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Het debat over ‘de’ Nederlandse identiteit is volop gaande. Maar waaruit bestaat die identiteit eigenlijk? 

Twee boeken, van Willem Frijhoff en Anton Enklaar, zouden de lezer een handje kunnen helpen. 

Er zijn, zegt historicus Willem Frijhoff in Dynamisch labyrint, historici in soorten en maten. Er zijn vertellers, 
betweters en vragenstellers. De enen schrijven meeslepende geschiedenissen, de anderen vertellen nooit hoe 
het is, ‘maar hoe het in elk geval níet is’, en de derde soort – waartoe Frijhoff zichzelf rekent – kenmerkt zich door 
vraagtekens. Een vierde soort, die hij niet behandelt, gaat zo onhistorisch te werk, met veel psychologie en 
ideologie, dat je hen nog bezwaarlijk historici kunt noemen. Ze dragen vaandels, ze verheffen hun stem als er aan 
de waarden van het eigen volk wordt getwijfeld, ze houden van oubollige clichés, én ze geloven in het bestaan 
van een volksziel, een gecodeerde volksidentiteit. 

 

Het lijkt wel of we in Nederland cultuurblind zijn, zegt Arnold Enklaar in de aanhef van Nederland, tussen nut en 
naastenliefde – Op zoek naar onze cultuur. ‘We zijn ons er nauwelijks van bewust dat de meeste mensen op 
aarde heel anders denken dan wij.’ Hij ontrafelt die verschillen, en gelooft rotsvast in het bestaan van een 
specifiek Nederlandse cultuur. Maar wat is typisch Nederlands? Wat is on-Nederlands? En is Nederland in 
Europa ‘een buitenbeentje’?  

In zijn in juni dit jaar uitgesproken afscheidsrede als hoogleraar Geschiedenis van de Nieuwe Tijd aan de 
Faculteit der Letteren van de Amsterdamse Vrije Universiteit had Willem Frijhoff het over het eigen aangekweekte 
beeldmerk, ‘het tot imago gestolde groepsgedrag’. De cultuurnatie, zei hij, dat is wat Nederlandse expats, van 
welke snit en welk cultureel peil ook, als Nederlanders in het buitenland symbolisch samenbindt: het kleine 
nationaal genieten.  

Het is, zei Frijhoff, ‘identiteit’ verbeeld in hagelslag, pindakaas en katjesdrop, maatjesharing en oranjebitter, 
‘vaderlands genot, maar ook nostalgie’. Dat nu geldt ook en vooral voor Nederland zelf. De eerste afbeelding in 
Nederland, tussen nut en naastenliefde, Enklaars speurtocht naar een typische en herkenbare mentaliteit, toont 
ons een bord met een met pindakaas besmeerde boterham, en op een van de laatste illustraties prijkt de 
kaasschaaf als hét symbool van de Nederlandse natie.  

Enklaar evenwel doelt in zijn boek helemaal niet op een eigen traditie van gerechten. Het gaat bij hem over ‘een 
visie op de wereld’, een eigen manier van denken die alle Nederlanders met elkaar delen. De meeste mensen 
denken heel anders, ze hebben een geheel andere ‘culturele logica’. Met logica bedoelt Enklaar ‘een manier van 
redeneren’ en onder culturele logica ‘het redeneren met gebruikmaking van de waarden van een bepaalde 
cultuur’. Nederlanders delen een beperkt aantal diep verankerde waarden. Enklaar behandelt er twaalf: heil, 
schuld, naastenliefde, waarheid, arbeid, orde, nut, betrouwbaarheid, matigheid, overeenstemming, gelijkheid en 
zelfbeschikking.  

Die waarden – eigenlijk vrij lege containerbegrippen – worden vertaald in opvattingen, zoals meningen en 
normen. Die eigenschappen (lees: ‘het eigene van de Nederlandse cultuur’) worden pas duidelijk als we nagaan 
hoe anderen Nederlanders zien. Hun culturele logica is in de ogen van de buitenlander niet altijd zo 
vanzelfsprekend, sterker nog: sommige van die gekoesterde waarden zijn in de ogen van buitenlanders 
onbegrijpelijk, absurd, en verwerpelijk.  

Enklaar citeert een aantal buitenlandse correspondenten. Veel van die ‘schone waarden’ blijken in hun ogen 
alleen maar eufemismen te zijn voor rechtlijnigheid en regelzucht, gemoraliseer en fundamentalisme, 
gecultiveerde banaliteit en schoolvosserij, opportunisme en gierigheid. Dat nu klinkt helemaal anders, maar is 
daarom niet juister.  

Hét probleem met het afbakenen van dat eigene, de eigen culturele logica, is de zelfgenoegzaamheid. De dikke 
streep die je om je eigen ‘culturele bolster’ heen trekt, leidt tot een soort otherness waarbij ‘het eigen volk’ 
vervreemdt van de wereld.  



Die hele afbakening van het eigene, dat verlangen naar ‘een historische canon’ en ‘een nationale identiteit’, is nu 
plots urgent, vooral sedert Nederland uit zijn gezapigheid na de moorden op Fortuyn en Van Gogh is wakker 
geschud, maar ook sinds de discussies over ‘normen en waarden’ en over integratie. Plots is Nederland geen 
open en tolerant land meer, en ook geen gidsland. De ‘Nederlandse culturele logica’ waar Enklaar het over heeft, 
blijkt nog eigenaardiger dan de bekende ‘nationale eigenaardigheden’. Nederland genereus en tolerant? Alles 
wordt er afgewogen op de weegschaaltjes ‘nut’ en ‘naastenliefde’.  

Je mag helemaal niet raken aan zijn eigenheid en kenbare identiteit. Dat zag je in die krampachtige commentaren 
op de openhartigheid van de ‘nieuwe Nederlander’ prinses Máxima, die tijdens de presentatie van het WRR-
rapport Identificatie met Nederland zei dat ze ‘iets’ als een typisch Nederlandse identiteit niet heeft kunnen 
ontdekken.  

‘De klimaat- en temperamentenleer die in de vroegmoderne tijd het zelfbeeld van volkeren bepaalde’, schrijft 
Frijhoff in Dynamisch erfgoed, ‘zouden we nu niet meer willen aanhangen.’ Desondanks spreken we nog steeds 
van ‘warmbloedige zuiderlingen’ en ‘flegmatische Britten’ en ‘zien we onszelf als nuchtere Hollanders’. Als 
metaforen en denkpatronen kun je uiteraard zulke beeldvorming hanteren, maar Nederland omwille van zijn 
geheel eigen culturele logica ‘een buitenbeentje in Noord-west Europa’ noemen – zoals Enklaar in zijn 
nabeschouwing doet – maakt Nederlanders nog méér cultuurblind.  

Het zijn vooral pompeuze woorden, dat clichématige opwaarderen van de Hollandse ziel. De ‘nationale identiteit’ 
willen benoemen definieerde de historicus Ernst Kossmann ‘als romantisch’. Het is nuttig in de hele discussie 
daarover aan zijn wijze woorden te worden herinnerd, zoals onlangs nog in Trouw: ‘Het is romantiek te 
veronderstellen dat het Nederlandse volk of de Nederlandse samenleving een soort van ziel bezit die zichzelf al 
eeuwen gelijk is gebleven. Dat betekent het namelijk als men van identiteit spreekt.’ 
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