
Op advies van het Nationaal Comite heeft de regering besloten 

vast te houden aan de herdenking op 4 mei en aan de viering van 

de bevrijding op 5 mei. De 5 mei-viering moet in een internatio

naal kader worden geplaatst en gericht worden op heden en toe

komst. In 1945 kregen we onze vrijheid en nationale identiteit 

terug. Maar anno 1996 is die nationale identiteit niet meer dezelf

de als die van 1945. Die is, net als onze samenleving, aan veran

deringen onderhevig. Vrijheid nu betekent een veilige toekomst 

voor ieder die dee! uitmaakt van de Nederlandse samenleving. 

5 
mei . 1945 wa'> voor bezct 
Nederland de dag van de 

Bevrijding 

lk gcbruik hier 

hct hegrip bevrijding in 

een bepaalde bctekenis, 

namclijk als voltooiing van 

cen hcpaald proccs, hct 

proces van vrij-wording 

van overhccrsing. In die 

hetekcni'> hcdt het begrip 

bcvrijding nog maar voor 

weinigen inhoud. 75% van 

de Ncderlandse bevolking 

gen zcer reccl hebben ondervonden 

omdat zij opgroeiden in gezinnen waar 

die oorlog cen onuitwis

baar stempcl op druktc. 

Die bcvrijding van 1944 

en 1945 was voor hun ou

ders niet echt een bevrij

ding in de zin van het 

vrij-worden van overhccr

sing geweest. ]uist in het 

afgclopen herdcnkingsjaar 

zijn we op velerlei wijze 

met die problemen van 

wat wordt genoemd de 

is in ot na de oorlog geho- Prof.mr. PH. Kooijmcms tweede generatie gecon

rcn. Zij hcbben aan de bevrijding geen frontcerd. Maar voor het overgrote 

pcr<,oonlijke herinnering. Voor hen is 

hct hegrip bevrijding derhalve een his

torisch begrip, bcvrijding als voltooid 

vcrleden tijd Dat wil niet zeggen dater 

onder die 75')(, nict velcn zijn die de 

gevolgen van de oorlog en onderdruk

king die aan die bevrijding vooratgin-

decl van die 75°;(, is bevrijding cen hi>

torisch begrip, een begrip weliswaar uit 

de reccnte gcschiedcnis en daarom 

kleurrijker dan bijvoorbeeld de bevrij

ding van Den Briel door de Watcr

geuzen en de terugkeer van Oranje na 

de Franse bczetting, maar toch voltooid 
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verleden tijd en die groep wordt steeds 

talrijker 

Desalniettemin hecft de regering op 

advies van het Nationaal Comitc 4 en 5 

mci hesloten niet aileen aan de herden

king van 4 mei va<,t te houden, doch 

ook aan die van 5 mei, zij her voor 

wat die laat<,tc dag betreft - in ccn ge

wijzigde formulc Alhoewel ik in het 

vcrleden mijzelf wei eem heb afge

vraagd of het ccht nodig is llcvrijding'>

dag te blijven viercn met aile daarhij 

hehorende watclkramen, kermissen en 

vrijmarkten (hehhen we daarvoor aan 

Koninginnedag niet genoeg!), acht ik 

hij nader inzien de koppcling van 4 en 

5 mei tach zinvol. Dat 4 mei als dag 

van herdenking moet worden gehand

haafd, hceft eigenlijk nooit ter di.,cussic 

gestaan. Hct stilstaan hij 

paalde, herkenningspunt. 1\laar als op 

die gemecnschappeliJk hclecfde her

denking van het verlcdcn niet cen gc

meenschappclijk bcleefde blik op de 

toekomst zou volgcn, dan zou het stil

staan in de tijd op 4 mci geen lunctic 

hebben voor de 1\.'cdcrlandsc leelge

mcenschap a]<, gehcel, wat iedcr van 

ons er overigens individueel voor lering 

uit mag trekken. Daarmee zou de inzet 

van de gevallcnen tot cen geschiedkun

dig gebeuren worden gedegradeerd De 

doden die op 4 mei worden hcrdacht, 

zouden dan aileen nog maar de doden 

van de Tweede Wcreldoorlog zijn, een 

hegrip uit ecn geschiedenisboek En 

daarom is het bcgrijpelijk, ja bijna on

vermijdelijk dat besloten is tot voort

zetting van de 5 mci-viering. 

de inzet van a! diegencn 

die met hun Ieven betaald 
Je kunt nu eenmaal 

Die 5-mci viering dient in 

de toekomst geplaabt te 

worden in ecn internatio

naal kadcr en moct wor

den gericht op het heden 

en de tockomst. Daarmec 

krijgt het bcgrip 'bevrij

ding' een derdc betekenis 

niet die van voltooiing van 

een bevrijdingsproces zo

a]., het dat was voor de 

bevolking van West-Ne

derland op 5 mci 1945 en 

de daaraan voorafgaande 

hebhen tijdens dat proces 

van bevrijding van over

hcersing en onderdrukking 

is immers gebleken niet ai

leen een zaak te zijn van 

de generaties die die spcci

fiekc vorm van overheer

sing en onderdrukking 

niet een stukje 

cultuur uit zijn 

natuurlijke 

omgeving halen en 

in Nederland met 

een 

conserveringsmiddel 
hebben meegemaakt. Dat 

moment van herdenking -

en herdenken is even stil

staan in de tijd - is kenne

lijk ook zinvol gebleken 

bestrijken. 

voor genera ties die - zij het in een min

dcr directe vorrn dan destijds - gecon

fronteerd worden met andere vormen 

van overheersing en onderdrukking die 

cvenzeer vragen om een bevrijdings

proces. De belangstelling voor de 4 

mei-hcrdenking is naarmate de jaren 

na 1945 verstreken - eerder toe- dan af

genomen Kennclijk vindt ieder in die 

gemeenschappelijk gcvicrde herden

king zijn eigcn, zeer individueel be-

maanden voor hen die eer

der bevrijd werdcn; en evcnmin die van 

een historisch gegeven als voltooid vcr

leden tijd, maar het krijgt de bctekenis 

van cen voortdurcnde opdracht en een 

voortgaand proces, zoals het dat was 

voor diegenen die zich in de donkere 

jaren van oorlog en bezctting inzetten 

voor die bevrijding, zonder te weten 

waar die inzet toe zou lciden. 

Judith llelinfante zei tijdens de herden

kingsbijeenkomst op 8 mei 1995 in de 
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Ridderzaal "Het herdenken van hct 

verlcden i'> in de algelopen Jaren vooral 

in her onderwij'> gebruikt al'> een maat

<,chappelijk gegeven, ecn lcerrnetbodc 

voor een veiligc toekomst." ''Die veilige 

tockom'>l wa'> de inzet van de geallieer

dcn ', vcrvolgde zij en ik voeg daaraan 

toe· en de inzet van al diegcnen die in 

het verzet en elders voor dat bevnj

dingsproce'> hun Ieven of hun gezond

heid hebbcn gegeven. Judith llelinfante 

gaat verder: "Die vciligc toekorn'>l wa'> 

de hoop van wie bcvrijd werd, vijftig 

jaar gelcden. Die hoop hecft ieder 

men-. nodig, vandaag, morgen, iedere 

Jag opnicuw.
1

' 

len vcilige toekorn-.t voor ieder van 

on'>, wat houdt dat cigenlijk inJ En dan 

bedoel ik een veilige toek01w;t niet 

voor icder van on'> individuccl, maar 

voor icdcr van ons als dec! van onzc 

Nederland-;e samenleving. Her is irn

mers al'> zodanig - al'> !eden van die sa

mcnlcving en niet als toevallige 

individuen - dat wij strab bijecn zullcn 

zijn op 5 mei 1997, 1998, enzovoort. 

Wij willen ict'> gemcenschappelijks be

lcven, iets gcmeenschappclijks uitdra

gen als Nedcrlandcrs. Maar wat 

ver-.taan wij onder 'Nederlanders' nu in 

1 991i en in de ecnentwintigste eeuw7 

Nationale identiteit 
Bij de herdenking van de bevrijding 

herdachtcn wij - zo werd hct vorig jaar 

velc malcn gezcgd - dat wij in I 945 on

ze vrijheid en onze nationalc identiteit 

teruggekrcgen hebben. Dat is waar, 

maar hct i-. evcnzeer waar dat die natio

nale idcntitcit in 1995 niet dczelfdc is 

al5 die van 1945. lk noem maar een 

paar elementen, die van bebng kunnen 

zijn bij hct zich afvragen wat hct betc

kent te behoren tot de Nederlandse <;a

menleving, bij het va<;tstellcn wat onze 

nationale identiteit i-.. 

( llV V!i, 

Hct opvallende is dat je daar vroeger -

in de periode dat ik zclf opgroeidc - ei

genlijk vee! minder over hocfde na te 

denkcn dat nu. De Nedcrland-;e identi

teit werd in overwegende mate bcpaald 

door ecn gemcerl',chappelijke af'>tam

ming en een gemeenschappelijke gc

schicdenis. Verrcweg het grootste dee! 

van de Ncderlanders woonde hier reeds 

generaties-lang en als we te horen kre

gen dat in het Nederland van die tijd de 

]an-Saliegeest overhcerste en dat we 

weer jongem van Jan de Witt moesten 

worden, dan waren we dat nog niet di

rect, maar we wisten in icder gcval wic 

]an de Witt wa'>. Jan de Witt <;tone! mo

del voor de nndernemingsgeest van het 

Nederland van de zeventiende eeuw, 

die we trots onze Couden Ecuw noem

den, en daar keken we met een zekere 

nmtalgic naar terug. Maar wat zegt de 

naam ian de Witt een Nederlander, 

wiens vader uit Turkije naar Nederland 

is gekomen in ecn periode waarin onze 

samenleving behncfte had aan buiten

landse arbeid-.krachten7 Wat betekent 

onze Coudcn Eeuw voor de Nederlan

der wicns ouders be-.cherrning zochtcn 

voor de linkse communi-.tische dictatuur 

in Hongarije of de rechtsc dictatuur van 

l'inochet in ChiliJ Misschien heeft hij 

dat soort namcn en begrippen op 

school geleerd maar zij vormen voor 

hem geen herkcnning<;punt zoal'> dat 

hct geval was voor mijn genera tic. En ik 

vraag mij eerlijk gczegd wei ecns af of 

het nog wei ecn herkenningspunt is 

voor die Nederlanders die al gencraties 

lang in de Nedcrlandsc sarnenleving 

zijn verankerd en die we tegenwoordig 

met hct begrip autochtone Nederlan

dcrs aanduiden. Maar wat bepaalt die 

Nederlandse nationale idcntiteit tegen

woordig dan wei! Wat maakt ons die 

hier in Nederland wnnen, tot Ncder

landcrsJ 
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Het huis Nederland 
Waarom moeten we dat eigcnlijk we

tenJ Om de simpele redcn dat we met 

z'n allen in het hui'i Nederland wonen. 

Wie zich in eigen huis niet veilig voelt, 

heeft gcen veilige toekomst. Wie zich 

in eigen huis niet veilig voelt, steekt 

nict lekker in z'n vel. En daarom moe

ten we weten met wie we in dat huis sa

menwonen en wat ons bindt. Anders 

dreigt het gevaar dat we sommige be

woners van dat huis als indringers be

schouwen en als een bedreiging van 

onze nationale identiteit. Het begrip 

nationalc identiteit gaat dan fungeren 

als een afweermechanisme tegen alles 

wat ons niet aanstaat: nationale identi

teit als iets negaticfs in plaats van als 

iets positiefs Maar in 1944/45 hebben 

we die nationale identiteit niet als iets 

negatiefs, maar als iets positicfs terug

gekregen en dat moeten we dus zo zien 

te houden. 

Een van de problemen zo niet het 

prohlcem - is dat, terwijl de contourcn 

van dat huis tot het eind van de Jaren 

vijltig helder en duidelijk waren, die 

contouren si ndsdien vagcr en waziger 

zijn geworden. Het huis lijkt soms 

meer op een duiventil met in- en uit

vlieggaten dan op cen huis met deuren 

en vensters, die geopend, maar ook 

weer geslotcn kunnen worden. 

Laat ik dat met een voorheeld verduide

lijken. Toen het Vcrdrag van Maastricht 

in het najaar van 1993 in wcrking trad 

waren we opeens burger van de 

Europese Unie geworden Zo staat dat 

in het verdrag. Burger van de Europese 

Unie is ieder die de nationaliteit van 

een lid-staat heeft. Nu denk ik niet dat 

in Europa zich die morgen vee! mensen 

in hun bed hehagelijk hebben uitge

rekt, met de gedachtc "Hoera, ik ben 

een burger van de Europese Unic." De 

meestcn wisten nict eens af van de 

gcdaanteverandering die ze hadden 

ondergaan en al<> ze het a! hadden 

De hoop op een veilige toekomst heeft ieder mens nodig, vandaag, morgn1, iedere dag 
opnieuw. (foto ANP) 
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gewctcn dan zou dat waar<;chijnlijk niet 

tot ecn gcvoel van verrukking aanlei

ding hehhen gegeven. Maar het here

kent wei dat al die burgers van de 

Europese Unie vrij binnen die Europesc 

Unie kunnen gaan wonen waar zc wil

lcn, zolang ze maar in hun eigen le

vensonderhoud kunncn voorzien en 

z1ch hehoorlijk tegen ziektekosten heh

hen vcrzckerd. Een Portugees die z'n 

Ieven lang al gcsnakt heeft naar een 

koel en rcgenachtig klimaat, kan zich 

nu vrijclijk in Nederland vestigen, pre

cies zrds ecn Nederlander vrij is zijn 

woonplaats in de Algarve of op Kreta te 

vc'>tigen als de hetc zomer van 1995 

hem niet lang genoeg hceft geduurd. 

En als jc dat doet mag je nog mec<;tem

mcn in de gemeenteraadsverkiezingen 

van je nieuwc woonplaat<; ook. 

Dat rccht om je vriJelijk overal hinnen 

de Europesc Unie te v"tigen is mis

'>Chicn ecn van de leukerc aspecten van 

het Europese hurgerschap, maar voor 

de rest hehhen we het er maar knap he

nauwd van. Het Verdrag van rAaas

tricht i-, nu niet hepaald met een open 

doekje ontvangen en overal binnen die 

Europese Unie horcn we dat weer voor 

moeten zorgen dat onze Deen<;e, Brit<;e, 

Nedcrlandse identiteit niet verloren 

gaat. Fen duiventil mag leuk zijn voor 

duiven, maar als leefomgeving voor 

menscn voelen we ons toch wei wat 

onveilig met al die open grenzcn, leuk 

voor als we zeit met vakantie gaan, 

maar toch wei wat bedreigend voorzo

ver hct al die anderen aangaat die er 

gehruik van maken. 

Nu zal het met de aantallcn Europcse 

mede-burgers van elders die zich hier 

ve-,tigen voorlopig wei meevallcn, maar 

als ze komen mogen ze hlijven en be

palen ze mede het karakter, de identi

teit van de Nederlandse samenlcving. 

Na verloop van tijd kunnen ze cen 

C llV '·'II• 

Nederlands paspoort krijgcn. Op de 

buitenkant van ons paspoort staat ovc

rigens ons duhhelc hurgerschap ver

meld. 

Medelanders 
Veel mocilijker hebben we het blijkens 

de dagelijbe praktijk met andere groe

pen van niet-Nedcrlandse oorsprong 

die de duiventil zijn hinnengevlogen. 

Het gaat daarhij om hele uiteenlopendc 

categoriecn, mensen die wij, toen wij in 

onze periode van economisch her<;tel 

behoefte haddcn aan extra arbeids

krachten, zelf hierheen hehhen gchaald 

en de nakomelingen van dczc mcnsen; 

per-,onen die, op grond van het fcit dat 

hun land van oorsprong hehoorde 

(Suriname) of behoort (de Antillen en 

Aruba) tot het Koninkrijk der Neder

landen, de Ncderlandse nationaliteit 

hehben en hier dus mogen wonen; en 

mensen die een toevlucht zochten in 

ons land omdat zij meenden niet Ianger 

in hun land van oorsprong te kunnen 

verblijven. Het zijn deze groepen, die 

zeer nadrukkclijk en zeer zichtbaar in 

onze samenleving aanwczig zijn, die 

we neutraal geformuleerd als al

lochtonen of- meer vcr-,luicrend alhoe

wel goed bedoeld - als 'medelanders' 

aanduiden. lk nocm dat aardige woord 

'medelanders' versluicrend omdat het in 

vee! gevallcn om mensen met een was

echt Nederland' paspoort gaat, mensen 

dus die zich met evcnveel recht 

Nederlander kunnen noemen als andere 

Nederlanders; ik kan niet ecns zeggcn, 

als andere Nederlandcrs die hier gcbo

ren en getogen zijn, want dat is met 

een groot dee! van hen ook het geval; 

allochtoon is een neutraal woord omdat 

hct er op duidt dat hun achtcrgrond in 

cultureel, rcligieus of andcr opzicht an

dcrs is dan die van wat ik dan maar zal 

noemen de doorsnee-Nederlander, al 
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weet ik niet wat dat precies is. Naar de 

letter genomen is overigens ook ecn 

hier woonachtige Duitser of Amcrikaan 

een allochtoon, doch die worden nim

mer onder dat verzamelbegrip gena

men. Zowel het vorige als het huidige 

kabinet hebben er op aangedrongen 

dat zoveel mogelijk allochtone mede

landers die in aanmerking komen voor 

nationalisatie het Nederlandsc staats

burgerschap aanvragen. Kennelijk heeft 

dat streven succes want blijkens recente 

gegevens is het aantal mensen met een 

buitenlands paspoort in Nederland 

sterk gedaald en dat is niet het gevolg 

van een massale uittocht. 

Niettemin wordt deze groep allochtonc 

medelanders door vel en als een bed rei

ging van onze nationale idcntiteit ge

zien. Hun binnenvliegen in de duiventil 

wordt als een daadwerkelijkc aanran

ding van die identiteit gczien, zowel 

hier in Nederland als in aangrenzende 

Ianden, die met hetzclfde verschijnsel 

te maken hebben. Hier- maar hier ge

lukkig nog niet in zulk een heftige mate 

als in sommige van de ons omringende 

Ianden - heeft dat in een aantal gevallen 

gelcid tot gewelddadigheden waarbij 

die veronderstelde nationale identiteit 

als afweermechanisme, als rechtvaardi

gingsgrond voor dat gcweld werd ge

bruikt. Maar over welke identiteit 

hebbcn we het dan? De identitcit van 

de jongens van Jan de Witt? 

Multiculturele samenleving 
Tegenover diegenen die roepen dat we 

ons land schoon moeten houden, dat 

we het voor onszelf moeten houden, 

dat we het Nederlands mocten houden, 

staan diegencn die benadrukken dat 

Nederland cen multi-culturele samcnle

ving is gcworden Zij stellen dat het sa

mengaan van culturen een verrijking is 

van onze samenlcving, zoals ook in het 

verleden een ontmoeting van culturen 

tot nieuwe bloei heeft geleid (denk 

maar aan de ontdekkingsreizigers) Zij 

maken zich er zorgen over dat diege

nen, die die culturen uit andere wind

streken vertegenwoordigen, in onzc 

Nederlandse samenleving in allerlci op

zichten in cen achterstandspositic ver

keren of het nu gaat om wcrk, scholing 

of huisvesting. En om die achterstand 

terug te brengen en zo mogelijk geheel 

weg te nemcn, is er een minderheden

beleid ontwikkeld en zijn er voor de 

uitvoering daarvan afzonderlijke instan

ties in het Ieven geroepen. 

Het onvcrmijdelijke effect van dat -

wellicht even onvcrmijdelijke - mindcr

hedenhclcid is dat de tot die minder

heid behorende personen een groep 

apart blijven De allochtoon - zclfs die

gene onder hen die zich aan deze ach

terstandspositie hecft wcten te 

ontworstelen - blijft allochtoon; hij 

blijft anders dan de autochtoon. En het 

onvermijdelijk benadrukken van het 

multi-culturele karakter van onze sa

menleving is dat de zogenaamde 'nieu

we' culturen zich blijvcn onder<,cheiden 

van de 'traditionele' Nederlandsc cul

tuur Er zijn 'gewone' Nederlanders en 

er zijn 'buitcngewone' Nederlanders. 

In ccn vorig jaar ver<,chencn artikel in 

NRC/Handelsblad beschrijft de al

lochtone Nederlander Ami! Ramdas het 

verschijnsel van de tegenwoordig zcer 

populaire multi-culturelc manife<,taties. 

Hij heeft gesproken met Turkse, 

Marokkaanse en Surinaamse kunste

naars die daar optreden en hen ge

vraagd naar hun gevoelcns tijdens zo'n 

manifestatie. Hun reactie is gemengd 

en verwarrend: encrzijds erkennen zij 

dat hun optrcden op dergelijke mani

festaties de onzekerheid en de apathie 

onder de allochtonen, die veelal een 

negatief zelfbeeld hebben, kan tegen-
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gaan, maar anderzijds voclen zij zich 

als kunstenaar geen vertegenwoordiger 

van cen ctnische grocp of van de al

lochtonen in het algemeen. "En", zcgt 

Ramdas, "ze willen juist af van de kncl

lende traditie, ze willen bevrijd zijn van 

het gezag van de vader, van de bizarre 

rituelen en angstaanjagende herinnerin

gen aan armocde en wreedheid in het 

land van herkomst." En daarom is hun 

diepste droom, nooit meer op een 'mul

ti-cultureel festival' tc hoevcn verschij

nen, maar op eigen kracht en op eigen 

verdicn;ten te worden aanvaard als dee! 

van het rijk-geschakeerde en in die zin 

'veelklcurige' culturcle Ieven in Neder

land. 

Smeltkroes 
Hct lijkt een onoplosbaar prohlcemo of 

we het hinnenvlicgen van de duiventil 

door de allochtone medclanders nu ver

ketteren of verwclkomen, het effect is 

hctzelfde, hct hlijft cen aparte groep, 

anders dan de andere Nederlanders, an

dcrs ook dan de andere medelanders 

van niet-Nederlandse oorsprong. 

Laten we - om te zien of we het pro

blcem kunncn oplossen - nog maar 

cens tcruggaan naar die beginvraag: 

wat hepaalt de Nedcrlandsc identitcit; 

of Iaten we het eens anders formulereno 

door wie wordt de Nederlandse identi

tcit hepaald? lk dcnk dat iedereen het 

met mij cens zal zijn dat onze identiteit 

anno 1995 net zo min wordt bcpaald 

door de Watergeuzen van 1572 als de 

Amerikaanse identiteit van nu wordt 

hepaald door de oorspronkelijkc kolo

nisten, de zogenaamdc WASPS, de 

hlanke, Angelsaksischc, Protcstantsc 

grondleggers van de Amerikaanse natie. 

Wacht eens even, zal de cerste reactie 

zijn, maar Amcrika is als immigratie

land hij uitstck nu juist een voorhceld 

van de smeltkroes-gedachteo de melting-
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pot of natio11s, waar allerlei volkeren en 

etnische grocpen bijcengekomen zijn 

en een geheel eigensoortigc identiteit 

hcbben gecreeerd. Dat is juisto de 

smeltkroes-gedachte kan niet geko

pieerd worden. De Amerikaanse gc

schiedenis valt samen met de geschie

denis van de smeltkroes en dat geldt 

niet voor de gcschiedenis van Eurnpese 

Ianden zoals Nederland, waar die ge-

schiedenis er veclal een is van de exclu-

siviteit van de natie. Denk maar eens 

aan dat vreselijke lied dat in de vorige 

ceuw ons volblied was, "Wie Neer-

lands hloed door d'aadren stroomt, van 

vrcemde smettcn vri;", in Amerika kan 

daarentegen aileen maar de vlag, de 

Stars a11d Stripes, de 'Star-spangled Bamm' 

de nationale idcntiteit verzinnebeel-

dcn. 
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En toch is de Amerikaanse Als je het hebt over 
gcschiedenis voor ons niet 

van belang onthloot. Daar een veilige toekomst 
werd de nationale identiteit 

icderc keer als nieuwe mi

grantenstromen zich aan

meldden door deze instroom 

wezenlijk bc'invloed, zonder 

dat deze migrantenstromen 

met hct aannemen van de 

Amcrikaanse nationalitcit de 

banden met hun verleden 

doorsnedcn; integendeel, bij

na iedere Amerikaan is zich 

zecr bewust van zijn oor

sprong en hij koestert die 

vaak angstvallig; maar ter

zeltder tijd is hij zich even

zeer bewust van zijn behoren 

tot de Amerikaanse natie en 

zijn Amerikaanse paspoort is 

is de vraag wie je 

bent en waar je 

vandaan komt 

minder interessant 

dan de vraag wie je 

wilt worden en waar 

je naar toe gaat. 

Oat is de kern van 

bevrijding, vandaag, 

morgen, iedere dag 

opnieuw. 

zijn trots. Maar het feit dat hij zich he

wust blijft van zijn oorsprong, betekent 

niet dat hij daarmee dee! blijft uitma

ken van die oorspronkelijke cultuur; hij 

wordt evenzccr, zo niet meer, dec! van 
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die Amerikaanse cultuur, die hij mede 

bepaalt 

Stereotype 
Als gevolg van die wisselende migratie

stromen is de Amerikaanse identiteit 

voortdurend aan verandering onderhe

vig. Maar het ontbreken van dergelijke 

continue migratiestromen betekent niet 

dat de Nederlandse (of Franse of 

Duitse) identiteit eeuwenlang ongewij

zigd is gebleven. Die identiteit, die cul

tuur ook is evenzeer aan veranderingen 

onderhevig geweest, zij het veel meer 

als gevolg van interne processen. Onze 

Nederlandse identiteit, onze Neder

landse cultuur is natuurlijk ook mede

bepaald door invloeden van buiten; ge

noemd kunnen worden in dit verband 

de opname van asielzoekers als de 

Portugese joden en de hanse hugeno

ten in de zestiende en zeventiende 

eeuw en ook de vestiging van cen kolo

niaal rijk. Die identiteit, die cultuur is 

evenwel wellicht nog wezenlijker ge

wijzigd door bepaalde cmancipatie

processen die zich voltrokken hebben, 

met name in de negentiende en twin

tigste eeuw: de emancipatie van de ka

tholieken, die van de arbeiders; maar 

ook emancipatorische bewegingen van 

de twintigste eeuw, de vrouwenbewe

ging, de 'gay movement' hebben identiteit 

en cultuur wezenlijk b6nvloed. Van het 

bceld van Nederland als protestantsc, 

handeldrijvende natie is niet zo veel 

meer over. Ieder spreken over de natio

nale identiteit is daarom een moment

opname in de tijd. Maar - en het beeld 

van de protestantse, handeldrijvende 

natie maakt dat duidelijk - dat beeld is 

ook een stereotype, zoals iedere dui

ding van een nationale identitcit een 

stereotypering is, die afbreuk doet aan 

de werkelijkheid. Maar het gevaar van 

stereotypering is dat zij maar al te ge-

makkclijk lcidt tot stigmatisering van 

datgenc wat niet aan hct stereotype he

antwoordt: het hoort er niet bij, hct is 

ons wczensvreemd. In ziJn meest bizar

re vorm en daarom in zijn meest on

menselijke proporties wcrd dat 

zichtbaar in het nationaal-socialisme en 

het daarmee gepaard gaande anti-semi

tisme: de Duitse natie als '.Tudellrei11e' na

tie. 

Maar die stereotypering en de daaruit 

voortvloeiende stigmatisering ligt ook 

ten grondslag aan onze eigentijdse xe

nofobie en vreemdelingenhaat. 

De allochtone kunstenaars stelden dat 

zij zich geen vertegenwoordigers voe

len van de cultuur van hun land van 

oorsprong of van een groep allochto

nen, geen vertegenwoordiging van een 

stereotype derha~ve. Net zo min als een 

Amerikaansc _lapanncr of de van 

_lapanse afkomst zijnde president van 

Peru nog vereenzelvigd kunnen worden 

met hun land van oorsprong, netzomin 

kan dat met een Turkse Nederlander of 

een Nederlandsc Marokkaan. Allen zijn 

zij ook gevorrnd door hun land van ves

tiging, Amerika, Peru, Nederland, het 

land dat voor hen het land van de toe

komst is. Door hun achterstand op de 

bancnmarkt, op de scholingsrnarkt, op 

de huisvestingsmarkt, zijn zij betrokken 

in ecn crnancipatieproces en in dat 

emancipatieproces b6nvloeden zij 

evenzeer als dat hij andere ernancipa

tieprocessen het geval is geweest, het 

karakter van de Ncderlandse samenle

ving, de Nederlandse identiteit, zoals in 

Amerika het emancipatieproces van het 

zwarte bevolkingsdeel de Amerikaanse 

identiteit heeft b6nvloed en nog steeds 

hc'lnvloedt. Maar en dat rnaakt de 

problernatiek tot een heel bijzondere -

zij zijn ook verwikkeld in een ander 

emancipatieproces: het zich losmaken 

van hun achtergrond l3ij de een zal dat 
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stcrker het geval zijn dan bij de ander, 

maar ook dat emancipatieproces is on

vcrmijdehjk. En het is dat cmancipatie

proces, dat het gevolg i'> van hun 

verblijf in Nederland. wat hen maakt 

tot onze allochtoncn. Zoals in Frankrijk 

de tegenactie tegcn de op vrcemdclin

genhaat berustende campagne van het 

Nationaal Front was het affiche Blijf 

van mijn gabber at, zo gaat hct om on

ze allochtonen 

Ons probleem 
lk hcdoel dat ahvJ!uut niet al'> dicrhaar

docnerij en ik wil geen moment de 

crn'>t van de problematiek vcrdoezelen, 

maar al'> ik zcg: het zijn onze allochto

nen dan ged ik daarmee aan dat hct 

ons prohlcem is en dat we hct niel van 

ons kunnen al'>chuiven, omdat we daar

rnec cen <,tuk van onze eigen samen

lcving van ons zouden wegschuiven. 

Dat weg'>chuivcn hecft de mecst gruwe

lijkc dimensie<, aangenomen in Hitler\ 

(I JV '% 

Dcrde Rijk, en het is in een even gru

welijke vorm opgcdoken in het voor

malige Joegoslavie in de vorm van 

etni'>chc zuivcring. Niemand in ons 

land zal deze extremcn wcnsen, maar 

cxtremen gedijen altijd in een voe

ding<,bodcm en die voedingsbodem 

mag men niet Iaten ontstaan en daarom 

mocten we blijvcn zeggen: het zijn on

ze allochtonen. 

le kunt een probleem aileen maar op

lmsen als jc cr op een volwassen wijzc 

mcc omgaat; je mag hct niet van jc af

schuivcn, maar je mag er ook niet op 

een betuttelende manicr mec heen en 

weer schuiven. Laat ik een voorheeld 

gevcn. lk heb gcwezen op het gevaar 

van stigmatisering. Bij hct begin van de 

IRT-enquetc ontstond er commotie 

over de vcrklari ng van Professor 

Bovenkcrk over hct hogc percentage 

Turken, Marokkanen en Surinamers dat 

bctrokken zou zijn bij de drug<,handcl 

Zo'n verklaring kan in hoge mate stig-
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matiserend en stereotype-bevestigend 

werken en vee! 'ach en wee' was daarom 

wei te verwachten. Maar weet u wat ik 

een volwassen reactie vondJ De oproep 

vanuit allochtone kring om het onder

zoek en de daaruit voortvloeiende be

vindingen publiek te maken. Daarmee 

schoffel je het probleem niet onder het 

zand, maar maak je het bespreekbaar en 

daarmee in beginsel oplosbaar Daar

mec wordt het ons probleem, dat bin

nen onze samenleving moet worden 

opgelost. Daarmee bedoel ik dat het 

een problcem is van ik gebruik die 

tennen maar weer - autochtonen en al

lochtonen als rechtmatige bewoners 

van het stukske grond Nederland teza

men. Soms krijg je wei eens de indruk 

dat er mensen zijn die vinden dat de 

rest van Nederland het minderheden

problcem voor de allochtone mede

landcrs moet oplosscn. lk vind dat niet 

aileen een hetuttelende manier van met 

de problematiek omgaan, ik vind het 

ook heilloos omdat het nimmer tot re

sultaat kan leiden. Je kunt relatieproble

men aileen maar met z'n tweeen 

oplossen: Professor Bovenkerk, leg uw 

gegevens maar op tate! en dan stropen 

we de mouwen wei op. Niet dramatise

ren, want het zich bevinden in een ach

terstandspositie werkt nu eenrnaal 

veelal crirninaliteit in de hand en dat is 

niets nieuws. 

Zo rnoeten we ook op een volwassen 

manier omgaan met het bcgrip multi

culturelc samenleving. De Croningse 

hoogleraar Kossmann bekent dat hij 

zich hulpeloos voelt als hij met dat 

woord wordt geconhonteerd. Hij 

merkt op: "Deze uitdrukking sugge

reert, ten eerste, dat cr in Nederland di

verse autonome en in principe gelijk

waardige culturen naast elkaar bestaan; 

ten tweede, dat dit goed is omdat deze 

culturen, zonder hun autonomie te ver-

liezcn, clkaar wederzijds he'lnvlocden 

en verrijkcn, en ten dcrde dat deze situ

atic zal en moet worden gecontinueerd. 

Mensen van gezag, politici, socialc 

werkers, geleerde adviseurs hebben de

ze gedachte geformuleerd en verbreid, 

in vollc oprechtheid, mag men aannc

men, en met vee! idealisme. Maar - zo 

vraagt hij zich kennelijk met vee! twij

fel af- is dit een realiseerbaar projecP" 

Neen, beantwoord ik de vraag maar 

voor hem, sterker, als dat de betekenis 

van het begrip multi-culturele samen

leving is, dan kunnen we het maar beter 

uit het woordcnboek verwijderen. Het 

is niet mogelijk, want je kunt nu een

maal niet een stukje cultuur uit zijn na

tuurlijke omgeving halen en in Neder

land met een conserveringsmiddel be

strijken F.n het is niet wenselijk want 

dan loop je het risico dat er op een 

grondgebied een aantalmono-culturele 

samenlevingen naast elkaar blijven be

staan; dat werkt vervreemdend, span

ningverhogend en belemmert het zich 

ontwikkelen van ccn identiteit, van het 

wij-horen-bij-elkaar, dat hct wezen van 

die identiteit is. 

Veilige toekomst 
Het begrip multi-culturelc samcnleving 

betekent voor mij de erkenning en aan

vaarding van het kit dat de Neder

landse samenleving van de tweede helft 

van de twintigste eeuw bestaat uit men

sen die verschillende culturele achter

grondcn hebben en die met elkaar 

verder rnoeten op dat toch a! overvolle 

stukje aarde dat Nederland hcct. En 

precies zoals in hct verledcn die samen

leving be'invlocd is door allcrlci impul

sen van binnen en van buiten, zo zullen 

we ook deze irnpuls moeten verwerken. 

]e kunt dat positid en negatiel benade

ren. Onder een negatievc benadering 

versta ik niet aileen ecn afwijzing van 
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maar ook het benaclrukkcn van het an

clers zijn. In zijn artikel in de NRC 

noemt Ramclas clat het benaclrukken 

van hct slachtoftcr zijn. "Siachtoffers 

zidlen we zijn", zegt hij, "van ontworte

ling, van thuisloosheid, van een ver

scheurd bcstaan tussen twee culturen'' 

Hij gaat verder "cen gedeeld slacht

otferschap is erg stimulcrend voor een 

collcctieve idcntiteit. Slachtoffcrs ver

onder<;te\lcn namclijk cen tocstancl van 

oorlog, waarin de vraag bclangrijk 

wordt wrc je bent en bij wie je hoort. 

Daartegenover bcstaat ecn toestancl 

waarin de groepsidentiteit niet belang

rijk is. Die tocstancl heelt een naamo 

vrede. In vredestijd ben je niet in verzet 

en hoel je jc nict grocpsgewiJs te ver

wercn tegen een ancler. In vredestijd is 

de vraag wie Je bent en waar je vandaan 

komt mincler inleressant, en kun je je 

hczighouden met de vraag wie jc wilt 

worden ~n vvaar jc naar toe gaat." 

Vredc staat gclijk met een vcilige toc

kom<,t. Hct is de scharnier tusscn hct 

herdcnken van de bevrijding van vijftig 

jaar gelcdcn als voltooid procc'i en het 

kl)kcn naar de tockomst mel bcvrijding 

als nog te voltooien prou:s, als opgave. 

Het is ook de verhindingsliJn met 4 

mer, de herdenking van a\ diegenen die 

zeiclcn "Biijl van onzc jodcn af." 

lk hcrhaal nog even wal Judith Belin

larlte vorig jaar op H mei zcio "Het 

hcrdenkcn van hct vcrleclcn is in de 

algclopcn Jarcn vooral in het onderwijs 

gchruikt als ccn maat-,chappell)k gcge

ven, cen lecrrnethode voor cen veilige 

tockomst." Fen lcerrnethode hecft - als 

hct gocd is - bctrckking op mcer dan 

aileen het overdragen van kennis. In 

haar Kcrstrede van 1992 - het jaar 

waarin wij geconlrontccrcl werclcn met 

ecn aantal zccr gewelcldadigc uitbars

t1llgcn van vrcemclclingenhaat in aan-

grenzcnde Ianden zei Koningin 

Beatrix dat wij Ieven in ecn tijd van bij

na onbegrensde kennisovcrdracht 

(clcnk maar aan de electronischc snel

weg). "Maar", liet zij daarop volgen, 

"het overdragen van normcn en waar

den is vee\ mocilijkcr dan kennisover

dracht. Van de opvoedende gcneratic 

wordt gevraagcl hun schroom af te leg

gen en jongercn up verantwoordelijk

hcden aan tc spreken Daarin zullen ze 

pas kunncn slagen als zij in hun per

soonlijk handelen icts van hun overtui

ging Iaten zien." Hct overdragcn van 

normen en waarden, dat is het wezen

lijkc element van een voortdurend pro

ccs van bevrijding. De hoop op ecn 

vciligc toekomst heeft ieder mens no

dig, vandaag, morgen, iedere dag op

nieuw, zei Judith Belinfantc. Fen veilige 

toekomst voor een icder is een veil ige 

tockomst voor ons allen, die dec\ uit

maken van de Nederlandse samenlc

ving. Als je hct hebt over cen veiligc 

toekomst is de vraag wie je bent en 

waar jc vandaan komt mindcr intcres

sant clan de vraag wie je wilt worden en 

waar je naar toe gaat. Dat is de kern 

van bevrijding, vandaag, morgen, iede

re dag opnieuw. 

Prof.mr PI/. Kooijma11s is hoogleraar lrrtcr-

11atiomw1 Recht amr de Rrjksu11iuersitcit Lciden 
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