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Nederlandse samenvatting

Deze studie behandelt het publieke en politieke debat over Nederlanderschap. Het richt zich

in het bijzonder op de periode tussen 1972 en 2008. Zoals alle jaartallen vormen ook deze 

tamelijk arbitraire afbakeningen in de tijd. Toch omsluiten zij een opeenvolging van 

publieke debatten en controversen die, zo poogt deze studie te laten zien, in een verband 

met elkaar staan. Ze vormen een stelsel aan tegenstellingen, kritieken, ruzies, aanvallen, 

verdedigingen, opposities en aanklachten die samengenomen bepaalde, terugkerende moge-

lijkheden vertonen. Cruciaal is hierbij de opkomst van zoiets als 'nationale identiteit', waar 

debatten zich steeds meer omheen gaan organiseren. In een groter historisch perspectief 

stelt deze studie dat de opkomst van 'nationale identiteit' niet enkel gezien kan worden als 

veranderend taalgebruik, maar een verandering indiceert in de manier waarop strijd over 

burgerschap en nationale gemeenschap opgevoerd kan worden. Dat 'nationale identiteit' 

steeds vaker in plaats van het achterhaald geachte 'nationaal karakter' of 'nationale aard' 

wordt gebruikt, kan niet enkel begrepen worden als een manier om de somatische, racisti-

sche en gewelddadige grondslagen van nationale gemeenschap te verbloemen met ogen-

schijnlijk minder uitsluitende en beladen termen. Er is meer aan de hand dan een verfraai-

ing van publieke taal aan de discursieve buitenkant.

Deze studie is een verkenning en analyse van de veranderende manier waarop 

strijd over Nederlandschap kan gaan plaatsvinden wanneer eerdere strijdvormen hun over-

tuigingskracht en waarachtigheid verliezen. Door daarbij de voornaamste discontinuïteit te 

zoeken en te beschrijven in het verlaten van 'karakter' en het zoeken naar 'identiteit' nodigt 

deze studie haar publiek uit om een groot aantal andere discontinuïteiten, zoals die juist 

nadrukkelijk een rol zijn gaan spelen in de debatten over 'nationale identiteit', op een 

nieuwe manier te begrijpen. De veel besproken beschrijvingen van omslagen, revoltes, 

reacties en heroriëntaties in de politiek van Nederlands burgerschap – vooral rondom een 

contrast tussen een al-te-multiculturalistisch verleden en een cultuur-assimilationistisch 

heden – spelen zelf een cruciale rol in de strijd over wat Nederlandschap zou kunnen en 

moeten inhouden. Het opvoeren van discontinuïteit met het verleden is met de vorming van

nationale identiteitsdebatten een cruciaal onderdeel geworden van burgerschapspolitiek.

De studie steunt hierin primair op een idee van Michel Foucault – discursieve for-

matie – dat onder anderen door Craig Calhoun is uitgewerkt in de theorievorming over nati-

onalisme. Zo geeft deze studie een bijdrage aan het bredere onderzoek naar de politiek van 

burgerschap, in het bijzonder het onderzoek dat betrekking heeft op de Nederlandse con-

text. De analyse van publiek debat staat eerst en vooral in het teken van de politisering van 

burgerschap, dat wil zeggen de manier waarop strijd over burgerschap mogelijk is en wordt 

gemaakt. Wat betekent het voor die politisering dat er gedurende een bepaalde periode een 

cascade aan debatten en controversen plaatsvindt die draaien om de kwestie wat en hoe het 
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is om een Nederlander te zijn? Wat gebeurt er wanneer Nederlanderschap een nadrukkelijk 

publieke kwestie wordt? Het gaat daarbij dus niet perse en niet specifiek om beleidsontwik-

kelingen en veranderingen van wet- en regelgeving. Het is aantoonbaar het geval dat noties 

rondom nationale particulariteit nadrukkelijker een rol zijn gaan spelen in het rechtvaardi-

gen en inrichten van beleid. Deze studie wil nu juist laten zien hoe langs een reeks aan one-

nigheden over publieke en bestuurlijke problemen ook altijd verhalen over de nationale 

gemeenschap worden gearticuleerd. Deze verhalen maken zelf een verschil in de politise -

ring van burgerschap.

De strijd over burgerschap kan niet gereduceerd worden tot een strijd over een 

stelsel van wetten en regels zoals die door een staat worden afgedwongen. Hier bouwt de 

studie voort op ideeën van Margaret Somers. Om een dergelijke strijd – die over macht gaat

– überhaupt te kunnen voeren, wordt er voortdurend gebruik gemaakt van allerlei voorstel-

lingen die een beeld projecteren van wat en hoe 'Nederlands burgerschap' is of zou moeten 

zijn. Wij weten (en vinden het van enorm belang om anderen te laten zien dat we weten) dat

dergelijke voorstellingen dikwijls op strategische wijze worden ingezet: het komt bepaalde 

mensen in bepaalde posities goed uit bepaalde voorstellingen te geven. Het zou van socio-

logische en politieke naïviteit getuigen om te geloven in deze voorstellingen zelf, om ze 

voor waarheid aan te nemen. Na de ontsporingen van 19de eeuwse ideologieën in 20ste 

eeuws geweld, is naïviteit – een gewillig geloof in voorstellingen – de grootste intellectuele

zonde geworden. Het is zaak door de voorstellingen heen te zien en ze te ontmaskeren.

Tegen deze ontnuchterende voorstelling van zaken in, poogt deze studie te laten 

zien dat ontmaskering wel degelijk op zijn plaats is, maar toch niet het enige en beslissende

perspectief kan zijn. Zelfs wanneer voorstellingen enkel cynisch en strategisch zouden wor-

den ingezet – op zichzelf al een absurde gedachte –, zou het dan toch nog steeds nodig zijn 

om te begrijpen welke mogelijkheden voorstellingen bieden in het aanbinden van strijd 

over burgerschap. Juist omdat deelnemers aan publieke strijd over burgerschap een zekere 

gevoeligheid ontwikkelen voor het narratieve, voorstellende aspect van hun interventies, 

kunnen we die strijd – hoe strategisch ook – niet begrijpen zonder daarin mee te nemen wat 

al deze politieke retoriek en spelbeheersing nu precies zouden kunnen voorstellen. Juist 

omdat deelnemers reflexief zijn over en rekening houden met het voorstellende, performa-

tieve effect van hun optreden, is het van belang te analyseren hoe deze voorstellingen zich 

ontwikkelen. Daarbij helpt het om de strekking van allerhande publieke verhalen over 

Nederlanderschap, zoals die in debatten en controversen gearticuleerd raken, niet te zoeken 

in een interne coherentie – alsof er achter die verhalen een eigenlijke betekenis schuilt – 

maar juist in de verdere doorwerking van die verhalen op de praktijk van het publieke 

optreden. Wat publieke verhalen zouden kunnen betekenen, moet nu juist in de verdere 

praktijk van publiek-verhalen-vertellen verkend worden. Dat betekent alsnog dat deze stu-

die erop gericht is een beschrijving te geven van deze praktijk, haar te vangen in enkele 
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treffende benamingen en beelden. Ook hier is het niet de vraag of zo'n beschrijving het den-

ken over burgerschap en natie weergeeft zoals die eigenlijk is, alsof enkel een ontmaskering

van voorstellingen kan leiden tot adequate kennis. Het gaat erom een beschrijving te geven 

die zelf nieuwe vragen, nieuwe problemen en nieuwe voorstellingen mogelijk maakt.

Deze studie verdedigt in deze zin de cultuursociologische positie dat het nooit vol-

doende is om voorstellingen tegen het licht te houden, alsof de socioloog alleen zou staan in

het ontwikkelen van een 'kritische' blik. Deelnemers aan politiek bedienen zich nu juist dik-

wijls van diezelfde, kritische stijl. Juist wanneer we ons verdiepen en enigszins verliezen in 

voorstellingen, hoe waanzinnig die ook mogen zijn, kunnen we nagaan wat voorstellingen 

teweeg brengen in de manier waarop we politiek maken en hoe we tot andere, alternatieve 

voorstellingen zouden kunnen komen die verwijzen naar een andere, toekomstige politiek.

Wie zich verdiept in de historische ontwikkeling van publieke verhalen over Nederlander-

schap constateert al vrij snel, zoals velen voor haar hebben gedaan, dat burgerschap en 

Nederlandse particulariteit al geruime tijd in een zeer nadrukkelijke relatie tot elkaar staan. 

Hoofdstuk 3 behandelt dan ook de manier waarop burgerschap en Nederlandse particulari -

teit met elkaar verstrengelt zijn geraakt en nauwelijks zonder elkaar gearticuleerd konden 

worden. Burgerlijk zijn en Nederlands zijn verwijzen in die geschiedenis voortdurend naar 

elkaar. De notie van Nederlands burgerschap berust daarmee op een culturalisering van 

burgerschap en recentere episodes van dergelijke culturalisering kunnen alleen in het ver-

schiet van die geschiedenis worden begrepen. De genealogie van culturalisering wordt in 

dit hoofdstuk gevolgd, in het bijzonder in zoverre die relevant is voor de verdere analyses 

van het meer recente verleden.

Inhoudelijk blijkt burgerschap een door en door morele categorie: het duidt niet 

alleen burgerlijke beschaving aan, maar daarmee ook de capaciteit om moreel zelfstandig te

leven en het zonder morele bevoogding te stellen. Wat de staat herkent wanneer het burger-

schap erkent, is precies deze morele beschaving, autonomie en zelfbeschikking. In de poli-

tiek van burgerschap blijkt het dan ook van belang om tot publieke uitbeeldingen van der-

gelijke morele vorming te komen ten einde een claim te kunnen leggen op zoiets als 'Neder-

lands burgerschap'. Verhalen over Nederlands burgerschap ontwikkelen zo een overkoepe-

lende strekking: ze beschrijven hoe een veelheid aan moreel autonome leden – gemeen-

schappen of individuen – elkaar vinden in een wederzijdse bevestiging van diezelfde auto-

nomie. Dit geeft ook precies het contrast weer met de culturalisering van burgerschap zoals 

die vanaf de jaren '70 gaat plaatsvinden. Verhalen over burgerschap krijgen dan weer ster -

ker een differentiërende strekking. Dat Nederlands burgerschap niet een overkoepelend 

maar juist een onderscheidend begrip zou zijn, komt tot uitdrukking in de manier waarop 

kwesties van immigratie en vestiging worden geproblematiseerd. De overkoepelende bete-

kenis van burgerschap blijkt niet vanzelfsprekend van toepassing op mensen die zeer 
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nadrukkelijk worden aangeduid als buitenstaanders en nieuwkomers. Deze groepen, voor 

wie de veronderstelling van morele autonomie niet zomaar opgaat, hebben met elkaar 

gemeen dat ze gepositioneerd worden buiten het 'witte'/Europese territorium van het Neder-

lands koninkrijk. Hun aanwezigheid roept dan wel de suggestie op van 'etnische verzuiling',

zodat nieuwe groepen toch weer in een overkoepelend narratief kunnen worden ingepast, 

maar het feit alleen al dat er in deze termen over gesproken werd, geeft aan dat er aan een 

voortzetting van dat narratief getwijfeld werd. Eind jaren '80 kwam het debat over integra-

tiebeleid dan ook steeds nadrukkelijker in het teken te staan van een kritiek op en vermij-

ding van 'etnische' afzondering.

Hoofdstukken 4 en 5 vormen te samen een analyse van nationale identiteitsdebatten. Ener-

zijds betekent de vorming van dergelijke debatten, van eind jaren '70 tot begin jaren '90, 

een verschuiving van thema's, concepten, problemen en noties van nationale gemeenschap. 

De meest belangrijke is de manier waarop nationale identiteitsdebatten een verwijdering 

opvoeren van achterhaald geachte denkbeelden en argumenten over 'nationale karakters', 

hun historische duurzaamheid en verschillen.  Het blijkt echter ook dat deze verwijdering 

beter begrepen kan worden wanneer ze in verband wordt gebracht met opkomende spannin-

gen en vragen rondom ras en racisme. De noodzaak om kwesties van natie en nationale 

gemeenschap anders te gaan beschouwen en bespreken, blijken door deelnemers aan debat -

ten voortdurend in verband te worden gebracht met de idee dat het nu juist Nederlands zou 

zijn of zou moeten zijn om voorbij het racisme van het verleden te zijn of te komen. Verha-

len over Nederlanderschap geven vorm aan een post-racistische verbeelding, waarin Neder -

lands zijn in elk geval betekent niet-racistisch zijn. In deze verbeelding verschijnen kwes-

ties van ras en racisme ofwel als discriminatie, ofwel als taboeïsering van etnische verschil-

len. In beide gevallen verschijnen ras en racisme als kwesties waaraan de nationale 

gemeenschap voorbij moet zien te komen. Meer structurele kritieken van racisme, waar de 

aandacht gericht wordt op de manier waarop ras en racisme maatschappelijke verhoudingen

als zodanig vormgeven, hebben in deze gesprekssituatie een marginale positie.

Anderzijds betekent de vorming van nationale identiteitsdebatten een toenemend 

belang van het idee dat Nederlands is wat Nederlanders menen dat Nederlands is. Het is 

niet enkel het geval dat Nederlanderschap in toenemende mate een publieke kwestie wordt, 

het wordt door deelnemers aan debatten ook nadrukkelijk als zodanig besproken. Wat er in 

de publieke sfeer zoal gesteld wordt over Nederlands zijn, wordt daarmee nadrukkelijk aan-

geduid als een belangrijke, zelfs cruciale bron van inzicht in wat nog met enige zekerheid 

als Nederlands kan worden bestempeld. Dat het nationale gevormd wordt door wat mensen 

zichzelf, in onderling debat, voorstellen bij een natie, is niet enkel een gedachte die in de 

academische literatuur over nationalisme ingang vindt, maar wordt in de Nederlandse casus

ook van het grootste belang voor de manier waarop er gestreden wordt over 'nationale iden-
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titeit'. Niet alleen betekent dit, dat het nationale anders begrepen wordt – niet meer een 

karakter, maar een publieke opinie –, het betekent ook dat de publieke onenigheid over 

Nederlanderschap aantoont dat de nationale identiteit in crisis is en er een noodzaak zou 

kunnen zijn tot correctieve maatregelen. Langs deze weg ontstaat dan ook de stelling dat de

nationale identiteit vooral anders – meer coherent, explicieter, overtuigender, duidelijker, 

eenduidiger – zou moeten worden verbeeld en dat niet alleen deelnemers aan het debat 

maar ook de overheid hierin een verantwoordelijk hebben of zouden moeten krijgen. Deze 

laatste gedachte stoelt bovendien sterk op de idee dat Nederlandschap in het verleden te 

vaag, te onnadrukkelijk, te weinig overtuigd, te lankmoedig of te relativistisch werd ver-

beeld.

In navolging van reeds bestaande verhalen over Nederlanders, waarin morele auto-

nomie, vrijzinnigheid en uitgesprokenheid centraal staan, ontstaat er in deze situatie een 

nadrukkelijk aanwezig beeld: dialogisch Nederlanderschap. Hiermee wordt niet alleen 

bedoeld dat, met name na 1989, ideeën over Nederlanderschap zeer nadrukkelijk gaan over 

de capaciteit zich uit te spreken, maar ook dat dit publiekelijk uitspreken begrepen wordt 

als een uitbeelding van wat Nederlanderschap inhoudt. Het publieke debat is niet enkel een 

vindplaats van het nationale, die een identiteitscrisis laat zien, maar juist ook een plek waar 

Nederlanderschap nog het meest op zijn plek is. Het is in het publieke dat het nationale 

thuis is. Publieke debatten over Nederlanderschap bevestigen en herbevestigen zo de idee 

dat Nederlanders zijn wat velen, publiekelijk, menen dat ze zijn: vrij, autonoom, uitgespro-

ken, vrijzinnig, tolerant, tot overleg bereidt, democratisch, brutaal, voorbij beknellende 

schaamte, expliciet, open... De nationale identiteitsdebatten geven op deze manier waarach-

tigheid aan de liberale en vrijzinnige verbeelding van Nederlanderschap en wel precies in 

die maatschappelijke sfeer waar een inzicht in het nationale nog mogelijk wordt geacht: de 

publieke discussie. Zo ontstaat dan ook een scherp contrast met diegenen, met name 'mos-

lims', die op afstand van deze dialogische levenshouding en gemeenschap worden bezien en

krijgt die afstand een betekenis voor nationaal lidmaatschap.

Hoofdstukken 6, 7, 8 en 9 vormen gezamenlijk een analyse van de periode na 2001. Hoe-

wel het afscheid en afstand nemen van een achterhaald verleden reeds een cruciale geste 

was geworden in de vorming van nationale identiteitsdebatten, krijgt een dergelijke optre-

den een nog veel zwaarder gewicht in deze periode. Hoofdstuk 6 behandelt op welke 

manier zowel interventies van Paul Scheffer als die van Pim Fortuyn rond 2001 de aanlei-

ding vormen voor het idee dat een gedurige breuk met het verleden noodzakelijk zal zijn. 

Dit krijgt vervolgens vooral vorm door de idee dat de overheid specifieke beleidsmaatrege-

len zou moeten inzetten om de integriteit van de nationale gemeenschap te beschermen en 

bestendigen. Deze beleidsmaatregelen behoren niet alleen gericht te zijn op de nationale 

gemeenschap, maar ook ingegeven te worden door  nationale gemeenschap. Eerder beleid 
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wordt als ontoereikend gezien, omdat daarmee niet enkelvoudig Nederlanderschap tot doel 

en middel werden gemaakt. Wat steeds vaker met termen als 'nationale cultuur' of 'Neder-

landse cultuur' wordt aangeduid, moet aangeven dat er wel degelijk normen, waarden, iden-

tificaties en levenshoudingen zijn die enerzijds beschermd en bestendigd kunnen worden 

en, anderzijds, aan anderen kunnen worden opgelegd. Deze voorstelling van overheidsver-

antwoordelijkheid – ontwikkel en ontplooi beleid dat 'cultuur' gebruikt om de nationale 

gemeenschap te verbinden en verstevigen – is daarmee gelijk de belangrijkste geste van 

omwenteling die een rol gaat spelen in burgerschapspolitiek. Hoofdstuk 6 laat echter ook 

zien dat noch Scheffer, noch Fortuyn nadrukkelijk afwijkende ideeën of inzichten hadden 

over de politiek van nationale identiteit, wanneer we die vergelijken met de eerdere periode.

Zij vonden wel nieuwe manieren om dergelijke ideeën te articuleren en politiseren. Echter, 

de gedachte dat kwesties van nationale identiteit en burgerschap rond 2001-2002 radicaal 

van inhoud en inzet veranderen is niet vol te houden en moet juist zelf als cruciaal onder-

deel van zich ontwikkelende strijdstijlen gezien worden.

In hoofdstukken 7 en 8 worden de twee belangrijkste beleidsinstrumenten die 

expliciet gericht zijn op het beschermen en bestendigen van de nationale gemeenschap 

behandelt: het inburgeringsbeleid en de ontwikkeling van een nationaal geschiedeniscanon. 

Geen van beide beleidsprojecten komen voort uit de politiek van 2001-2002, maar ze krij-

gen wel een andere, meer gewichtige lading na dat moment. In beide hoofdstukken wordt 

de conceptie van een 'gevestigd publiek' uitgewerkt. De debatten rondom inburgering en 

canon laten zien hoe steeds, op verschillende manieren, een beroep gedaan wordt op het 

bestaan, de zorgen en belangen van een 'gevestigd publiek'. Hiermee wordt dan bedoeld dat 

er een grote groep burgers is die zich niet alleen sterk identificeert met Nederland en, 

terecht of niet, een gedeeld idee van Nederland verbeelden, maar ook een publiek vormen 

van overheidsbeleid en als zodanig in hun verbeelding van de natie beïnvloed worden door 

het overheidsoptreden. De conceptie van 'gevestigd publiek' rechtvaardigt niet alleen 

bepaalde claims – op grond van het feit dat bepaalde burgers zich nu eenmaal een bepaalde 

verbeelding maken – maar informeert ook waarom en hoe de overheid zou moeten hande-

len – namelijk op een manier die effectief tegemoet komt aan de zorgen en belangen van 

een zichzelf verbeeldend publiek.

Aan de hand van dit begrip en de manier waarop het terugkomt in publieke debat-

ten over inburgering en de canon, wordt in hoofdstuk 7 laten zien dat inburgering geen 

enkele aanspraak inhoudt of betrekking heeft op het gevestigde publiek. Het gevestigde 

publiek is met betrekking tot het inburgeringsbeleid enkel toeschouwer. Juist in deze ziens-

wijze, wordt het mogelijk om de eisen van culturele assimilatie en morele bevoogding die 

onderdeel uitmaken van het inburgeringsbeleid te rijmen met de idee van een liberaal en 

vrijzinnig Nederlanderschap dat middels dat beleid wordt beschermd en afgebakend. De 

discussie over het inburgeringsbeleid bevestigt voortdurend dat reeds gevestigde en inge-
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burgerde Nederlanders niet zouden kunnen en ook niet hoeven voldoen aan de eisen die 

gesteld worden aan buitenstaanders. Van belang blijkt dan ook niet te zijn of het inburge-

ringsbeleid daadwerkelijk mensen assimileert tot een Nederlandse cultuur, maar of immi-

granten als individu gedwongen worden zich in te zetten en te heroriënteren ten einde een 

toets succesvol te volbrengen. Niet de mate waarop iemand Nederlands is geworden staat in

discussies centraal – nagenoeg iedereen bevestigt dat daarover nauwelijks overeenstem-

ming mogelijk is –, maar de mate waarin iemand heeft moeten veranderen door individuele 

inzet en zo heeft laten zien tot verandering in staat te zijn. Juist die capaciteit wordt herhaal-

delijk voorgesteld als hetgeen gevraagd wordt. In de discussies rondom het inburgeringsbe-

leid verschijnt Nederlanderschap eerst en vooral als de individuele capaciteit om – zonder 

hulp van anderen – de eigen levenshouding te veranderen en aan te passen zodat iemand 

geschikt kan worden geacht voor het leven in een geliberaliseerde maatschappij, waarin 

mensen zo weinig mogelijk afhankelijk zijn van elkaar.

De conceptie van 'gevestigd publiek' speelt een geheel andere rol in de discussies 

rondom de canon. Hier is zij verre van een toeschouwer. Ze is juist de grond voor en het 

object van beleid. Waar immigranten nu juist zo weinig mogelijk geassisteerd moeten wor-

den ten einde hun inburgering aan te kunnen tonen, moet het gevestigde publiek middels de

canon nu juist in staat worden gesteld zich een beter, eenduidiger en overtuigender beeld 

van zichzelf te vormen. Hoofdstuk 8 behandelt het proces waarlangs er uiteindelijk een 

geschiedeniscanon tot stand komt en laat daarbij vooral zien welke rechtvaardigingen er 

voor het ontwikkelen van de canon worden ingebracht. Hier speelt de notie van versprei-

ding een cruciale rol. Het is juist omdat er 'vele' burgers zouden zijn die geïnteresseerd zijn 

in en reageren op de verspreiding van kennis over nationale geschiedenis dat er grond is 

voor het ontwikkelen van een canon. Ook hier blijkt dat het voeren van publieke debatten 

zelf aanleiding is om te claimen dat er – kennelijk – een vraag is naar en aandacht voor 

nationale geschiedenis. Vervolgens wordt de complexe manier waarop de canoncommissie 

haar canon positioneert in de bredere discussies over nationale geschiedenis en nationale 

identiteit geanalyseerd. Hieruit blijkt dat de argumentaties van de commissie uiteindelijk 

ondersteunt worden door een territoriale afbakening van de nationale verbeelding. De com-

missie schrijft zelf een verbeeldende conceptie van nationale gemeenschap voor, maar 

houdt daarbij wel vast aan het idee dat er een 'regio' is waar die verbeelding betrekking op 

heeft en waarbinnen het publiek van die verbeelding gevonden kan worden.

Tenslotte wordt in hoofdstuk 9 op basis van de eerdere, empirische hoofdstukken 

een argument opgebouwd over hoe en waarom nationale identiteitsdebatten anders werken 

dan voorgaande conflictstijlen over de natie. Aan de hand van twee cases – een lezing van 

prinses Maxima en een boek van Ineke Strouken – wordt laten zien welke tendensen zich 

voordoen in dergelijke debatten. Hoofdstuk 9 laat daarmee in exemplarische vorm zien wat 

in de eerdere hoofdstukken langzaam ontwikkeld werd. De twee cases laten zien hoe natio-
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nale identiteitsdebatten steeds om kwesties van populariteit en beroemdheid draaien. Hier-

bij wordt het concept van beroemdheid ingezet zoals dat is ontwikkeld door Boltanski en 

Tévenot. Aanzienlijk zijn die claims, die ideeën, die posities die schijnen te worden ingeno-

men door 'vele' anderen en daarmee bekendheid genieten. De waarde van een idee over 

nationale identiteit blijkt eerst en vooral af te hangen van de mate waarin het schijnt te wor-

den gezien en herkend door een wijdverspreide meerderheid. Hieruit blijkt ook dat derge-

lijke meerderheden niet of nauwelijks kunnen worden tegengesproken en maar zeer ten dele

verantwoordelijkheid kunnen dragen voor het verwerken van conflicten rondom nationale 

identiteit. De meerderheden zoals die verschijnen in nationale identiteitsdebatten krijgen 

daarbinnen geen nieuwe taken, geen politieke vooruitzichten en articuleren ook geen 

nieuwe doeleinden. Er vindt enkel de articulatie plaats van een recht en grond tot bescher-

ming.

In hoofdstuk 10 wordt een concluderende reflectie gegeven op het voorgaande. Gesteld 

wordt dat publieke discussies over Nederlandschap bepaalde, steeds terugkerende tenden-

sen laten zien, die te maken hebben met nationale inflecties van strijd over burgerschap. 

Daarbij wordt een idee van particulariserende vergelijking uitgewerkt. Hiermee wordt een 

vorm van vergelijkend onderzoek aangeduid dat gericht is op het beschrijven en conceptua-

liseren van een particuliere context. Door – zoals in deze studie wordt gedaan – te kijken 

naar de manier waarom deelnemers aan burgerschapspolitiek voortdurend een (nationale) 

context particulariseren, wordt het mogelijk te beschrijven op welke manier context door-

werkt in strijd over burgerschap. Vervolgens wordt een overzicht gegeven van deze context 

door drie problematieken te beschrijven die steeds terugkeren in de Nederlandse context, 

zoals die door deelnemers wordt geparticulariseerd. Het gaat om een problematiek van 

post-racisme, van pluraliteit en van autonomie. Vervolgens wordt geconcludeerd dat er in 

de Nederlandse context sprake is van een specifieke vorm van nativisme, welke niet volle-

dig met andere vormen van differentiëren – racisme, culturisme, orientalisme – samenvalt. 

Juist langs de vele onenigheden en tegenstellingen in nationale identiteitsdebatten wordt 

steeds de idee uitgebeeld en bevestigd dat Nederlanderschap gegeven wordt door een ver-

vormbaarheid van het individu, door een flexibele omgang met vele perspectieven, door het

kunnen veranderen. Deze gesteldheid en capaciteit wordt vervolgens verbonden met reside-

ren, met gedurige aanwezigheid in het territorium van de natie-staat. Nativisme houdt hier 

niet perse in dat de ander zich moet aanpassen aan de gevestigden, maar eerder dat inpas-

sing per definitie mogelijk is en ieder uitblijven daarvan uiteindelijk begrepen moet worden

als een gebrek van de buitenstaander. Juist door inclusie van te voren reeds te veronderstel-

len en met de grond van de natie te identificeren, worden zij die nog ingepast moeten wor-

den altijd al begrepen in relatie tot een exceptioneel beeld van de Nederlander: open, vorm-

baar, flexibel, vrij, onafhankelijk, individueel, uitgesproken, verschillend. Dat er verschil is,
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is altijd al te danken aan dit exceptioneel Nederlandse leven. Daarmee depolitiseert het 

Nederlandse nativisme haar burgerschapspolitiek: gevestigden kunnen immers niet meer 

om aanpassing gevraagd worden, zij hebben reeds aangetoond in staat te zijn vrij en ver-

schillend te leven. Het leven in Nederland verschijnt in deze nativistische verbeelding als 

leven op een liberaal plateau: er op te geraken is een kwestie van inzet en gestaag opklim-

men naar een hoger niveau door middel van morele civilisering en emancipatie, maar een-

maal op het plateau belandt is voor gevestigden niets meer te bereiken en vervalt politiek in

een doelloos protectionisme.
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