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Abstract
Historically, the glorification of the past and the eulogizing of national heroes 
in art and literature have been constructive elements in the process of nation 
building. In the postmodern era, however, a cultivation of national history 
and its great men and women is often regarded outdated or even suspect 
and regressive. The ‘nine eleven’ terrorist attacks in the United States and the 
rise and assassination of Dutch politician Pim Fortuyn intensified an ongoing 
debate in the Netherlands about the meaning and value of a shared ‘Dutch 
national identity’ in a multicultural, diversified society. In this article, I argue 
that several novels and poems about Dutch naval hero Michiel de Ruyter 
(1607-1676), published in or in the wake of the ‘De Ruyter year 2007’, both 
reproduce and challenge a wide range of voices, viewpoints and sentiments 
within the hot topic of national identity in the twenty-first century.

Keywords: national identity; Michiel de Ruyter; multicultural society; the people 
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1. Inleiding: de terugkeer van (de) geschiedenis

De terroristische aanslagen van 11 september 2001, als nine eleven in het 
collectieve geheugen genesteld, worden vaak gekoppeld aan de notie van 
‘de terugkeer van de geschiedenis’. De aanval op de Verenigde Staten geldt 
daarbij als de meest tot de verbeelding sprekende demonstratie van een 
heropleving van geopolitieke conflicten en ideologische tegenstellingen die 
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volgens de invloedrijke these van de politicoloog Francis Fukuyama na de 
ontdooiing van de Koude Oorlog en de Val van de Muur gedoemd waren 
voorgoed te verdwijnen. Volgens Fukuyama had het liberale kapitalisme 
zich immers superieur getoond en zou de hele wereld zich van lieverlede 
accommoderen aan dit systeem.1 Niet alleen de gewelddadige manifesta-
tie van het islamisme, maar ook de feilen van het kapitalisme zelf – zijn 
verwording tot neoliberalisme, het privatiseringsdrama, de schulden- en 
bankencrises, enzovoorts – en de verschuiving van een bipolaire naar een 
multipolaire wereldorde, in plaats van naar de voorspelde unipolaire vari-
ant, hebben de perceptie van een crisisgevoel en een nieuwe era van onrust 
en onbehagen versterkt.

Specifiek voor Nederland kan de ‘terugkeer van de geschiedenis’ in de 
eenentwintigste eeuw ook in letterlijker zin worden begrepen, in de beteke-
nis van een verhevigde belangstelling voor het verleden van het land en zijn 
bewoners. Die kwestie hangt weer samen met het identiteitsvraagstuk van 
een land dat ingrijpend van aanzien is veranderd door een aantal demogra-
fische schokgolven, veroorzaakt door zaken als immigratie, verstedelijking 
en europeanisering. Met name de kwestie van de ‘multiculturele samenle-
ving’ en de daaraan gekoppelde ‘drie i’s’ van islam, immigratie en integratie 
hebben sinds de jaren tachtig voor veel reuring gezorgd.

Hoewel de maatschappelijke discussie hierover al vele decennia terug-
gaat wordt de opkomst van en moord op Pim Fortuyn in 2002 in de regel als 
een belangwekkend markeringspunt beschouwd. Fortuyn hield zich onder 
meer bezig met sociaal-culturele thema’s als integratie van nieuwkomers, 
bedreigde eigenheid en soevereiniteit, en verlies van gemeenschapszin, die 
hij vormgaf in een herbezinning op ‘een bewust en collectief beleefd stelsel 
van normen en waarden’ en op de houdbaarheid van de verzorgingsstaat.2 
Aan de ene kant wordt Fortuyn geprezen omdat hij hiermee onderwerpen 
bovenaan de maatschappelijke en politieke agenda zou hebben gezet die 
al langer onderhuids in de samenleving voor onvrede en frictie zorgden, 
aan de andere kant wordt hij bekritiseerd als de vermeende aanjager van 
maatschappelijke tegenstellingen en allerlei ‘fobieën’.

In de tweede helft van de twintigste eeuw zijn de ‘grote verhalen’, waar-
onder ook dat van een ‘nationale identiteit’, voortdurend aan relativering 
en ontmanteling onderhevig geweest, niet in de laatste plaats binnen de 
muren van de academie. Het essentialistische karakter van een begrip als 
‘nationale identiteit’ werd verworpen en historici hebben zich en masse ge-
voegd naar de typering die E.H. Kossmann gaf van de Nederlandse identi-
teit als ‘een enorme kwal op het strand’: ‘Loop er met aandacht omheen, be-
kijk het van alle kanten maar stap er niet in.’3 Ook de literatuurwetenschap 
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heeft een dergelijke ontwikkeling doorgemaakt, waarbij bijvoorbeeld ‘de’ 
canon van zijn vanzelfsprekendheid werd ontdaan. In de deconstructi-
vistische en postkoloniale literatuurbeschouwing is de aandacht verlegd 
naar stemmen, groepen, verhalen, enzovoorts die voorheen gemarginali-
seerd werden omdat ze niet tot het ‘eigene’ maar tot het ‘andere’ werden 
gerekend.

Dat neemt niet weg dat juist fenomenen als massamigratie en hyper-
globalisering in de eenentwintigste eeuw weer de behoefte hebben gevoed 
aan een nieuw groot verhaal, een verbindende visie op Nederlandse cultuur 
en identiteit, conform de vragen die essayist HJ Schoo begin 2006 de poli-
tiek aan de hand deed:

De vaderlandse identiteit kan niet definitief naar de schroothoop van de ge-
schiedenis, maar vergt een nieuwe plaatsbepaling en inhoud: wie zijn we, waar 
gaan we naartoe, waaraan moeten nieuwkomers zich aanpassen, hoe moeten 
wij ons voegen in een dynamische internationale omgeving?4

Zo’n nieuwe plaatsbepaling toont zich onder meer in een vaak hartstoch-
telijk bediscussieerde herbezinning op de houdbaarheid van traditionele 
nationale symbolen en erflaters. Van oudsher hebben literaire bronnen een 
belangrijke bijdrage geleverd aan de cultivering van het verleden en de in-
kleuring van het cultureel geheugen. In deze bijdrage zal ik in een aantal ro-
mans en gedichten over de zeventiende-eeuwse zeeheld Michiel de Ruyter 
die verschenen in of rondom het Michiel de Ruyter-jaar 2007 op zoek gaan 
naar sporen van de op dat moment woedende maatschappelijke discus-
sie over nationale identiteit. In hoeverre worden de belangrijkste noties 
en twistpunten in de romans en gedichten kritisch bevraagd of anderszins 
tegen het licht gehouden en welke functie speelt de figuur van De Ruyter 
daarbij? Op welke manier kunnen deze werken daarmee gelezen worden 
als interventies in het publieke debat over nationale identiteit? Welke rol 
kunnen literaire teksten aldus vervullen in het gesprek over dit thema?

Deze vragen worden toegespitst op drie aspecten van het debat, die 
evenwel nauw met elkaar verweven zijn: de vermeende tegenstelling tus-
sen een elite en het volk en de vraag wie er tot dat volk worden gerekend en 
wie niet; de eigenheid van Nederland in Europees verband; en, tot besluit, 
het ‘hollandocentrisme’ dat impliciet besloten ligt in de notie van een ‘na-
tionale’ identiteit. Maar allereerst geef ik enige achtergronden bij het De 
Ruyter-jaar 2007 door het nationale identiteitsdebat van die tijd samen te 
vatten en de preoccupatie met deze zeeheld van een historisch kader te 
voorzien.5
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2. Koudwatervrees en kibbelarijen: het nationale-
identiteitsdebat (2006-2008)

‘We hebben een jaar achter de rug met heel veel nationale identiteit’, 
schreef Henk te Velde voorjaar 2008 in Internationale Neerlandistiek.6 
Nadat de commissie-Van Oostrom in 2006 de vijftig ‘vensters’ had gepre-
senteerd die tezamen ‘De canon van Nederland’ vormden, was er over een 
breed front strijd over de nationale identiteit losgebarsten. Ook de einde-
lijk concreet geworden plannen om een Nationaal Historisch Museum in 
te richten – een initiatief van de politici Jan Marijnissen (SP) en Maxime 
Verhagen (CDA)7 – voedden het debat. Het Tijdschrift voor Geschiedenis 
wijdde eind 2007 een themanummer aan ‘Inburgering. Identiteit, loyaliteit 
en burgerschap’ en het Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2007 stond in 
het teken van ‘De moeizame worsteling met de nationale identiteit’.8 Ook 
(of: vooral) in de publieksmedia werd verhit over de canon en haar impli-
caties geredetwist, terwijl de vele wetenschappelijke denktanks en advies-
organen die Nederland rijk is eveneens hun visie op het onderwerp aan de 
overheid overbrachten.

Op 24 september 2007 publiceerde de Wetenschappelijke Raad voor het 
Regeringsbeleid (WRR) zijn rapport Identificatie met Nederland. De presen-
tatie ervan is vooral de geschiedenis ingegaan als de gelegenheid waarbij 
Koningin – toen nog prinses – Máxima haar geruchtmakende uitspraak ‘Dé 
Nederlander bestaat niet’ deed.9 In het rapport werd de dominerende visie 
op nationale identiteit als volgt verwoord:

Een helder beeld van de eigen nationale identiteit – van wie wij zijn – zou een 
antwoord moeten bieden op gevoelens van onzekerheid en onbehagen die on-
der de bevolking en ook in de politiek leven. Tevens zou een dwingender beeld 
van nationale identiteit gevoelens van trots op Nederland en van eenheid en 
gemeenschap kunnen versterken. Nieuwkomers krijgen daardoor een beter 
inzicht in wat Nederland is en wie de Nederlanders zijn.

Deze visie op nationale identiteit als tweesnijdend zwaard werd door de 
WRR echter verworpen. De historische benadering van nationale identiteit 
als instrument om binding en samenhang te bevorderen zou namelijk in de 
praktijk ‘meer als uitsluitings- dan als insluitingsmechanisme’ fungeren. De 
Raad bepleitte een ‘open en toekomstgerichte oriëntatie’ waarbij het begrip 
‘Nederlandse identiteit’ vervangen zou moeten worden door ‘identificatie 
met Nederland’.10
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De WRR publiceerde ook een begeleidende ‘verkenning’ bij het rapport, 
Nationale identiteit en meervoudig verleden, waarin het collectief geheugen 
en een geschiedeniscanon nog steviger werden gedeprecieerd als construc-
ties die bedoeld zouden zijn om mensen uit te sluiten. De overheid zou het 
begrip ‘nationale identiteit’ fundamenteel moeten herzien, betoogden de 
auteurs, overwegende dat ‘elk individu meerduidige identiteiten’ heeft.11 De 
vraag ‘wie zijn wij’ werd in de verkenning dan ook vervangen door de vraag 
‘wat ben ik’.12

De WRR-publicaties leken te botsen met een visiestuk van een andere 
denktank, het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). In december 2007 
publiceerde het SCP zijn rapport Het bereik van het verleden, waarin werd 
geconstateerd dat er sprake was van een ‘gegroeide erfgoeddeelname’, zoals 
het Planbureau de actieve belangstelling van Nederlanders voor geschie-
denis en cultuur betitelde. Volgens het SCP een positieve tendens, aange-
zien de overheid ‘erfgoedparticipatie’ beschouwde als een middel om ‘het 
verhaal van Nederland – hoe is het land zo geworden als het nu is – als 
bindend element in de onderlinge verstandhouding’ en de ‘interactie tus-
sen bevolkingsgroepen’ te laten fungeren. Het SCP plaatste wel een kant-
tekening bij deze doelstelling, omdat er in de achterliggende redenering 
sprake zou zijn van ‘omgekeerde causaliteit’: uit onderzoek bleek dat vooral 
‘allochtonen die al met autochtonen omgaan’ aan cultuur deelnemen.13

Tussen de rapporten door, in oktober om precies te zijn, verscheen Het 
land van aankomst (2007), het magnum opus van politicoloog en publicist 
Paul Scheffer. Scheffer bepleitte hernieuwde aandacht voor Nederlandse 
cultuur en geschiedenis. De nieuwe tijd vroeg om ‘een zeker idee van 
Nederland’.14 Hij toonde zich bewust van het potentieel exclusieve effect 
van identiteitsbeleving: ‘Nadruk op het eigene kan al snel leiden tot vor-
men van uitsluiting van mensen of ideeën die als vreemd worden ervaren.’ 
De integratie van migranten werd in zijn ogen echter evenzeer bemoeilijkt 
door haar tegenhanger, de veronachtzaming of verloochening van het na-
tionale verleden: ‘Tegelijk kan een verwaarlozing van het culturele erfgoed 
bijdragen tot een samenleving die steeds minder innerlijk verband heeft en 
geen burgers meer herbergt maar louter consumenten.’ Juist in een multi-
culturele samenleving moet telkens ‘onder woorden worden gebracht wat 
ons samenbindt en verdeelt’, moet steeds opnieuw het inzicht postvatten 
‘dat er iets aan ons vooraf is gegaan en dat er iets na ons komt’. In een ge-
wetensvolle omgang met de nationale geschiedenis schuilt de remedie te-
gen navelstaarderij, betoogde Scheffer: ‘Niet in het verwaarlozen van het 
eigen verleden, maar in het onderhoud ervan moet een verdediging tegen 
de wrokkige afkeer van de buitenwereld worden gezocht.’15
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Te Velde blikte in zijn artikel uit 2008 niet zonder ergernis terug op alle 
debatten en discussies. Hij hekelde de ‘maatschappelijke pavlovreactie’ in 
het land ‘zodra wordt uitgelegd dat identiteiten altijd in beweging zijn: dat 
kan niet anders dan multicultureel landverraad zijn’. Te Velde signaleer-
de dan ook ‘een kloof […] tussen delen van de maatschappij en politiek 
enerzijds en de wetenschap anderzijds’. Historici staan eensgezind op het 
standpunt dat nationale identiteit continu aan verandering onderhevig is 
en alleen in relatieve termen gedefinieerd kan worden. Buiten deze kring 
halen de vakhistorici zich echter het verwijt op de hals het maatschappelijk 
belang van nationale identiteit überhaupt te ontkennen. Historici slagen er 
volgens Te Velde dus niet afdoende in ‘de indruk te vermijden dat hun werk 
alleen maar dient om te laten zien dat nationalisme verkeerd is en de natie 
een “constructie”’.16

Niek van Sas had in zijn mentaliteitsgeschiedenis De metamorfose van 
Nederland (2004) nochtans laten zien dat het nationalisme in de achttien-
de en negentiende eeuw vooreerst een positieve en progressieve ideologie 
was, die niet botste maar juist samenging met een liberaal kosmopolitisme. 
De ontaarding van nationalisme in nationaalsocialisme in de twintigste 
eeuw is er uiteraard debet aan dat die positieve connotatie volledig onder-
gesneeuwd is geraakt. Geïnspireerd door Van Sas en uit ergernis over de 
toon van de rapporten en de koudwatervrees van de overige vakhistorici, 
namen Willem Velema en Hans Wansink eind 2007 het initiatief tot een be-
zonnen speurtocht naar nieuwe manieren om nationale identiteit als een 
‘positieve, vormende kracht’, ‘vehikel van volkssoevereiniteit, democratie 
en solidariteit met zwakkeren’ en bovendien als ‘effectieve integratie-ideo-
logie’ te laten fungeren.17 De als historici opgeleide maar in de journalistiek 
werkzame Velema en Wansink hekelden de neiging van beroepshistorici 
om principieel partij te kiezen ‘tegen degenen die meer belangstelling en 
waardering vragen voor de vaderlandse geschiedenis’, puur omdat ze be-
ducht zijn dat dit ‘nieuwe dwepen’ door ‘“foute” motieven wordt ingegeven 
en nog veel foutere sentimenten zal losmaken’.18

Velema en Wansink publiceerden hun pleidooi in de Volkskrant (22 
december 2007) en in uitgebreide vorm in het weekblad Opinio (4 janu-
ari 2008).19 Het ontlokte felle reacties aan een aantal vakhistorici. In de 
Volkskrant van 3 januari braken Remieg Aerts, Ido de Haan en Jan Ramakers 
ieder voor zich de staf over de oproep. Aerts reageerde getergd, hij sneerde 
dat de twee hun opiniestuk beter met ‘karikaturist’ hadden kunnen onder-
tekenen dan met ‘historicus’. Eenmaal de initiële opwinding voorbij, kwam 
Aerts met enkele pertinente vragen:



‘EEN HOMO IS MINDER VERDACHT DAN EEN HELD’

VAN ZOGGEL 173

Kan een enthousiast vaderlands gevoel helpen bij integratie? Misschien, maar 
beantwoord dan eerst de vraag: wiens vaderlands gevoel? Konden katholie-
ken zich thuis voelen in de dominante protestantse vaderlandse geschiede-
nis? Had de volksklasse in het verleden het gevoel erbij te horen? Herkenden 
Limburgers zich in de ‘Hollandse’ geschiedenis en identiteit? En zijn de 
Nederlanders van nu het roerend eens over hun nationale identiteit?20

In Opinio kregen Velema en Wansink steun van politicoloog en PvdA-
prominent Jos de Beus:

Nederland beleeft momenteel een identiteitscrisis en een grondwettelijk 
moment tegelijk. Op zulke ogenblikken is er een publieksvraag naar duiding 
aan het adres van historici. Men kan deze vraag met behoud van professionele 
integriteit overlaten aan fantasierijke dilettanten of trachten zelf te voorzien in 
een houdbaar antwoord.21

Wanneer historici voor de eerste optie kiezen ‘houden zij schone handen, 
maar plegen zij tevens een verraad der klerken’, vond De Beus.22

A.Th. van Deursen reageerde vanuit zijn protestantse achtergrond af-
wijzend. Velema en Wansink gingen te eenzijdig uit van de principes van 
de rede en het liberalisme bij hun bepaling van de kernwaarden van de 
natie, vond hij: ‘Een verlichte, liberale natiestaat valt niet samen met het 
hele volk, maar sluit integendeel heel nadrukkelijk mensen uit.’ Met andere 
woorden: wie niet zoveel op heeft met de principes van de Verlichting valt 
buiten het nationale kader van Velema en Wansink. Van Deursen pleitte 
voor herstel van een bekend ‘verzoeningsmodel’ om de ‘ideologische kibbe-
larijen’ te overstijgen: de verzuiling.23 Een andere éminence grise, H.W. von 
der Dunk, sloot zich aan bij Van Deursens kritiek op het geschetste beeld 
van negentiende-eeuwse nationale eenheid: ‘Van daadwerkelijke gelijkheid 
was geen sprake.’ Hij hield een pleidooi voor een postnationalistisch ver-
haal: ‘Waar blijft de historische belangstelling voor Europa, nu we steeds 
meer deel van Europa worden?’24

Na een dupliek van Wansink in de Volkskrant van 5 januari reageerden 
in die krant ook Michaël Zeeman (10 januari) en Niek van Sas (17 januari) 
nog. ‘Ook historisch-wetenschappelijk zijn we voldoende geëquipeerd’, zo 
meende Van Sas, zijn steun uitsprekend voor het initiatief, ‘om de vraag on-
der ogen te zien of nationale geschiedenis wellicht een houvast kan bieden 
in de hedendaagse verwarring veroorzaakt door globalisering, haperende 
Europese integratie en het tweelingvraagstuk van immigratie en integra-
tie’.25 Van Sas benadrukte dat de hernieuwde aandacht voor vaderlandse 
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geschiedenis wel in een hedendaags jasje moet worden gegoten om de ‘na-
tievormende kwaliteit’ ervan tot haar recht te laten komen:

De geschiedenis herhaalt zich niet, maar je kunt er wel van leren. Zo’n les zou 
kunnen zijn dat het kortzichtig is alleen te kijken naar de twintigste-eeuwse 
ontaarding van het nationalisme en voorbij te gaan aan het vaak constructieve 
proces van natievorming in de achttiende en negentiende eeuw.26

3. De Ruyter als nationale held (1607-2007)

Er is de laatste jaren veel onderzoek gedaan naar de manieren waarop het 
nationalisme in de literatuur van de achttiende en negentiende eeuw tot 
uitdrukking kwam.27 Zo vormde de ‘verheerlijking van het verleden’ vol-
gens Lotte Jensen ‘een essentieel onderdeel in het proces van negentiende-
eeuwse natievorming’ en de literatuur speelde daarin een voorname rol.28 
Die verheerlijking manifesteerde zich bijvoorbeeld in de ophemeling van 
vaderlandse helden in poëzie, toneel en proza. Heldendom was ‘de meest 
aansprekende en zichtbare uitingsvorm van de cultivering van het verle-
den’ en nationale helden figureerden in de literaire werken als de ‘concrete 
belichamingen van (vermeende) nationale karaktereigenschappen’.29

Een van die helden is de zeventiende-eeuwse admiraal Michiel de Ruyter 
(1607-1676). De Ruyter is steevast een geliefd subject van vaderlandverering 
geweest. De vele liedjes, (jeugd)verhalen, gedichten, toneelstukken, stand-
beelden en schilderijen over zijn persoon bewijzen zijn vooraanstaande 
positie in het culturele geheugen.30 De Ruyters heldenstatus is historisch 
gezien niet louter een gevolg van zijn dadendrang op zee. De aan hem toe-
geschreven karaktereigenschappen en zijn sociale statuur hebben minstens 
zoveel bijgedragen. De kenmerken die De Ruyter in zijn levensbeschrijvin-
gen krijgt zijn namelijk de typische kenmerken van de Nederlander in de 
volksmythologie: hij was eenvoudig en vroom, moedig maar deugdzaam, 
en bovenal een man van het volk, een ‘bestevaer’ zoals de koosnaam van 
zijn bemanning luidde.31 Die eigenschappen zien we terug, zo heeft Jensen 
laten zien, in de verbeeldingen van De Ruyter in nationalistische poëzie, 
bijvoorbeeld in de portrettering van de admiraal door J.F. Helmers in zijn 
Hollandsche natie uit 1812:

En gij, wien de oudheid wis in tempels had vergood,
Als vader, vriend, gemaal, en vlootvoogd even groot!
De Ruiter! Ja, uw deugd doet u niet minder pralen,
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Dan al de lauwren die ge in strijd op strijd mogt halen
ô Gij! voor wien ons hart in dankbre aanbidding gloeit,
Die de overwinning aan uw wimpels hieldt geboeid,
Zie, zie ons, knielend op uw graf in tranen smoren!
’t Volk dat uw deugd erkent gaat nimmermeer verloren.32

Woorden als ‘deugd’ en ‘lauw[e]ren’ en de verering van de zeeheld als ‘va-
der’ en zelfs ‘vriend’ van het volk verwijzen naar de prestaties en reputatie 
van De Ruyter. De dichter hanteert de eerste persoon meervoud (‘ons hart’; 
‘zie ons’) en treedt zo naar voren als woordvoerder namens het hele volk.

Honderd jaar later, rondom de herdenking in het De Ruyter-jaar 1907, 
lijkt er aan die retoriek weinig veranderd getuige onderstaand fragment uit 
een cantate van de hand van de verder onbekende P. Landsman:

’t Is thans de dag, die voor drie eeuwen
U ’t aanschijn schonk en heel het wereldrond
Weet, dat wij eeren
Uw heldenmoed, Uw vroomheidszin
En danken God voor wat Hij gaf
Aan Nederland in U, die eenvoud steeds
Te paren wist aan zielegrootheid
En die geklommen zijn tot hoogen stand – 
In trouwen dienst van ’t dierbaar Vaderland.33

Ook hier gaan ‘heldenmoed’ en ‘trouwen dienst’ gepaard met ‘vroomheids-
zin’ en ‘eenvoud’. De historicus H.T. Colenbrander noemde De Ruyter in 
een beschouwing over het De Ruyter-jaar 1907 dan ook ‘onze volksheld in 
den waarachtigsten zin’ omdat hij nagenoeg perfect beantwoordde aan de 
profielschets:

De held van het Nederlandsche volk moet van eerbare maar simpele luiden ge-
sproten zijn: wij zijn geen volk van ridders. Hij moet in betrekking staan tot de 
zee: nog heden wijst de natuur zelve ons dien weg. Hij moet den eenvoud van 
zijn afkomst niet verloochenen in zijn grootheid: wij achten geen parvenu’s. Hij 
moet een vroom en kinderlijk gemoed hebben: de ware Nederlander schaamt 
zich zijn afhankelijkheid van machten boven hem niet. Hij moet geen lichtmis 
zijn: sierlijk te zondigen ligt buiten ons bereik. Geen femelaar: schijn zal nim-
mer duurzaam ons volk bedriegen. Geen geestdrijver: godsdienstig exclusi-
visme, hoe heftig het onze geschiedenis hebbe beroerd, heeft ons volkskarakter 
den diep ingedrukten trek van verdraagzaamheid niet weten uit te strijken. 
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Geen partijman vooral: wij beminnen den vrede, en straffen vroeg of laat met 
afval den leider, die ons haar ontneemt.34

Kritiek kwam er van letterkundige G.J. Kalff, die een voorwoord schreef 
bij een door de Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur ter gelegenheid 
van het De Ruyter-jaar samengestelde bloemlezing uit de biografie van 
Brandt uit 1687. Kalff vond dat ‘het innerlijk gehalte van zulke herdenkin-
gen vaak te weinig overeenstemt met de uiterlijke luidruchtigheid’ ervan. 
In 1907 nam die ‘jubelzucht’ onder meer de gedaante aan van De Ruyter-
theelepels, De Ruyter-wafels en een De Ruyter-postzegel. De grote helden 
uit het verleden vergeleek Kalff met ‘draailicht-torens in den nacht: men 
ziet ze niet; eensklaps: een helle schittering; dan weer duisternis. Met dien 
verstande, dat de tijdvakken van duisternis vaak zeer lang duren en de 
schitter-tijden zeer kort’. Kalff wenste dat men de nationale grootheden 
voortaan zou eren door hun voorbeeld te volgen in wat zij aan ‘goeds en 
groots’ hadden verricht.35

In het tijdvak 1940-’45 eigenden de nationaalsocialisten zich De Ruyter 
toe, met onder meer een tentoonstelling in het Rijksmuseum over de 
‘kampioen van het Germaansche vasteland’ en afbeeldingen van de ad-
miraal op wervingsaffiches voor de Waffen-SS (‘Toont u een waarachtig 
Nederlander’). Bovendien was er ‘de actuele parallel van de strijd tegen het 
perfide Albion’, aldus Ivo Schöffer: ‘De Ruyter was in dit opzicht een groot 
voorganger voor een nog groter heden, waarin alweer het plutocratischka-
pitalistische Engeland bestreden werd.’36 In 1957 werd De Ruyter weer als 
vanouds geëerd, met behalve een nieuwe postzegel ook ‘een vlootschouw, 
een historische landing, een openluchtspel, torenfeesten, een taptoe, mili-
taire parade, duikbootdemonstraties en roeiwedstrijden’.37

Toen Ronald Prud’homme van Reine in 1996 een nieuwe biografie van 
De Ruyter schreef, koos hij ervoor de zeeheld hierin voornamelijk als ‘mens 
van vlees en bloed’ te portretteren omdat er in zijn ogen aan het eind van 
de twintigste eeuw ‘geen behoefte meer [was] aan nationale helden’. Bij de 
herziene herdruk van zijn boek in 2007 moest Prud’homme daar deels op 
terugkomen: ‘Voor De Ruyter en zeehelden in het algemeen bestaat […] 
weer veel interesse.’38 De nadruk op het nationale verleden kent steevast 
piekmomenten in tijden van verval, van crisis, van overvleugeling, zo heeft 
Jensen betoogd, en volgens haar hangt de ‘terugkeer van de vaderlandse 
held’ in de eenentwintigste eeuw dan ook samen met de actuele discussies 
over ‘integratie, de multiculturele samenleving en de (al dan niet bestaan-
de) Nederlandse identiteit’.39
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4. Michiel als Pim: elite vs. volk

Een belangrijke reden voor Prud’homme van Reine en zijn uitgever om in 
2007 een herdruk van de biografie uit te brengen was dat er weer een Michiel 
de Ruyter-jaar voor de deur stond. Diens vierhonderste geboortedag op 24 
maart ging gepaard met tal van activiteiten, tentoonstellingen, huldeblijken 
en commercie. Er waren ook literaire initiatieven, zoals de bloemlezing In 
een blauwgeruite kiel. Dichters over Michiel de Ruyter (2007).40 Samensteller 
Chrétien Breukers schreef in de inleiding: ‘Helden als De Ruyter zijn uitge-
storven, of ze begeven zich in de zogenaamde “onderwereld”, waar “eer” en 
“deugd” nog een dodelijke rol spelen.’ De heldenverering in dit ‘jubeljaar’ 
was dan ook maar schijn, mimicry: in het geschiedenisonderwijs kwam De 
Ruyter niet meer aan bod, en tegenwoordig moest hij zich zelfs het predi-
caat ‘piraat’ laten aanleunen. Een De Ruyter-jaar was anno 2007 dan ook 
een ‘regressief ’ fenomeen geworden. Maar juist dan, aldus Breukers, is er de 
literatuur om ons buiten die knellende kaders te laten denken. Hij haalde 
een uitspraak van Van Deursen aan, die ietwat afgunstig had opgemerkt dat 
‘dichters […] zich meer [kunnen] veroorloven dan historici’ op dit gebied.41

De bloemlezing bevatte zowel oude als nieuwe gedichten. Waar in klas-
siek-nationalistische gedichten als die van Helmers en Landsman nog dui-
delijk iemand aan het woord was die voor en namens het volk, namens de 
ganse natie sprak, een ‘lyrisch wij’ dat unverfroren in hyperbolische termen 
de nationale held bezong, daar is het voor veel van de eenentwintigste-
eeuwse gedichten in de bloemlezing veel lastiger te bepalen wat de voice 
van de tekst is. Neem bijvoorbeeld deze strofen van Bart FM Droog:

als broekie begonnen, toen in Spaans gevang
het was ónze revolutie, ons begin
en hij streed die strijd die later ijdel heette

in andere tijd ach ijdelheid der ijdelheden
hij was de man met moed en durf
een gewone man met hart voor mens42

De reproductie van het lyrisch wij (‘ónze revolutie, ons begin’) en van de 
clichés (‘moed en durf ’; ‘gewone man’) doet anachronistisch aan en stelt 
de lezer daardoor voor de vraag in hoeverre dit gedicht ironisch of zelfs cy-
nisch moet worden gelezen. Die vraag naar de intentie van de auteur dringt 
zich op een andere manier ook op bij de lectuur van het gedicht van Cees 
van Raak:
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Wij hebben ons
stuurman De Ruyter
in die jaren voor te stellen
als een
ernstig, verstandig,
vroom, intelligent,
in zeezaken
buitengemeen ervaren
en beleidvol man
van
strenge, eenvoudige zeden,

gewoonlijk
van kalm, bezonnen,
rustig optreden,
doch
soms kort aangebonden en driftig,

uitnemend voorbeeld van den
energieken,
autoritairen,
eenvoudigen,
stoeren zeeman,
zooals die,
welke onze natie ter zee
groot hebben gemaakt
in de
roemrijke zeventiende eeuw.43

De titel luidt ‘P.J. Blok citerend’, en het gedicht is dan ook een citaat uit de 
biografie van De Ruyter uit 1922 van de hand van de historicus Blok. Door 
een citaat hieruit over te nemen en als een readymade te reproduceren ont-
staat er enige distantie of ironie, maar tegelijkertijd wordt de bewieroking 
wel commentaarloos gereproduceerd.

Eveneens ter gelegenheid van het De Ruyter-jaar 2007 verzorgde uit-
geverij Nieuw Amsterdam een ietwat opportunistische heruitgave van de 
oorspronkelijk in 1995 bij uitgeverij Veen verschenen roman Korte historie 
van het Nederlandse volk van Jan Tetteroo, pseudoniem van schrijversduo 
Hans Münstermann en Jacques Hendrikx. De roman, waarin De Ruyter een 
prominente rol speelt, werd nu uitgebracht onder de titel De lieveling van de 
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zee en met een afbeelding van De Ruyter op het omslag (een fragment van 
het 100 gulden-biljet uit de ‘erflaters’-serie van Ootje Oxenaar).44

De verteller van De lieveling van de zee is op straat gemolesteerd. De aan-
val ervaart hij als een inbreuk op zijn persoonlijke soevereiniteit en integri-
teit. Hij spiegelt zijn situatie aan die van het Nederlandse volk, dat in zijn 
geschiedenis eveneens verschillende malen door een buitenlandse agres-
sor is overrompeld: in de vier delen waaruit de roman bestaat, passeren de 
bezettingen door respectievelijk de Romeinen, de Spanjaarden, de Fransen 
en de Duitsers de revue. Zo vertelt hij over een zeventiende-eeuwse zeeslag 
onder aanvoering van De Ruyter tegen de Engelsen alsof hij er zelf bij is. De 
inzet van de strijd is niets minder dan het bestaansrecht van de Republiek: 
‘Heel Holland is klaarwakker! In alle hoofden bonkt dezelfde vraag: mag 
Holland bestaan?’45 De verschillende historische tijden gaan daarbij door 
elkaar lopen: ‘Dit is nog veel erger dan de Duitse invasie in 1940.’46 De komst 
van de Romeinen wordt in hedendaagse termen van vreemdelingenangst 
gevat: ‘Ze spreken niet eens behoorlijk onze taal. Waarom moet ik dat stom-
me Latijn van ze overnemen? […] Laat ze aan de andere kant van de Rijn de 
dienst uitmaken. Van mij uit gezien zijn de Romeinen de barbaren.’47

Ook in deze roman is moeilijk vast te pinnen of de getraumatiseerde 
verteller vaderlandslievendheid deconstrueert als een vorm van xenofobie 
of juist de tegenhanger hiervan, wat in conservatieve kringen wel ‘oikofo-
bie’ wordt genoemd, op de korrel neemt. Hij hekelt aan de ene kant de ‘star-
re nationalistische uitgangspunten’ van zijn voorouders en beweert: ‘Het 
discrimineren zit ons in het bloed. We zijn een racistisch volk.’48 Maar even 
later verwoordt hij juist het ‘minderheid in eigen land’-sentiment:

Alles kan en alles mag in dit nietige landje. Is dat identiteit? Elke griezelige 
minderheid krijgt een plaatsje aangeboden. Ik begin me behoorlijk ‘anders’ 
te voelen. Als Hollander ben ik eigenlijk niks. […] Ik begin me een heel enge 
minderheid te voelen. […] Ben ik nog autochtoon? Elke dag voel ik me meer 
een allochtoon.49

Ook hekelt hij de neiging om uitingen van zorg over de impact van immi-
gratie weg te zetten als verkapte oproepen tot burgeroorlog en geweld: ‘Als 
ik zeg dat de vreemdeling onze identiteit bedreigt, dan vat men dit op als 
een aansporing tot moord.’ Zijn waarschuwingen berusten niet op onder-
buikgevoelens maar op rationele analyse, zo benadrukt hij:

Ik heb altijd ernstig willen nadenken over die stroom vreemdelingen. Daarbij 
zoek ik het serieuze debat. Maar jullie missen het optimisme en het poëtisch 
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elan dat bij zo’n debat past. De omzichtigheid waarmee jullie formuleren is 
geen teken van precisie en nog minder van levendige interesse, maar van angst 
om fouten te maken in het politieke spel.50

Er is juist behoefte aan dissidenten die zich durven uitspreken: ‘En toch is 
een afwijkende mening hard nodig, anders zal dit land geleidelijk afglijden 
naar een tweederangs buurt in Europa. Een soort Engeland, met een goed 
verschanste toplaag en daaromheen het gepeupel.’51

De Ruyter treedt ook op in een roman die in het kielzog van het De 
Ruyter-jaar verscheen, Oorlogshond (2011) van Robert Anker.52 De hoofd-
persoon is larger than life en daardoor tot op zekere hoogte een klassieke 
held. In het eerste deel van de roman leidt hij als hyperintelligent docent 
een nieuwe elite op, in het tweede deel voert hij in sub-Saharaans Afrika 
een rebellenleger aan, en in het slotdeel werpt hij zich op als de charismati-
sche ideoloog van een afscheidingsbeweging in het oosten van Nederland.

De verteller van Oorlogshond, die zich expliciet als de ‘biograaf ’ van de 
protagonist presenteert, onthoudt de lezer diens echte naam en noemt hem 
‘Michiel de Ruyter’, conform de naam die de held zelf hanteert. Meteen aan 
het begin wordt de historische De Ruyter als een tegelijk canonieke en on-
eigentijdse figuur gepresenteerd:

Michiel de Ruyter, die kennen we nog wel. Dankzij de Canon van Historie en 
Cultuur die nog steeds van kracht is, al wordt hij niet gehandhaafd. Willem 
van Oranje, Willem Drees, prins Bernhard, Harry Mulisch, Johan Cruijff, André 
Hazes, Pim Fortuyn, Arnon Grunberg, Sven Kramer, om een paar oudjes te 
noemen.53

Uit dit rijtje blijkt al dat de romanwerkelijkheid gesitueerd is in de toe-
komst. Beyoncé wordt ‘een zangeres van vroeger’ genoemd, Vlaanderen is 
onafhankelijk.

Omdat men er ‘nog steeds gekoeioneerd wordt door Den Haag’ neemt 
de onvrede toe in de fictieve provincie Saumerland,54 een hybride van 
de oostelijke provincies en streken, waar men een Nedersaksisch dialect 
spreekt: ‘Veel noar, veur, maek’n, oolde, hoes en darp, en veel echt onbe-
kende woorden: wichter, doukies, butermeensken.’55 De voortgeschreden 
integratie toont zich in de namen van de gezagsdragers: de aanvoerster van 
de opstandelingen, een ‘achterachternicht’ van Ahmed Aboutaleb, heet 
Marianne Aboutaleb en de burgemeester van het dorp Aernout Öncü – 
waarbij Anker een maximaal hyperbolisch effect bereikt door een archaï-
sche (of althans archaïsch gespelde) Nederlandse voornaam te combineren 
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met een tamelijk stereotiepe (de umlauts) Turkse achternaam, die boven-
dien ‘pionier’ betekent.

Münstermann en Hendrikx hebben zich in 2004 in een interview min of 
meer gedistantieerd van hun alter ego:

Er zit iets heel dictatoriaals en naïefs in de opvattingen van Tetteroo over hoe 
de samenleving moet worden geordend. […] Misschien is Tetteroo ook wel te 
beschouwen als een voorafschaduwing van Pim Fortuyn. […] Wij schreven in 
het pre-Pimtijdperk. Toen waren die dingen nog min of meer taboe.56

Anker laat in zijn roman eerder de potentiële nasleep zien, een dystopisch 
‘post-Pim-tijdperk’. De Ruyter meet zich na zijn intrede in het dorp het ui-
terlijk van Fortuyn aan, wat ‘vertedering’ wekt onder de inwoners. Hij doet 
hen denken aan ‘de goeie ouwe tijd waar zo’n nijpend gebrek aan was’.57

In een vlammende speech zet De Ruyter de Saumerlanders op tegen 
de elite: ‘Hun hardnekkige neiging zich in hun arrogantie te vervreemden 
van het volk dat ze dienen moet keer op keer gebroken worden, keer op 
keer moeten we ze duidelijk maken dat ze niet kunnen functioneren als 
er niet een volk is dat ze draagt!’58 De reactie van een van zijn volgelingen 
luidt: ‘“Goed verhaal. Maar wat een demagoog ben jij, zeg! […] Nee, er is 
een beter woord: een populist. Jij bent een populist.” / “Ach, ik dien mijn 
volk,” zei Michiel eenvoudig.’59 De kenmerken van de historisch-mythische 
De Ruyter, zijn eenvoud en zijn dienstbaarheid aan het volk, worden in 
Oorlogshond dus via het hedendaagse label ‘populist’ negatief belicht.

5. Het eeuwig eigene: nationalisme vs. europeanisering

De ‘End of History’-these leverde de bedenker ervan evenveel roem als 
hoon op. De volledige titel van Fukuyama’s boek luidt The End of History 
and the Last Man, en het is vooral die pessimistische slotbeschouwing over 
de nietzscheaanse ‘Letzter Mensch’ die hier relevant is. In de ‘“ik ben oké, 
jij bent oké, alles is oké”-samenleving’ die ons aan het einde van de geschie-
denis wacht,60 dreigt volgens Fukuyama het gevaar dat morele vraagstuk-
ken nauwelijks nog serieus worden genomen en sluimert altijd het risico 
op een terugkeer van de geschiedenis: ‘Should we fear that we will be both 
happy and satisfied with our situation […]? Or is the danger that we will 
be happy on one level, but still dis-satisfied with ourselves on another, and 
hence ready to drag the world back into history with all its wars, injustice, 
and revolution?’61
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Die combinatie van tevredenheid en ongelukkigheid is waarneembaar 
in deze passage bij Tetteroo: ‘Ik zal me blijven verzetten tegen de fictie dat 
Europa mij gelukkiger maakt. Veiliger, ja, maar zeker niet gelukkiger.’62 De 
natiestaat is altijd al een precaire evenwichtsoefening geweest tussen een 
(politiek en economisch) centrum en gedifferentieerde perifere regio’s, en 
met de europeanisering is dat fragiele maatschappelijke weefsel nog meer 
ontrafeld: de vaak benoemde ‘kloof ’ tussen het overwegend kosmopoliti-
sche, postnationale centrum en de meer op zichzelf gerichte periferieën. 
De gedachte dat de natiestaat passé is lijkt in De lieveling van de zee uit-
eindelijk als een fictie te worden ontmaskerd: ‘Volgens Harry Mulisch be-
staan er geen landen, alleen maar individuen. Het klinkt als de schreeuw 
van een roepende in de woestijn’, zo meent de verteller: ‘Hij roept tegen 
de Serviërs dat Servië niet bestaat, er bestaan alleen individuen. Hij roept 
dat het individu belangrijker is dan Palestina of Israël. Hij schreeuwt dat 
het niet gaat om Argentinië of Brazilië als die landen tegen elkaar voetbal-
len.’63 De Europese eenwordingsgedachte is een utopie, en bovendien geen 
onschuldige:

Voor mij is het ondenkbaar dat je Michiel de Ruyter vervangt door Nelson of 
Montgomery of een Esperanto-admiraal. […] Ik zal nog duidelijker zijn: ik 
weiger te geloven dat een Italiaanse voetballer ooit in alle eeuwigheid harder 
zal werken op het middenveld omdat hij moet denken aan Sinterklaas en Jan 
de Wit. Er bestaan geen Italiaanse voetballers die indruk willen maken op de 
heer Kohl. Er is maar één Duitser geweest die werkelijk furore maakte over 
alle grenzen heen en aan hem kun je goed zien hoe monstrueus die Europese 
gedachte is.64

Dat het hoofdpersonage zich vastklampt aan De Ruyter suggereert dat de 
nationale identiteit dan wel verworpen kan worden als iets kwalijks, maar 
dat de behoefte aan een gedeelde identiteit daarmee niet verdwenen is en 
dat een ‘Europese’ invulling van die identiteit een veel minder tastbare en 
daardoor ook lastiger te realiseren fictie is dan die van de natiestaat.

Johann Gottfried Herder, die vaak ten onrechte als aartsvader van het 
nationalisme wordt gezien, wees er al op ‘hoe plaatsgebonden culturen ei-
genlijk zijn. Leefregels, gewoonten en denkwijzen zijn bepaald door lokale 
omstandigheden, afkomst en samenhang’.65 Filosoof Ger Groot heeft on-
langs nog in herinnering geroepen dat ‘het nationalistische gemoed steeds 
is voortgekomen uit een wil tot emancipatie. Het ontstond als een reactie 
op een universalisme dat het redelijke gelijk aan zijn kant had, maar juist 
daardoor geen rekening kon houden met het particuliere dat mensen nu 
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juist zozeer ter harte ging’.66 Bij Anker heet dit: ‘De wereld gaat aan rede-
lijkheid ten onder. Verstikkend is het. Nergens kun je nog ademhalen!’67 In 
Oorlogshond speelt de strijd tegen ‘het vermaledijde Europa’ dan ook een 
belangrijke rol in de verbeelding van identiteit en heldendom in de eenen-
twintigste eeuw.68

De Saumerlanders lijden onder de centralistische Europese politiek, die 
vooral de ‘gewone man’ in zijn dagelijkse bestaan treft: zo groeit de toe-
stroom van, inmiddels al Wit-Russische, arbeidsmigranten hen boven het 
hoofd.69 De politieke centra van waaruit de decreten worden verstuurd krij-
gen metonymische namen: er worden ‘Hollandse rechters’ benoemd, het 
verzet tegen ‘Den Haag en Brussel’ neemt toe. Overbodig toe te lichten dat 
het hier niet om de provincies respectievelijk steden met die naam gaat. De 
‘open zenuw van de bedreigde eigenheid’ zorgt voor onrust in Saumerland, 
die zich mengt met

de nieuwe woede die overal in de westerse wereld de kop had opgestoken in 
opstandige bewegingen en scheuringen omdat men begon te ontdekken dat 
men nog steeds niets te vertellen had, dat de elite gewoon haar gang bleef gaan, 
dat men ondanks alle scholing tekortschoot om de ongrijpbare en bedreigende 
complexiteit van de inmiddels geglobaliseerde samenleving te bevatten.70

De Ruyter weet ook de gecorrumpeerde notie van het ‘eigen volk’ een po-
sitieve draai te geven, door deze niet in etnische of culturele termen te de-
finiëren maar als een sociabiliteitsvoorwaarde, in termen van invloed en 
overzicht en daarmee impliciet refererend aan het ‘terug naar de mense-
lijke maat’ waarmee Fortuyn veel kiezers aansprak:

Waar het mij om gaat is het breken van al die veel te groot geworden organi-
saties waarin niemand zich meer thuis voelt. En dat is wat de mensen willen: 
een thuisland, een eigen volk waarbinnen de verhoudingen bekend zijn en 
gewenst, waar men meebeslist over veranderingen die ook daar vaak noodza-
kelijk zijn.71

De held van Oorlogshond spreekt en oogt dan wel als Fortuyn, de geweld-
loze, maar hij handelt als zijn naamgenoot Michiel de Ruyter, de manne-
tjesputter die het gevecht niet schuwde. Op de vraag van een interviewer 
of zijn De Ruyter eigenlijk nog wel een held genoemd kan worden, ant-
woordde Anker dat dit alleen ‘in archaïsche zin’ het geval is. Hij tart de dood 
en beschouwt agressieve woede als iets positiefs. Als hedendaagse pendant 
van die homerische woede noemde Anker ‘ambitie’. Types als Dominique 
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Strauss-Kahn, de Franse politicus die in 2011 in opspraak kwam omdat hij 
een kamermeisje zou hebben aangerand, zijn met hun tomeloze drive en 
ambitie volgens Anker de hedendaagse Achillessen: ‘Zonder dat zou het 
leven voor hen onmiddellijk zijn zin verliezen; dan zou de afgrond wach-
ten. Ze zijn altijd in beweging, onderweg, maakt niet uit waarnaartoe, als ze 
maar niet in die dreigende afgrond vallen.’72

Ook de verteller in de roman van Tetteroo reflecteert op de veranderde 
waardering voor agressie en dadendrang door de eeuwen heen. De Ruyter 
‘wist wel waar hij voor sneuvelde. Tegenwoordig heeft de stervende altijd 
ongelijk. Het leven is belangrijker geworden dan de grote woorden van 
vroeger. Waar is onze eer?’73 In zijn herbeleving van een slag in de Derde 
Engels-Nederlandse Zeeoorlog had hij al de hunkering naar geweld ter 
sprake gebracht: ‘Bestaan er nu gevoelens die in 1673 nog niet bestonden?’ 
Popmuziek bestond toen nog niet, maar de emoties die erdoor worden op-
geroepen zijn vergelijkbaar:

Ik heb het ook bij sommige nummers van Aretha Franklin. ‘You Better Think!’ 
Opgewonden machtsgevoel onder de grootste dreiging. Iemand roept: had 
jij wat?! Wil je vechten?! En ik wil vechten, nou en of! Ik ga d’r op timmeren! 
Stampende diesels. Muziek. Ik mag doodvallen als hij dat gevoel niet kent.74

De flirt met geweld vinden we ook in een gedicht van Alexis de Roode in de 
De Ruyter-bloemlezing. In dit vers lijkt aanvankelijk iemand uit de heden-
daagse volksklasse aan het woord:

[…] Michiel was een echte jongen
van Jan de Witt en dol op de vrouwtjes.

Ja Michiel, je hield toch wel van de vrouwtjes?
Of laten we zeggen een vrouw je hield toch wel van een vrouw
Michiel je was toch geen homo? Tegenwoordig mag dat hoor

een homo is minder verdacht dan een held in deze dagen wist je dat?

Het lyrisch ik laakt de afkeer van het gevecht en van geweld aan het einde 
van de geschiedenis:

Wij hebben asfalt en heel ver weg op de televisie vliegdekschepen.
Al het geweld is zinloos nu Michiel geen man leert nog te vechten
vechten is niet beschaafd not done in de taal van de Vijand.
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Maar ook hier sluipt er weer dubbelzinnigheid binnen in de retoriek van 
het gedicht. Een cynische tweede stem lijkt in het vervolg de overhand te 
krijgen waar het agenderen van ‘normen en waarden’, een kernthema van 
premier Jan Peter Balkenende indertijd, gekoppeld wordt aan een zeven-
tiende-eeuwse lynchpartij:

Misschien zijn de mensen wel anders nu. Jan en Kees de Witt
werden nog gewoon geslacht en gevild als beesten door gewone mensen.
Mensen met normen en waarden dat is nu ondenkbaar Michiel.

Het is de hoogste tijd voor een ‘comeback’ van een held als De Ruyter, maar 
die wordt daarbij op één lijn gesteld met commandant Thom Karremans, 
die in 1995 het bevel voerde over het Dutchbat-bataljon dat de enclave 
Srebrenica moest beschermen tegen de Servische troepen van generaal 
Ratko Mladić. De enclave werd overlopen en een genocide op ruim 8000 
Bosniakken was het gevolg.

Want de helden komen terug Michiel. Let op mijn woorden.
De helden komen altijd terug. Kapitein Snorremans
die 8000 moslims liet vermoorden kreeg vandaag een lintje.

Van onze eigen minister Michiel.75

De slotregel van het gedicht, ‘Het wordt weer tijd voor oorlog’, is daarmee 
polyinterpretabel: deze kan gelezen worden als een verwoording van volkse 
sentimenten, maar ook als een oproep tot een ideeënstrijd in een tijd waar-
in iemand als overste Karremans als nationale held wordt gedecoreerd.

6. Een nieuw ‘wij’?: centrum vs. periferie

Op een symposium in 2017 over de toekomst van de letterkundige neerlan-
distiek betoogde Frans-Willem Korsten dat negentiende-eeuwse nationale 
cultuurpolitiek in feite nog altijd de grondslag vormt van de studie van de 
nationale taal en letteren. De oude natiestaat Nederland is volgens Korsten 
echter ‘veranderd in een urbaan centrum dat zich verhoudt tot verschil-
lende regio’s, nationaal en internationaal’.76 Hij ziet voor de Nederlandse 
letterkunde van de toekomst een nieuwe politieke taak weggelegd: zich 
‘verhouden tot een urbane attitude of stijl’, wat in de praktijk zal neerko-
men op een concentratie op de (literaire en populaire) cultuur van het 
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urbane centrum en de daarmee verbonden stedelijke clusters, wat Korsten 
het ‘ringland’ noemt ter vervanging van het geijkte begrip ‘Randstad’.77

Korsten lijkt zich hierbij af te zetten tegen Scheffer, getuige een frase als 
‘[zich] verliezen in schefferiaanse drama’s en angsten, met voorouders en 
erflaters als nationaal-historische fetisj’, maar wezenlijk pleiten zij voor het-
zelfde: ‘een nieuw soort burgerschap’ (Korsten), ‘een nieuw “wij”’ (Scheffer). 
De vraag ‘Hoe kan een in veel opzichten conflictueuze en daardoor ook 
spannende maatschappij toch door een soort van “wij” dynamisch en le-
vendig bijeen worden gehouden?’ (Korsten) sluit nauw aan bij Scheffers 
‘Aanvaarding – voorbij de vermijding en het conflict – vraagt om een nieuw 
“wij”.’78

In de eenentwintigste eeuw neemt de aandacht voor het eigene, het par-
ticuliere, het regionale en het lokale weer toe79 – en een eenzijdige focus 
op de Randstad, of op het ‘ringland’ als we Korsten volgen, brengt het risico 
met zich mee, ook binnen de bestudering van Nederlandse literatuur, dat 
juist aan die opbloei onvoldoende recht wordt gedaan. De perifere gebie-
den dreigen dan, nog meer dan nu al het geval is, vermalen te worden tus-
sen de spaken van het rad. Thomas Vaessens toonde iets dergelijks al aan 
voor de geschiedwetenschap, waar ‘de vooral op de rol van Randstedelijke 
intellectuelen georiënteerde officiële geschiedschrijving’ een vertekend 
beeld heeft opgeleverd van moderniseringsontwikkelingen in Nederland in 
de breedste zin.80

Men kan daaraan toevoegen dat de ‘Randstedelijke’ of ‘Hollandse’ blik-
vernauwing zich ook manifesteert in een te beperkte invulling van het be-
grip ‘multicultureel’: de ‘andere’ culturen naast of rondom de dominante 
c.q. normatieve cultuur vallen in de praktijk vrijwel altijd samen met ‘nieu-
we’, specifiek niet-Nederlandse culturen, in het bijzonder van islamitische 
snit. Het ‘multiculturele’ in ‘multiculturele samenleving’ heeft in het da-
gelijkse discours immers steevast betrekking op het samenleven van ‘au-
tochtonen’ en ‘allochtonen’, van ‘Nederlanders’ en ‘niet-Nederlanders’ of 
‘nieuwe Nederlanders’. De veel oudere, intrinsiek-Nederlandse culturele di-
versiteit wordt dan over het hoofd gezien of genegeerd. In zijn debatbijdra-
ge in 2008 in Opinio wees ook Wiel Kusters er al op dat het perspectief op 
nationale identiteit nog maar al te vaak ‘erg eng-Hollands’ is; het doet geen 
recht aan ‘de multiculturaliteit (jazeker) die Nederland kenmerkt sinds de 
zogenaamde Generaliteitslanden als formeel volwaardig bestuursgebied in 
het Koninkrijk werden opgenomen’.81

Ook in Ankers Oorlogshond zien we die intranationale diversiteit op 
verschillende manieren naar voren komen. Hierboven werd al gerefereerd 
aan het verzet van de Saumerlanders tegen ‘Hollandse rechters’ en het 



‘EEN HOMO IS MINDER VERDACHT DAN EEN HELD’

VAN ZOGGEL 187

‘gekoeioneerd worden door Den Haag’. De regionale identiteitsbeleving 
van de Saumerlanders wordt zeker niet neutraal beschreven. Anker laat er 
aan de hand van overdrijvingen, clichés en zelfs denigrerende typeringen 
een ironisch of wellicht zelfs cynisch licht over schijnen. Een van de boze 
burgers die het woord neemt tijdens een protestbijeenkomst heet ‘Gait 
Witpeerd’, een man wiens stereotiepe naam aangevuld wordt met een dito 
uiterlijke omschrijving: Witpeerd is een ‘buikige boer’ met ‘guitige kraal-
oogjes’.82 Kan dit nog onder de noemer ‘karikaturiseren’ vallen, in een meer 
beschouwende passage geeft de verteller een opvallende sociologie van de 
‘boerenlul’ die Witpeerd vertegenwoordigt:

Ondanks het hogere onderwijspeil, de toegenomen mobiliteit, de televisie, de 
verstedelijking van het platteland, haal je ze er zo uit […]. De boerenlul. Anders 
dan het ontwortelde en verwilderde klootjesvolk in het westen, heeft hij iets 
authentieks behouden en hier in Saumerland zoekt hij dat zelfs weer op: het 
eigene dat ook het eeuwige is, dat altijd zo moet blijven.83

Het denigrerende ‘boerenlul’ blijkt een regel verder dus lang niet zo negatief 
bedoeld: hij steekt juist positief af tegen het ‘klootjesvolk’ uit de Randstad, 
hij is ‘authentiek’. Hierdoor krijgt ook de formulering ‘het eigene dat ook 
het eeuwige is’ en dat ‘altijd zo moet blijven’ een dubbelzinnige status: in 
plaats van conservatief of zelfs reactionair wordt die houding als begrijpe-
lijk en zelfs prijzenswaardig voorgesteld.

Marita Mathijsen heeft in dit verband het begrip ‘heemgevoel’ gemunt, 
dat zij definieert als ‘een gehechtheid aan grond, taal, geluid, smaak die niet 
met een bekrompen soort nationalisme of overdreven chauvinisme te ma-
ken heeft maar met het gevoel ergens bij te horen’.84 Meer aandacht voor 
wat Groot ‘geografisch relativisme’ noemt, in aanvulling op of ter vervan-
ging van het problematisch geworden concept ‘cultuurrelativisme’, kan dus 
interessante inzichten en nuanceringen opleveren in het (onderzoek naar 
het) discours over ‘nationale’ identiteit. Het onderzoek van electoraal geo-
graaf Josse de Voogd (‘Je bent waar je woont’) kan hierbij als inspiratiebron 
dienen.85

Overigens was er in de ‘nationalistische’ negentiende eeuw evenmin 
sprake van een eenduidige, eendimensionale heldenverering. Helden fun-
geerden weliswaar als ‘nationaal bindmiddel,’ aldus Jensen, maar ze maak-
ten ‘juist ook de interne verdeeldheid in het land zichtbaar. Auteurs van 
verschillende gezindten (bijvoorbeeld katholiek, orthodox, liberaal) span-
den ze voor hun eigen karretje met uiteenlopende doelstellingen’.86 Het zijn 
precies de vragen van Aerts (‘Herkenden Limburgers zich in de “Hollandse” 
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geschiedenis en identiteit?’ etc.), afgevuurd op Velema en Wansink ter 
weerlegging van hun oproep om nationale identiteit als eenheidsvormende 
kracht te revitaliseren, die dus juist als hulpvragen dienst kunnen doen om 
de inherente diversiteit binnen de eenheidsgedachte van de natiestaat te 
leren begrijpen.

Twee gedichten uit de De Ruyter-bloemlezing bevatten sporen van zo’n 
‘regionale’ schakering van nationale identiteit. Kees Klok belicht De Ruyter 
uit Dordts perspectief:

Acht wat zeeheld.
Je sneuvelde bij Syracuse!
We dachten dat moeten
van die gladde Italianen zijn
en daarbij was je
ook nog voor de Prins,
geen vriend van onze Jan en Kees,
wat Dordt je nimmer
heeft vergeven […]87

En samensteller Breukers dicht over een schoolplaat van vroeger op de la-
gere school:

[…] Uit
Een tijd toen vaderland nog
Vaderland en eer nog eer, en alles
meer. Zelfs in Limburg waren we
even plaatsvervangend trots.88

Hier zien we die eenheid in verscheidenheid: er is distantie, andersheid, 
Limburg ‘hoort er niet bij’, maar toch was men ook daar trots, was er even 
dat gevoel van deelgenoot te zijn van het natiebrede ‘wij’-gevoel.

7. Besluit

De Ruyter werd in de negentiende eeuw in nationalistische literatuur als 
de archetypische vaderlandse held opgevoerd, een erflater die de beste ei-
genschappen van het Nederlandse volk belichaamde. In het postnationa-
listische tijdperk is zijn rol veel dubbelzinniger: hij wordt nu aangehaald 
om herlevend nationalisme te duiden en te problematiseren, maar ook 
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om nieuwe, actuele vormen van identiteitsbepaling en eigenheidsbele-
ving te verpersoonlijken en te bevragen, zoals de betekenis en waarde van 
Nederlanderschap in het licht van europeanisering en het opnieuw ontwa-
ken van regionaal zelfbewustzijn.

De traditionele vaderlandse held De Ruyter fungeert in de in dit artikel 
besproken literaire teksten die rondom het De Ruyter-jaar 2007 versche-
nen dan ook veeleer als een soort spreekbuis van of referentiepunt voor de 
verschillende stemmen in het nationale identiteitsdebat. Zijn woorden en 
daden in de besproken gedichten en romans echoën – al dan niet sterk ver-
vormd – enkele hardnekkige obsessies en tegenstellingen in dat debat, zo-
als die tussen ‘elite’ en ‘eigen volk’, tussen Nederland als (pseudo-)soeverei-
ne natiestaat en de Europese machtsconcentratie, en tussen het dominante 
Holland en de Rest van Nederland – het laatste overigens veel concreter in 
de geciteerde poëzie en bij Anker dan bij Tetteroo, wiens protagonist het 
achteloos over ‘Holland’ heeft waar Nederland wordt bedoeld.

De auteurs van de besproken teksten benutten het dialogische karakter 
van literair taalgebruik, maar ook technieken als fictionalisering, meerdui-
digheid en ironie om op de implicaties en consequenties van de verschil-
lende standpunten te reflecteren. De romans en gedichten presenteren zich 
daarmee als culturele interventies in het debat waarin de uitgangspunten 
en vooronderstellingen kritisch tegen het licht worden gehouden, zonder 
kant-en-klare oplossingen of antwoorden te presenteren. Onderzoek naar 
hedendaagse literaire verbeeldingen van nationale identiteit en traditione-
le erflaters kan in het verlengde daarvan een belangwekkende bijdrage le-
veren aan het voortgaande debat over dit thema. In literatuur, zo betoogde 
Mathijsen al in haar oratie, komen de obsessies van een samenleving op 
pregnante wijze aan de oppervlakte.89 Als ‘nationale identiteit’ inderdaad 
relatief is en een kwestie van perspectief, dan zijn literaire werken de docu-
menten die de veelheid van perspectieven, stemmen en sentimenten zicht-
baar, invoelbaar en navolgbaar kunnen maken.

Noten

1 Fukuyama (2006) [1992].
2 Fortuyn (1995) 7.
3 Kossmann (1996), 68.
4 Schoo (2008), 310-311. De gepubliceerde tekst is een bewerking van een lezing die Schoo 

op 16 februari 2006 gaf op het Ministerie van Buitenlandse Zaken.
5 Dit artikel is een uitwerking van de lezing ‘Bestevaer! Michiel de Ruyter voor en na 9/11’ 

die ik op 19 april 2018 gaf op het congres Achter de Verhalen 7 in Antwerpen.



VOL. 25, NO. 2, 2020

NEDERLANDSE LETTERKUNDE

190

6 Te Velde (2008), 33.
7 Zie Marijnissen & Verhagen (2006).
8 Zie Henrichs & Jonker (2007) en Van Baalen e.a. (2007).
9 Vertroebelend voor de discussie was dat Máxima’s ‘Dé Nederlander’ veelal werd geredu-

ceerd tot ‘De Nederlander’ – zonder accent. Beeldopnames van de toespraak (te vinden 
op YouTube) laten nochtans zien dat de prinses onmiskenbaar de nadruk legde op het 
lidwoord. In de gepubliceerde tekst op www.koninklijkhuis.nl (geraadpleegd op 2 juni 
2018) is het lidwoord tussen aanhalingstekens gezet: ‘Nederland is veel te veelzijdig om 
in één cliché te vatten. “De” Nederlander bestaat niet.’ 

10 WRR (2007), 196.
11 Grever & Ribbens (2007), 159.
12 Ibid., 89.
13 Huysmans & De Haan (2007), 261.
14 Scheffer (2007), 185.
15 Ibid., 187-189.
16 Te Velde (2008), 34. Zie ook Kennedy (2008).
17 Velema & Wansink (2008), 9.
18 Ibid., 7.
19 Velema & Wansink (2007) en Velema & Wansink (2008).
20 Aerts (2008).
21 De Beus (2008), 5.
22 Ibid., 5.
23 Van Deursen (2008).
24 Von der Dunk (2008). Na de bijdragen van Van Deursen en Von der Dunk verschenen 

er in Opinio nog reacties van Wiel Kusters, Rob Hartmans (beiden in de aflevering van 
25-31 januari), David Signer, James Kennedy (beiden 1-7 februari), Arnoud Enklaar (8-14 
februari), Niek van Sas (15-21 februari), Martin Reints (22-28 februari), Janet Daley (29 
februari-6 maart), Frank Furedi (14-20 maart) en Floris Cohen (mei; speciale editie).
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26 Ibid. Zie voor een terugblik Wansink (2017), 119-131.
27 Zie bijvoorbeeld Leerssen (2006), Jensen (2008), Bemong e.a. (2010) en Jensen (2016).
28 Jensen (2008), 207.
29 Ibid., 11.
30 Zie hierover onder meer Van Deursen (2007), Prud’homme van Reine (2007) en Boone 

(2011).
31 Ook admiraal Maarten Harpertszoon Tromp kreeg al de eretitel ‘Bestevaer’ van zijn be-

manning. Willem Drees werd liefkozend ‘Vadertje Drees’ genoemd. Het is in dit verband 
niet zo vreemd dat Fortuyn in 1995 naam maakte met zijn analyse van de laatmoderne 
maatschappij als een ‘verweesde samenleving’ waarin het ontbreken van een vaderfi-
guur als de verpersoonlijking van een collectief normen-en-waardenstelsel tot een in-
dividualistische maatschappij heeft geleid die de naam ‘samenleving’ nauwelijks nog 
waardig is.

32 Helmers (1812), 20-21.
33 Landsman (2007), 45.
34 Colenbrander (1907), 44.
35 Kalff (1907), xxviii.
36 Schöffer (1956), 201.
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38 Prud’homme van Reine (2007), 8.
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De Ruyter verhard, zoals bijvoorbeeld de protesten van activisten bij de film Michiel 
de Ruyter van Roel Reiné in 2015 lieten zien. Over deze kwestie en over de impact van 
identity politics op het nationale identiteitsdebat en bij uitbreiding op het geestesweten-
schappelijk onderzoek is ongetwijfeld veel meer te zeggen, maar binnen het bestek van 
dit artikel concentreer ik me op de publicaties rond het De Ruyter-jaar 2007. Zie voor 
enige overwegingen niettemin Van Zoggel (2018).

40 Het Ministerie van Defensie stelde in 2010 een ‘Leeswijzer Michiel de Ruyter’ samen 
in de vorm van een beredeneerde bibliografie met 34 ‘boektitels die via de boekhan-
del leverbaar zijn of in 2007 opnieuw werden uitgebracht’; zie https://www.defensie.
nl/downloads/brochures/2010/04/15/leeswijzer-michiel-de-ruyter-l (geraadpleegd op 8 
juni 2018).

41 Breukers (2007), 7-8.
42 Droog (2007), 34.
43 Van Raak (2007), 60.
44 Tetteroo (2007).
45 Ibid., 66.
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48 Ibid., 18-19.
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52 Anker (2011).
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56 Slob (2004).
57 Anker (2011), 235. Zie ook Van Zoggel (2012).
58 Anker (2011), 290.
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61 Fukuyama (2006) [1992], 312.
62 Tetteroo (2007), 156.
63 Ibid., 164.
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65 Groot (2017), 125.
66 Ibid., 140-142. Zie ook Sloterdijk (2006), die stelt dat plaatsgebondenheid en het verlan-
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globalisering.

67 Anker (2011), 309.
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69 Ibid., 236.
70 Ibid., 316.
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72 Van Velzen (2011).
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75 De Roode (2007), 61. Giftig is de formulering ‘liet vermoorden’, waarin opzet (dat wil 
zeggen: een actieve houding) van de kant van Karremans kan worden gelezen. In werke-
lijkheid lag het uitblijven van door de NAVO toegezegde luchtsteun ten grondslag aan de 
val van Srebrenica. Hoewel een NIOD-rapport uit 2002 Karremans vrijpleitte van directe 
schuld aan het drama, is de passieve en vooral serviele houding van de commandant 
jegens Mladić zeer bepalend geweest voor de beeldvorming rond zijn persoon.

76 Korsten (2018), 186.
77 Ibid., 179: ‘Wat ooit randstad was, is een rad geworden met dikke spaken richting clus-

ters: het zuidelijke – Dordrecht/Tilburg/Eindhoven; het oostelijke – Arnhem/Nijmegen; 
het noordelijke – Alkmaar/Almere/Lelystad. […] Als Nederlands urbane hart een rad is 
geworden, dan is het, in plaats van randstad, handiger te gaan spreken van ringland.’ 

78 Korsten (2018), 186; Scheffer (2007), 18.
79 Tom Sintobin spreekt in dit verband van ‘neoregionalisme’; zie Sintobin (2017), 166.
80 Vaessens (2017), 149.
81 Kusters (2008), 8.
82 Anker (2011), 247.
83 Ibid., 258.
84 Mathijsen (2014), 28.
85 Zie bijvoorbeeld De Voogd (2011).
86 Jensen (2008), 210.
87 Klok (2007), 42.
88 Breukers (2007), 87.
89 Mathijsen (2000).
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