
De Nederlandse identiteit van A tot Z 
 
Wie denken we wel dat we zijn? 

Prinses Máxima deed een boude bewering. ‘De' Nederlandse identiteit bestaat 
niet, zei ze. Ze had die althans niet gevonden. Aan haar presenteert Intermediair 
nu met trots: de Nederlandse identiteit in de 26 letters van het alfabet. Of had 
Máxima toch gelijk, en kan dat helemaal niet? 

 
 

'Hollanders slaan graag hun tijd stuk met kriskras winkelen, om hun voordeel te doen met 
aanbiedingen en koopjes (shophoppen). Ze trekken rustig twee uur extra uit om twee 
eurocent op een blik bonen te kunnen besparen. Sommigen besteden zelfs meer aan vervoer 
dan zij met hun koopje verdienen.' Zomaar een passage uit The Undutchables. Leven in 
Holland, geschreven door twee Amerikanen die enige tijd in Nederland woonden. Het boek, 
melig van toon en clichématig van inhoud, is sinds 1990 al 28 keer herdrukt. En het boek is 
niet enig in zijn soort. Kennelijk vinden we het wel lekker een beetje afgezeken te worden 
door een buitenstaander. Toch is dat geen vorm van nationale zelfkastijding, want we vatten 
het genre op als ‘een vrolijke lachspiegel'. Dat komt doordat we best willen toegeven dat we 
niet deugen, omdat we stiekem wel beter weten. In feite zijn we trots op de ondeugden die 
ons worden aangewreven. Wij zijn niet bot en lomp, wij zijn open en oprecht. Zo wordt elke 
eigenaardigheid waar een buitenstaander ons op wijst, gekoesterd als een trofee van onze 
eigenheid. Al zullen we het nooit hardop toegeven: we zijn trots op onszelf, op de manier 
waarop we in het leven staan, op wie we zijn. 

Vandaar dat Máxima niet zomaar kon zeggen wat ze zei, eind september bij de presentatie 
van het rapport Identificatie met Nederland van de Wetenschappelijke Raad voor het 
Regeringsbeleid. ‘Nederland is veel te veelzijdig om in één cliché te vatten', zei ze, ‘"De" 
Nederlander bestaat niet.' Er stak een storm van protest op. Niet alleen de leden van de Bond 
van Oranjeverenigingen vonden het ongehoord, ook de vaderlandse intelligentsia sprak er 
schande van; en dan niet alleen de neoconservatieve tak, ook de progressieve denkers 



vonden het helemaal verkeerd van Máxima. En waarom? Ze komt toch van buiten, net als de 
auteurs van The Undutchables? Maar anders dan hun verblijf in ‘Holland' is dat van haar 
niet van voorbijgaande aard. Ze blijft. Ze is een van ons. Sterker: ze is getrouwd met een 
nazaat van de Vader des Vaderlands. Van de Prinses van Oranje verwachten we dat ze onze 
identiteit viert door mee te doen aan invented traditions als koekhappen en zaklopen, 
eventueel in virtuele vorm, springend op naaldhakken en in de hoop dat haar hoed blijft 
zitten. We verwachten niet dat ze die identiteit ontkent, om zeep helpt, of zelfs maar ter 
discussie stelt. Daar kunnen we dan opeens helemaal niet meer om lachen. 

Máxima ontketende een stormige herfst, maar het vuurtje brandde natuurlijk al veel langer: 
wie over de Nederlandse identiteit begint, doet tegen wil en dank mee aan het 
integratiedebat. Zoals we weten raken de gemoederen dan makkelijk oververhit, ook in ons 
‘koele kikkerlandje'. Frits Bolkestein was de eerste stoker. Als fractieleider van de VVD in 
de jaren negentig zwengelde hij het debat aan over het vreemdelingenbeleid en over de 
noodzaak nieuwe normen en waarden te formuleren voor onze samenleving. In 2000 
publiceerde Paul Scheffer zijn essay over het ‘multiculturele drama'; een pleidooi te 
erkennen dat het multiculturele paradijs niet van de grond gekomen was en een oproep onze 
geschiedenis, onze normen en waarden, onze identiteit te onderzoeken en te verdedigen. Pim 
Fortuyn haalde in 2002 postuum een monsterzege in de Tweede-Kamerverkiezingen, mede 
door zijn aanval op de volgens hem achterlijke islam. Geert Wilders en Rita Verdonk 
worden als zijn zelfbenoemde erfgenamen gezien. Alleen al de naam van Verdonks 
‘beweging' spreekt boekdelen: Trots Op Nederland. We moeten weer trots zijn op 
Nederland. 

Dat vindt ook archeoloog Arnold Enklaar, die dit najaar een kloek boek liet verschijnen over 
de Nederlandse cultuur: Nederland, tussen nut en naastenliefde. Trots zijn op je land is goed, 
vindt hij: ‘Mensen die heel onzeker zijn over zichzelf, kunnen anderen ook nooit een 
compliment geven. Op het moment dat je niet kunt toegeven dat er een Nederlandse cultuur 
bestaat, en je daar niet tevreden over mag of kunt zijn, kun je ook die van een ander niet 
accepteren. Het is psychologisch gezien heel ongezond je eigen identiteit niet te kennen; dan 
voel je je snel aangevallen en bedreigd.' 

Enklaar is van de school die ervan uitgaat dat je wel degelijk van een Nederlandse identiteit 
kunt spreken. In zijn boek gaat hij op zoek naar wat hij noemt ‘onze culturele logica': het 
redeneren op grond van voor onze cultuur kenmerkende waarden, morele begrippen die het 
denken en het gedrag binnen een bepaalde gemeenschap sturen. In een hoofdstuk vol aha-
erlebnissen voor de lezer omschrijft Enklaar twaalf waarden die met elkaar de Nederlandse 
culturele logica bepalen. Hij omschrijft ze aan de hand van een groot aantal typisch 
Nederlandse verschijnselen. Zo bepaalt de waarde heil onze neiging verbeteringen en 
vernieuwingen op een radicale wijze door te voeren - denk aan de onderwijshervormingen. 
De waarde schuld maakt dat we niet van domme pech houden: er moet een verklaring zijn 
voor de rampspoed die ons treft, we willen weten wie er verantwoordelijk is en stellen daar 
zo nodig een onderzoek naar in. Waarheid zorgt ervoor dat we liever eerlijk zijn dan 
beleefd, arbeid dat druk-druk-druk zijn statusverhogend werkt, orde en netheid dat we onze 
vakanties soms wel een jaar van te voren boeken, enzovoort. 

De waarden worden vertaald in normen, en de normen in concrete gedragsregels. Waar de 
normen en gedragsregels pijlsnel kunnen veranderen, liggen de onderliggende waarden veel 
dieper in onze cultuur verankerd, zo stelt Enklaar; ze gaan terug tot de late Middeleeuwen. 



Het boek is beslist lezenswaardig, maar niet zonder programma geschreven - Enklaar is 
VVD-gemeenteraadslid in Enschede en runt samen met een van origine Turkse collega een 
reïntegratiebureau voor allochtonen. ‘Mijn stelling is dat je duidelijk moet zijn over je 
waarden, omdat je immigranten anders uitsluit: ze weten dan niet wat het richtpunt is. Juist 
door dat expliciet te maken, kun je mensen uitnodigen om mee te doen.' Daarom struikelde 
ook Enklaar over Máxima. ‘Haar boodschap was: er is geen norm waar je aan moet voldoen 
om Nederlander te zijn, iedereen hoort erbij, je bent welkom. Maar dat is niet zo. Als je je 
niet volgens de Nederlandse waarden en normen gedraagt, kom je hier vroeg of laat in de 
problemen.' 

 

De Nederlandse identiteit, bestaat die nu wel of niet? En zo ja, kunnen we hem vangen en 
terugvoeren tot middeleeuwse wortels? Gerard Rooijakkers is hoogleraar Nederlandse 
etnologie en is duidelijk van een andere school dan Enklaar: ‘Ik ben altijd wantrouwig als 
mensen een grote continuïteit zien in culturele waarden. Ik ben bang dat hij zich met de 
omschrijving van die twaalf waarden eerder op het terrein van de gekoesterde illusies 
begeeft, dan op het domein van de onveranderlijke waarden.' 

Deze gekoesterde illusies, zo doceert Rooijakkers in een minicollege identiteit, horen bij een 
essentialistische cultuuropvatting: het idee dat er een wezenlijke, onaantastbare kern is die 
ons Nederlanderschap uitmaakt, alsof die in onze genen verankerd zit, als een cultureel dna. 
Terwijl ‘identiteit' een product van betekenisgeving is, een mentale constructie, waarbij 
mensen uit een groot historisch arsenaal aan iconen, verhalen en rituelen kunnen putten, al 
naar gelang hun behoefte. Die behoeftes variëren; per periode, per sociale klasse, per regio, 
en uiteindelijk per individu. Ieder mens heeft namelijk meerdere identiteiten, en past zich al 
naar gelang zijn rol voortdurend aan in kleding, gedrag en omgangsvormen. 

Rooijakkers is verbonden aan het Meertens Instituut, dat de Nederlandse taal en cultuur 
bestudeert aan de hand van de rituelen van het alledaagse leven. Hij doet geen onderzoek 
naar identiteit, maar naar de constructie ervan. ‘Ik heb het altijd over de identiteitsfabriek 
Nederland. Er worden aan de lopende band identiteiten geconstrueerd, en iemand als 
Enklaar is ook een van deze constructeurs.' 

Dat we nu met zijn allen zo over Máxima heen zijn gevallen, en de discussie over het al dan 
niet bestaan van onze identiteit taboe verklaren, geeft volgens Rooijakkers een crisismoment 
in onze samenleving weer. ‘Het gaat om niets minder dan de vraag: wie zijn wij eigenlijk? 
Deze hele discussie komt voort uit een verlammende angst voor verlies van eigenheid. 
Angst die voortkomt uit de idee dat verandering altijd in termen van verlies, verval en 
corrumpering moet worden geduid. Kennelijk kunnen wij heel slecht overweg met 
onzekerheid. En dat proberen we weg te werken: fysiek achter de dijken, financieel achter 



verzekeringen, en cultureel door ons beeld van onze identiteit vast te pinnen. Maar het is 
met identiteit als met de dino-saurus van Fred Flintstone: toen hij die eindelijk in zijn huis 
had weten op te sluiten, sprong die door het raam weer naar buiten.' 

In academisch Nederland lijkt ‘de school van Rooijakkers' de meeste aanhangers te hebben. 
Iemand als Maarten van Rossem, in Utrecht hoogleraar cultuurgeschiedenis van de 
twintigste eeuw, kan zich behoorlijk opwinden over welke karakteristiek van ‘de' 
Nederlandse identiteit dan ook. ‘Neem nou de veronderstelling dat wij zo zuinig zouden 
zijn. Dat idee wordt al eeuwen verspreid door Jan en alleman, maar je kunt zoiets alleen 
volhouden als je kunt aantonen dat wij wat uitgaven betreft echt een uitzonderingspositie 
innemen in Europa. En dat is niet zo; dat blijkt uit een studie van het SCP over Nederland in 
Europa. Er zijn heel wat zuiniger volken. ‘Het probleem met dit soort karakteristieken is dat 
ze nooit in comparatief perspectief worden geplaatst, alsof de rest van de wereld niet meer 
bestaat.'  

Van Rossem schreef erover in zijn essay Typisch Nederland, waarin hij zich ook vrolijk 
maakt over de waarde van oude reisverslagen: ‘De reizigers arriveerden vol vooroordelen, 
zij spraken de taal meestal niet en hadden contact met een zeer beperkt aantal Nederlanders, 
die meest afkomstig waren uit hun eigen sociale kring. Zo werd de enkeling die de reiziger 
ontmoette al snel een "typische Nederlander". Het mechaniek doet enigszins denken aan de 
moderne reisredacteur die een fraaie schets schrijft van het bezochte land na een gesprek 
met de taxichauffeur die hem van het vliegveld naar de hoofdstad rijdt.' 

Hetzelfde mechaniek noemt Jan Blokker jr. in zijn boek Als de wereld vergaat, ga ik naar 
Nederland, waarin hij de vaderlandse geschiedenis in vogelvlucht beschrijft aan de hand van 
veertig historische uitspraken. Wie in vroeger eeuwen op reis ging, bereidde zich goed voor 
door bestaande reisverslagen te bestuderen. ‘Het resultaat van zo'n standaard voorbereiding', 
schrijft Blokker, ‘kon natuurlijk makkelijk zijn dat alle reisverslagen op elkaar gingen lijken. 
En dat was dan ook vaak het geval.' Zo kon het gebeuren dat de Britse diplomaat William 
Temple zélfs vlak na de lynchpartij op de gebroeders De Witt doodgemoedereerd noteerde: 
‘In het algemeen schijnen alle lusten en hartstochten hier kalmer en koeler te verlopen dan 
in andere landen waar ik heb verkeerd, met uitzondering misschien van de schraapzucht.' 

 

En toch; hoe geconstrueerd het beeld ook is, hoe ongrijpbaar, tegenstrijdig en tijdelijk ook - 
gevoelsmatig bestaat er wél een Nederlandse identiteit. Al was het maar omdat het ergens 
anders zo ánders is - je hoeft de grens met België maar over te steken om dat aan den lijve te 
ervaren. Wie zestien miljoen Nederlanders vraagt de Nederlandse identiteit te beschrijven, 
krijgt vermoedelijk zestien miljoen antwoorden - maar wel met een flinke overlap erin. Het 
is onbevredigend dat die identiteit niet vast te pinnen is, en dat er blijkbaar niet naar gezocht 
kan worden zonder programma. Zodra je de lachspiegel voorbij bent, is het onderwerp 
immers niet meer vrijblijvend, en neem je hoe dan ook deel aan het brisante debat over de 
integratieproblematiek. 

En dat is jammer, want je moet je eigen land toch kennen. Daarom in het laatste nummer 
van 2007: een trotse constructie van onze identiteit. Nederland, van Agenda tot Zoenen. 
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