiden met "civic religion': het grotendeels onuitgesproken conglomeraat van 
opvattingen, waarden en idealen dat vroeger werd uitgedragen door school en kerk en dat tegenwoordig 
de permanente ondertoon vormt in de opinies van kranten, de debatten in de Kamer, de nieuwsselectie 
van het NOS-journaal, de borden van de ANWB, de etalages van de Hema en de duizend andere 
signalen die dagelijks op de burger afkomen en die hem vertellen: dit is Nederland. Een ""imaginaire 
gemeenschap', noemt de antropoloog Benedict Anderson de natie, een ideeënstelsel dat mensen 

https://www.youtube.com/watch?v=c9lXX1243HQ
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volgens hem nodig hebben omdat het ze een gevoel van continuïteit geeft, het idee dat men 
gezamenlijk een lot draagt, zonder zijn lotgenoten persoonlijk te hoeven kennen. 
In Nederland nu is, ondanks de ontkerkelijking, deze "civic religion' nog steeds door en door 
calvinistisch getint. En meer dan al het andere is dat vermoedelijk de diepste achtergrond van ons 
verbod op fierheid, onze nationale zendingsdrift, onze gelijkheidsmanie en onze bijna blinde 
dubbelhartigheid. 
[…] 
Het probleem met Nederland is dat het almaar anders is, en tegelijk al zolang af. Dat het van God los 
is, en tegelijk siddert voor Zijn toorn. Dat het zichzelf is, en tegelijk niet weet wat er in de eigen kelders 
leeft.  
 
Mak, G., ’Bescheidenheid als nationale trots’, December 24 1992, NRC Handelsblad. 
 
 
#130 
 
Typisch Nederlands is een poging om de Nederlandse eigenaardigheden in al hun verscheidenheid en 
tegenstrijdigheid tot begrip te brengen. Daarbij hebben we bewust gekozen voor een presentatie in 
alfabetische volgorde. Die heeft namelijk precies de vereiste willekeur: alles staat door elkaar. Zo wordt 
het vanzelf een bouwpakket. Sommige onderdelen roepen gevoelens van ironie op, andere wekken 
enthousiasme, trots, woede of verbazing. De Nederlandse identiteit is niet meer dan wat de 
Nederlanders er op basis van hun eigen ervaringen, inzichten en opinies van maken. 
 
Naar volledigheid hebben we niet gestreefd; dat zou een onmogelijke opgave zijn geweest. Bovendien is 
onze beschrijving, hoe kan het ook anders, gekleurd door onze eigen waarnemingen en preoccupaties. 
Het is een geruststellende beperking van dit boek: Nederlanders laten zich nu eenmaal nooit helemaal 
kennen. 
 
Van der Lans, J. & H. Vuijsje (1999), Typisch Nederlands: Vademecum van de Nederlandse identiteit. Contact, 
p. 8-9. 
 
 
#131 
 
Geschiedenis in Nederland is geen kwestie van emotie en we weten er dan ook opmerkelijk weinig van. 
[…] 
Nederlanders creëren fanatieker een wij-gevoel naarmate ze door moderne verschijnselen als 
individualisering en ontzuiling steeds minder een wij-gemeenschap zijn. 
Het is een vorm van paradoxale compensatie. We vinden neo-folklore uit, als de oude teloorgaat. 
[…] 
Daarom kunnen we ons tegenwoordig weer openlijk afvragen wat onze nationale identiteit is. Wat is nu 
typisch Nederlands? Wat is onze volksaard? Op dat soort vragen heeft lange tijd een taboe gerust. Het 
waren immers de vragen die ten grondslag liggen aan elke vorm van nationalisme en de Tweede 
Wereldoorlog is het levende bewijs tot welke afschuwelijke excessen dat kan leiden. Die herinnering 
tekent tot op de dag van vandaag ons nationale geweten. 
[…] 
Daarom is het nog steeds onmogelijk om onbekommerd over dit soort vragen te mijmeren. We hoeven 
immers maar naar de Balkan te kijken […],waar de historische haat tussen volkeren zo in leven is 
gehouden dat uit naam van nationalistische gevoelens de meest gruwelijke etnische zuiveringen worden 
uitgevoerd alsof het de normaalste zaak van de wereld is. 
[…] 
Maar met de gelijkheidsdrang, de behoefte aan zekerheid en huiselijke, kleinschalige, geborgenheid zijn 
wel de basisingrediënten van de Nederlandse cultuur benoemd. Zelfs het poldermodel, het vermijden 
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van conflicten door zo lang mogelijk te overleggen, is het resultaat van de verbinding tussen deze drie 
culturele chemicaliën. 
[…] 
Waar we veel bewuster van zouden moeten worden is het verhaal achter de werkelijkheid zoals die ons 
dagelijks omringt in Nederland. Het verhaal van ingetogen rijkdom, van gelijkwaardigheid en van 
kleinschalige geborgenheid. 
Daarover zouden we ook best wat chauvinistischer mogen zijn. Die geschiedenis is het vertellen waard. 
Het zou geen kwaad kunnen als we dat wat vaker hardop doen. 
 
Van der Lans, J., ‘Eigenaardig Nederland’, July 4 1998, Trouw. 
 
 
#132 
 
In Nederland hebben we grote moeite te erkennen dat we een eigen culturele identiteit hebben. Als we 
wel een poging doen onze identiteit te omschrijven, dan zoeken we die eerder in morele kwaliteiten als 
tolerantie en een traditie van consensus dan in feitelijke gegevens als een eigen taal, omgangscultuur en 
geschiedenis. 
 
Couwenberg, S. W., ‘Wat is onze culturele identiteit’, October 14 2000, Trouw. 
 
 
#133 
 
Sinds de jaren negentig krijgt de vrijzinnig-liberale oriëntatie in de publieke opinie weer meer de 
overhand en dat gaat gepaard met een duidelijke reactie tegen de links-libertaire ontsporingen van de 
jaren zestig. Nederland is sindsdien op zoek naar een nieuwe balans tussen de tolerantie der rekkelijken 
en het strakke normbesef der preciezen. Opkomen voor handhaving en ontwikkeling van de eigen 
nationale identiteit is ook niet langer taboe. 
 
Couwenberg, S. W., ‘Wat is onze culturele identiteit’, October 14 2000, Trouw. 
 
 
#134 
 
In Nederland streed men in de jaren tachtig vooral in linkse kringen met succes voor het respecteren 
van de culturele identiteit van de etnische minderheden, in het bijzonder voor erkenning van hun taal 
en cultuur in het onderwijs. 
Hier tegenover heb ik de stelling verdedigd dat we binnen onze samenleving een aantal subculturen 
kunnen onderscheiden van religieus-, regionaal- en etnisch-culturele aard. Maar die subculturen worden 
overkoepeld door een gemeenschappelijke Nederlandse cultuur, bestaande uit een gemeenschappelijke 
taal en een zich ontwikkelend complex van normen en waarden, die ten grondslag liggen aan onze 
politieke cultuur en rechtsorde. Die cultuur is een nationale variant van onze Europese en westerse 
cultuur en die Nederlandse cultuur mogen we in principe als norm stellen voor allochtonen die zich 
hier duurzaam vestigen. 
 
Couwenberg, S. W., ‘Wat is onze culturele identiteit’, October 14 2000, Trouw. 
 
 
#135 
 
Het cultuurrelativistisch perspectief geldt wel voor staten met autochtone etnische minderheden, zoals 
de Koerden in het Midden-Oosten en de Kosovaren in Servië, om twee actuele voorbeelden te 
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noemen. Daar is sprake van echte multiculturele samenlevingen. De aanpassing die we redelijkerwijze 
van allochtone minderheden, dus migrantengroepen, mogen vragen, geldt niet voor autochtone 
minderheden, die vanouds in een bepaald gebied wonen en door grillige staatvormingsprocessen deel 
uitmaken van een voor hen vreemd staatsverband. Te dien aanzien is erkenning van bepaalde 
groepsrechten, zoals het recht op bestuurlijke autonomie en instandhouding van eigen taal en cultuur 
een redelijke en adequate oplossing. 
 
Couwenberg, S. W., ‘Wat is onze culturele identiteit’, October 14 2000, Trouw. 
 
 
#136 
 
Is hier sprake van een gemis dat te betreuren valt? Cultuurnationalisten, zoals Abram de Swaan, Paul 
Scheffer, en Frits Bolkestein, vinden niet alleen dat er een Nederlandse cultuur is, maar ook dat er 
nodig wat gedaan moet worden om die bedreigde cultuur te beschermen. De Nederlandse taal, de 
Nederlandse tolerantie, de Nederlandse geschiedenis en vooral de typisch Nederlandse gewoonheid 
(doe maar gewoon dan doe je al gek genoeg) moeten volledig in ere hersteld worden. Dit soort 
conservatieve ideologen zijn over het algemeen beter in het beschrijven van wat de Nederlandse 
eigenheid bedreigt dan wat de Nederlandse eigenheid is. Die dreiging gaat in hun geschriften ook niet 
uit van abstracte, sociale processen, zoals globalisering, maar van concreet aan te wijzen groepen, de 
moslims die zich niet aanpassen. Dit is een aloud patroon, dat je al in de vroegmoderne 
hekserijprocessen terugvindt en dat goed met het Amerikaanse aforisme, Blame the Victim, aangeduid 
kan worden. Er spreekt weinig belangstelling uit voor wat er in de wereld gebeurt of voor de ervaringen 
en achtergronden van immigranten, maar wel een angst voor verandering, iets wat gevestigde elites 
altijd en overal kenmerkt. Migranten symboliseren bij uitstek dat niets vast staat, dat niets geworteld en 
onveranderbaar is, dat leven verandering betekent. Het gaat daarom in de debatten over migranten vaak 
veel minder over de migranten zelf dan over wat zij symboliseren. 
 
published: Van der Veer, P., ‘Nederland bestaat niet meer’, September 2000, De Gids.  
 
quoted from: Van der Veer, P. (2002). Islam en het ‘beschaafde’ Westen. Meulenhoff. p. 171-172. 
 
 
#137 
 
De stelling van Van der Veer lijkt een kritisch gebaar, maar is het allerminst. Zou hij werkelijk niet in de 
gaten hebben dat zijn opmerkingen horen bij een Nederlandse traditie, waar al te vaak in de 
zelfrelativering een vorm van zelfverheffing is gezocht. Hoe kleiner, hoe fijner. […] Geen erg 
vernieuwend inzicht voor een land als Nederland dat zich van oudsher heeft omschreven als een 
kruispunt van drie omringende taalgebieden. Dat zelfbeeld is altijd ook een vorm van zelfoverschatting 
geweest, maar heeft nooit een gevoel van verantwoordelijkheid in de weg gestaan. Juist door vreemde 
invloeden in zich op te nemen kan een gemeenschap zichzelf telkens opnieuw uitvinden, zonder zijn 
eigen bestaan te hoeven loochenen. Geen zelfontkenning, maar zelfonderzoek: zo zou men de kunst 
van het kosmopolitisme in onze tijd kunnen zien. 
Nederland bestaat niet meer volgens de godsdienstwetenschapper. Waarom zouden we eigenlijk nog 
zoiets als een Rijksmuseum in stand houden? Is zo'n museum vol met Hollandse meesters niet een raar 
idee in een wereld die leeft van de vermenging. Dat is toch een vorm van 'cultuurnationalisme'? […] En 
waarom zouden we een monument ter nagedachtenis aan de slavernij oprichten wanneer de 
Nederlandse geschiedenis betekenisloos is geworden? Wij zijn toch niet verantwoordelijk voor 
wandaden die in naam van Nederland zijn gepleegd door vorige generaties. Oorlog in Indie zegt u -
nooit van gehoord. 
 
Scheffer, P., ‘De kunst van het kosmopolitisme’, January 27 2001, NRC Handelblad. 
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#138 
 
(4) Bezien in hoeverre het besef van nationale identiteit bevorderd kan worden in het 
(geschiedenis)onderwijs en het vormingswerk.  
 
Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (1999). Nationale identiteit in Nederland: Internationalisering en 
nationale identiteit. Sdu. p. 24. Available at: http://www.adviesorgaan-
rmo.nl/dsresource?type=pdf&objectid=default:30884&versionid=&subobjectname= (accessed 07-02-
2014) 
 
 
#139 
 
De belangrijkste nieuwe doelstelling van het onderwijs in geschiedenis is dat het de leerlingen wezenlijk 
bijblijft. De lessen in geschiedenis moeten een duurzaam resultaat opleveren. Verwijzend naar het 
gedachtegoed van historici en didactici in binnen- en buitenland, formuleert de commissie de 
ontwikkeling van historisch besef als de nieuwe, belangrijkste doelstelling van het vak geschiedenis [sic] 
Deze doelstelling borduurt voort op de aanbeveling van de Commissie-De Wit om te zoeken naar een 
balans van kennis, inzicht en vaardigheden. Maar historisch besef houdt méér in. Het stelt ons in staat 
om de werkelijkheid op verantwoorde wijze te interpreteren, en onze positie ten opzichte van de 
werkelijkheid te bepalen. 
Historisch besef bevordert:  
• Het inzicht dat hedendaagse verschijnselen historisch bepaald zijn. Hedendaagse verschijnselen zijn 
het product van een ontwikkeling, maar ook tijdelijk en aan een tijd gebonden.  
• Een meer afstandelijk, meer relativerend oordeel dan bij ongeschoold, spontaan en irrationeel 
reageren mogelijk is. 
 
Historisch besef moet zich bij de leerlingen ontwikkelen in een langdurig en samenhangend 
onderwijstraject. De toetsing bij examens zou zich ook moeten richten op de wijze waarop de 
kandidaten de werkelijkheid interpreteren en hun positie ten opzichte daarvan bepalen. Het is niet meer 
genoeg om alleen de aanwezigheid van pure historische kennis te toetsen. 
De commissie wijst erop dat historisch besef niet hetzelfde is als chronologisch besef. Het verwerven 
van chronologisch overzicht is wel een voorwaarde voor de ontwikkeling van historisch besef.  
 
Commission De Rooy (2001a). Samenvatting van het advies 'Verleden, heden en toekomst’. Ministerie van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. p. 2. Available at: http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-
publicaties/rapporten/2006/01/03/samenvatting-van-het-advies-verleden-heden-en-toekomst.html 
(accessed 07-02-2014) 
 
 
#140 
 
‘Historisch besef wordt gekarakteriseerd door de complexe relatie tussen interpretatie van het verleden 
aan de ene kant en de perceptie van de werkelijkheid in het heden en de toekomstverwachtingen aan de 
andere kant.’ 
 
Commission De Rooy (2001b). Verleden, heden en toekomst: advies van de Commissie historische en 
maatschappelijke vorming. SLO. p. 1-2. 
 
 
#141 

http://www.adviesorgaan-rmo.nl/dsresource?type=pdf&objectid=default:30884&versionid=&subobjectname=
http://www.adviesorgaan-rmo.nl/dsresource?type=pdf&objectid=default:30884&versionid=&subobjectname=
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2006/01/03/samenvatting-van-het-advies-verleden-heden-en-toekomst.html
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2006/01/03/samenvatting-van-het-advies-verleden-heden-en-toekomst.html
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Zo schrijft E. Jonker in een artikel over historisch besef: 'Bij historische herinnering gaat het om een 
bewust geproduceerd cultuurgoed, dat naast empirische geschiedschrijving ook een element van 
duiding en zingeving in de tijd bevat. Zo'n historische herinnering werkt als oriëntatiepunt, verschaft 
identiteit, is sociaal en politiek werkzaam en draagt bij aan de handelingsbekwaamheid en 
doelgerichtheid van het maatschappelijk leven.’ 
 
Commissie De Rooy (2001b). Verleden, heden en toekomst: advies van de Commissie historische en 
maatschappelijke vorming. SLO. p. 2. 
 
 
#142 
 
Wil je de bevolking juist in deze periode van Postpaarse Verwarring enig gevoel van saamhorigheid 
teruggeven, dan is de geschiedenisles daar een van de natuurlijkste instrumenten voor. Een heldere kijk 
op de geschiedenis kan mensen leren dat er in het land waar je leeft vanzelfsprekend niet alleen 
verschillen in afkomst, cultuur en godsdienst bestaan, maar ook overeenkomsten en 
gemeenschappelijke doelen zoals handel en de noodzaak tot verdraagzaamheid. 
[…] 
Achtte De Rooij zo'n lijst niet nodig, nu, in de tijd van idols en iconen zouden de verhalen van 
Hadewych tot Hafid Bouazza en van Marnix van Sint Aldegonde tot Clarence Seedorf wel eens heel 
goed kunnen werken. En dat er dan over die namen of de hoeveelheid daarvan eerst even op z'n 
Hollands wat gesteggeld wordt, ach, dat kan voor ons nationale identiteitsbesef een tijdje helemaal geen 
kwaad. 
 
Sierksma, P., ‘Inburgeren kan niet zonder geschiedenis’, October 30 2003, Trouw. 
 
 
#143 
 
Historicus Peter Sierksma wil het vak geschiedenis verplicht houden op middelbare scholen (Podium, 
30 oktober). Een geïnspireerd geschiedbeeld kan immers bijdragen aan de inburgering van nieuwe 
Nederlanders. Het vereist zijns inziens ook een nieuwe canon […] 
In deze opvatting is geschiedenisonderwijs een vorm van maatschappijleer, waarmee het vak verwordt 
tot een politiek instrument. Eerder leverde dit al eindexamenonderwerpen op als de Duitse eenwording 
(toen bleek dat jongeren negatief dachten over Duitsers), vrouwengeschiedenis (toen het feminisme aan 
de man gebracht moest worden) en de Europese eenwording (als voorlichting over het verdrag van 
Maastricht). Alle interessante onderwerpen, maar ingegeven door louter actueel-politieke en niet 
wetenschappelijke of didactische overwegingen. 
[…] 
De waarde van geschiedenis ligt niet in het maken van simpele analogieën ('Nooit meer Auschwitz'), 
maar in het bijbrengen van het besef dat zulke analogieën veelal onhoudbaar zijn. In het onderwijs gaat 
het om historisch besef, niet om politieke urgentie. 
 
Hollanders, D., ‘Geschiedenis als politiek instrument’, November 6 2003, Trouw. 
 
 
#144 
 
Koninginnedag, Sinterklaas, schaatsen. Het zijn de meest kenmerkende symbolen voor Nederland. Dat 
blijkt uit een enquête van KRO's 'Reporter' die vanavond wordt gepresenteerd. De Nederlandse cultuur 
wordt bedreigd, vindt een meerderheid van de ondervraagden. Om die cultuur te behouden moet de 
overheid dwang niet mijden. 
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[…] 
Die eigen, Nederlandse cultuur wordt bedreigd. Althans, dat is het gevoelen bij autochtone 
Nederlanders. Van hen onderschrijft 66 procent de stelling dat Nederland zijn cultuur dreigt te 
verliezen. Van die mensen vindt 96 procent dat zorgelijk. Allochtonen kijken daar rustiger tegen aan. 
Van hen vindt slechts 42 procent dat de Nederlandse cultuur afkalft. Maar van die 42 procent 
allochtonen vindt het leeuwendeel, maar liefst 92 procent, dat ook zorgelijk. 
 
Hageman, E., ‘Red de cultuur!’, March 31 2004, Trouw. 
 
 
#145 
 
Voor het eerst in meer dan drie eeuwen werd er een politicus vermoord en manifesteerde zich een 
volksoproer zoals we dat in geen tijden gezien hadden. Wie waren wij geworden? 
[…] 
Een paar weken terug verscheen het eerste deel van wat een nieuwe 'algemene geschiedenis der 
Nederlanden' beoogt te gaan worden, het deel dat de eminente gereformeerde historicus A.Th. van 
Deursen wijdde aan de Gouden Eeuw, De last van veel geluk. 
[…] 
Van Deursen is, behalve een buitengewoon groot kenner van die periode vanuit haar bronnen, een 
groot verteller: hij reikt een verhaal aan, een verhaal van het verleden waar iedereen naar snakt. Hij doet 
dat met gezag en overtuiging. 
[…] 
Het dwingt ons de kernvraag onder ogen te zien: hoe ziet een nationale geschiedenis eruit in een 
postnationale tijd? Als opeenvolgende kabinetten die geschiedenis opnieuw zouden willen 
instrumentaliseren, welk doel dient die instrumentalisering dan en hoe steekt zij in elkaar? 
De geschiedenis is terug, al was het maar omdat wij er houvast in zoeken. Het antwoord op de vraag 
waar we dat houvast denken te gaan vinden, is nog lang niet duidelijk. Van Deursen geeft het: in onze 
gereformeerde komaf en in de doortastende rol die de Hollandse elite vanouds heeft gespeeld. Maar die 
elite verkeert inmiddels in grote nood en de islam steekt de gereformeerde kerk getalsmatig naar de 
kroon. Hoe aanlokkelijk het ook is klip en klaar een Leitkultur aan te wijzen, zoals onder anderen door 
Frits Bolkestein bepleit (de Volkskrant, 19 oktober), een panacee is dat niet. 
Het wordt de hoogste tijd dat het debat wordt opengetrokken en ook anderen hun kernmomenten gaan 
benoemen. 
 
Zeeman, M., ‘Leve de geschiedenis’, October 23 2004, De Volkskrant. 
 
 
#146 
 
Hoe wordt de school hofleverancier van goede burgers? 
 
'Je moet een samenleving vullen met emotie, zoals de Fransen en Amerikanen doen. Je hebt de oude 
thema's als gelijkheid van man en vrouw, recht op eigendom, bescherming van je eigendom. Maar er is 
meer nodig, een bindend element. Waarom zijn wij Nederlanders? Ik herken mij zeer in Paul Scheffer. 
Hij is een vertegenwoordiger van wat ik de neopatriotten noem. Dat patriottisme zit ook in mijzelf. 
'Nederland is eeuwenlang in staat geweest immigranten op te nemen. Tweehonderd jaar geleden legden 
we de synagogen op Nederlands te spreken. Dat hebben we bij onze moskeeën nooit gedaan. We 
hebben die overdracht van waarden verwaarloosd. Er is een generatie opgegroeid die te weinig weet 
van onze geschiedenis. Terwijl op school de grondtoon van de natie moet worden onderwezen. De 
inhoud van geschiedenislessen wordt wat mij betreft aangescherpt. Vrijheid en tolerantie moeten aan 
bod komen, maar ook de Deltawerken, Cruijff en Van Basten.’ 
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Het volkslied als dagopening en de vlag in de klas? 
 
'Dat hoeft niet voor mij. Ik geloof enorm in dit land. Over tien jaar wil ik een samenleving met 
perspectief, waar een jeugd opgroeit die zegt: het is leuk om in Nederland te zijn. Ik ga niet naar 
Harvard om te studeren, ik word geen bankier in Londen, ontwerp geen mode in Milaan. Nee, dat doen 
wij hier in Nederland. ' 
 
Peeperkorn, M. & P. Remarque, ‘Je moet de samenleving vullen met emotie’, December 30 2004, De 
Volkskrant. 
 
 
#147 
 
De moslimgemeenschap zal moeten begrijpen dat er een collectieve verantwoordelijkheid bestaat om 
de uitwassen – zoals de politieke Islam – actief te bestrijden. Opvoeders, leraren en imams zullen 
onomwonden moeten kiezen vóór onze Grondwet en in de geest daarvan hun kinderen moeten 
opvoeden. Indien men niet bereid is zich te conformeren aan wat wij hier gezamenlijk aan waarden en 
wetten hebben geformuleerd, dan is het dringende advies: Zoek een land waar u zich wèl thuis voelt. 
 
published: Marijnissen, J. (2004). Onze Grondwet. http://www.janmarijnissen.nl/2004/11/08/onze-
grondwet/ (accessed 07-04-2014) 
 
quoted from: Duyvendak, J. W. (2011). The Politics of Home. Belonging and nostalgia in Western Europe and the 
United States. Palgrave MacMillan. p. 93. 
 
 
#148 
 
overwegende, dat het creëren van verbondenheid met elkaar en met de waarden van de Nederlandse 
samenleving een van de grote uitdagingen is waarvoor wij staan; 
 
van mening, dat een nationaal historisch museum bevorderlijk is voor de verbreiding van historisch 
besef en historische kennis en kan bijdragen aan meer verbondenheid; 
 
van mening, dat de canon die nu ontwikkeld wordt een belangrijk instrument is om historische kennis 
te verbreiden; 
verzoekt de regering in ogenschouw nemende de bestaande voorstellen, 
[…], 
met voorstellen te komen met betrekking tot één nationaal historisch museum en concrete ideeën voor 
de oprichting van een dergelijk museum met prinsjesdag aan de Kamer te presenteren en de Kamer te 
informeren over de incidentele en structurele kosten hiervan,… 
 
Tweede Kamer der Staten-Generaal, Vergaderjaar 2005-2006, 30 300 VIII nr. 249, Motion Verhagen 
c.s., June 27 2006. Available at: 
http://www.rijksbegroting.nl/algemeen/gerefereerd/9/9/0/kst99012.html (accessed 07-02-2014) 
 
 
#149 
 
Advies 2: aandacht voor de ‘canon’ als uiting van onze culturele identiteit 
Het tweede punt waarop de raad in zijn advisering wijst, is de noodzaak meer aandacht  
te besteden aan de socialisatietaak van het onderwijs, waaronder met name ook aandacht voor onze 
culturele identiteit. Twee belangrijke componenten daarvan zijn de bijdrage van het onderwijs aan een 

http://www.rijksbegroting.nl/algemeen/gerefereerd/9/9/0/kst99012.html
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moderne invulling van burgerschap en de bijdrage aan de overdracht en verdere ontwikkeling van het 
cultureel erfgoed. Eerder heeft de raad al een verkenning en twee adviezen over burgerschap 
uitgebracht. De daarin aangegeven richting wil de raad doortrekken naar een meer inhoudelijke 
invulling. De raad wil namelijk de relevantie van het onderwijs voor de samenleving versterken door te 
komen tot een nieuwe ‘canon’ voor het onderwijs. Hierbij gaat het om die waardevolle onderdelen van 
onze cultuur en geschiedenis die we via het onderwijs nieuwe generaties willen meegeven.  
De canon is van belang voor de gehele samenleving, dus niet alleen voor een elitaire groep. Ook is de 
canon zowel conserverend als vernieuwend van aard. De canon is een keuze uit wat we de moeite 
waard vinden en waaraan we ons willen spiegelen, en biedt ook ruimte voor vernieuwing. 
 
Onderwijsraad (2005). De stand van educatief Nederland. Onderwijsraad. p. 119-120. Available at: 
http://www.onderwijsraad.nl/upload/documents/publicaties/volledig/website_de_stand_van_educati
ef_nederland.pdf (accessed 07-02-2014) 
 
 
#150 
 
De vraag wat wij onze kinderen willen leren, staat niet hoog op de agenda. Er miezert weliswaar een 
debat over ‘normen en waarden’ door het land, alleen heeft dat nauwelijks consequenties voor het 
onderwijs. In dat onderwijs hebben zich de laatste decennia grote veranderingen voltrokken, 
veranderingen die in de politiek en op het podium van het openbare debat onvoldoende aandacht 
hebben gekregen. Soms schrikt iemand even op van de verontrustende segregatie in het onderwijs, of 
van een gewelddadig incident, dan weer vindt men dat de klassen kleiner moeten of wordt er wat 
gemorreld aan het vakkenpakket. Discussies over universiteit en hogeschool richten zich voornamelijk 
op de hoogte van studentenlening en studiebeurs. Maar aan de vraag, wie wat waarom moet leren, komt 
de publieke discussie nauwelijks toe. 
 
Van Doorman, M. (2004). Kiekertak en Klotterbooke. Gedachten over de canon. Vossiuspers UvA. p. 6. 
Available at: http://dare.uva.nl/document/41935 (accessed 07-02-2014) 
 
 
#151 
 
Wat is de canon dan wel, behalve een misleidend enkelvoud? Dat maakt in principe het publiek uit, als 
consument en als voltrekker van de algemene discussie over waarden, smaak en normen, een discussie 
die altijd woedt. Precies hier blijkt het belang van kritiek. Het is de kritiek die als eerste selecteert wat 
mogelijk tot de canon gaat behoren en wat niet, en het is ook menigmaal de kritiek die beslist wat wij 
aan geschiedenis prijsgeven. De kritiek laat zien wat de canon is, hoe zij zich telkens in een andere 
gedaante manifesteert, en hoe we ons tot haar verhouden. De kritiek maakt openbaar wie wij zijn in een 
veranderende wereld. En wie wij willen zijn. 
 
Van Doorman, M. (2004). Kiekertak en Klotterbooke. Gedachten over de canon. Vossiuspers UvA. p. 16. 
Available at: http://dare.uva.nl/document/41935 (accessed 07-02-2014) 
 
 
#152 
 
De vraag blijft dus, of je de canon als leidend beginsel in het onderwijs op moet geven, en daarmee de 
identiteit van onze gedeelde cultuur, dan wel dat je het gesprek, zo niet het gevecht met die canon 
aangaat, zonder echter het principe van de canon te loochenen en onze kinderen niets meer te leren 
over de monumenten en hoogtepunten uit het verleden. Niet het principe van de canon, maar haar 
inhoud dient ter discussie te staan. En dat met die inhoud ook de waarden van de eigen cultuur ter 

http://www.onderwijsraad.nl/upload/documents/publicaties/volledig/website_de_stand_van_educatief_nederland.pdf
http://www.onderwijsraad.nl/upload/documents/publicaties/volledig/website_de_stand_van_educatief_nederland.pdf
http://dare.uva.nl/document/41935
http://dare.uva.nl/document/41935
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discussie staan, is winst: het onderstreept dat de canon de context biedt voor het onvermijdelijke debat 
over culturele identiteit en diversiteit. 
 
Van Doorman, M. (2004). Kiekertak en Klotterbooke. Gedachten over de canon. Vossiuspers UvA. p. 15. 
Available at: http://dare.uva.nl/document/41935 (accessed 07-02-2014) 
 
 
#153 
 
De raad ziet de canon als bestaande uit drie nauw verbonden onderdelen: een geheel van inhouden, een 
argumentatie bij deze inhouden en een methode om tot periodieke bijstelling van de inhouden en de 
argumentatie te komen. Het gaat dus niet alleen om de inhouden, van belang zijn evenzeer de 
argumentatie en de periodieke veranderingen van de canon. De canon is geen permanent gegeven, ze is 
eerder een permanent en goed gestructureerd debat. 
 
Onderwijsraad (2005). De stand van educatief Nederland. Onderwijsraad. p. 120. Available at: 
http://www.onderwijsraad.nl/upload/documents/publicaties/volledig/website_de_stand_van_educati
ef_nederland.pdf (accessed 07-02-2014) 
 
 
#154 
 
‘In een volstrekt verzuilde samenleving is dat inderdaad lastig. Maar in die tijd leven we niet meer. Voor 
het vaststellen van de canon zijn besluitvormingsmethoden. Wij stellen ons voor dat het een combinatie 
wordt van de keuze van professionals en liefhebbers. Volslagen leken hebben geen inbreng.’ 
 
Van Wieringen, F., ‘'Nederland is in verwarring' , January 17 2005, NRC Handelsblad. 
 
 
#155 
 
‘Ons pleidooi is breder. Het gaat om meer dan historische kennis, het gaat om nationale identiteit. De 
canon was er altijd al, maar is in Nederland nooit expliciet gemaakt. Denk bijvoorbeeld aan die 
arrenslee waar de winnaars van het EK schaatsen in worden rondgereden. Dat beeld, zei de 
verslaggever, bezorgt veel Nederlanders een feelgood-gevoel. Dat is dus iets dat we delen.’ 
 
Van Wieringen, F., ‘'Nederland is in verwarring' , January 17 2005, NRC Handelsblad. 
 
 
#156 
 
Toch bevalt het gedoe rond de canon mij niet. Het in opdracht van de overheid 'canoniseren' van 
geselecteerde vaderlandse prestaties en verworvenheden, ter versterking van onze nationale identiteit in 
onderwijsprogramma's verplicht gesteld -het ruikt, hoe moet ik het zeggen zonder al te tendentieus te 
worden, het ruikt niet Nederlands. Een dergelijk cultureel staatspaternalisme is ons vreemd en zou dat 
ook maar moeten blijven. 
Het hele concept deugt trouwens niet. Het komt neer op een intellectueel bedenksel ten dienste van 
een politieke doelstelling, met als resultaat een pedagogisch wangedrocht, onhanteerbaar voor de 
docenten en onverteerbaar voor de leerlingen. 
[…] 
Het moet anders. Natuurlijk kan een ruime kennis van de geschiedenis en de cultuur van Nederland 
waardevolle functies vervullen. Voor een democratisch georiënteerde burgerschapskunde ligt een wijd 
panorama van inspirerende thema's open. De Republiek der Verenigde Nederlanden was een wonder 

http://dare.uva.nl/document/41935
http://www.onderwijsraad.nl/upload/documents/publicaties/volledig/website_de_stand_van_educatief_nederland.pdf
http://www.onderwijsraad.nl/upload/documents/publicaties/volledig/website_de_stand_van_educatief_nederland.pdf
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van politiek pragmatisme, de Gouden Eeuw een triomf van ondernemingszin en verdraagzaamheid, de 
verzuiling een zeldzame combinatie van groepsparticularisme en staatkundige samenwerking, de Duitse 
bezetting een meedogenloze les in Zivilcourage. 
 
Dit alles en nog veel meer biedt overvloedige stof voor spannende verhalen en levendige discussies. 
Maar dan moeten die niet worden aangeboden als de trotse bewijsstukken van onze unieke vaderlandse 
'identiteit' maar als meer of minder geslaagde antwoorden op fundamentele problemen die iedereen na 
enig nadenken kan navoelen en begrijpen. Ze verbinden niet alleen het verleden met het heden en de 
toekomst, maar ook de leefwereld van de 'gevestigden' met die van de 'buitenstaanders' omdat ze 
herkenbaar zijn voor iedereen die in een moderne samenleving zijn weg zoekt. 
 
Van Doorn, J. A. A., ‘Een canon schiet ver naast het doel’, January 22 2005, Trouw. 
 
 
#157 
 
Inmiddels is de politieke wind volledig gedraaid. Onze cultuur wordt nu gezien als leidend. Wie van 
elders komt, moet zich aanpassen. Het onderwijs moet deze nieuwe waarden gaan inprenten via een 
officiële, nieuwe canon, vastgesteld door aangewezen deskundigen. 
[…] 
Het doel van de canon is volgens de onderwijsraad invulling van modern burgerschap en het bepalen 
van de culturele identiteit. Dat is benauwend. Leerstof moet niet in dienst staan van de culturele 
identiteit. Leraren moeten hun leerlingen niet kneden tot moderne burgers. Het is juist andersom. 
Leerlingen moeten een zekere kennis en culturele bagage meekrijgen, zodat ze hun omgeving kunnen 
begrijpen. Ze moeten leren werken met hun capaciteiten. Met een goede ondergrond kunnen ze zelf 
bepalen wat goed burgerschap is en wat de culturele identiteit inhoudt. Dat hoeft de overheid niet voor 
hen te doen. 
 
Huygen, A., ‘Beemster canon’ January 25 2005, Trouw. 
 
 
#158 
 
Jammer is dat Van Wieringen niet weet te vertellen wat die cultuurhistorische identiteit precies inhoudt. 
Bestaat zoiets als een echt Hollands ras? Of is de Nederlandse identiteit terug te voeren op religieuze 
verbondenheid? Ook taal en klederdracht bieden anno 2005 geen houvast meer om de vermeende 
Nederlandse identiteit aan op te hangen. Kortom, het vaststellen van een vastomlijnde Nederlandse 
identiteit is ondoenlijk en vanuit de historie bezien ook onwenselijk.  
Wellicht komt de historische geografie nog het dichtst in de buurt. De mens wordt namelijk 
geconditioneerd door de eigen leefomgeving. 
[…] 
Feit is wel dat de Europese samenleving steeds meer in de Nederlandse samenleving doorsijpelt. Het 
pleidooi van Van Wieringen voor een vastomlijnde canon in het onderwijs heeft dan ook weinig 
toegevoegde waarde. Het blijft immers een willekeurige selectie uit de vaderlandse cultuur en 
geschiedenis.  
Hedendaagse scholieren hebben meer baat bij een canon die hen voorbereidt op het mondiale 
burgerschap. Want alle conservering van de Onderwijsraad ten spijt zal de cultuurhistorische identiteit 
van Nederland in de 21ste eeuw juist zeer dynamisch en voortdurend aan veranderingen onderhevig 
zijn. 
 
De Coninck, W., ‘Maak canon voor mondiaal burgerschap’, January 25 2005, NRC Handelsblad. 
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#159 
 
De complexiteit van het begrip 'identiteit' maakt het voorstel van de Onderwijsraad tot een intrigerende 
maar riskante onderneming. In feite stelt de raad voor een nog te formuleren 'nationale' identiteit te 
institutionaliseren. 
 
Bennis, H., Margry, P. J., & H. Roodenburg, ‘Leve de canon maar niet te absoluut’, January 26 2005, 
NRC Handelsblad. 
 
 
#160 
 
Om een dergelijke variabele identiteit te vangen in een onderwijsprogramma, moeten we het eerst eens 
worden over een algemene, dynamische interpretatie van het begrip 'nationale identiteit'. Identiteit is 
ons inziens een overkoepelende term. Vervolgens is het mogelijk om een aantal culturele categorieën te 
benoemen die bepalend zijn voor de concrete vormgeving van die identiteit. Ten slotte moeten we erop 
toezien dat de invulling van deze categorieën niet de status krijgt van een vaste canon, maar juist van 
een veranderlijke keuze, die telkens kan aansluiten bij een voortdurend wisselende maatschappelijke 
realiteit. 
 
Bennis, H., Margry, P. J., & H. Roodenburg, ‘Leve de canon maar niet te absoluut’, January 26 2005, 
NRC Handelsblad. 
 
 
#161 
 
Maar de narigheid met patriotten is, dat ze altijd maar het halve verhaal willen vertellen. Behalve de 
zaken waar een cultuur als de Nederlandse trots op kan zijn, zijn er de voorvallen en ontwikkelingen 
waarvoor zij zich diep dient te schamen. De grote verdienste van de Europese cultuur, waarmee de 
Nederlandse onlosmakelijk verbonden is, is dat zij niet alleen haar triomfen herdenkt, maar ook haar 
teleurstellingen, haar ontgoochelingen. Daar ontworstelt het historisch bewustzijn zich aan een al te 
simplistisch optimisme -en wordt patriottisme in Europees perspectief iets armzaligs. 
[…] 
Het gaat erom dat burgers een min of meer gemeenschappelijk referentie-kader wordt verschaft, door 
middel van het onderwijs in de geschiedenis. Dat is, mede gezien het grote aantal nieuwe deelnemers 
aan die samenleving, die geen rechtstreekse band met de geschiedenis daarvan hebben en dus al die 
wonderlijke emoties hooguit geforceerd zouden kunnen nabeleven, een veel grotere uitnodiging om er 
met respect en een zekere hartstocht aan deel te nemen. 
[…] 
Dat wordt nog versterkt door de omslag die de samenleving heeft gemaakt van ethnos, een min of 
meer homogeen 'volk' in culturele zin, in demos, een zeer heterogeen gezelschap, dat haar burgerschap 
moet vinden in een democratische samenleving. Het gaat erom bij die samenleving, een rechtsorde, te 
willen horen, met alle rechten en plichten, het gaat er niet om van een volk en zijn mythologische 
zelfbeelden deel te willen uitmaken.  
Zonder mythen gaat dat vermoedelijk niet, maar laat die mythen wel zo ver mogelijk blijven afstaan van 
klinkklare leugens, hoe nobel die ook bedoeld zijn. 
 
Zeeman, M., ‘Neopatriotten moeten niet liegen’, February 5 2005, De Volkskrant. 
 
 
#162 
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Zo is het maar net: juist de voortgaande gesprek over de canon biedt een mogelijkheid tot zelfreflectie 
en laat door de jaren heen ook een veranderlijk zelfbeeld zien. Wat eerst tot de canon werd gerekend 
kan enkele decennia later heel goed zijn achterhaald om vervolgens nog later weer te worden omarmd 
door weer een andere generatie. 
 
Scheffer, P., ‘Ik wil een motie van treurnis indienen: Nederland leidt aan een cultureel tekort’, February 
12 2005, NRC Handelsblad. 
 
 
#163 
 
Er zitten grote risico's aan een dergelijke 'identiteitsvormende' geschiedenis. Ten eerste wordt, zoals al 
vaker opgemerkt, de keuze van het canon sterk politiek geladen. Het canon wordt de 
gemeenschappelijk kern van de Nederlandse identiteit datgene wat niet alleen op scholen onderwezen 
moet worden, maar wat immigranten bij hun inburgering ook moet leren. Een dergelijke kern is per 
definitie beperkend. Alle geschiedenissen moeten binnen de 'samenlevingsgeschiedenis' vallen. Het 
risico van staatsmythologie, van een geschiedbeeld dat misschien politiek geaccepteerd is, maar groepen 
buiten het nieuwe gemeenschappelijke verleden sluit, is al te duidelijk. Evenzeer het risico van een al te 
nationalistische geschiedschrijving, waarin de eigenheid van Nederland te veel benadrukt wordt. 
[…] 
Vanuit aandacht voor het verleden welk verleden dan ook komen vragen naar voren. Over de 
tijdelijkheid van zaken en de vreemdheid van verleden samenlevingen. Juist in deze tijd, waarin een 
onderverdeling in 'wij' en 'de anderen' zo sterk wordt aangewakkerd, zijn dit relevante problemen om 
over na te denken. Geschiedenis zou niet moeten worden ingezet om een identiteit te bepalen of 
patriottisme aan te moedigen. Geschiedenis zou juist de relativiteit van deze begrippen kunnen 
verhelderen. 
 
Hekster, O., ‘Een problematisch begrip’, February 25 2005, NRC Handelsblad. 
 
 
#164 
 
De maatschappelijke ontwikkelingen van de laatste jaren zijn aanleiding om opnieuw na te denken over 
de identiteit van Nederland en de wijze waarop deze tot uitdrukking komt in het onderwijs. Het begin 
van de 21ste eeuw lijkt een stroomversnelling in het proces van ontwikkeling van deze identiteit teweeg 
te brengen. Er lijkt in brede kringen behoefte te zijn aan een nieuw ‘verhaal Nederland'.  
 
Van der Hoeven, M., Instellingsbesluit Commissie Ontwikkeling Nederlandse Canon  
BOA/2005/37330, September 1 2005. p. 4. Available at: http://parlis.nl/pdf/bijlagen/BLG5929.pdf 
(accessed 07-02-2014) 
 
 
#165 
 
Ik beoog met de ontwikkeling van een canon gedeelde culturele, historische en maatschappelijke  
kennis over Nederland in een internationale, vooral Europese context te bewerkstelligen. 'Waardevolle 
onderdelen van de Nederlandse geschiedenis' kunnen zowel betrekking hebben op positieve als op 
negatieve aspecten daarin, aangezien beide hebben bijgedragen aan de vorming van de Nederlandse 
cultuur. Ook vind ik het van belang dat er aandacht wordt besteed aan de wijze waarop de Nederlandse 
cultuur is en wordt beïnvloed door niet-Nederlandse culturen en omgekeerd. 
[…] 
Het rapport van de Commissie Historische en Maatschappelijke Vorming uit 2001, vormt een 
uitstekend inhoudelijk uitgangspunt voor de (verdere) ontwikkeling van een canon. 

http://parlis.nl/pdf/bijlagen/BLG5929.pdf
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Van der Hoeven, M., Instellingsbesluit Commissie Ontwikkeling Nederlandse Canon  
BOA/2005/37330, September 1 2005. p. 4. Available at: http://parlis.nl/pdf/bijlagen/BLG5929.pdf 
(accessed 07-02-2014) 
 
 
#166 
 
Er is een duidelijk verschil tussen het stimuleren van burgerschap en het aanwakkeren van 
nationalisme, een verschil tussen Balkenende en Milosevic. 
 
Ook kan het geen kwaad te spreken over een canon van de Vaderlandse geschiedenis. Het getuigt 
slechts van intellectuele luiheid een dergelijke discussie uit de weg te gaan. Maar ook hier is het onze 
eigen verantwoordelijkheid ervoor te kiezen deze geschiedenis te verbinden met de geschiedenis van 
Europa en de rest van de wereld. De Nederlandse geschiedenis is nu eenmaal een onderdeel van de 
wereldgeschiedenis, waarin mensen, goederen, ideeën en diensten altijd internationaal zijn uitgewisseld.  
 
Indien, met andere woorden, de Nederlandse geschiedenis in het kader van een canon wordt 
verbonden met de geschiedenis van de rest van de wereld, is er geen gevaar dat Vaderlandse 
geschiedenis het ontstaan van een nieuw soort nationalisme zal bevorderen. 
 
Van den Doel, W., ‘Plaatsen van herinnering, of waarom de canon op straat ligt’, October 28 2005, De 
Volkskrant. 
 
 
#167 
 
Een dergelijke continuïteit wordt doorgaans gevonden in een canon: een geheel aan kennis en 
inzichten, aan ordening en interpretatie van het verleden. Daaraan dienen we meteen toe te voegen dat 
een dergelijk geheel niet onveranderlijk is. Integendeel, een canon mag en kan niet worden 
gecanoniseerd. Essentieel is juist dat deze voortdurend onderwerp is van reflectie. Wie en wat 
verdienen een plek in de canon en waarom? Michaël Zeeman zei hierover eens: ,,De canon leert geen 
vaststaande grootheden, de canon onderwijst lezen, kijken en luisteren, dat is kritisch oordelen.’’ De 
canon nodigt uit tot kritiek, tot aanvulling en in ieder geval tot gebruik. 
 
Bank, J. Th. M. & P. de Rooy, ‘Wat iedereen moét weten van de vaderlandse geschiedenis’, October 30 
2004, NRC Handelsblad. p. 3-4. Available at: http://vorige.nrc.nl/redactie/canon/canon.pdf (accessed 
on 07-02-2014) 
 
 
#168 
 
Deze ‘canon van het Nederlands verleden’ verscheen op zaterdag 30 oktober 2004 in NRC 
Handelsblad. ,,De canon nodigt uit tot kritiek, tot aanvulling en in ieder geval tot gebruik’’, schrijven de 
auteurs in hun inleiding. Reacties zijn daarom welkom via canon@nrc.nl.  
Ter geruststelling: NRC Handelsblad zal de lezers van deze canon niet overhoren, noch zullen we 
daaraan quizvragen verbinden. Niettemin: van harte aanbevolen! 
 
Bank, J. Th. M. & P. de Rooy, ‘Wat iedereen moét weten van de vaderlandse geschiedenis’, October 30 
2004, NRC Handelsblad. p. 2. Available at: http://vorige.nrc.nl/redactie/canon/canon.pdf (accessed on 
07-02-2014) 
 
 

http://parlis.nl/pdf/bijlagen/BLG5929.pdf
http://vorige.nrc.nl/redactie/canon/canon.pdf
http://vorige.nrc.nl/redactie/canon/canon.pdf
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#169 
 
De door de historici Bank en de Rooy geproduceerde canon van het Nederlands verleden toont 
Holland op zijn smalst. Het zou niet goed zijn om dit als basis voor de historische vorming op onze 
scholen te nemen, omdat het de leerlingen niet voldoende laat zien dat mondialisering niet alleen van 
vandaag is, maar een lange geschiedenis heeft. Nederland is in de vroegmoderne periode door handel 
met de Oost en de West verbonden geraakt en deze binding kan niet met een paar regels over de 
beginperiode en een paar regels over de dekolonisatie afgedaan worden. 
 
Van der Veer, P., ‘Dit is Holland op zijn smalst’, November 13 2004, NRC Handelsblad. 
 
 
#170 
 
Een canon van niveau dwingt iets af: namelijk dat je je tot hem moet verhouden. Het siert de auteurs 
dat ze welwillend bereid zijn om in debat te gaan over wie en wat er in hun canon gerepresenteerd dient 
te worden. Maar ze geven nergens de begrenzingen van dit debat aan. Ze zeggen er niet bij dat een 
canon geen polderproduct is. Hun uitnodiging wekt de indruk dat het debat iedereen tevreden kan 
stellen. En dat is slechts schijn. 
 
Cels, S., ‘Het mankeert Bank en De Rooy aan lef’, November 13 2004, NRC Handelsblad. 
 
 
#171 
 
Was overmoed de drijfveer? Nee, zeker niet. Bank en De Rooy wilden reacties uitlokken. Een stevig 
debat onder historici is dringend gewenst. 
[…] 
Kortom, deze eerste canon van het Nederlands verleden verdient een aangevulde tweede versie. Een 
mooi moment voor publicatie, waar en hoe dan ook, tekent zich af: de komende Boekenweek, in maart 
2005, staat in het teken van de Nederlandse geschiedenis. 
 
Van Es, G., ‘Goed idee, zo’n canon. Maar…’, November 13 2004, NRC Handelsblad. 
 
 
#172 
 
Dit boekje behandelt de Nederlandse geschiedenis in kort bestek. Eerder, op 30 oktober 2004, 
verscheen dit overzicht – iets korter – in NRC Handelsblad. De kop luidde: ‘Wat iedereen móet weten 
van de vaderlandse geschiedenis.’ Met daaronder: ‘Een canon van het Nederlands verleden.’ Deze 
‘canon’ wil een basis leggen van kennis over de Nederlandse geschiedenis. Belangstelling wekken, 
discussie losmaken – dat is wat dit korte historische overzicht mede beoogt. 
 
Bank, J. Th. M., Van Es, G. & P. De Rooy (2005). Kortweg Nederland: wat iedereen wil weten over onze 
geschiedenis. Inmerc. p. 5. 
 
 
#173 
 
Dat er weinig belangstelling zou zijn voor serieuze geschiedenis is een merkwaardig vooroordeel in 
‘Hilversum’, dat ook heerst in ‘Den Haag’ . Alleen al de opmerkelijk hoge oplagen van een auteur als 
Geert Mak zouden op het tegendeel kunnen wijzen. 
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Weinig behulpzaam zijn pleidooien van al diegenen die, bezield van de meest nobele gedachten, 
beweren dat er geen historisch besef meer bestaat. Daarbij blijken zij meestal te bedoelen dat niemand 
meer een proefwerk kan maken dat sommigen van ons nog wel kennen van de middelbare school 
(althans: van vóór de Mammoetwet): ‘wie deed wat, wan- neer en waarom?’ Met hoon duikt telkens 
weer het beruchte proefwerk van het Historisch Nieuwsblad op, waarin Kamerleden op dit soort 
vragen een dikke onvoldoende scoorden. Een herhaling onlangs onder ‘gewone mensen’ leverde een 
nog droeviger beeld op. 
 
Bank, J. Th. M. & P. de Rooy, ‘Wat iedereen moét weten van de vaderlandse geschiedenis’, October 30 
2004, NRC Handelsblad. p. 3. Available at: http://vorige.nrc.nl/redactie/canon/canon.pdf (accessed on 
07-02-2014) 
 
 
#174 
 
Dankzij reacties van NRC-lezers hebben de auteurs een volgende versie van deze canon kunnen 
schrijven. 
 
Bank, J. Th. M., Van Es, G. & P. De Rooy (2005). Kortweg Nederland: wat iedereen wil weten over onze 
geschiedenis. Inmerc. p. 5. 
 
 
#175 
 
Wie het weet, mag het zeggen. En zij die het niet (precies meer) weten, lezen Kortweg Nederland. 
 
Bank, J. Th. M., Van Es, G. & P. De Rooy (2005). Kortweg Nederland: wat iedereen wil weten over onze 
geschiedenis. Inmerc. 
 
 
#176 
 
Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat mensen met meer historisch besef minder vatbaar zijn voor geloof 
in overspannen utopieën en complotten. Als samenleving kun je beter niet teveel mensen hebben die 
daar in geloven. 
 
De Rooy, P., ‘Verwarring over nut van geschiedenis’, March 10 2005, NRC Handelsblad. 
 
 
#177 
 
Integendeel, het was heel vervelend dat hun voorstel zo snel op het onze volgde. Het heeft de zaak 
aanzienlijk gecompliceerd. Het heeft gezorgd voor een heilloze verwarring omdat hun pleidooi een heel 
andere lading heeft. De Onderwijsraad suggereert dat we dankzij zo'n canon van Nederland gaan 
houden. Voorzitter Van Wieringen wil het patriottisme stimuleren, zegt hij. Dat is een terugkeer naar 
onderwijswetgeving uit 1857. Ze willen een brede maatschappelijke discussie over wat er in de canon 
moet worden opgenomen. We weten van vorige discussies dat zoiets nergens toe leidt, alleen tot 
polarisatie van de standpunten. 
[…] 
Ik zie niets in zo'n brede culturele canon. Nog afgezien van praktische bezwaren -de afbakening is 
onmogelijk heb ik morele bezwaren. Kennis en inzicht komen dan in het verlengde te liggen van 
normen en waarden. Dat leidt alleen tot tevredenheid over onszelf en ontevredenheid over de ander. 
Dat is staatspedagogiek. 

http://vorige.nrc.nl/redactie/canon/canon.pdf
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De Rooy, P., ‘Verwarring over nut van geschiedenis’, March 10 2005, NRC Handelsblad. 
 
 
#178 
 
Kennis van het verleden kan inzicht bieden in hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen. Dat 
betekent dat deze kennismaking zoals die in het onderwijs plaatsvindt, het best gediend is met een 
brede blik. Zoals het Nederlandse verleden ingebed is geweest in internationale ontwikkelingen, zo 
dient ook het beeld van die geschiedenis nadrukkelijk te worden voorzien van een internationale 
context. Dergelijk onderwijs biedt een evenwichtiger beeld van de geschiedenis, een beeld dat kan 
leiden tot gevoelens van trots én schaamte, en tot empathie met mensen in uiteenlopende tijden en 
situaties. Een dergelijk meervoudig perspectief op het verleden vereist aanknopingspunten in de 
geschiedenis die vaak ontbreken in een nationale canon. Dat bleek ook uit de canon die de historici Jan 
Bank en Piet de Rooy afgelopen najaar publiceerden. Hun hoogtepunten gaan vooral over politieke 
geschiedenis, Holland en welgestelde witte mannen. Migranten, vrouwen, Limburgers, slaven figureren 
hooguit als schimmen op het smalle toneel van een Hollands drama. 
 
Ribbens, K. & M. Grever, ‘Canon vraagt om evenwicht’, March 1 2005, De Volkskrant. 
 
 
#179 
 
Als tweespan met veronderstelde Nederlandse identiteit lijkt de canon inderdaad een slechte keus. 
Hoewel het in de rede ligt dat men in de canon soms verschijnselen zal waarnemen die – niet in de 
laatste plaats in de ogen van buitenlanders – als ‘typisch Nederlands’ kunnen aandoen (bijvoorbeeld: 
onze hoge graad van corporatisme, huiselijker gezegd: het poldermodel), gaat het niet aan om canon en 
identiteit te doen versmelten. Het is al complex genoeg de canon in het vizier te krijgen zonder deze te 
hypothekeren met het even zware als dunne begrip nationale identiteit. Verreweg het beste lijkt het de 
twee concepten te ontkoppelen. De canon kan wellicht het collectief geheugen van een land 
weerspiegelen, maar nooit de identiteit ervan. 
Er lijkt trouwens alle aanleiding om het hele concept ‘nationale identiteit’ op de helling te zetten. Zo het 
al ooit valide is geweest, dan nu minder dan ooit: in de internationale, multiculturele wereld van 
vandaag is het een bedrieglijk, ja gevaarlijk begrip. 
 
Commission Van Oostrom (2006a). entoen.nu, de canon van Nederland; Rapport van de commissie ontwikkeling 
Nederlandse canon. Deel A. Ministerie van OCW. p. 23. Available at: 
http://www.entoen.nu/doc/Canonrapport_A.pdf (accessed 07-02-2014) 
 
 
#180 
 
In dat jaar heeft de commissie heel veel belangstelling ervaren voor haar werkzaamheden. 
Klaarblijkelijk is velen er veel aan gelegen hoe Nederland omgaat met zijn cultuur en zijn geschiedenis. 
Bij de verschijning van dit rapport willen wij dit uitdrukkelijk als verheugend feit zien, ook omdat het 
canonproces, naar onze indruk, wel eens te eenzijdig is geassocieerd met klachten.  
De canon van Nederland is geen klaagmuur en ook geen corvee. Hij is een positieve factor, niet tegen 
de moderniteit gericht, maar juist een waardevolle kracht daarachter. Mede daarom onze keuze voor het 
frontispice. In het uurwerk van de cultuurgeschiedenis representeert de canon in zekere zin het grote 
rad, dat op het oog minder dynamisch draait dan het kwieke wieltje achter de kleine wijzer, maar 
intussen wel het grondtempo aangeeft. Door zijn permanente werking helpt het al het momentane te 
bewegen. 

http://www.entoen.nu/doc/Canonrapport_A.pdf
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Misschien mogen we het, in verkiezingstijd, ook als volgt zeggen. De canon is wat kabinetten en 
commissies ruimschoots overleeft.  
 
Commission Van Oostrom (2006a). entoen.nu, de canon van Nederland; Rapport van de commissie ontwikkeling 
Nederlandse canon. Deel A. Ministerie van OCW. p. 11. Available at: 
http://www.entoen.nu/doc/Canonrapport_A.pdf (accessed 07-02-2014) 
 
 
#181 
 
In deze vorm zouden wij het heden ten dage niet meer presenteren, maar feit blijft dat het onderwijs 
nog steeds een cruciale taak heeft in de overdracht van de canon – niet in de laatste plaats aan kinderen 
die deze niet van huis uit mee krijgen. 
 
Dat de school de canon bijbrengt, impliceert allesbehalve staatspedagogiek of culturele dwingelandij, 
net zomin als het leren van de Nederlandse topografie of kennis der natuur dat is. Het is niet meer of 
minder dan de historisch-culturele vertaling van de opdracht waarin onderwijs en leerplicht wortelen: 
als de enige legale vorm van indoctrinatie die een beschaafd land kent. 
 
Commission Van Oostrom (2006a). entoen.nu, de canon van Nederland; Rapport van de commissie ontwikkeling 
Nederlandse canon. Deel A. Ministerie van OCW. p. 27. Available at: 
http://www.entoen.nu/doc/Canonrapport_A.pdf (accessed 07-02-2014) 
 
 
#182 
 
Het is van belang dat er voorzichtig wordt omgesprongen met termen als ‘Nederland’, ‘Nederlandse 
cultuur’ en ‘Nederlandse geschiedenis’. Immers, tot in de negentiende eeuw is het begrip ‘Nederland’ 
een anachronisme, en ook het adjectief ‘Nederlands’ blijft voor die vroege geschiedenis problematisch. 
Wanneer er in deze tekst sprake is van de geschiedenis van de Nederlandse taal en cultuur, het 
Nederlandse grondgebied en de Nederlandse staat, bedoelen wij in feite ‘op deze regio betrekking 
hebbend’, zonder te suggereren dat die regio al die tijd een culturele, staatkundige, taalkundige of 
culturele eenheid vormde. We behandelen deze zaken als historische verschijnselen 
[…] 
De hoofdlijnen bieden een plaatsbepaling in ruimte en tijd: ze laten in grote lijnen zien wat de 
voorgaande generaties die dit gebied bewoonden zoal hebben meegemaakt. 
 
Commission Van Oostrom (2006b). entoen.nu, de canon van Nederland; Rapport van de commissie ontwikkeling 
Nederlandse canon. Deel B. Ministerie van OCW. p. 110. Available at: 
http://www.entoen.nu/doc/Canonrapport_B.pdf (accessed 07-02-2014) 
 
 
#183 
 
Minder afwijzend, maar wel genuanceerd staat onze commissie tegenover de associatie van canon en 
inburgering. Natuurlijk kan men op goede gronden bepleiten dat, ná kennis van de Nederlandse taal, de 
kennis van de bijbehorende geschiedenis en cultuur een wezenlijke bijdrage kan leveren aan de 
accommodatie van nieuwkomers in dit land. Toch schuilt ook hierin voor de commissie niet het 
hoofdmotief een canon op te stellen. Of althans: de broze canonkennis is een probleem van alle 
Nederlanders, zeker niet speciaal van allochtonen. Natuurlijk zullen nieuwkomers zich anders 
verhouden tot bepaalde elementen van het Nederlandse verleden, hetgeen van docenten soms speciale 
sensitiviteit vereist. Maar het verschil lijkt ons toch eerder gradueel dan principieel. Waar het om gaat, is 
dat dit de canon is van het land dat wij gezamenlijk bewonen. In die zin kan de canon zeker bijdragen 

http://www.entoen.nu/doc/Canonrapport_A.pdf
http://www.entoen.nu/doc/Canonrapport_A.pdf
http://www.entoen.nu/doc/Canonrapport_B.pdf
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tot burgerschap. Kennis en begrip van hoe dit land zich heeft ontwikkeld, wat het aan waardevols heeft 
voortgebracht, en waar het in de wereld tot nu toe wel en niet voor heeft gestaan is een zinvol en 
verrijkend leerdoel, en verschaft de samenleving een referentiekader dat rendeert bij onderling verkeer 
en bij het als Nederlander opereren in de wereld. De canon dus van Boulahrouz en Beatrix. 
 
Commission Van Oostrom (2006a). entoen.nu, de canon van Nederland; Rapport van de commissie ontwikkeling 
Nederlandse canon. Deel A. Ministerie van OCW. p. 24. Available at: 
http://www.entoen.nu/doc/Canonrapport_A.pdf (accessed 07-02-2014) 
 
 
#184 
 
Het moeilijkste van een canon is dan ook niet de selectie van namen en feiten die dienen te worden 
opgenomen. Die zal namelijk altijd betwistbaar zijn, maar daarover valt in het algemeen toch wel een 
redelijke mate van overeenstemming te bereiken. De echte moeilijkheid is om een manier te vinden om 
de voorvallen – in hun veelheid en veelvormigheid – van zin en samenhang te voorzien, oorzaken en 
verbanden te schetsen en dat alles op zo'n manier dat 'the flow of time' betekenis krijgt. 
 
En ten slotte: het is afwachten waar de canoncommissie mee komt, maar het is wellicht verstandig dat 
we ons tevoren realiseren dat de betekenis van een canon nooit meer kan zijn dan een beargumenteerd 
voorstel om een deel van het verleden van een deel van de wereld voortaan als volgt op hoofdlijnen te 
zien. Een voorstel, niet minder maar ook niet meer. Het ergste dat de commissie kan overkomen is dat 
het resultaat van de werkzaamheden beschouwd zal worden als het Laatste Oordeel. 
 
Dat wijst op een derde element in het begrip 'geschiedenis': natuurlijk gaat het daarin over feiten, zoals 
het vervolgens zal gaan over het verband daartussen, maar ten slotte zal het onvermijdelijk zijn dat de 
meningen daarover uiteen zullen lopen - en dus ook niet vanzelfsprekend tot meer 'verbondenheid' 
leiden. Het is al uitentreuren geciteerd, maar daarmee wordt het woord van Geyl niet minder waar: 
geschiedenis is een discussie zonder eind. 
 
De Rooy, P., ‘De canon als bindmiddel’, September 1 2006, De Volkskrant. 
 
 
#185 
 
Omdat de geschiedenis als wetenschappelijke discipline, vol verheven zelfkritiek met dat lamme cliché 
'een discussie zonder eind' heet, omdat er zoveel mitsen en maren zijn te bedenken bij de wijze waarop 
het verhaal van het verleden verantwoord verteld kan worden, houdt De Rooy zijn hart vast bij het 
vooruitzicht dat op 16 oktober aanstaande de canoncommissie de 'canon van Nederland' gaat 
presenteren. 
[…] 
De explicitering van wat de minimaal wenselijke kennis is van de Nederlandse cultuur en geschiedenis 
door middel van een canon gaat dat probleem niet in één keer oplossen. Maar het ontgaat mij waarom 
het formuleren van die wenselijkheid en de inhoud van die kennis rampzaliger zou zijn dan hooghartige 
uitsluiting. Laat die canon dus maar komen, dan gaan we het over de inhoud ervan hebben. Maar niet 
over het principe. 
 
Zeeman, M., ‘Een beetje meer burgermoed, professor!’, September 8 2006, De Volkskrant. 
 
 
#186 
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Is Piet de Rooy dan in twee jaar tijd van mening veranderd? Dat zou kunnen, maar is niet erg 
waarschijnlijk. Het gedachtegoed dat hij in zijn recente artikel verwoordt, is absoluut niet nieuw in de 
historische wereld en was zeker aan hem bekend. Eerder lijkt het erop dat het canonvoorstel van 2004 
een uit de hand gelopen grap is. 
 
Crijns, H., ‘Media namen provocatie serieus’, September 12 2006, De Volkskrant. 
 
 
#187 
 
Het gaat om goed geschiedenisonderwijs en om het collectieve geheugen. Andere doeleinden, zoals het 
omschrijven van de Nederlandse identiteit, gooit zij terecht overboord; dan zou de canon onder te 
hoge politieke of maatschappelijke eisen bezwijken. Nationale identiteit is inderdaad een vaag begrip, 
maar dat doet niet af aan het feit dat een tijdlijn met verhalen en personen helpt bij de inburgering van 
mensen die hun nieuwe land willen leren kennen.  
Historici en leraren zullen van mening verschillen over de gekozen historische figuren, tijdperken en 
gebeurtenissen. De selectie zal ook met de visie op het verleden veranderen. Het gaat om het 
oversteken van de rivier, minder om de stenen waarop wordt gestapt. 
 
Editorial board of the NRC Handelsblad, ‘Helder voorstel canon’, October 16 2006, NRC Handelsblad. 
 
 
#188 
 
Maar één ding valt echt op. Waarom worstelt de commissie toch zo met het begrip 'nationale identiteit' 
De 'veronderstelde Nederlandse identiteit' is niet geschikt om 'als tweespan' met de canon gezien te 
worden. Het liefst zou de commissie de twee concepten 'ontkoppelen', want nationale identiteit is "in 
de internationale, multiculturele wereld van vandaag" een "bedrieglijk, ja gevaarlijk begrip". Het lijkt 
alsof de commissie al bij voorbaat alle mogelijke verwijten van 'hollandocentrisme' heeft willen pareren. 
De canon mocht immers geen 'vehikel voor nationale trots' worden. Ach ja, nationale trots. Das war 
einmal. Nationale trots, zo weten we allemaal, dat betekent op z'n minst de NSB, of bijvoorbeeld het 
Amerika van George W. Bush. Geef ons dan maar nationale schaamte.  
Toch vreemd dan dat de commissie 'minder afwijzend', hoewel 'genuanceerd', staat "tegenover de 
associatie van canon en inburgering". Wat zou eigenlijk het verband zijn tussen inburgering en 
'nationale identiteit' Volgens Frits van Oostrom, gisteren in deze krant, bestaat er niet zoiets "als dé 
nationale identiteit van een land. Het is ondoenlijk om iedereen in hetzelfde sjabloon te passen."  
Ja, daarom heet het ook nationale identiteit, niet persoonlijke identiteit of groepsidentiteit. Maar 
waarom zouden we doen alsof het er niet is Misschien kunnen we een nationale identiteit omschrijven 
als de som van wat iedereen deelt aan geografie, taal, cultuur, geschiedenis enzovoort. Het is een soort 
erfenis waar je mee bent opgezadeld, of je die bouwval nu wilde hebben of niet. 
 
Vloet, C., ‘Canon geeft civil society een gezicht’, October 17 2006, NRC Handelsblad. 
 
 
#189 
 
Een door de overheid voorgeschreven historische canon uniformeert kennis en verschaft duidelijkheid 
voor alle Nederlanders, inclusief nieuwkomers. Dat wel. Maar deze aanpak brengt enkele risico’s met 
zich mee. Deze canon zal voor de sociale cohesie contraproductief uitpakken, omdat de pluraliteit aan 
perspectieven op het verleden van verschillende groepen uit de samenleving wordt ingeperkt. Het is 
immers onvermijdelijk dat groepen worden uitgesloten. Het resultaat is een ééndimensionale blik op 
historische feiten die vanwege hun statische positie de band met een onderzoekbare historische realiteit 
dreigen te verliezen. De geschiedenis neemt dan de gestalte aan van een relikwie in plaats van 
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uitdrukking te zijn van een dynamisch en meerstemmig verleden. Ten slotte, het geschiedenisonderwijs 
en meer algemeen de historische cultuur worden er kwetsbaarder door, want afhankelijk gemaakt van 
de grillen van de politieke actualiteit. De doos van Pandora is dan geopend. 
 
Grever, M. (2006). Nationale identiteit en historisch besef. De risico's van een canon in de 
postmoderne samenleving. In: M. Grever, E. Jonker, K. Ribbens & S. Stuurman (eds.). Controverses rond 
de canon. Van Gorcum. p. 53. 
 
 
#190 
 
We doen er daarom verstandig aan om het document van de commissie Van Oostrom te beschouwen 
als een nuttig advies aan leerkrachten en didactici. Ten aanzien van extreme interpretaties van het 
verleden geldt dat historici ‘mans’ genoeg zijn om via het open debat met argumenten de strijd aan te 
gaan. Alleen zo kunnen we komen tot wat Wilschut een zinvol, leerbaar en haalbaar referentiekader van 
historische oriëntatiekennis noemt. Een kader dat voortbouwt op tradities, resterende 
gemeenschappelijke interpretatiekaders en veranderingen in de Nederlandse samenleving. Dan kunnen 
we wellicht bereiken wat hierboven is gesteld naar aanleiding van de bijdrage van Lorenz: empathie en 
wederzijds begrip door geschiedenis te presenteren als een debat tussen verschillende en soms 
conflicterende voorstellingen. 
 
Grever, M. (2006). Nationale identiteit en historisch besef. De risico's van een canon in de 
postmoderne samenleving. In: M. Grever, E. Jonker, K. Ribbens & S. Stuurman (eds.). Controverses rond 
de canon. Van Gorcum. p. 53. 
 
 
#191 
 
Toch waren er ook die vonden dat de commissie zich te veel distantieerde van de gedachte dat een 
canon positief zou kunnen werken voor een nationaal gevoel. De commissie wil daarom haar positie op 
dit punt nog wat verhelderen en nuanceren. Zoals gezegd, zijn wij bewust terughoudend geweest 
teneinde in een ontvlambaar klimaat geen voeding te geven aan sentimenten die averechts zouden 
kunnen werken, en waarbij de trots van de een gemakkelijk de declassering of zelfs uitsluiting van de 
ander zou kunnen bevorderen. Hetgeen natuurlijk niet wegneemt dat zich in de vensters van de canon 
van Nederland wel iets van collectieve identiteit, of op zijn minst de beleving daarvan, weerspiegelt. 
Ook zonder iconen als Hansje Brinker, tulpen, klompen, voet- en korfbal bevat de canon Nederlandse 
plechtankers zoals Rembrandt, het Oranjehuis, de watersnood en Annie M.G. Schmidt. Er lijkt ons 
niets tegen een canon die een beschaafde vorm van Nederlanderschap en zelfs zelfbewustzijn schraagt 
– mits dat gevoel gelijke tred houdt met een doorleefd besef van de betrekkelijkheid ervan, plus kennis 
van de zwarte bladzijden in het geschiedverhaal van Nederland. Hoogte- en dieptepunten vormen 
tezamen bakens in de cultuurgeschiedenis van het land dat wij gezamenlijk bewonen; gedeelde kennis 
daarvan is stellig een bijdrage tot verantwoord burgerschap. 
 
Commission Van Oostrom (2007). entoen.nu, de canon van Nederland; Rapport van de commissie ontwikkeling 
Nederlandse canon. Deel C. Ministerie van OCW. p. 28-29. Available at: 
http://www.entoen.nu/doc/Rapport_deel_c.pdf (accessed 07-02-2014) 
 
 
#192 
 
In dit verband is onze commissie aangenaam getroffen door de reacties van ‘nieuwe Nederlanders’ die 
prijs bleken te stellen op ons ontwerp. De canon blijkt wel degelijk bindend te kunnen werken, en 
achteraf bezien had de commissie hierop wel iets meer nadruk mogen leggen, zeker nu we aan de 

http://www.entoen.nu/doc/Rapport_deel_c.pdf
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weerklank hebben gemerkt hoezeer de canon een gemeenschappelijk referentiekader biedt waarmee 
men zich gemakkelijk verstaat en waarover men graag in gesprek gaat. Die landelijke binding is voor 
ons nog steeds niet het hoofddoel van de canon, maar wel een zeer aantrekkelijke ‘bijwerking’ ervan. 
De canon stimuleert op positieve wijze hetgeen sommigen, ietwat plechtig, lotsverbondenheid noemen 
en anderen, wat huiselijker: de boel bij elkaar houden. 
 
Commission Van Oostrom (2007). entoen.nu, de canon van Nederland; Rapport van de commissie ontwikkeling 
Nederlandse canon. Deel C. Ministerie van OCW. p. 29; 31. Available at: 
http://www.entoen.nu/doc/Rapport_deel_c.pdf (accessed 07-02-2014) 
 
 
#193 
 
De resultaten van die internationale vergelijking zullen velen die menen dat Nederland een zeer 
eigenaardig land is ongetwijfeld teleurstellen. Na lezing mag ten slotte iedereen zelf  bepalen wat typisch 
Nederlands is en wat niet. 
 
Rossem, M. van (2004). Typisch Nederland. Veen Magazines / Het Spectrum. p. 4. 
 
 
#194 
 
Voor geschiedschrijvers van professie zijn het mooie dagen. Van links toto rechts - bien étonné de se 
trouwer ensemble - woedt in Nederland immers een brandend verlangen naar de vaderlandse 
geschiedenis. Dat is mooi. Het is zelfs te mooi om waar te zijn. De vaderlandse geschiedenis bestaat 
namelijk niet. Er bestaan, zoals uit dit boek kan blijken, vele vaderlandse geschiedenissen en geen 
daarvan is de ware. De is ongetwijfeld een teleurstelling voor alle intellectuelen, half- en 
namaakintellectuelen, geleerden, pseudo-geleerden, journalisten, columnisten, politici, volksmenners, 
partij-ideologen, wijsgerige tinnegieters en voorts vele anderen die zich tot het denkende deel der natie 
rekenen en die zich hadden verheugd eindelijk eens op te horen van de werkelijke vaderlandse 
geschiedenis. Wat zij eigenlijk wilden horen was hún versie van de vaderlandse geschiedenis die ze in de 
regel stilzwijgend vereenzelvigden met de echte. 
 
Klein, P. W. (2004). 1000 jaar vaderlandse geschiedenis. Uitgeverij Balans. p. 7. 
 
 
#195 
 
Ook in dit boek treedt Clio, de muze der geschiedenis, op als Leidsvrouwe. Maar zij neemt de lezer niet 
aan de hand om in het verleden pasklare oplossingen te vinden voor de huidige problematiek. Dan zou 
zij een dwaallicht zijn. Wij zullen zien wat de werkelijke betekenis is van de grote maatschappelijke 
onvrede en van de voortwoekerende fortuynistische revolte. En ook hoe wij moeten reageren op 
terreurdaden zoals die van Mohammed B., Van Gogh’s moordenaar, en zijn kompanen. Wij zullen 
volgen hoe de Nederlandse identiteit in een proces van eeuwen vorm kreeg. Ook ontmoeten wij 
alternatieven voor het Europese model van de natiestaat. Ten slotte zullen wij op grond van dit alles de 
processen blootleggen die de oorzaak zijn van de grote maatschappelijke veranderingen in Nederland. 
Op grond daarvan kunnen we dan de contouren schetsen van een nieuwe, eenentwintigste-eeuwse 
normaliteit. Want het is aan de huize Nederlanders om voort te bouwen op de historie, niet om naar 
het verleden terug te keren. 
 
Horst, H. van der (2005). Het beste land van de wereld. Waar komen onze normen en waarden vandaan?. Bert 
Bakker. p. 10-11. 
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#196 
 
De honger naar geschiedenis is enorm, geeft niet hoe, als er maar geschiedenis op staat. Verklaringen 
hiervoor liggen bijzonder voor de hand, worden ook voortdurend gegeven en herhaald, maar zijn 
daarom nog niet minder waar. Ze hebben allemaal één trefpunt gemeen: de eeuwenlang voorhanden 
houvasten van kerk en staat, ideologie en levensovertuiging zijn op, versleten en onherkenbaar 
geworden. Daardoor is er een groeiende honger ontstaan nar nieuwe hechtpunten en rituelen, die weer 
een gemeenschappelijk gezicht geven, te bezegelen in geformaliseerde uitingen van verbondenheid. 
Dan kan men zich opnieuw geborgen voelen onder elkaar en aanleiding hebben vreugden en angsten 
met gelijkgezinden te delen. 
 
Pleij, H. (2005). Erasmus en het poldermodel. Bert Bakker. p. 104-105. 
 
 
#197 
 
De huidige debatten over nationale identiteit en historisch besef  behelzen eigenlijk twee politieke 
standpunten. Enerzijds is er een steeds krachtiger wordende neonationalistische oproep waarin 
overdracht van nationale waarden in een westerse context wordt benadrukt. Opvallend daarbij is dat 
veel landen met al hun nadruk op modernisering en toekomstgerichtheid op zoek zijn naar historische 
‘wortels’’ [sic]. Anderzijds is er een zwakker vertegenwoordigde supernationale benadering waarin 
pluriformiteit en universele - niet noodzakelijkerwijs westerse - waarden centraal staan. In dat vertoog 
worden Europa en het kosmopolitisme benadrukt. Deze boodschap oogt minder vanzelfsprekend, is 
ingewikkelder en in de politieke arena moeilijker over te brengen.  
 
Grever, M. & K. Ribbens (2007). Nationale identiteit en meervoudig verleden. Amsterdam University Press. p. 
158. 
 
 
#198 
 
‘Wisseling perspectief nodig bij nationale identiteit’ 
 
http://www.wrr.nl/actueel/pers/persbericht/article/persbericht-identificatie-met-nederland/ 
(accessed 04-06-2014) 
 
 
#199 
 
Er woeden stevige debatem over ‘de’ Nederlandse nationale identiteit, over wat daarvan de essentiële 
kenmerken zin en over de waarde en betekenis van deze identiteit voor de samenhang van de 
Nederlandse samenleving. 
[…] 
Om het vraagstuk van etnische diversiteit en nationale gemeenschap productief te kunnen benaderen. 
stelt de WRR een benadering voor die de verschillende identificatiemogelijkheden met Nederland 
centraal stelt in plaats van een focus op de versterking van de nationale identiteit en een precieze 
omschrijving van wat zij is of zou moten zijn.  
 
WRR (2007). Identificatie met Nederland. Amsterdam University Press. p. 21; 31. 
 
 
#200 

http://www.wrr.nl/actueel/pers/persbericht/article/persbericht-identificatie-met-nederland/
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Het vertrekpunt is niet het geheel - een voorstelling van een ideale samenleving of  verbeelde 
gemeenschap - maar de aard, vorm en intensiteit van de relaties tussen de delen. Een samenhangend 
geheel is dan een denkbeeldig eindpunt. 
 
WRR (2007). Identificatie met Nederland. Amsterdam University Press. p. 31. 
 
 
#201 
 
Met dit rapport willen wij bijdragen aan het proces van ‘re-imagination’ van de nationale gemeenschap. 
 
WRR (2007). Identificatie met Nederland. Amsterdam University Press. p. 33. 
 
 
#202 
 
Het thema identiteit houdt heel veel mensen in ons land sterk bezig. 
 
Máxima’s speech, September 24 2007, at the presentation of the WRR-report Identificatie met Nederland 
(2007). The full text of the speech can be found on the website of the Royal family: 
http://www.koninklijkhuis.nl/nieuws/toespraken/2007/september/toespraak-van-prinses-maxima-24-
september-2007/ 
 
 
#203 
 
Zo'n zeven jaar geleden begon mijn zoektocht naar de Nederlandse identiteit. Daarbij werd ik geholpen 
door tal van lieve en wijze deskundigen. Ik had het voorrecht met veel mensen kennis te maken. Heel 
veel te zien, te horen en te proeven van Nederland. 

Het was een prachtige en rijke ervaring waarvoor ik enorm dankbaar ben. Maar 'de' 
Nederlandse identiteit? Nee, die heb ik niet gevonden. Nederland is: grote ramen zonder gordijnen, 
zodat iedereen goed naar binnen kan kijken. Maar ook: hechten aan privacy en gezelligheid. Nederland 
is: één koekje bij de thee. Maar ook: enorme gastvrijheid en warmte. Nederland is: nuchterheid en 
beheersing. Pragmatisme. Maar ook: samen intense emoties beleven. 

Nederland is veel te veelzijdig om in één cliché te vatten. 'De' Nederlander bestaat niet. Als 
troost kan ik u zeggen dat 'de' Argentijn ook niet bestaat. Ik vind het daarom heel interessant dat de 
titel van het rapport van de WRR niet is 'De Nederlandse Identiteit'. Maar: 'Identificatie met 
Nederland'. Dat laat ruimte voor ontwikkeling. En voor diversiteit. 
 
Máxima’s speech, September 24 2007, at the presentation of the WRR-report Identificatie met Nederland 
(2007). The full text of the speech can be found on the website of the Royal family: 
http://www.koninklijkhuis.nl/nieuws/toespraken/2007/september/toespraak-van-prinses-maxima-24-
september-2007/ 
 
 
#204 
 
Conclusie: omwille van een minderheid met aanpassingsproblemen moet de meerderheid afstand van 
haar centrale identiteit nemen en deze grondig verbouwen. Maar kun je je nationale identiteit forceren 
en een bepaalde richting insturen? De dynamiek van de nationale identiteit is vooral een eigen proces 
dat nogal weerbarstig blijkt te zijn wanneer dwang in het geding is. Het multiculturalisme dat vanaf  de 
jaren tachtig pretendeerde die identiteit ondersteboven te zetten, resulteerde uiteindelijk in de 

http://www.koninklijkhuis.nl/nieuws/toespraken/2007/september/toespraak-van-prinses-maxima-24-september-2007/
http://www.koninklijkhuis.nl/nieuws/toespraken/2007/september/toespraak-van-prinses-maxima-24-september-2007/
http://www.koninklijkhuis.nl/nieuws/toespraken/2007/september/toespraak-van-prinses-maxima-24-september-2007/
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fortuynistische opstand. 
 
Ephimenco, S., ‘Maakbare identiteit’, September 25 2007, Trouw. 
 
 
#205 
 
Het is omwille van identiteit en traditie dat Máxima nooit zelf  achter een winkelwagen haar 
boodschappen in de supermarkt hoeft te halen en als theaterprinses door het leven gaat, omringd door 
luxe, privileges en lakeien. Dan moet je heel voorzichtig zijn alvorens de talloze mensen te schofferen 
die zich aan dit instituut vastklampen alsof  het hun eigen identiteit betreft. Als Máxima de identiteit 
waar ze zelf  zo comfortabel op zit niet weet te vinden, kan ze beter terug naar de Northlands College 
voor bijscholing. Het beledigen van haar groupies is dom. En niet een beetje ook. 
 
Ephimenco, S., ‘Dom’, September 27 2007, Trouw. 
 
 
#206 
 
Voor velen werd de nationale identiteit hier te gemakkelijk terzijde geschoven als niet bestaande. […] 
Het optimistisch gestemde pleidooi van Máxima gaat voorbij aan haar bevoorrechte positie. Het is voor 
een hoogopgeleide vrouw met een beschermde status relatief  gemakkelijk zich wereldburger te voelen. 
In minder bevoorrechte delen van de samenleving zijn nationaliteit en etniciteit bronnen van spanning. 
Wat echter vooral felle reacties heeft opgeroepen, is dat Máxima de indruk wekt de Nederlandse 
identiteit te willen wegrelativeren. Niet letterlijk, maar het is de indruk die haar betoog wekt 
 
Editorial board of  Trouw, ‘Máxima ontkent in haar optimisme politieke realiteit en volksgevoel’, 
September 28, Trouw. 
 
 
#207 
 
Het brengt de Amerikaanse wetenschapper Christopher Lasch in herinnering, die in de jaren zeventig al 
wees op de frustraties onder het grote publiek doordat een kosmopolitische georiënteerde elite zich te 
weinig gelegen zou laten liggen aan gevoelens van geborgenheid en eigenheid waar dat grote publiek 
wel aan hechtte. […] Het is in dit verband veelzeggend dat we wel een aanduiding hebben voor de 
smaakmakende elite, ‘de grachtengordel’, maar niet voor de doorsnee Nederlander, zoals ze in Frankrijk 
spreken van het ‘pays réel’. Uiteindelijk is de groep die daarmee wordt bedoeld in Nederland minstens 
zo reëel aanwezig. Wie het ‘werkelijke Nederland’ wil leren kennen, behoeft maar naar Stand.nl te 
luisteren. 
 
Huijsen, C., ‘Praat princes eens bij over Stand.nl’, October 13 2007, De Volkskrant. 
 
 
#208 
 
Anno 2007 is Máxima even verlicht en multi-kosmopoliet als de weldenkende elites die haar toen (en 
nog steeds) souffleerden. Herman Pleij, uitvinder van de formule, zou zeggen dat haar sterk 
geprofileerde Nederlandse identiteit bestaat uit de afwijzing daarvan. Ze is zeker niet de enige maar wel 
een van de laatsten die zich deze chique pose had mogen permitteren. 
 
Ephimenco, S., ‘Dom’, September 27 2007, Trouw. 
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#209 
 
Het komt mij voor dat de klassieke drogreden uit de wijsgerige ethiek, het is/ought-probleem, dat wil 
zeggen: de verwarring die ontstaat door wat ‘is’ ook op te vatten als iets dat ‘zo behoort te zijn’, met een 
zekere frivoliteit wordt toegepast. Er bestaat verwarring over wat de Nederlandse identiteit is, lijkt de 
redenering, die verwarring wordt gevoed door grote aantallen mensen die er een ander idee over hun 
nationale identiteit op nahouden, laten wij dus een scala aan identiteiten koesteren en maatregelen om 
de samenhang binnen het land in termen van een nationale identiteit te bevorderen, afraden of  waar 
nodig frustreren. 
 
Zeeman, M., ‘Opnieuw nadenken over wat ons bindt’, September 27 2007, De Volkskrant. 
 
 
#210 
 
Nederland mag dan begonnen zijn als een Republiek van Verenigde Provinciën, ’t was wel één 
republiek. Vele culturele identiteiten onderscheiden ons; de vraag is hoe je een samenleving de indruk 
van samenhang verstrekt. 

Hoe je, kortom, van inwoners staatsburgers maakt. 
 
Zeeman, M., ‘Opnieuw nadenken over wat ons bindt’, September 27 2007, De Volkskrant. 
 
 
#211 
 
Ik heb zelden een rapport gelezen dat zoveel nieuwe openingen biedt aan doodgeprate politieke en 
maatschappelijke discussiestof. […] Ik vrees alleen dat het weinig effect zal boeken. De media zijn er al 
klaar mee zonder er serieus naar te hebben gekeken en het grote publiek begrijpt eenvoudig niet dat in 
dit rapport een soepel analytisch instrument wordt aangeboden waarmee het goedkope gepraat over 
’onze nationale identiteit’ kan worden vervangen door een preciezer en doeltreffender inzicht in wat het 
huidige integratieproces van vreemdelingen momenteel vraagt. 
 Integendeel: menig een voelt zich juist uitgedaagd weer over ’nationale identiteit’ te gaan 
fantaseren, waarmee het rapport heeft bewerkstelligd wat het beoogde te beëindigen: gedachteloos 
clichédenken. 
 
Van Doorn, J. A. A., ‘Het droeve lot van het WRR-rapport’, October 13 2007, Trouw. 
 
 
#212 
 
Onze nationale identiteit moet je niet zoeken in een bepaalde set van algemene en onveranderlijke 
eigenschappen die sociale wetenschappers zouden ontwaren in het gedrag van de Nederlanders. Nee, 
die komt men pas op het spoor door te letten op de grote lijn in de Nederlandse geschiedenis en op 
wat historici daarover gezegd hebben. 

Nu zullen historici het lang niet altijd eens zijn over wat bijvoorbeeld Oranje, het calvinisme of  
de Tweede Wereldoorlog voor ons land betekend hebben. Wat onze identiteit is, ligt daarom niet voor 
eeuwig en altijd vast. Die is altijd inzet van debat. Maar het feit dat we onze nationale identiteit ter 
discussie stellen, betekent nog niet dat die niet zou bestaan. Dat is de denkfout van prinses Máxima. 

Wie zo redeneert, zou ook de geschiedenis moeten afschaffen. En ook alle normen en waarden, 
want daar discussiëren we ook eindeloos over. 

Bovendien, als onze identiteit een product van onze geschiedenis is, dan zal die voor wat ons 
land in de loop van de tijd overkomt, ook steeds een beetje veranderen. Zoals ook wijzelf  niet meer 



62 

dezelfde identiteit hebben als toen wij nog jaren jonger waren en zoals we in de toekomst ook weer een 
andere identiteit hebben zullen dan nu. Onze identiteit verkeert daarom in een voortdurende flux. 
 
Ankersmit, F., ‘Princes Máxima maakt denkfout’, October 2 2007, NRC Handelsblad. 
 
 
#213 
 
Op de omslag van het rapport staat een foto van een wirwar van kustlijnen. Dat illustreert volgens 
Frank Ankersmit de verwarring van de auteurs. In werkelijkheid representeren deze kustlijnen een 
historisch thema: verandering én continuïteit. Een oplettende lezer had er de veranderde contouren van 
Nederland in kunnen ontwaren. De bijbehorende jaartallen staan op diverse plekken in het rapport 
vermeld. Het illustreert dat zelfs de meest fysieke pijler van de Nederlandse nationaliteit – het land 
waarop wij leven– zich voortdurend ontwikkelt. Omdat Nederland en zijn bewoners zullen blijven 
veranderen, zou het debat moeten gaan over identificatie. Om de verbinding met Nederland heel 
praktisch te versterken. 
 
Meurs, P., Broeders, D., Kremer, M. & E. Schrijvers, ‘Wij willen de Nederlandse identiteit niet 
afschaffen’, October 3 2007, Trouw. 
 
 
#214 
 
Daarom zijn er in het onderzoek relatief  veel feesten genoemd en minder alledaagse gewoonten. 
 
Strouken, I. (2010). Dit zijn wij: de 100 belangrijkste tradities van Nederland. Pharos Uitgevers / Nederlands 
Centrum voor Volkscultuur. p. 8. 
 
 
#215 
 
In dit boek heb ik vooral het verhaal achter de gekozen tradities willen vertellen. Daarbij heb ik gebruik 
gemaakt van de kennisbank van het Nederlands Centrum voor Volkscultuur, de artikelen in het 
tijdschrift Traditie en het onderzoek wat ik heb gedaan… 
 
Strouken, I. (2010). Dit zijn wij: de 100 belangrijkste tradities van Nederland. Pharos Uitgevers / Nederlands 
Centrum voor Volkscultuur. p. 8. 
 


