
Als de Europese Unie meer aan haar eigen identiteit beantwoordt, 

ondersteunt zij de Nederlandse identiteit. Open grenzen hebben de 

Nederlandse identiteit in de geschiedenis juist gevormd en niet ge

schaad. Oat kan zo blijven mits de politiek niet afbreekt wat in ge

neraties is opgebouwd: een samenleving van betrokken mensen, een 

civil society. 

W
at een prachtig 'door

kiJkJe' op de Neder

land<;e tdentttett heb

ben WIJ het afgelopen 

voorJaar gehad met de grate Vermeer

tcntoomtelling, die dagclijb een bom

vol /'v\aurit<;huis trok. Als weinig 

andercn wi<;t Johannes 

Vermeer uit te beelden wat 

'typisch Ncdcrlands' is. De 

zorgzaamhcid van hct 

'mclkmeisje', de wclwillen

de heme! hoven 'het ge· 

zicht op Delft', 'de 

kaartenrnakcr' die droomt 

van vcrre werelden, het 

eerbetonn aan het <;tad<;lc

ven en aan de 'bctrokken' 

<;amcnlcving. Fn dat allcs 

ook nu nng aanspreekt Zo Nederlands 

als hij was, en zo tijdbepaald zijn wcrk. 

toch verbeeldde hij waarden, die, om 

met de vroegere voorzitter van de 

Europcsc Cornmissie Jacques Delors te 

spreken, tot hct hart van Europa beho

ren. De waarden van de burgermaat

schappij, de civil society. 

Spreken over Ncdcrlandse 

identiteit is sprcken over 

Europa, is spreken over 

het 'buitenland'. Zondcr 

het andcr is het cen niet 

denkbaar. Hct 'buitcnland' 

bc'invloedt de Nederland

se identiteit. Op zichzelf 

is dat niets nieuws. Maar is 

hct 'buitenland' ook bedr

eigcnd! Die vraag trekt 

in een bijzondere bctovc- Drs. E Heerma deze tijd de nodige aan-

ring van Iicht, al,of de l.ievc Hecr zag dacht. Zijn de kcnmcrkcn van de alge-

dat hct zo goed was. Zn schilderdc mene Furopcsc idcntitcit anders dan, ja 

Vermeer zijn land. zelfs bedreigend voor, de Nederland<,eJ 

De tentoon<;tclling trok maar liefst Of vullcn beide elkaar aan 1 Nederland 

430 000 bezoekers. Ook buitenlan-

der<, werden aangetrokkcn door 

Vermeer. Hij druktc iets uit wat in zijn 

tijd bebngrijk was. Hij raaktc ict<; wat 

(IJV li<'Ji> 

* Dcze rede werd op 2 september 1996 Hitcje

s{>roken ter qeleqenhcid ua11 de opening vcm het 

academisch jaar amt de lhtiverstteit TtPente. 
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en Europa? Die vraag wil ik bespreken. 

Maar laat ik eerst op zoek gaan naar de 

kern, het wezcn, van de Nederlandse 

identitcit. Waar slaan wij voor in 

Nederland? 

Nederlandse identiteit 
Wat is idcntiteit7 Er zijn vcrschillende 

invalshoeken mogelijk om identiteit te 

bepalen. Zoals etnische afstamming. 

Nederland is cen van de weinige Ianden 

in Europa die zijn naam nict ontleent 

aan ecn 'oervolk' dat zijn karaktereigen

schappcn door de eeuwen heen zou 

hebben doorgegeven. Zoals de Franken 

in Frankrijk, de Angelen in Engeland, 

de Noren in Noorwegen of de Servicrs 

in Servic. De naam Nederland' is vee! 

hescheidener en verwijst aileen maar 

naar de grond waar wij op wonen. de 

!age Ianden. Friezen, Franken en Sak

sen, Hugcnoten, Westfalen, Surinamers 

en Turken. iedere burger van dit !age 

land, ongeacht zijn etnische afstam

ming, is Nederlander. Laten we dat 

maar zo houden. Etnische afstamming 

is geen instrument waarmee de Neder

landse identiteit bepaald kan worden. 

Taal is cen vee! aangehaald kenmerk 

van identiteit. Met hehulp van taal ui

ten mensen zich in hun relatie tot an

deren. Taal draagt bij tot samenhang 

tusscn groepcn mensen en leidt evenzo 

tot onderschcid ten opzichte van ande

ren. Toch is taal niet een exclusieve fac

tor die Nederland van andere Ianden 

onderscheidt. Denk maar aan Vlaan

dcren, waar dczelfde taal gesproken 

wordt. Taal is een communicatiemiddel. 

Het gaat erom welke boodschap er in 

taal wordt doorgegeven 

Met cultuur, met gemeenschappelijke 

historische ervaringcn, met het pa

troon van waarden en norrnen die door 

geloof en levensbeschouwing zijn mee-

gegeven komen we a! dichter in de 

buurt van de invalshoek die ik wil han

teren. ldentiteit wordt bepaald door de 

waarden die een gemeenschap van 

mensen met elkaar wil delen, wil door

gevcn en wil uitdrukken in de omgang 

met zichzelf en haar omgeving Dat 

kan in allerlei gemeenschappen en 

groepen; ook in het staatkundige ver

band dat in de Nederlanden tot stand 

is gekomen. 

De dynastieke amhities van het Huis 

van Bourgondie brachten de !age Ian

den bij elkaar, zo beschrijft de histori

cus Johan Huizinga het proces van de 

Nedcrlandsc natievorrning. Aan het 

cind van de Middeleeuwen wa<, het een 

conglomcraat van graafschappen, hcer

lijkheden en hertogdommen in de uit

hoeken van de Duitse en Franse rijken. 

Aile waren zij sterk gehecht aan hun 

rechten en vrijheden Voor de hertog 

van Brabant bijvoorbeeld aan zijn be

stuur kon beginnen, moest hij bij ziJn 

'blijde incom<,te' publiekclijk verklaren 

de hestaande rechten en vrijheden te 

zullen respecteren. In de striJd tegen de 

politieke en godsdienstige onderdruk

king door de Spaanse koning blcven de 

Noordelijke Nederlanden over. De taal 

en de stedelijke cultuur van Holland 

gingen de nicuwe Republiek domine

ren. Op die manier ontstond de staat

kundige vorm waarin het latere 

Nederland gegoten wcrd. 

Maar nu de inhoud. Want om de vorm 

aileen was hct in die <,trijd niet te doen. 

T wee motieven kcren telkens terug, 

zonder welke de Nederlandse identiteit 

niet te begrijpen is, vrijheid en geloof. 

De wapenspreuken van de Nederlandse 

opstand waren. 'Haec libcrlalis ergo' en 

'Haec religio11is ngo'. Dit omwille van de 

vrijheid, AI die !age landjes, die steden, 

die ambachtslieden, handelaren en re-

C.LJV 11 1'!6 



gcntcn warcn aan hun rcchten, gebrui~ 

ken en vrijheden gehecht. Centrale 

macht werd sterk gewantrouwd. Voor 

er van een eenheidsstaat sprake zou 

zijn, waren eeuwen van ontwikkeling 

nodig. Dit omwille van hct geloof: 

Onder de hoge hemel hoven hct lage 

land was er al heel wat oude en moder~ 

ne devotie gegroeid. Het lagc land was 

trouwens het eerst door monniken aan 

het water onttrokkcn. Het bleek een 

vruchtbare bodcm voor de nicuwe im~ 

pulsen van de relormatic. De gedachte 

valle post dal Nederland ecn christclij~ 

kc natic was in protcstantsc zin. 

Maar in het land van Vermeer ging dat 

altijd samen met gehcchthcid aan vrij~ 

heid. Kalholieken, jodcn en andere re~ 

ligieuze minderheden werden in het 

opcnbare Ieven wcliswaar achtcrge~ 

steld, maar hun pcrsoonlijke gewetens~ 

vrijhcid werd gcduld Zo konden reli~ 

gieuze minderhcden in huiskamcrs en 

op zolders hun gelool volhouden en 

doorgcven Hun hang naar vrijhcid 

wcrd er nict minder om. In die situatie 

van achterslclling won onder katholie~ 

ken de waardcring voor het vrijhcids~ 

hegimel en de verwerping van de 

theocratic terrein. Aile religieuze min~ 

dcrhcden lcerdcn dat zij de staat niet 

mochtcn gcbruikcn om tc overheersen, 

maar dat zij elkaar moe'>ten respecteren 

en tolcrcrcn. De lormclc crkenning van 

de scheiding van kerk en staat in 1795 

was voor de meesten een opluchting. 

Het bcsd drong door dat de Ncder~ 

landse identiteit meer omvatte dan re~ 

lormatie en rcgcntcn aileen. Steeds 

mecr nicuwc mindcrhedcn zoudcn zich 

ecn pick onder de zon vcrwcrvcn en el ~ 

kaar leren aanvaarden. 

Zoals de historicus LJ Rogier be~ 

schred, groeide op die basis de overtui~ 

ging van een kerk~zijn zonder staat; een 

houding van, wat hij noemdc 'pariteit': 

CDV 11.'% 

gelijke behandeling voor aile kerkge~ 

nootschappen en lcvcnsbeschouwingen. 

Nederland was, aldus Rogier, een 'prod~ 

tuin der pariteit'. De financiele gelijk~ 

stelling tussen openbaar en bijzonder 

onderwijs is dan ook een bevestiging 

van ccn diepgcwortelde karaktertrek in 

de Nederlandse samenleving. 

Kerk~zijn zonder staat werd ccn hou~ 

ding die op mccr tcrrcinen toepassing 

kreeg Niet voor alles was de staat no~ 

dig Voor de verhethng van de werk~ 

nemcr vocldc de vakbcweging zich 

verantwoordelijk De agrarische wereld 

wist zich uitstekend te bundelen ter 

vcrdcdiging van haar bclangen De 

zorg werd georganiseerd in private in~ 

stcllingen Gemeenschapszin werd in 

tal van maatschappelijkc vcrbandcn in 

praktijk gebracht 

Zo grocidc de Nedcrlandse idcntiteit. 

Ccloof en vrijhcid werden aangevuld 

met paritcit. De waarden van vrijheid 

en geloof gaven zin aan de staatkundi~ 

ge cenheid van Nederland, pariteit was 

hct instrument waarmee beide afgewo~ 

gen konden worden; gemeenschapszin 

werd beleefd in maatschappelijke ver~ 

banden. Het was ccn groeiproccs. 

Celoof werd verbreed tot levensbe~ 

schouwing, tot een hele baaierd aan 

manieren om waarden te beleven. 

Vrijheid, geloof en levensbeschouwing, 

pariteit ofwel gelijke behandeling, ge~ 

meenschapszin; geleidclijk zijn dcze 

elementen tot de kern van de Neder~ 

landse identiteit gaan behoren. 

Buitenlandse be"invloeding 
Zonder 'buitenland' was die identiteit 

niet denkbaar gewcest Cchcchthcid 

aan vrijheid, gcloof, verlichting, het 

zijn aile impulsen die in heel Europa 

gevoeld worden. Het unieke karaktcr 

van de Nedcrlandse identiteit is het 
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resultaat van de hijzondere wijze waar

op de onderlingc verhouding tusscn die 

verschillendc impulsen hier heeft uitge

pakt. De !age Ianden vormen cen 

knooppunt van wcgen en wateren. Zij 

nodigen uit tot verkenning en ontmoe

ting. Zij rocpen op tot waardcring voor 

andere culturen, tot ontvankelijkheid 

voor nicuwe idcecn, ook van buiten en 

tot gastvrijheid voor mensen die hier 

omwille van hun vrijheid of geloof ecn 

veilig hcenkomen vonden. Dat gaf en 

geeft verrijking, maar ook sociale pro

hlemen. Over de lange termijn hccft de 

verrijking altijd de doorslag gcgeven. 

En andersom: het gevoel voor nationale 

identiteit is hier zwak ontwikkeld. Er is 

in Nederland enige omzichtigheid no

dig om hct thema aan te snijdcn 

Terecht. Nederland is gecn 'sclhsthewujltc 

Natio11' 

Tot zover is het 'buitenland' niet hedrci

gend Blijft dat zo, als de grenzcn meer 

dan voorheen hun scheidcnde werking 

verliezen7 Het verhaal is zo langzamer

hand bekend. Steeds mecr internatio

naal verkecr ontsnapt aan de invlocd 

van nationalc regeringen. Moderne 

communicatiemiddclcn maken razend

snel en goedkoop contact met verrc ge

sprekspartners mogelijk. Grote onder

nemingen opereren op een wereld

markt. Open grenzen zijn op zichzelf 

vertrouwde ontwikkclingen in een 

samenlcving als de Ncderlandse. Niet 

voor niets staat er al een wereldbol in 

het kantoor van de kaartenmaker van 

Vermeer. Grotere onderlinge verweven

heid en intenser verkeer tussen samen

levingen mag gen.rst worden toegejuicht 

als ecn bijdrage aan een vreedzamer 

wereld. lletrokkenhcid vanuit de samcn

lcving hier met medemcnsen elders, via 

Amnesty International, Artsen zonder 

Grenzen of via de mcdefinancieringsor-

ganisaties i<; een groot goed. Open 

grenzen makcn dergelijke activiteiten 

aileen maar beter mogelijk 

Zorgen haart hct verschijnsel dat het 

voor nationaal opererende overheden 

steeds moeilijker is om socialc of ecolo

gische maatstaven in stand te houden. 

Laat staan op te schroeven. Hoge rnaat

staven zijn voor bedrijven, die zich 

gcrnakkelijk naar elders verplaatsen ne

gatieve vestigingsfactoren. Dat hecft 

invloed op zekcrheden als wclvaart, 

werkgelegenheid en sociale stahiliteit. 

Zijn open grenzen cen belcrnrnering 

voor traditionele rnethoden van oorlog

voering en onderdrukking, in de plaats 

daarvan komen andere, 'infonnelc', vor

men van geweld en onderdrukking op. 

Denk aan de internationale georgani

seerde misdaad, mensenhandel, de 

smokkel in wapens, of terrorisme. Ook 

milieuvervuiling houdt niet op bij de 

landsgrenzen. 

En Iaten we wei wezen: Nederland 

speekt daar ook een rol in. Or het pcr

missieve hcleid ten aanoc•c•t \illl sort

drugs komen huitcnlanders af, die hicr 

hun grammetjes komcn kopen De 

kwalihcatic 'Nano-Ctat' is natuurlijk 

zwaar overtrokken. Maar er worden 

wei zoveel drugstoeristen aangetrok

ken. dat onzc huurlanden de Neder

landse identiteit op dit punt niet als cen 

aanbeveling ervaren. Ieclere kindcrpor

nohlm die hicr geproduceerd wordt, 

iedere vrouw die hier voor de prmtitu

tie gcexploitcerd wordt, is een aantas

ting van de waarde, van de vrijheid, van 

de slachtoffers. Het is een aantasting 

van de Nederlandse idcntiteit. Onze 

balans tussen vrijheidszin en waarden 

die in geloof en lcvcnsbeschouwing ge

grondvest zijn is dan niet mecr afgewo

gen tc noemen. 

Gcldt dat proces van afncmende bcte-

CUV I I'% 



kenis van <;taatsgrenzen al wereldwijd, 

des te sterker is er sprake van binnen de 

EU. Veel hecft dat te maken met de be

pcrktc opzct van de Europese integra tie 

tot nu toe: de totstandkoming van de 

vrijc hinnenmarkt. Dat hetreft het deel 

van de Europese eenwording dat ge

richt is op het slcchten van de helem

mcringen op vrij vcrkeer van goedercn, 

kapitaal, dienstcn en personcn. Dat 

docl, met ecn aanwij'.baar 

band achterdocht. Cevoelens van on

zekerhcid, onmacht en gchrek aan 

oricntatie zijn de rcactic op de ncgatie

ve kanten van ecn wercld zonder gren

zen. Er is zorg over bchoud van wcrk, 

over onheheersbare criminaliteit, over 

het milieu, over migratiestromen. In die 

onzekere en onduidclijkc internationale 

situatic zocken mensen houvast. 

Mensen houden hehocfte aan gehor-

genheid. Aan een thuisha

economischc ondertoon, 

1s praktisch bereikt. Daarin 

is Europa ook goed ge

wee-;t, zo hlijkt uit cen 

Vrijheid, geloof en 
sis vanwaaruit zij tot inzet 

in de samenleving komen. 

Hct is de vraag waar zij 

dat houvast vinden. Velen 

levensbeschouwing, 

rapport van de Weten

schappclijkc Raad voor het 

Regeringshelcid 

"Wczenlijk voor het func

tioneren van de EU is nict 

een acticl, positid gc

meenschappelijk optrcden, 

maar het vcrmogen om 

belcmmeringen door lid

staten tc beheersen en te 

hq·crkcn 

pariteit en 
zoeken hun toevlucht in 

afkeer van de hedreigende 

wereld, in religieus funda

menta]i-;me, in nationalis

me. Het nieuwe natio

nalisme is rneer dan een 

verzet tegen de verder

gaande Europcse integra

tie, het is de uiting van 

ecn nostalgische zoek-

gemeenschapszin 

zijn wezenlijke 

waarden die de 

Nederlandse 

identiteit zijn gaan 

kenmerken. 

hi, d:u c·: 1 . , ''"" '''"·'' L- 1: ; · t· 

pc-;c 1ntcgraue hcdt IVI1chcl Albert in 

ziJn werk 'Kapitalisme contra kapitalis

me' de nodige kritische kanttekeningen 

geplaat-;t Europa '92 wordt gewoon 

cen liberalc markt, schreef hij, een ver

regaande integratie van de handel met 

vee] tc wcinig politieke controle. 

Hicrin wortlt zelts Amerika overtroHen, 

aldus Albert. En dat, terwijl de notiona

le regeringen afzonderlijk niet meer in 

staat zijn sociale correcties aan tc hren

gen om het kapitalisrne van de FU bin

nen tic pcrken tc houden. 

Niet verwonderlijk is het dat zich enige 

zorg begint af te tekenen. Het vertrou

wen van de burgers in de effectiviteit 

van het optrcden van hun regeringcn is 

afgenomen. Tegelijk ontstaat tegen ver

dergaande integratie in Europees ver-

CllV II.% 

tocht 111ar zckcrheid, door 

de schcid:·c-,J: ,,•:not•1g van staatsgren

zen en nationalc socvere1niteit tot een 

politick programma te verklaren. 

Echter, nationale soevereiniteit heeft in 

de praktijk allang niet meer de beteke

nis die er in de theorie aan werd toege

kend. lk verwijs in dit vcrband naar de 

rede van professor Hirsch Ballin bij zijn 

aanvaarding van het arnht van hooglc

raar aan de Katholieke Universiteit 

Brabant. Hirsch Ballin liet zien dat het 

concept van de soevcrcine nationale 

staat gerelativeerd moet worden. De 

zin van de soevereiniteit van staten was 

gelegen in hun vermogen de menselijke 

waardighcid te beschcrrncn. Als gevolg 

van de internationalisering kan ook de 

staat de burgers nog maar gedeeltclijk 

die bescherming bieden. Aldus Hirsch 

8allin, die nationale soevereiniteit dan 
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ook veeleer zict als een opdracht aan 

de staat dan als een eenmalige verwor

venheid. Het gaat om de inhoud en 

niet om de vorm, zo voeg ik toe. 

lnnerlijke weerbaarheid 
Uiterlijke vormen als grenzen en natio

nalc socvereiniteit zijn niet mccr te ge

bruiken om ecn staat af te schermen 

tegcn negatieve invloeden van buiten. 

Zorg om Ncderlandse idcntiteit moct 

zich nict concentrcren op de vorm. l'vlij 

is hct om de inhoud te doen. En als wij 

praten over hct gcvaar van aantasting 

van de inhoudelijkc kwaliteit van de 

Nederlandse idcntiteit moctcn we vast

stellcn dat de dreiging niet zozccr van 

buitenaf, als wei van binnenuit komt. 

Oud-ministcr van Huitenlandse Zaken 

Peter Kooijmans ziet het als een we

rcldwijd verschijnsel, dat hij aanduidt 

met de term 'gebrek aan innerlijkc 

wccrbaarheid'. In een paper ten behoe

ve van de discussie in hct CDA over de 

herijking van het buitenlands beleid 

schreef hij: 'Ten onrechtc hebben wij 

gedacht dat de grootstc bedreiging uit

ging van de confrontatie van de koude 

oorlog en wellicht was dat tot op zcke

re hoogte waar voor de afgelopcn 

decennia. Een minstens even grote 

drciging lijkt uit tc gaan van het gebrek 

aan inncrlijke wecrbaarheid van grote 

grocpcn Ianden. Duidelijker dan ooit is 

dat miskennmg van mensenrechtcn, het 

ontbreken van sterke maatschappelijkc 

kaders, onrechtvaardige verdcling van 

macht en inkomen, cvcnzovele facto

ren zijn die leiden tot ontwortcling van 

nationale samenlevingen." 

Cebrek aan innerlijkc weerbaarheid is 

ook de fundamentele drciging waar de 

Ianden in Europa voor staan. lnnerlijkc 

weerbaarheid regen de verleidingcn van 

economischc welvaart ten koste van so-

cialc en ecologische waarden, innerlijke 

weerbaarheid regen de verleidingcn van 

wantrouwcn ten opzichte van dl' poli

tick, innerlijke weerbaarheid tcgcn de 

verlokkingl'n van de schijnzekerheid 

van nationalismc ten kostc van vrede en 

democratic. Wij hebben onlangs als 

CDA een gocd gesprek gchad met de 

Raad van Kcrkcn. Zij wcrken mee aan 

de voorbereiding van een twccde grotc 

oecumcnische samenkomst in 1997 in 

Oostenrijk In de werktekst tcr voorbe

rciding van die assemblce schrijven de 

Europese kcrken. "Achtcr vee! c.ontlic

ten en achter de structuren van cen on

verzoend naast en tl'gcnover elkaar 

>taan, liggen crises in de gcestelijke 

oricntatie en culturele identiteit verhor

gen. In vccl Ianden van Europa is het 

terugwinncn of het verstevigcn van cen 

algemeen erkend kadcr van waardcn en 

richtlijnen dringend nodig." 

Vrijhcid, geloof en levensheschouwing, 

pariteit en gemeenschapszin heb ik gc

noemd als wezenlijke waardcn die de 

inhoud van de Nedcrlandse idcntiteit 

zijn gaan kcnmerken. Kan de politick 

die idcntiteit bcschermen in ccn Europa 

zondcr grenzen' Nogmaals, hct gaat 

nict om de uitcrlijke vorm, de grenzcn, 

ouderwetsc opvattingcn over de natio

nalc soevereiniteit. Het is mij te doen 

om de inncrlijke kracht van de waardcn 

die aan de Ncderlandse idcntiteit ten 

grondslag liggen. De politick kan die 

identiteit nict bij wet in hct Ieven roc

pen, niet voor altijd vastleggcn en niet 

aan de samcnleving opdringcn. De po

litick kan wei de voorwaarden schcp

pen, ruimte hieden, de ramen open

zettcn en zorgen dat die ramen open 

blijven De voorwaarden scheppcn 

voor ecn samenlcving waarin vrijheid 

de mogelijkheid hiedt tot vcranlwoor

delijkheid; waarin geloof en levenshc-



schouwing kunnen doorwerken; waarin 

aile <;trorningen en richtingen kunnen 

rekenen op puhlieke erkenning De 

voorwaarden scheppen voor een be

trokken sarnenleving Een ciuil society. 

Civil society 
Onlangs hracht het Wetenschappelijk 

lnstituul voor het CDA een rapport uit 

over dat onderwerp, getiteld 'Waarheid 

en waardigheid; civil s<Kiety etl sarnen

wcrking in Europa' Het hegrip ciuilso

ciety herust op de erkenning van het 

hclang van gcn1ccn~chaprcn en organi

saties waarin mensen Ieven. Van gezin 

lot huurtvereniging, tot ondernerning, 

tot zorginstelling. Dat zijn de kweck

scholcn van vcrantwoordelijkheid van 

rnemen voor elkaar. ]ui'>t hier gaat het 

om de heleving van waarden. Mensen 

hebhcn een boodschap aan waarden. 

Hebhcn de behoefte orn crgens hij te 

horen. Waarden en saarnhorigheid ko

rnen uit de samenlcving zelf voort. 

Verbanden en organi.,aties maken de 

betrokken sarnenleving, gezinnen, 

buurtverenigingen, sportclubs, kerken, 

ouderenbonden, mensenrechtenorgani

-.aties, en, inderdaad, ook de Neder

landers die samen ccn natic vormen 

met de identiteit die haar kenrnerk is. 

Zij is een belangriJk verband, maar niet 

het enige. De Nederlandse idcntiteit is 

niet de enige identiteit van mensen. 

Mensen hebben verschillende loyalitei

ten, varicrcnd van het lidrnaatschap van 

het gezin, tot en met het burgerschap 

van de staat. Tot en rnet het burger

schap van de EU. Die lidmaatschappen 

en loyaliteitcn sluiten elkaar niet uit, 

maar versterken elkaar. Door de betrok

kenheid rnet en de geborgenheid van 

mensen in verschillcnde verhanden 

ontstaat samenhang in de samenlcving. 

Het een versterkt het ander. Ceen een 

UlV lt.% 

hoort aanspraak te maken op de exclu

sieve trouw van de aanhang. 

De ophouw van een dergelijke 'betrok

ken' samenleving is het werk van gene

raties. Voor de afbraak zijn enkele jaren 

van paars beleid voldoende, schaalvcr

groting in het onderwijs, commerciali

sering in de zorg, de vierentwintig uurs 

economie, de ontkenning van het be

lang van waarden in maatschappelijk 

engagement. Uit de kenmerken van de 

Nederland.,e identiteit neemt paar., 

vooral het vrijheidselernent als richt

snocr. Celoof en lcvcnsbeschouwing en 

de pariteit worden in het heste geval 

genegeerd Openlijke verwcrping komt 

nauwelijks voor, maar de gevolgen hoe

ven er niet minder ingrijpend om te 

zijn. Niet aileen het 'buitenland' hoclt 

een bedreiging te zijn voor de inhoud 

van de Nederlandse identiteit. Onder

mijning van de innerlijke kracht van de 

Nederlandse samenleving kan net zo 

goed van binnenuit komen. 

Ook het debat over het behoud van de 

Nederlandse identiteit in Europa is mo

menteel nogal paars getint. Het eerste 

wat opvalt is de sterke neiging om vrij 

baan te geven aan de markt. Weg met 

aile belemmeringen in Nederland, in 

Europa en in de wereldeconornie. 

Tegelijk groeit het besef dat daarmee 

niet allcs gezcgd is. Zo werd cr hinnen 

de VVD zowaar geplcit voor de ont

wikkeling van een publieke rnoraal. 

Collega Bolkestein stelde zelfs dat 

christelijke waarden nodig zijn om de 

sarnenleving bijeen te houden. Kenne

lijk is nationaal besef zonder christelij

ke waarden zinloos. Waardeloos. Daar 

wa., ik eigenlijk al wat Ianger van over

tuigd. Mij moet - in aile bescheiden

hcid uiteraard - toch van het hart dat 

waarden nooit als politiek instrument 
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aan de samenlcving opgelegd kunnen 

worden. Waarden moeten uit de men

sen zclf komen. Moctcn van onderop, 

in de dagelijkse praktijk, groeien en be

lcefd worden. Waarden zijn een pro

dukt van innerlijke overtuiging en nooit 

van politiekc, laat staan van electoralc, 

overwcgi ngen. 

Overigens moest de Partijraad van de 

VVD er nicts van hebben, van dat plei

dooi voor het bevorderen van een 

publieke moraal Tekenend was de uit

spraak tijdens die Partijraad cind juni: 

"Als u nog ccn keer moraliscren zegt, 

gaat u hier met pck en veren de deur 

uit." Namens wie spreekt collega Holke

stein dan, wanncer hij waarden onmis

baar nocmt voor de maatschappelijke 

samenhang? Kennelijk niet namens zijn 

eigen partij. AI heb ik hem nog niet 

met pck en veren zicn rondlopen. 

bijdragc van NRCHandclsblad colum

nist Paul Scheffer aan de bundel 'Hct 

nut van Nederland'. Deze legt een nau

we relatie tussen verzorgingsstaat, so

cialc integratie en de nationalc 

idcntiteit. Hij waarschuwt tegen het 

verder onder druk zetten van de histo

risch gegroeide band tu55en democratic 

in Nederland en nationale identiteit. 

Dergclijke overwegingcn doen het ken

nclijk goed in 'paars' Nederland. 

En als het dan toch gaat om nationaal 

belang, om de toekomstkanscn van 

Nederland, dan denk ik a! sncl aan in

vestcren in jonge mcnsen; investeren in 

kennis Uit onderzoek blijkt dat de stu

dentenaantallen sterk dalcn, met 11 % 

maar liefst het afgelopen studiejaar 

Zondcr dat dat in demografisch op

zicht verklaard kan worden. Uitgerc-

kend onder de vcrant

Als hct a! nodig is om cor

recties aan te brengen op 

de wcrking van de markt is 

hct bij de liberalcn - de 

dominante stroming bin

nen paars - toch maar 

weer de - nationale -

overheid die de voornaam

ste kadcrs van bescher

ming en geborgenhcid 

moet bieden. Uit de studie 

Nationaal belang; Over de 

hruikbaarhcid van het be-

De opbouw van een 
woordelijkheid van ccn 

sociaal-democratische mi-

'betrokken' nister van Onderwijs en 

Wetenschappen wordt het 

voor jonge mensen moci

lijker om toegang te krij

gen tot het wctcnschap

pclijk onderwijs Onbc

grijpelijk, tenzij ook hicr 

het libcralisme de domi

nante stroming binnen 

paars blijkt te zijn 

samenleving is het 

werk van generaties. 

Voor de afbraak zijn 

enkele jaren van 

paars beleid 

voldoende. 

grip voor een libcraal buitenlands bc

leid' van het wetenschappelijk bureau 

van de VVD blijkt dat liberalen de na

tionale staat als voornaamstc richtpunt 

zien voor de Nederlandse individuen. 

Het nogal simplistische becld wordt 

gegeven van een wereldgemeenschap 

die is opgebouwd uit staten, bevolkt 

door individuen die binnen hetzclfdc 

politieke verhand wensen samen te Ie

ven. Dat sluit min of mccr aan bij de 

Niet minder hen ik in dat 

opzicht vcrbaasd over het vcrschil tus

scn woorden en dadcn ten aanzien van 

het technologiebeleid. Mooic woorden 

en goede voornemens zijn niet voldoen

de. lets mecr tempo in concreet beleid is 

geen overbodige luxe. lnvesteren in 

hoogwaardigc kennis en investcrcn in 

jongc mensen lijkt mij toch bij uitstck 

een onderwerp, waar de Nederlandse re

gering de cigen samenleving sterk kan 

maken in een wercld zonder grenzen. 
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Vrij baan gcvcn aan de markt is hier on

voldoende. 

Wat mij als christcn-democraat bc

wcegt is de opdracht van de politick 

om de voorwaarden te scheppen waar

onder de samenleving zich naar de we

zcnli)ke waarden van de Nederlandse 

identiteit verdcr kan ontwikkelcn. In 

vrijhcid, recht docndc aan geestelijkc 

drijfvcren, met cvenwichtig respect 

voor de vcrschillendc inbrcngen, en 

ruimtc latend voor de organisatic van 

gemeenschapszin. In ecn wereld zon

der grcnzen zijn Ianden op zichzelf 

steeds minder goed in staat om zich 

van die taak te kwijten. Zij zullen moe

ten samcnwerken. lntensievcrc samen

werking is nodig om op Europees 

niveau voor elkaar te kri)gcn wat !an

den afzonderli)k niet goed mccr tot 

stand te brengcn: het scheppen van de 

voorwaarden waaronder identitcit zich 

kan ontplooien. 

Europese integratie 
Het opgaan van kleinere staatkundige 

cenheden in een groter verband gaat 

nict zonder slag of stoot Oat gold ook 

voor het Friesland van de late Middel

eeuwen, ccn land van vrijc boeren, die 

niet of nauweliJks onderworpen waren 

aan ccn hoger gezag. Zc hadden lievcr 

een tcrp voor zichzelf aileen, dan een 

dijk voor iederecn. Hooguit kwam de 

bisschop van Utrecht eem in de vier 

jaar op bezoek om wat gelden te innen. 

'VriJ, Vriesck, zonder schatting ende 

excijs' was de slagzin van de Friezen. 

Pas in 1524 wist Karel V ITicsland voor 

de Nedcrlanden tc veroveren. Sinds

dien groeide hiesland mee met de 

Nederlandsc idcntiteit, a\ sprak en 

spreekt men er zij n eigcn taal. Lange 

ti)d waren ook de Zeven Provincicn 

een los verband, dat steeds minder in 
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staat hleek overcind te hlijven in ccn 

internationale omgeving. Het waren de 

Fransen die in 1795 eindelijk de nood

zakelijkc eenheid forccerden. De 

Republiek der Nederlanden was 'een 

krakende wagen, waarvan eerst in 1795 

de assen braken', zoals de historicus LJ 
Rogier het cens heschreef. 

Voor het Europa van vandaag is de situ

atie niet minder kritiek. Van de kraken

de wagen 'Europa' zijn de assen meer

malen gebroken. In 1914, in 1940. 

Supcrmachten namen Europa onder cu

ratele, omdat het zijn eigen zakcn nict 

kon regelen en de wcrcld had meegc

sleept in twee wereldoorlogen. "Dat 

nooit weer", zeidcn de initiatiefnemcrs 

van Europese eenwording. En zo begon 

een langzaam proccs dat heeft geleid 

tot het Verdrag van Maastricht en de 

lntcrgouvcrnementele Confcrentie die 

nu aan de gang is. Vrcdc, verzoening 

en verstrcngeling van de Europese 

<,amenlcvingen <,tonden en staan cen

traal in dat proces. Het scheppen van 

de politicke, economische en cventuele 

andere voorwaarden die nodig zijn om 

mensen - in vrijheid en rccht doend 

aan wat hen ten diepste bewccgt - van 

dienst te zijn. 'Haec lihertatis ergo'. 'Haec 

religioms ergo' 

De krakende wagcn van de ELI is inca

pabel om ccn eenduidig en cftectief 

antwoord te geven op de grote veilig

heidsvragcn in haar eigen naastc omge

ving. Zoals de zaken nu !open is de 

Unie niet in staat de Ianden van 

l\1idden- en Oost-Europa die zich daar

voor kwalificeren op tc nemen in haar 

gclederen Zoals de be.,\uitvorming nu 

wcrkt, weet de Llnie geen vertrouwcn 

te wckken bij haar inwoners en doet zij 

geen recht aan de democratische waar

digheid van de burgers. Als Europa 

gccn vooruitgang bockt, zo waar

schuwde de voormalige Amerikaanse 
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vciligheidsadviseur Zbigniew Brzezinski 

al, zal hct dezelfdc geopolitieke proble

men veroorzaken die Europa ecrder de

ze ceuw a! hebben aangetast. Naast de 

nieuwe problcmen die het zal oproe

pen. 

den aan die waardigheid, zijn in de bes

lc F.uropese tradities zware eisen ge

steld aan de slaat de heerschappiJ van 

het recht, de scheiding der machten, 

het respect voor de mensenrcchten, de 

beginsclen van de democratic, de 

garantie van socialc en 
De zorg om Europa betreft 

ook de inhoud van het 

Europcse integratieproces. 

Wat is de Europese identi

teit, de ziel, het wezens

kenmerk waar Europa haar 

De waardigheid van ecologische maatstaven 

binncn de ontwikkcling 

de mens als 

verantwoordelijke 

persoon is de kern 

van de economic. 

Deze wezenskcnmerkcn 

van de F.uropcse idcnlileit 

moeten niet als een ver

diensle worden beschouwd, innerlijkc weerbaarheid 

aan kan ontlenenJ Is die 
van de Europese 

maar als een opdracht. Een 

opdracht, waaraan mensc

lijkc constructies zoals de 

anders dan, bedreigcnd 

de Nedcrlandsc: 

identiteit. 

Het joods-christelijke gcloof, met zijn 

gehechtheid aan eerbicd voor het Ieven 

en de waarde van de menselijke per

soon, is de grondslag van de gemeen

schappelijke Europese beschaving Ook 

de antieke cultuur en het moderne hu

manisme hebben cssenticlc bijdragen 

gelevcrd. De waardighcid van de mens 

als verantwoordelijke persoon is de 

kern van de Europese identiteit. De 

mens, die drager is van rechtcn en vrij

heden. En die daartoe aanspraak mag 

maken op zekere materielc ba.,isvoor

waarden. De mens, die de vrijheid toe

koml om samcn met anderen te viercn, 

te genieten, te bouwen, zich in te zet

ten voor zijn of haar medemcns en voor 

de integriteit van de schcpping, waar 

hij of zij dee! van uitmaakt. 

Het onderscheid in verantwoordclijk

hedcn tusscn kerk en staat was in de 

Furopcse geschiedenis ccn belangrijke 

eerste stap in die ontwikkeling Een 

slap gevolgd door verdere uilwerkingen 

van cigen verantwoordelijkheid voor de 

wetenschap, de economie, de socialc 

actie, de meningsvorming. Om hct de 

mens mogelijk te maken te bcantwoor-

nationale staat, maar ook de Ell, onder-

geschikt zijn. Fen opdracht, waarmce 

het bereikte voortdurend onder kritiek 

gesteld kan worden. Een opdracht, die 

een vee] brcder terrcin bestrijkt dan po

litieke en economische integratie ai

leen. De vorm die de ELI na afloop van 

de lntergouverne-mcntele Conferentie 

krijgt, moel beantwoorden aan dit in

houdelijke kenmerk van de F.uropese 

traditie. De ELI moet haar burgers, hun 

rechtcn en vcrantwoordelijkheden, hun 

waarden en belangen, ten volle serieus 

nemen. 

De burgers van Europa zijn meer dan 

consumentcn, die met de voorlichtings

produkten waari n F.uropa 'verkocht' 

wordt, over de streep getrokken kun

nen worden. De burgers van F.uropa 

Willen lllecr dan produceren Cn COnSU

!l1eren op een vrije Europese binnen

markt. De burgers van Europa willen 

mecr dan besluitvorming die zich ver

liest in de vraag of vrachtwagcn

chautfeurs al of geen bril mogen 

dragen De burgers willen mcer veilig

heid dan nu gcboden wordt, nude poli

lie moet stoppen hij de grcns, waar de 

crimineel geen oponthoud ondervindt. 

( llV I I% 



Recht doen aan de waardigheid van de 

burger<, in Europa; het ligt zo voor de 

hand in de Europe<,e traditie. Recht 

doen a<Jn denwcrati,ch burger<,chap 

roept om een m<Jnier van besluitvor

mlng in Europa die voor burgers in

zichtelijk i,, zodat zij kunnen zien wie 

waarvnor verantwoordelijk i<,. Recht 

doen aan democrati.,ch burgerschap 

vraagt om bctrouwbaar en eHectief 

overheid,belcid, ook op Luropees ni

veau. Lidst wei meer <Ji<; gemcemchap 

dan als losse samenwerking tussen lid

staten. Recht doen aan democratisch 

burgerschap betekent dat de inbreng 

van de Lurope<,e kiezer zwaarder moet 

tellen dan die van de regeringen van de 

grote mogendheden. 

Alom wordt betwijfcld of de lntergou

vernementele Conferentic wei tot de 

noodzakeliJke re<,ultaten zal leiden. 

Regeringen dekken zich alvast in en 

hoeden zich ervoor al te weidse per

<,pectievcn te schildcren van een ver

enigd fcderaal Europa. Aan de andere 

kant zijn het nog steeds nationale rege

ringen, waar de noodzakelijke impulsen 

vandaan mocten komen om het inte

gratieproces verder te brengen. Als zij 

dat nal<Jten zullcn de noodzakelijke 

tund<Jmentelc hervormingen zeker niet 

v<Jn de grond komen. De Nedcrlandsc 

regenng zou tot de meest acticvc voor

vechtcrs v<Jn een versterkte Europese 

integratie moetcn horcn, die beant

woordt aan de waardcn die aan de 

Europc<,c be,chaving ten gromhlag Jig-

gen. 

Nederlandse identiteit in een 
verenigd Europa 
Men<,en in Europa zijn rnecr d<Jn kie

zcrs en rnecr d<Jn consurnenten. Zij ko

mcn tot maatschappelijke betrokkcn

heid vanuit en binnen kringen waarin 

zij zich thuis weten. D<Jt begint in klei-
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nere kring, maar omvat ook de nationa

lc identiteit. De EU is er niet om die 

identiteit te doen vervagen. De EU is 

aanvullend, 'subsidiair', waar nationale 

regeringcn onvoldoende effectief zijn 

gcworden. De EU i' nodig om de voor

waarden te scheppen waarbinncn de 

dynamiek en de kracht van de veelkleu

rige cultuur en identiteit binnen de lid

staten vcrder ontwikkeld kunnen 

worden. 

Het is aan de creatieve dialoog tusscn 

onze vroegere premier, Ruud Lubbers, 

en onze vroegere voorzitter van de 

Europese C:ommissie, Jacques Delors, 

tc danken dat het subsidiariteitsbegin

sel in Europa zijn intrec hecft gedaan. 

Dat begrip, zoals het in Europa gehan

tccrd wordt, verdient nadere uitwer

king Cebruikelijk is de uitleg dat het 

subsidiariteitsbeginsel slaat op de vraag 

welke bevoegdheden op lokaal, welke 

op nationaal en welke op Europees ni

veau thuisboren; alnaargelang de schaal 

waarop bcpaalde vraagstukken zich 

aandienen. Het milieu bijvoorbeeld kan 

aileen maar effectief beschermd worden 

door F.uropesc afspraken, op hetzelfde 

niveau als dat van de Europesc markt. 

Maar cr is n(Jg een dimensie aan het 

oorspronke I i jke subsidi ari teitsbegi nse I. 
Hct wil ook Iaten zien dat bcpaalde 

vcrantwoordelijkhcden op de eerste 

plaats door burgers en hun maatschap

peliJke organisaties behartigd kunncn 

worden. In dar opzicht verwijst het 

naar de 'betrokkcn' sarncnleving, de 'ci

vil \ociety' De opbouw van een 'betrok

ken' <,amenleving in Nederland zou ccn 

belangrijke <Janvulling krijgen wanneer 

ook op Europccs niveau maatschappe

lijke groeperingen, zoals vakbonden, 

consumentenorganisatics, mil ieugroe

pen, kerken zich sterker zouden weten 

te bundelcn. Dat opbouwproces is al 
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aan de gang en verdient steun en erken

ning van regeringen, zowcl nationaal 

als Europees. Daarmcc organiseren bur

gers hun vrijheid en dicpste overtuiging 

ook in gemeenschappclijk Europees 

verband. Zo ontstaat een maatschappe

lijk draagvlak dat pas echt de burger 

dichter bij Europa en Europa dichter bij 

de burger brcngt. 

Het zal misschien de enige manier zijn 

om de huidige scepsis in het Europcsc 

integratieproccs te doorbreken. Ophef

fing van de scheidende wcrking van de 

binnengrenzcn zal leiden tot intcnsie

vere maatschappelijke contacten tussen 

Europese burgers en hun organisaties 

over de grenzcn. Als regeringen niet in 

staat zijn op Europees niveau in ge

meemchappelijkheid de grote vraag

stukken aan tc pakken zal de samen

leving hct zelf doen. lk juich dat toe en 

vind dat het steun verdient. Zo kan van 

onderop een Europees wij-denken 

groeien, een Europese publieke opinie, 

een Europese samenlcving. Zij zijn op 

den duur onmisbaar voor een hechtere, 

effccticvere en mecr dcmocratische 

structuur van de EU. 

Conclusie 
Celeidelijk is een Nederlandsc identi

teit gegrocid, die gekenmcrkt wordt 

door gehechtheid aan vrijheid en aan 

levensovertuiging, door ccn houding 

van het respectcrcn en tolerercn van 

anderen op basis van pariteit, en door 

gemeenschapszin en betrokkenheid; 

een civil society. Zorg voor de instand

houding van die identiteit moet niet 

gericht worden op de uiterlijkc ken

merken ervan, maar op de inhoud. 

De idcntiteit van Europa wordt geken

merkt door hct serieus nemcn van de 

burger als vrij en verantwoordelijk per

soon; door het aanlcggen van hoge 

maatstaven als de beginselcn van de 

rechtsstaat, res-pect voor de memen

rcchten en democratic. Als de EU mccr 

aan haar eigen identiteit beantwoordt, 

ondersteunt zij de Nederlandsc idcnti

tcit. Niet om haar te vervangen, maar 

als aanvulling; subsidiair. 

De EU is onmisbaar om de voorwaar

den te scheppen waarbinnen de dyna

miek en de kracht van de idcntiteit van 

de lidstaten verder ontwikkeld kunnen 

worden. lntcnsieve internationale sa

menwcrking is nodig om met elkaar tot 

stand te brengen wat Ianden afzondcr

lijk nict meer kunnen. Dat geldt niet ai

leen voor regeringen. lk pleit ook voor 

de opbouw van cen ciuil society door 

heel Europa heen. Een Europees wij-ge

voel is een noodzakclijkc basis voor een 

hechtere, effecticvere en democrati

scher structuur van de EU. 

Wie zich zorgen maakt over de Ncder

landse identitcit in het Iicht van de 

Europese eenwording, moet het risico 

van ondcrmijning van binnenuit niet 

veronachtzamcn. Een ondennijnende 

werking die bijvoorbeeld uitgaat van 

het vnj baan geven aan de markt. 

Europa kan vccleer een ondersteuning 

zijn van en een aanvulling op de inhou

delijke kenmerken van de Nederlandse 

identiteit. Vrijheid, geloof en levensbe

schouwing, paritcit en gemeenschaps

zin blocien niet in isolcment en afslui

ting Open grenzen hebben de Neder

landse idcntiteit in de geschiedems juist 

gevormd en niet geschaad. Dat kan zo 

blijven, mits de politick nict afbrcckt 

wat in gcneraties is opgcbouwd: een 

samenleving van bctrokken menscn. 

De Vcnneertentoonstel-ling heeft ems 

weer ccn 'doorkijkje' gcgeven op een 

aantal kenmerken van de Nedcrlandse 

idcntiteit. lk heb gctracht mqn eigcn 

doorkijkjc tc schilderen. Het is aan de 

politiek om de nodige voorwaarden te 

scheppen Het is aan de landgcnotcn 
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van Vermeer om, gedreven door vrij

heid-;zin en diepste overtuiging, verdcr 

te bouwen aan hun 'betrokken' samen

leving. Dichtbij, nationaal en Euro

pees. 

{)rs. E Heenna is uoorzitter thm de CDA

frmtie in de Teueede K!lmcr 
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