
Wie de afgelopen tijd de Nederlandse politiek
gevolgd heeft, kan niet ontgaan zijn hoe wissel-
vallig het politieke klimaat momenteel is en hoe
snel de politieke sentimenten en voorkeuren
van grote groepen mensen kunnen veranderen.
In het vroege najaar van vorig jaar leek nog een
beeld van stabiliteit en tevredenheid te over-
heersen. Nederland was een ‘tevreden natie met
enige zorgen’. Zo luidde althans de kop van een
artikel in nrc Handelsblad van 7 september,
waarin verslag gedaan werd van het zojuist ver-
schenen rapport ‘De sociale staat van Neder-
land’, afkomstig van het Sociaal en Cultureel
Planbureau. Het artikel opende met een verheu-
gende mededeling: ‘De kiezers zijn in grote
meerderheid tevreden, gelukkig en gezond.
Maar ze maken zich wel in toenemende mate
zorgen, met name over de kwaliteit van de zorg,
de veiligheid en het onderwijs. En het gaat niet
met iedereen even goed: de leefsituatie van men-
sen met de laagste inkomens (..) is er de afge-
lopen tien jaar niet op vooruit gegaan’. In de rest
van het artikel werd één en ander onderbouwd
met statistische gegevens uit het rapport: de
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meeste groepen in de samenleving hebben het
in de loop van de jaren ’90 beter gekregen wat
betreft gezondheid, woonsituatie, vrijetijd, va-
kantie, bezit van duurzame goederen en ‘sociale
participatie’. Bijna 80% van de ondervraagden
bleek bovendien ‘tevreden over de regering’ en
65% vond dat ‘de overheid goed functioneerde’.
Hier en daar waren er ook paradoxale gegevens:
zo’n 70% voelt zich naar eigen zeggen veilig in
Nederland, maar 85% ziet criminaliteit als één
van de voornaamste problemen en verlangt
krachtiger overheidsoptreden. Nogmaals 85%
zegt zich ‘zeer gezond’ te voelen, maar een even
groot percentage ziet de zorg als een groot pro-
bleem dat de overheid stevig moet aanpakken.
En de helft van de mensen vindt dat de overheid
meer moet investeren in het onderwijs. Maar in
het scp-rapport als geheel overheerste toch het
voor dergelijke rapporten gebruikelijke beeld
van zakelijke zonnigheid: in grote trekken ging
alles goed.

Kort daarvoor was uit andere bron een scepti-
scher en realistischer geluid te horen geweest
over de staat van Nederland. In een zeer lezens-
waardige en bedachtzame beschouwing met als
titel De kwetsbare samenleving, geschreven op
initiatief van toenmalig minister Peper, had de
Amsterdamse socioloog Geert de Vries een beeld
gegeven van een samenleving die weliswaar als
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zeer welvarend, relatief goed geordend en tame-
lijk vredig kan worden beschouwd maar die in
drie opzichten fundamenteel en blijvend kwets-
baar is. Door ecologisch-technologische gevaren
die haar bedreigen, door onbegrepen geweldda-
digheden van sommigen jegens anderen, en
door ‘innerlijke onzekerheden’ van degenen die
haar vormen.1 De gevolgen van de aanslagen van
11 september in de Verenigde Staten onder-
streepten het gelijk van De Vries: opeens bleek
de grote kwetsbaarheid van een hoogontwik-
kelde samenleving voor gericht terroristisch ge-
weld van een kleine groep, een schokgolf van
schrik en verontwaardiging trok in enkele da-
gen over de wereld, op vele plaatsen, ook in
Nederland, kwamen politieke en maatschappe-
lijke verhoudingen op scherp te staan, en de
‘innerlijke onzekerheden’ toonden zich onder
meer in vele grote woorden, hier en daar wat
overtrokken en paniekerige reacties, stijgend
wantrouwen tussen diverse bevolkingsgroepen
en forse averij aan de algemene tolerantie
binnen de samenleving. In het late najaar raakte
het beeld van stabiliteit en tevredenheid snel
overschaduwd door spanningen, onvrede en on-
zekerheid. 

�  
Populistische exploitatie

Naar het zich nu laat aanzien hebben sommigen
van dat plotseling ontstane klimaat van ver-
hoogde onzekerheid politiek aardig geprofi-
teerd. Al langer doende met het aanwakkeren
van gevoelens van angst en bedreiging, aller-
hande onvrede en vaag ressentiment door popu-
listisch-nationalistisch geschrijf en geroep in de
media hebben zij met pseudo-ferme taal, wel erg
simplistische partij-programma’s en ¬ niet te
vergeten ¬ de nagenoeg volledige medewer-
king van de vaderlandse tv-journalistiek, kans
gezien zich in korte tijd een grote aanhang on-
der het electoraat te verwerven. Natuurlijk moet
nog blijken hoe groot de aanhang op de lange
duur zal zijn. En ook laat zich nu al voorspellen
dat zelfs bij groot electoraal succes de hele popu-
listische onderneming door gebrek aan compe-

tentie bij het leiderschap en gebrek aan cohesie
onder de achterban geen lang leven beschoren
zal zijn. Maar intussen kan wel heel wat schade
worden aangericht, en dat is niet goed voor de
democratie.

De aanslagen en hun gevolgen hebben ook
nog eens heel duidelijk gemaakt hoever de mon-
dialisering inmiddels is voortgeschreden: grote
en nog steeds groeiende groepen mensen heb-
ben over lange afstanden, in verschillende
werelddelen en over staatsgrenzen heen, steeds
meer met elkaar te maken gekregen. Wat op de
ene plaats wordt gedacht en gedaan, kan elders
verstrekkende gevolgen hebben. Ver weg in Cen-
traal Azië gaan politiek-religieuze radicalen, ver-
strikt in waandenkbeelden van eigen makelij, de
vs als hun voornaamste vijand beschouwen en
weten die met terroristisch geweld zwaar te tref-
fen. Nog geen drie maanden later hebben zij het
tegenovergestelde bereikt van wat zij beoogden:
het regime dat hen protectie bood is omverge-
worpen, hun organisatie is zwaar aangetast, en
velen van hen hebben de onderschatting van
hun tegenstander inmiddels met de dood moe-
ten bekopen. En in Nederland echoot dit alles
luid na: gevoelens en discussies over de natio-
nale identiteit en de collectieve identiteit van di-
verse minderheden zijn onmiskenbaar verbon-
den geraakt met de wisselvallige conjunctuur
van wereldpolitieke gebeurtenissen. 

�  
Verlies aan eigenheid?

Juist over die problematiek heeft de Raad voor
Maatschappelijke Ontwikkeling in het najaar
van 1999 een advies uitgebracht aan de regering
getiteld Nationale identiteit in Nederland. Internati-
onalisering en nationale identiteit. Het rapport telt
zo’n 160 bladzijden: een kleine 30 pagina’s be-
vatten het eigenlijke advies, daarnaast zijn vijf
bijlagen opgenomen waaronder een omvangrijk
‘basisdocument’ waarin enkele centrale begrip-
pen worden behandeld en een globaal overzicht
wordt gegeven van discussies over de Neder-
landse nationale identiteit vanaf het einde van
de negentiende eeuw.2 In de oorspronkelijke ad-
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viesaanvraag van het kabinet werd na het signa-
leren van het proces van mondialisering de
vraag opgeworpen ‘of er een spanningsveld zal
ontstaan tussen identificatievraagstukken ener-
zijds en interculturele betrekkingen anderzijds’.
Aan de Raad werd gevraagd dit spanningsveld
verder te verkennen, de vraag te beantwoorden
of actieve overheidsbemoeienis wenselijk zou
zijn, en, zo ja, welke mogelijkheden daarvoor
werden gezien. 

Voor het op te stellen advies heeft de Raad
deze zeer ruime vraagstelling aanzienlijk inge-
perkt. Onder ‘internationalisering’ worden in
het advies vooral twee ontwikkelingen verstaan:
het proces van Europese ‘eenwording’ en ‘het
ontstaan van een multi-etnische samenleving in
Nederland’. Van beide wordt verondersteld dat
zij gevoelens van nationale identiteit beïnvloe-
den en zouden kunnen bijdragen aan ‘een ver-
lies aan eigenheid onder de inwoners van
Nederland’. Hoewel om praktische redenen be-
grijpelijk, is het toch jammer dat de Raad voor
deze inperkingen gekozen heeft. Globalisering
omvat veel meer dan de Europese integratie al-
leen en dat meeromvattende perspectief komt
nu in het advies niet meer aan de orde. En door
zich vrijwel uitsluitend te richten op de groei
van een multi-etnische samenleving in Neder-
land blijft ook buiten beeld dat alle andere
samenlevingen in Europa met een soortgelijke
ontwikkeling te maken hebben. Juist een verge-
lijkend perspectief, waarin overeenkomsten en
verschillen in dit opzicht met enkele andere
Europese samenlevingen uiteengezet hadden
kunnen worden, had bijvoorbeeld meer licht
kunnen werpen op de vraag welke facetten van
de problematiek als algemeen Europees dan wel
als specifiek voor Nederland kunnen worden be-
schouwd. Maar ook zo’n vergelijkend perspec-
tief wordt in het advies nauwelijks gebruikt.

De Raad beschouwt ‘nationale identiteit’ als
een ‘moeilijk grijpbaar en complex begrip’ dat
evenwel niet ‘negatief beoordeeld moet worden’.
Het kan bijdragen aan ‘gevoelens van erbij te ho-
ren en aan actief burgerschap’ maar mag ‘niet
leiden tot extreem nationalisme’ en mag ook
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niet ‘het exclusieve bezit zijn van de autochtone
ingezetenen van Nederland’. Nationale iden-
titeit is dan volgens de Raad ‘het besef deel uit te
maken van een volk (...), een gemeenschap met
specifieke kenmerken’, maar die kenmerken zelf
zouden ‘van ondergeschikt belang zijn’, ‘mede
omdat zij in de loop der tijd veranderen: natio-
nale identiteit is een dynamisch begrip’. Erg hel-
der is dit allemaal niet: theoretische overwegin-
gen, empirische constateringen, en normatieve
standpunten worden door elkaar gehaald en ook
elders in het advies lijkt de Raad vaak mede door
een gebrek aan durf en een overmaat aan poli-
tieke omzichtigheid zijn toevlucht te nemen tot
plechtig geformuleerde wollige taal die regelma-
tig resulteert in nietszeggendheid. Maar hoe dat
ook zij, wat zijn de voornaamste bevindingen en
aanbevelingen van het advies?

�  
Anti-Europese sentimenten?

Op basis van vele gegevens constateert de Raad
allereerst dat gevoelens van nationale identiteit
in Nederland niet erg sterk zijn. De nationale
identiteit is doorgaans een tamelijk onproblema-
tisch gegeven geweest: het is al heel erg lang voor
bijna iedereen op vanzelfsprekende wijze duide-
lijk wat Nederland is, waar het ligt, en wie Neder-
landers zijn. Juist dat feitelijke, vrij beschermde
en weinig omstreden bestaan gedurende vele
eeuwen heeft gezorgd voor een fundamentele ge-
moedsrust over de natie. Een uitgesproken ideo-
logisch nationalisme is hier tamelijk zeldzaam
gebleven. Dat zou mede kunnen verklaren waar-
om de toenemende integratie van Nederland in
de Europese Unie tot nu toe tamelijk geruisloos is
verlopen. Niet alleen de betrekkelijke onzicht-
baarheid van ‘Europa’ en de al zo lang bestaande
politieke consensus over het belang van ‘het ver-
breden en verdiepen van de Europese samenwer-
king’ spelen hier een rol, maar wellicht ook het
wijdverbreide besef dat niettegenstaande alle
voortgaande Europese integratie Nederland toch
wel zal blijven bestaan. Bijna opgelucht meldt het
advies dat een nationale (Nederlandse) identiteit
en een eventuele Europese identiteit heel wel

67

boeken  Ton Zwaan bespreekt Nationale identiteit in Nederland

S&D juli 2002 binnenwerk  16-09-2002  12:40  Pagina 67



naast elkaar kunnen bestaan en dat zij elkaar zelfs
zouden versterken. De Raad ziet hier weinig re-
den voor bezorgdheid en acht de problematiek
vooralsnog ‘van weinig invloed’.       

Toch zijn hier wel een paar kanttekeningen te
maken. Het kan verwacht worden dat met het
verdere verlies aan bestuurlijke autonomie van
Nederland als direct gevolg van toenemende
macht van ‘Europa’ de weerstand tegen verdere
integratie zal groeien. Daarbij zal ook het veelbe-
sproken ‘democratisch tekort’ van de eu vaker en
scherper zichtbaar worden. Ook de aanstaande
toetreding van een groot aantal landen met rela-
tief zwakke economieën, zwakke democratische
tradities, soms extreme vormen van nationa-
lisme, en vrij veel corruptie zal de solidariteit
binnen ‘Europa’ danig op de proef gaan stellen.
Onder die condities zou bijvoorbeeld een besluit
om het Nederlands, en een serie andere kleine
talen, te schrappen als eu-taal wel eens aanzien-
lijke repercussies kunnen hebben.3 De nu al zeer
geringe politieke betrokkenheid bij de eu van de
meeste burgers zou dan wel eens kunnen om-
slaan in actieve afkeer. In het licht van deze
zeker niet denkbeeldige ontwikkelingen in de
nabije toekomst zouden politieke partijen en re-
gering in Nederland hoognodig harder moeten
nadenken over kwesties als het gewenste
‘eindstation’ van de Europese integratie, de daad-
werkelijke bestrijding van het ‘democratisch te-
kort’, en vergroting van de legitimiteit van het
Europese bestuur. En ze zouden hun visies ver-
volgens veel duidelijker dienen uit te dragen in
het openbare debat.

�  
De Islam

Waar de Raad zich voorlopig weinig bezorgd
toont over mogelijke spanningen tussen natio-
nale identiteit en Europese identiteit in Neder-
land, daar verwacht hij wel meer ‘activering’ van
de nationale identiteit door het ontstaan van een
multi-etnische samenleving in Nederland. Ge-
wezen wordt op onderzoek waaruit blijkt dat er
verband bestaat tussen discriminatoire opvat-
tingen over etnische minderheden en sterke ge-

voelens van nationale identiteit. Volgens de
Raad gaat het ‘om een verschijnsel dat latent aan-
wezig is, ook in de Nederlandse samenleving’.
Anno 2002, na de wereldpolitieke ontwikkelin-
gen van het afgelopen najaar, kan daaraan toege-
voegd worden dat dat latente verschijnsel in-
middels zeker manifester is geworden. Veel
Nederlanders zijn ernstig geschokt door het ge-
geven dat politiek-religieuze radicalen die zich
beroepen op de islam in staat zijn gebleken
duizenden onschuldige mensen ¬ onder wie
overigens ook zo’n 400 islamieten ¬ zonder
een spoor van mededogen om te brengen. Lauwe
en dubbelzinnige reacties van de zijde van som-
mige islamitische organisaties in Nederland
hebben daar ook niet veel goed aan gedaan. 

Aan de andere kant zijn veel islamieten en
andere recente nieuwkomers in Nederland,
staatsburgers en immigranten, geschrokken van
het plotseling veranderende politieke klimaat,
van enkele aanslagen op islamitische scholen en
moskeeën, een paar geweldsincidenten op
straat, en van hier en daar voorkomende blijken
van toegenomen negatieve discriminatie. Echt
ernstig is het gelukkig allemaal tot op heden niet
geworden en de verhoudingen tussen autoch-
tonen en allochtonen in Nederland zijn nog
steeds minder problematisch dan in menig
ander Europees land, maar voor velen lijkt het
wederzijds vertrouwen in elkaar er niet op voor-
uitgegaan, is onzekerheid toegenomen en voor
sommigen is misschien zelfs een gevoel van be-
dreigdheid ontstaan. En daar is met enkele losse
kreten (‘grenzen dicht’, ‘de islam is een achter-
lijke cultuur’) handig op ingespeeld door de
populisten die thans electoraal succes boeken.
In plaats van daar uit electorale overwegingen
dubbelzinnig op te reageren vergt dat van demo-
cratische politieke partijen waakzaamheid, een
heldere visie en het lef om op te komen voor de
centrale waarden van democratie en rechtsstaat. 

Hetzelfde geldt voor organisaties van min-
derheden in Nederland: door zich duidelijk uit
te spreken voor democratie en rechtsstatelijke
beginselen en overtuigend afstand te nemen van
politiek geweld uit welke hoek ook, kan het pu-
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blieke vertrouwen versterkt worden en kunnen
zij autochtone populisten wind uit de zeilen ne-
men. Bovendien zouden zij meer werk kunnen
maken van het bestrijden en verhelpen van
allerlei vormen van politiek, religieus en cultu-
reel obscurantisme in eigen kring. Het stemt
treurig dat synagogen in Nederland momenteel
extra politie-bewaking behoeven en politieke
manifestaties van minderheidsgroepen, waarbij
rabiaat nationalisme op de voorgrond treedt,
dragen ook niet bij aan vergroting van publiek
vertrouwen.

Uiteraard was dit alles nog niet aan de orde
toen de Raad zijn advies opstelde. Hoewel de
Raad het verwarde concept van ‘de multicultu-
rele samenleving’ op goede gronden afwijst, acht
men een toekomst ‘waarin plaats is voor de ver-
schillende etnische identiteiten, naast een
autochtone Nederlandse identiteit, waarschijn-
lijk en noodzakelijk’. Het proces van differentia-
tie van identiteiten langs etnische lijnen wordt
opgevat als een goeddeels spontaan proces
waarop de overheid nauwelijks invloed kan uit-
oefenen. Wél wordt gemeend dat dit proces het
verdient ‘gefaciliteerd’ te worden: de overheid
zou het tot haar taak dienen te rekenen ‘de voor-
waarden te scheppen om de ontwikkeling van
verschillende etnische identiteiten te begunsti-
gen’ (naast een algemene Nederlandse iden-
titeit). Elders in het advies wordt daarover opge-
merkt: ‘vrij baan voor de eigen organisatorische
verbanden op het terrein van onderwijs (islami-
tische scholen), cultuur en media’. 

�  
Geconstrueerde gemeenschappen

We zijn dan al bij de aanbevelingen van het ad-
vies beland. Algemeen acht de Raad het van
belang dat er politieke aandacht blijft voor de
problematiek van (nationale) identiteit en inter-
nationalisering. Daar is nu geen specifieke
instantie voor en naar het inzicht van de Raad
hoeft die er ook niet te komen, wel wordt voor-
gesteld de staatssecretaris voor Cultuur of de mi-
nister voor het Grote Steden- en Integratiebeleid
te belasten met blijvende aandacht voor dit ter-
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rein. Meer in het bijzonder meent de Raad dat er
‘nu nauwelijks Nederlandse instituties te vin-
den zijn, waarvan beargumenteerd kan worden
dat zij beschermd moeten worden’, met als uit-
zondering de Nederlandse taal. Voorts is men
van mening ‘dat kennis omtrent en betrokken-
heid bij Europa’ bevorderd zouden kunnen wor-
den, dat ‘bewaking van de Nederlandse culturele
erfenis en de promotie hiervan in het buiten-
land’ aandacht verdienen, en zou nader bezien
moeten worden ‘in hoeverre het besef van natio-
nale identiteit bevorderd kan worden in het (ge-
schiedenis)onderwijs en het vormingswerk’. Ten
slotte voegt de Raad hier bescheiden aan toe dat
hij met dit advies het accent wil leggen op ‘atten-
dering’ en vooral een ‘voorzet’ wil geven voor
verdere discussie.

Welnu, wat te denken van deze aanbevelin-
gen uit het advies? Het lijkt een goed uitgangs-
punt om te beseffen dat Nederland in de loop
van de laatste tientallen jaren inderdaad een
‘multi-etnische samenleving’ is geworden. Tal
van groepen uit verre landen zijn hier om een
veelheid van redenen naartoe gehaald of naartoe
gekomen en de Nederlandse samenleving is
mede daardoor veranderd: de samenstelling van
de bevolking heeft zich enigszins gewijzigd, veel
Nederlanders zijn zich daardoor wat anders
gaan voelen en gedragen, en dat geldt ook voor
de meeste nieuwkomers van elders. Dit proces
zal zeker doorgaan en het lijkt in het belang van
alle betrokkenen, zowel de gevestigden als de
nieuwkomers, dat zij dat niet alleen beseffen
maar ook fundamenteel aanvaarden. Het proces
is niet omkeerbaar, het Nederland van de jaren
vijftig bestaat niet meer en kan ook niet meer
teruggehaald worden, hoe graag sommige
autochtonen dat ook zouden willen, en ook de
allochtone nieuwkomers kunnen niet meer hun
oude leven uit het land van herkomst hier onver-
anderd voortzetten, al dromen ook in die krin-
gen sommigen daarvan. Eén van de gevolgen is
dat ‘identiteiten’ zich verder differentiëren en
diversificeren, ook langs etnische lijnen. Althans
voor diegenen die dat willen of daar belang aan
hechten. De Nederlandse samenleving en
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rechtsorde biedt aan allen de mogelijkheid zich
om welke reden dan ook te verenigen, zolang de
wet gerespecteerd wordt. Wie zich op etnische
grondslag wil organiseren, staat het vrij dat te
doen. Het valt echter nauwelijks in te zien
waarom de overheid, naast de normale subsidie-
mogelijkheden, hier een speciale taak zou heb-
ben en ‘voorwaarden scheppend’ te werk zou
moeten gaan. Wie bij voorkeur omgaat met ge-
lijkgezinden of gelijkgekleurden of gelijktaligen
moet dat vooral doen, maar degenen die dat niet
willen moeten vooral ook de vrijheid houden dat
te laten en iets anders en nieuws te onderne-
men. De overheid dient geen ‘etnische identitei-
ten’ te bevorderen of in stand te houden of
kunstmatig geconstrueerde ‘gemeenschappen’
in het leven te roepen, maar dient er bovenal
naar te streven dat allen, ongeacht etnische her-
komst, goede kansen krijgen zich te ontwikke-
len en een redelijk leven te leiden. Ook wat be-
treft onderwijs, cultuur en media is iedereen
veel meer gebaat bij openheid en goede kwaliteit
die de komende generaties kansen biedt op een
volwaardig bestaan, dan bij een benauwde hok-
jesgeest waarbij kinderen per sé aangeleerd
moeten krijgen wat hun ouders voor waar hou-
den. Christelijk, joods, islamitisch onderwijs ¬
waarom eigenlijk? Waarom niet gewoon goed
onderwijs?

�  
Instituties onder druk

Ronduit wonderlijk is het dat de Raad meent dat
er behoudens de Nederlandse taal nauwelijks
Nederlandse instituties zouden zijn die bescher-
ming behoeven. Het laat zich toch wel betogen
dat de parlementaire democratie, de rechtsstaat,

de burgerlijke vrijheden, een aantal verworven-
heden van de verzorgingsstaat en de hier gang-
bare politieke cultuur enkele instituties zijn die
zo geen bescherming dan toch zeker wel voort-
durende aandacht en verdediging verdienen. Al
die instituties staan min of meer permanent on-
der allerlei vormen van druk, zowel van binnen-
uit als van buitenaf, en zeker ook door processen
van globalisering, terwijl de handhaving ervan
nog steeds de beste waarborg is voor het conti-
nueren van een open en pluralistische samenle-
ving. Het lijkt ook voor de toekomst van het
grootste belang die instituties in stand te hou-
den en te versterken, mede om het hoofd te kun-
nen blijven bieden aan de wisselvallige conjunc-
tuur van globalisering en (nationale) identiteit.

En tenslotte is het bij alle zwaarwichtige vra-
gen over ‘identiteit’, zoals ‘waar komen wij van-
daan, wie zijn wij, en waar gaan wij naar toe?’,
ook goed zo nu en dan te denken aan het licht-
voetige antwoord dat de Franse komiek Coluche
ooit op die vragen gaf: ‘ik kom van de straat, ik
ben mezelf, en ik ga nu naar huis’.

Naschrift: 
Deze tekst is eind april geschreven. Zowel de moord-
aanslag op de lijsttrekker van de LPF op 6 mei, de
daaropvolgende binnenlands politieke ontwikkelin-
gen, als de in menig opzicht bizarre uitslag van de ver-
kiezingen op 15 mei bevestigen twee argumenten uit
het bovenstaande betoog: de huidige wisselvalligheid
van het politieke sentiment onder relatief grote groe-
pen en de snelle destabilisering die daarvan soms het
gevolg kan zijn, alsmede de noodzaak de centrale po-
litieke instituties van de democratie en de rechtsstaat
beter te beschermen tegen die wisselvalligheid. 
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2001, p. 3; Geert de Vries, ‘De
kwetsbare samenleving’, Amster-
dams Sociologisch Tijdschrift, Jrg.
28, nr. 2 (mei 2001), pp. 141-184.
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nationale identiteit: Rob van
Ginkel, Op zoek naar eigenheid.
Denkbeelden en discussies over cul-
tuur en identiteit in Nederland,
Den Haag: Sdu Uitgevers, 1999. 

3. Zie voor een lucide discussie
over het verleden en de toe-
komst van de talen in de Euro-
pese Unie hoofdstuk 8 van
Abram de Swaan, Woorden van
de wereld. Het mondiale talenstel-
sel. Amsterdam: Uitgeverij Bert
Bakker, 2002.
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