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TRENDS02
Waarom Nederlanders gek zijn op verenigen 
en wat zij dan precies zoeken.

Cultuurhistoricus Herman Pleij ziet Nederland bij 
uitstek als een land waarin mensen zich verenigen. 
Waarom doen wij dat eigenlijk zo veel en zo graag?
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“Verenigingen zijn zeer kenmerkend voor Nederland. Ne-
derland heeft een horizontaal karakter. Wij houden niet van  
hiërarchie. In Nederland zijn we allemaal gelijk. We hou-
den er ook van om met elkaar te concurreren in spelletjes en 
wedstrijden. Wij hebben altijd veel deelnemers. Dat kunnen 
verenigingen heel goed organiseren. Koningsdag is de dag 
waarop we dat met elkaar vieren: onze nationale feestdag 
voor de vrijhandel en concurrentie met elkaar. Ik denk dat 
verenigingen blijven, maar nieuwe vormen aannemen. Op in-
ternet en in social media doen we precies hetzelfde. Groepen 
vormen en eindeloos elkaar herinneren aan wat je plaats is. 
Alles wat wij doen, doen we op voet van gelijkheid. ‘Verbeeld 
je maar niets’, dat is heel Nederlands.”

Leren | “Als historicus kijk ik vanuit het perspectief dat Ne-
derland zeven eeuwen lang in grote welvaart heeft gedijd. 
Waarom doen wij op wereldniveau mee? In Nederland doet 
iedereen mee, legt zijn ideeën op tafel, concurreert mee, dat 
maakt ons sterk en innovatief. We zijn een welvarend land 
omdat mensen niet gebonden zijn aan hun afkomst. Je kunt 
hogerop komen. Zeker na de Tweede Wereldoorlog konden 
mensen door te leren en het onderwijs veel bereiken. Neder-
land is een aantrekkelijk land voor nieuwkomers, helemaal 
als zij ook de taal en een beroep leren. Natuurlijk zijn er ook 
problemen, daar zijn we ons bewust van en ze worden be-
noemd. Je ziet ook dat nieuwkomers heel creatieve toevoe-
gingen doen aan onze taal. Of we het blijven redden in de 
toekomst, dat is een vraag – waar weer iedereen over mee 
kan praten.”

Je niet isoleren | “Identiteitspolitiek, zoals de Brexit, is heel 
ongelukkig. Je sluit je af, als land, en beroept je op iets vaags 
uit het verleden. Wat is dat bijvoorbeeld in Engeland? Die 
lieflijke dorpjes die ze ons voorspiegelen in hun detectivese-
ries, waar de ene na de andere lustmoord plaatsvindt? Naar 
welke waarden zou je in Nederland terugverlangen? De ka-
tholieke waarden uit de jaren vijftig? Waarom zou je je als 
land gaan isoleren? Dat levert niets op. Ook zien we hier veel 
minder dan bijvoorbeeld in de VS, dat individuele mensen 
afhaken en zich isoleren. Door de joviale manier van doen 
lijken de Verenigde Staten een land waar iedereen gelijk is, 
maar als puntje bij paaltje komt is het een heel hiërarchisch 
land. In Nederland moeten we allemaal meedoen.”

Beste schaal | Hoe belangrijk blijft Nederland, als schaal van 
de dingen? “Wat we wel zien is dat Nederlanders niet altijd 
goed zijn in grote, internationale bedrijven, behalve als ze 
een sterke Nederlandse cultuur houden. In grote bedrijven, 
opgebouwd uit fusies, moet je een sterke hiërarchie creëren, 
en daar zijn wij niet goed in. We willen zelf meepraten en 
aan tafel zitten. In familiebedrijven trekken we graag men-
sen van buiten aan, we geloven in de blik van de buitenstaan-
der, maar de manier van werken die het best bij ons past, is 
samen om de tafel en pragmatisch, de schoorsteen moet wel 
blijven roken, dat werkt.”

Compromissen | “Wij zijn meesters van het compromis. 
Partijen als D66 en ChristenUnie staan op belangrijke ethi-

sche punten haaks op elkaar, maar kunnen toch samenwer-
ken. Daar hebben wij dan ook allerlei tradities en technieken 
voor, om dat te laten werken. Daar zit echt wel ontwikke-
ling in. Kennis en inzicht worden steeds ruimer en breder. Je 
hoort het ook bij de inbelprogramma’s op de radio, mensen 
hebben geen slappe mening, maar wij kunnen het bijleggen. 
Tegelijkertijd zijn er steeds meer mensen die hier en nu aan 
hun trekken willen komen, ze geloven niet meer in een twee-
de kans, een beter leven in het hiernamaals. Dat maakt ook 
dat ze zich minder schikken en het levert polarisatie op in de 
politiek.” 

Verdwijnt de taal? | “In Nederland spreken mensen min-
der het dialect uit hun streek dan bijvoorbeeld in Vlaande-
ren. Daar spreken mensen naast het algemene Nederlands 
ook goed hun eigen dialect. Je hoort daar echt precies waar 
mensen vandaan komen. Nu zien we in Nederland zelfs dat 
steeds meer studenten maar helemaal overstappen op En-
gels. Zij zijn ervan overtuigd dat je het Engels vlekkeloos 
moet beheersen en vanuit een Europese cultuur of zelfs ‘we-
reldcultuur’ moet kunnen werken. Nederlands wordt langza-
merhand gezien als een taal waarmee je niet verder komt in 
de wereld. We hebben in de wetenschap altijd al een taal ge-
had voor internationale uitwisseling van kennis, eerst Latijn, 
daarna Duits, ook een periode Frans en nu Engels. Maar dat 
we het niet eens meer interessant vinden om onze eigen taal 
te bestuderen, dat is wel uniek in de wereld. De VU heeft Ne-
derlands als studierichting al helemaal opgeheven. Ontwik-
kelingen in de taal zijn ontwikkelingen op de lange termijn 
Je kunt dat niet afdwingen. De Franse regering heeft dat ge-
probeerd en een tijdlang alle wetenschappers opgelegd om 
bij buitenlandse congressen toch Frans te spreken. Dat werkt 
niet.”

Blijft de Nederlandse cultuur? | “Voorlopig zijn we echt nog 
een land van gelijkheid en participatie, van ruziemaken en 
het weer bijleggen. Juist het bijleggen en compromissen kun-
nen sluiten is belangrijk. De urgentie voelen dat je een be-
sluit moet nemen, ook al ben je het er niet helemaal mee 
eens. Dat was en is het succes van de Nederlandse kooplie-
den of van de waterschappen. Er moet inderdaad een zeke-
re bereidheid zijn om het algemeen belang te zien. Daarvoor 
zijn saamhorigheidsrituelen heel belangrijk. Die hebben we 
in verenigingsverband en dus op Koningsdag.”�
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