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Wat ons bindt, is dat ons weinig bindt 
 

 

Willem Breedveld 
 

'Ik ben niet alleen Ethiopische of Nederlandse. Ik ben van het vrouwelijk geslacht en een 
ietsiepietsie feministisch. Ik ben ex-vluchteling. Ik ben zwart en beïnvloed door zwarte 
vrijheidsstrijders zoals Martin Luther King, Malcolm X, Nelson Mandela; opgegroeid met 
zwarte muziekvormen als rap, reggae en soul. Ik ben dochter van moslims, maar opgegroeid 
in een christelijk dorp in de biblebelt. Ik ben inwoner van een grote stad en journalist. Al 
deze onderdelen vormen mijn identiteit.'  

Aldus Trouwjournaliste Seada Nourhussen op 31 oktober in deze krant, kort nadat ze na 26 
jaar voor het eerst haar geboorteland Ethiopië had bezocht en bij terugkomst geconfronteerd 
werd met de commotie over een WRR-rapport en de uitspraken van prinses Maxima: de 
Nederlander bestaat niet. Eeuwig balanceren, wilde Seada: ?Want ik wil niet kiezen. Niet 
mijn ene identiteit verloochenen om de andere te behagen. Maar in het Nederland van 
vandaag kan dat niet meer. Nu moet je kiezen wat je bent, eenduidig zijn over je identiteit. 
Loyaal zijn aan twee landen of culturen, zoals het WRR beweert, kan niet meer. Je hebt óf de 
Nederlandse identiteit of een andere identiteit.''  

Voor deze Seada Nourhussen en andere geïnteresseerden vraag ik graag de aandacht voor 
drie opmerkelijke boeken. Zij hebben de cultuur van volken tot onderwerp en hun vaak 
complexe relatie tot wat genoemd wordt de nationale identiteit van een land. Kun je eigenlijk 
wel spreken van de Nederlander, of een Nederlandse identiteit? De problemen die deze 
vragen oproepen zijn legio en bovendien is er de ontnuchterende zekerheid dat ieder 
probleem dat historici menen op te kunnen lossen, weer nieuwe problemen in het leven 
roept. Zoals de vooraanstaande Britse historicus Peter Burke één en andermaal vaststelt in 
zijn jongste boek 'Wat is cultuurgeschiedenis?', een fascinerend overzicht van de moderne 
geschiedschrijving.  

Eén van die problemen is of cultuur aan een grens gebonden is. Kaarten van cultuurgebieden 
zijn inzichtelijk en leerzaam. Maar tegelijkertijd, constateert Burke, kunnen ze erg misleidend 
zijn. Ze suggereren dat er homogeniteit bestaat binnen een bepaald cultureel gebied. Zo 
wordt er soms een scherpe lijn getrokken tussen bijvoorbeeld het Nederlandse en het Duitse 
taal- en cultuurgebied, terwijl hier van een afstand bezien ook in hoge mate sprake lijkt van 
een continuüm, of worden in India juist kleine groepen Hindoes in een dominante 
moslimomgeving onzichtbaar door de religies op een kaart te markeren.  

Minstens zo belangrijk: in het dagelijks leven worden de grenzen tussen 'wij' en 'zij' telkens 
overschreden. Er vindt voortdurend een confrontatie met 'Andersheid' plaats, wat gevolgen 
heeft voor aard en karakter van het cultuurgebied. Voorheen hadden historici en geografen 



de neiging cultuurgrenzen op te vatten als barrières. Tegenwoordig worden grenzen meer 
als ontmoetingsplaatsen of 'contactzones' gezien. Cultuur is voortdurend in de maak.  

Sterker, het is volgens Burke zelfs nog maar de vraag in hoeverre we in staat zijn een volk te 
kennen. Postmoderne wetenschappers en cultuurhistorici houden het erop dat cultuur in 
hoge mate het product is van een constructie: de werkelijkheid is, zoals wij denken dat zij is. 
De wereld als voorstelling, zoals Schopenhauer al vaststelde. Zelfs het verleden is geen vast 
gegeven. Onze voorvaderen hebben hun eigen Renaissance verzonnen, schreef de Franse 
historicus Lucien Febvre, zoals elk tijdperk zijn representatie van het historische verleden 
verzint.  

Trouwens, wie heeft Ierland uitgevonden, vraagt Declan Kiberd zich verbaasd af aan het 
begin van zijn baanbrekende boek 'Inventing Ireland' (1996), en zijn antwoord is verrassend. 
Ierse ballingen in het buitenland hebben een onevenredig grote inbreng gehad in het idee 
van een Ierse natie en ook de Engelsen blijken in dat 'constructieproces' een belangrijke rol te 
hebben gespeeld.  

Zelfs tradities blijken vaak nieuw. In zijn 'The Invention of Tradition' wees Erik Hobsbawn al 
op het veelvuldig gebruik van 'oud materiaal' bij het uitvinden van tradities. Culturele 
reproductie is daarom volgens Burke een 'continu scheppingsproces': ?Wat de zogenaamde 
cultuuroverbrengers ook denken of hopen dat ze doen, het proces van overdracht van 
cultuur op een nieuwe generatie heeft altijd het karakter van een reconstructie.''  

Wat mij betreft is het de sleutelzin in dit glasheldere en fascinerende overzicht van de 
kernmomenten van de moderne geschiedschrijving. Zij sluit ook nauw aan bij de 
bevindingen van het 'Jaarboek Parlementaire Geschiedenis' met als thema: De moeizame 
worsteling met de nationale identiteit. Het dragend artikel staat op conto van de socioloog 
Dick Pels. Hij beschrijft hoe de idee van een nationale staat met een eigen cultuur en een 
eigen identiteit pas heel laat tot ontwikkeling is gekomen. Zijn conclusie: de kracht van het 
Nederlandse volkskarakter schuilt juist in een zekere bescheidenheid over onze nationale 
waarden en verworvenheden. ?Wat ons bindt is de prettige gedachte dat er niet zoveel is dat 
ons bindt(?) Niet de zekerheid over een harde kern van de natie, maar juist een 'onzeker idee 
van Nederland' is dan ook het beste uitgangspunt, niet alleen voor de integratie van 
'vreemdelingen', maar ook voor de integratie van onze eigen cultuur in het grotere verband 
van Europa en de wereld.''  

Nederland als een continu scheppingsproces (Burke), wiens inwoners 'het vermogen 
koesteren tot zelfrelativering dat als vanzelf ook nieuwsgierig maakt naar en verdraagzaam 
jegens andere culturen' (Pels). Het zal Seada Nourhussen als muziek in de oren klinken. Toch 
zal ze nog even moeten doorbijten om kennis te nemen van dat andere boek over onze 
cultuur, dat van de archeoloog Arnold Enklaar. Inmiddels is hij verbonden aan een 
reïntegratiebureau voor allochtonen en runt hij een landgoed in Twente.  

Enklaars bevindingen staan nogal haaks op die van Burke en Pels. Naast christelijke- en 
andere waarden, zoals arbeid, orde en netheid, nut, betrouwbaarheid en matigheid die we 
met andere landen delen, onderkent de auteur drie Hollandse waarden, waarmee ons land 
zich onderscheidt van de rest van de wereld. Die zijn: overeenstemming (je moet er met 



elkaar zien uit te komen), gelijkheid (je moet niet denken dat je beter bent dan een ander) en 
zelfbeschikking (iedereen moet zelf weten wat hij doet, als ik er maar geen last van heb).  

Uit dit waardenpatroon destilleert Enklaar een culturele logica die sinds de Gouden Eeuw 
kenmerkend is voor Nederland en waar Nederlanders onder geen enkel beding afstand van 
willen doen.  

Zijn conclusie liegt er niet om: het is een illusie om te denken dat het hieruit voortvloeiende 
cultuurverschil met onder meer immigranten uit Turkije en Marokko overbrugbaar is. Dat 
denken we wel omdat het vermijden van confrontatie en streven naar compromissen typisch 
iets is voor onze Nederlandse cultuur (geven en nemen), maar het is vreemd aan de meeste 
andere culturen ter wereld. De één miljoen nieuwkomers zullen zich daarom moeten 
aanpassen aan de waarden van vijftien miljoen gevestigde Nederlanders en niet andersom. 
Integratie is alleen mogelijk als immigranten zich de culturele logica eigen maken van de 
Nederlander. Wat overigens niet per se hoeft te betekenen dat ze hun eigen cultuur 
overboord moeten zetten.  

Dit laatste is wellicht een schrale troost voor Seada Nourhussen en al die andere 
immigranten. Van Burke en Pels mag ze echter begrijpen dat alles relatief is, dus ook de als 
een rots geformuleerde culturele logica van de door Enklaar 'geconstrueerde' Nederlander. 
En van prinses Maxima hadden we al begrepen: de Nederlander bestaat niet. 
 


