Nederlandse identiteit
Prinses Maxima zei in een toespraak dat ze niet precies weet wat de Nederlandse identiteit inhoudt. Weten de ondervraagden het wel?

Prinses Maxima zei gisteren in een toespraak dat ze niet precies weet wat de Nederlandse identiteit precies
inhoudt. Weet u wat de Nederlandse identiteit precies inhoud?
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Vindt u het jammer dat Prinses Maxima niet weet wat de Nederlandse identiteit precies inhoudt?
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Met welke woorden zou u de Nederlandse identiteit omschrijven?
Aardig zolang het goed gaat, opgefokt als het tegenzit. Minder slim dan vaak gedacht wordt. Gek op zondebokken. Eigenzinnig.
Achteloos, dom, infantiel, naïef, kortzichtig, egoïstisch, bang, meelopend.
achter de dijken en verre vakantiereizen
Afwachtend, kritisch en eigenwijs
ajax
Alhoewel ik geen Feijenoord fan ben houd ik het wel op hun lijf 'lied/kreet' Geen woorden maar daden'
Alle rechten en plichten en kennis die de nederlandse wet aan haar volk heeft voorgeschreven
alle tegenstrijdigheden tesamen onder een kap
Alleen al het nederlands spreken geeft een eigen identiteit
allergaarje
allergaartje, niets niets dat is al zo sinds de gouden eeuw, ook toen waren en nieuwe nederlanders van heide en verre met elk hun eigen gewoontes en gebruiken, we
zijn dr ver mee gekomen, lijkt me niet dat het nu veel anders is! Als mensen maar participeren in de samenleving in de breedstezin van het woord dan lijkt mij dat het
prima gaat. Ik zag vorige week een goed voorbeeld een moslima op een fiets met kindje voor en achterop de fiets hoe hollands! maar toch zichzelf!'
alles bij de ander zien en (vooral) niet bij jezelf
alles doen om goed te integreren
alles mag, je hebt een stem, maar je wordt toch verneukt waar je bij staat! En we laten het toe.
alles van een ander te weten zonder dat je je zelf kwetsbaar opstelt
Als een in slaap gesukkelde maar vooral nog wel consumerende non-indentiteit. Dat is NU juist het punt van gebrek aan enige identiteit. Enkel ego met daarachter
NIETS. Besefloos, leeg. verdwaast. Dit alles verborgen achter vooral veel woorden.
Als een 'samenleving' waar totaal geen respect meer is voor anderen, een samenleving die wordt gedomineerd in het voordeel van niet-nederlanders(met name
moslims) De echte nederlandse identiteit is er een zoals hij was na de oorlog, respect, vriendelijkheid en alleen nederlanders
Als een volk dat altijd tolerant is geweest tegenover buitenlanders. Die gul geven aan goede doelen.Harde werkers en proper.We houden van ons land, en voelen ons
niet prettig met de ons opgedrongen hordes buitenlanders.
Als een volk wat uitermate ontwikkeld is en mee wil spreken met de ontwikkelingen van zijn vaderland.Bovendien is elke daad,om schade te berokkenen aan de
gewonnen vrijheid in Nederland een negatief beleid en daar is DÉ NEDERLANDER niet blij mee...OOK heeft DÉ nederlander geen goed gevoel voor betuttelingen en
veranderingen door de regering
als er maar geld verdient kan worden
Als geen Nederlandse identiteit is is er ook geen Nederland dus betaan wij niet.
Als ik NEE zeg op de vraag of ik weet wat de Nederlandse identiteit is, hoe kan ik de nederlandse identiteit dan omschrijven?
Als individu te behoren tot staatsburger in Nederland
als je familie de laatste twee eeuwen in nederland gewoond hebben en je spreekt de taal van het gebied,ben je lijkt mij een nederlander.toen ik het hoorde van
Maxima dacht ik ,mens waar bemoei je eigen mee.
Als je gezelligheid voelt en de betekeninis niet hoeft uit te leggen. Afiniteit met nederland en solidair met andere landen. Je bent geen Nederlandse Marineofficier voor het mooie pakkie- met een Turkse nationaliteit of een andere. Heb weet van de geschiedenis van je nederlandsevoorouders of voel de strijd die zij hebben
moeten leveren voor de welvaart van dit land.
Als je in Nederland bent geboren heb je de Nederlandse identiteit.
Als je niet weet wat de Nederlandse identiteit precies is, hoe kun je die dan omschrijven?
Als men het over Nederland heeft bedoeld men Holland Daarmee is duidelijk wat men onder nederlander verstaat Een kleine groep mensen Er is geen Nederlandse
identiteit Er is alleen Holland en de rest Ik ben geen Hollander maar Limburger
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Als Nederlander behoor je trots te zijn om inwoner van dit land te zijn, met 1 paspoort en de Nederlandse vlag als nationaal symbool.
als op je paspoort NL staat
Altijd Ja en Amen zeggen en zeker niet op de baricade gaan voor je rechten. We zijn en blijven Calvenisten.
altijd zeuren
Ambivalent, duaal, inconsequent, hedonistisch, kortetermijndenkend, impulsief, poldermodel
anarchistisch, recalcitrant, zeer gesteld op zijn persoonlijke vrijheid.
Angstig en verknipt
anno 2007 multicultureel
armzalig
Arrogant en dominant
Arrogant, beetje kortzichtig, alleen interesse voor eigenbelang.
Arrogant.
Artikel 1 van de Grondwet
artikel 1 van de Grondwet, de nederlandse drie kleur, volsklied, nederlandse taal, deltawerken, afsluitdijk, Michiel de Ruyter, Rembrandt, Vincent van Gogh, Johan
Cruijff, Foppe de Haan, onverzettelijkheid, strijd met het water, koninginne, tolerantie, doe maar gewoon dan doe je al gek genoeg, trots.
asociaal, gestressd, alles willen regelen, dom
Asociaal, onverschillig en zuinig.
asocial,
assertief, zelfstandig,ondernemend, burgelijk
Autochtoon
Avontuurlijk. Progressief. Zuinig. Open.
bakkie koffie, gezelligheid, veel regels, alles beter weten, cultuur, koninginnedag, goed georganiseerde samenleving, koeien, weilanden, tulpen, klompen,
architektuur, op elkaar wonen, in de file staan, nederlandse taal, vrijheid van meningsuiting, democratie
bedillerig
Beginnen met de grondbeginselen van Thorbecke, in Nederland. Een gemeenschap waarvan de bewoners van een land, die afstammeling zijn ,de taal, de zeden,en
gebruiken,en dezelfde nationaliteit,en samen met dezelfde, levens gemeenschap vormen,en de overlevering gemeen hebben,zelfstandige groep die samen,een plekje
op deze wereld hebben.Persoonlijk ,weten wie je bent, eigen persoonlijkheid,identiteit bewijs ,karakter,sofi nummer,volkomen gelijkheid met andere inwoners,zoals
in begin genoemd.
behoudend
behoudend en introvert
behoudend, internationaal handelsverleden,
Behoudend, zuinig,niet makkelijk, te weinig humor, weinig vertrouwen in iemand die ze niet persoonlijk kennen.
behulpzaam, vrijheid van meningsuiting, wortels in christendom, belang hechten aan gezelligheid, openheid,
bekrompen
Bekrompen en bang voor het afwijkende.
bekrompen, achterdochtig, ongastvrij, patserig
bekrompen, calvinistisch, intolerant
bekrompen, klein zielig en kortzichtig
bekrompen, mondjesmaat, burgerlijk, angstig
bekrompen, ongastvrij, ieder voor zich.
Bekrompen, Vinexwijk, Telegraaf
bekrompen,onverschillig en dom
Bekrompen...onverschillig...
bekrompen klagend rationeel
Bekrompenheid.
belangrijk gevoel van eigen waarde, tolerant, laat mij mijn ding doen en doe jij lekker het jouwe...
Belangrijk kenmerk van de Nederlandse identiteit is de Nederlandse taal, en alles wat daarin wordt uitgedrukt.
Belerende vingertje, tolerant
bemoeizuchtig, klagerig, negatief
bemoeizuchtig, vrijheidslievend,
Bemoeizuchtig, weet alles beter.
ben alleen op de hoogte van de randstad mentaliteit: niet lullen, werken
ben in Nederland geboren en op gegroeid.
bereid tot comprommissen, solidair, sociaal, eigenzinnig, groepsgevoel
bereid tot overleg ??
Beschaafd land: deels godsdienstig en deels o.i.v. de verlichting Heeft veel kunstenaars 'geproduceerd' Tolerant Te bescheiden: het is erg nederlands om NIET trots
te zijn op de eigen identiteit. Ja zelfs een soort calvinistische 'zelfhaat' te hebben, vooral bij mensen die het contact met deze wortels hebben verbroken: de zgn.
progressieve mensen.'
Beschaafd, eerlijk, klagerig, als het echt moet sociaal, moralistisch, vooruitstrevend
besluiteloos, poldermodel
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bestaat maar nauwelijks en valt niet eenduidig te geven
bestaat niet
'Bestaat niet meer: uitstervend 'schap'/ras/volk'
bestaat niet ten eerste maar: te vrij, meestal afstandelijk maar wel open
bestaat niet, mijns inziens onstaat er met de globalisering meer een wereld identiteit
Betrouwbaar
betrouwbaar en solide
betuttelend, gemiddeld, humor, ondernemend
Betweter, alleen oog voor eigen situatie, wil geen leiding maar kan niet zonder
betweterig, arrogant en bot
Betweterig, het gras bij de buren is altijd groener, owee als je boven het maaiveld uitsteekt, eigen ik en omgeving is belangrijk de rest niet, de tegenovergestelde
mening van de ander is altijd slecht en deugt niet, je mag hier leven als je maar niet in mijn maaiveld komt, onbeholpen, geen manieren, slecht gekleed
Betweterig, lomp, Calimero, Verdeeld tot op het bot
Betweterig, onbehoorlijk gedrag, hautain, burgerlijk en kleinzielig, egocentrisch en niet realistisch dus wat dromerig!
Betweterig, ongegeneerd.
Betweterig. onbeschaafd onverschillig
blank, arbeidzaam, goed ontwikkeld, fatsoenlijk, normen en waarden hanterend
blank, joods/christelijke basis,
Blank,Nederlands sprekend,Handelsgeest,zuinig,internationale uitdagingen, op de hoogte van de historie van Nederland.Kortom, volgens J-P: VOC mentaliteit.
Bloemen,Molens,klompen,Deltawerken,Water,Grachten,Dijken.
Boeren, optimistisch, zuinig,
'Boerenkool met worst en woorden met de strekking 'gezellig he''
boerenkool, spruitjes, schaatsen, oranje, water
bot relatief eerlijk nogal zelfingenomen: wij doen het het beste: bv KLM vliegt het veiligste, onze verkeersregels beste uiteindelijk bang buitenland bv weerstand
verkoop KLM AMRO Stork'
Boter Melk en Kaas Brainport Eindhoven
boter melk kaas en eieren, polderen, handelsgeest
Broodjes pindakaas, individueel en gezellig...
bruine boterham met kaas, zondag winkels dicht, de koektrommel met 1 koekje per persoon.
Brutaal
burgelijk
burgelijk - zeurderig
burgelijk, truttig, hypocriet, bij sommige gelegenheden (voetbal) hysterisch
burgerlijk, en toch avontuurlijk, bekrompen, maar ook creatief, tolerant en toch kleingeestig.
burgerlijk, sociaal, vooruitstrevend maar ook conservatief, gemoedelijk, handelend, niet vooraan lopend maar toch ook de nek willen uitsteken
burgerlijk, tolerant, gastvrij,
Burgerlijke cultuur, calvinistische ondergrond, kleinstedelijkheid, grote maatschappelijke differentiatie, handelsgeest, onhiërarchisch
Burgerlijkheid, eenvoud, verdraagzaamheid, maatgevoel, antiheroïsme, netheid en nijverheid en zuinigheid
Calvinisme plus sociaal-democratie=verschrikkelijke middelmatigheid.
Calvinisten
calvinisten
calvinistisch
'calvinistisch en niet-bourgondisch'
calvinistisch maar betweterig
calvinistisch tolerant compromisvol
Calvinistisch, Beetje zelfingenomen, Zuinig, Gastvrij, met het vinger- tje wijzen, traditioneel.
Calvinistisch, behoudend, voorzichtig, democratisch, afwegend, regelgeving, sociaal.
calvinistisch, bekrompen
Calvinistisch, christelijk
Calvinistisch, christelijk-joods, ondernemend, vrij, open, verdraagzaam.
calvinistisch, direct, wars van regels, oranje, reislustig
Calvinistisch, polderen, gedogen, eenheidsworst, verdeeldheid, Jantje Smit, vergane glorie, uitstekende ingenieurs - aannemers en baggeraars, te hoge belastingen,
water
Calvinistisch,tolerant,vaderlandslievend,vriendelijk,gesteld op boter kaas en eieren.
calvinistisch/zeurpieten /zeikerds het tegenovergestelde van de amerikaanse/open vrij niet dat betuttelen
-chauvinistisch -nuchterheid- handelsgeest -ondernemend -patriotisme -calvinistisch- gezelligheid - netjes- minder tollerant - (door de linkse politiek als tollerant
bestempeld.)
christelijk
'Christelijk Joodse traditie combi van koopman-domineetolerant en arrogantflexibel'
christelijk sociaal tolerant
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Christelijk, gastvrij, liberaal
christelijk, goed onderwezen (opleiding), onverschillig en op zichzelf gericht.
christelijk, NL-taal, boerenkool met worst, klompen, sinterklaas
Christelijk, nuchter, respectvol, hardwerkend
christelijk, ondernemend, daadkrachtig, open blik, positief, gezellig
christelijk west europeese normen en waarden saamhorigheid
christelijke grondslag qua normen en waarden, taal machtig, respect voor cultuur en erfgoed
Christelijke normen en waarden als basis van alles, respect voor andersdenkenden/gelovenden, maar dan wél de verwachting dat anderen onze basis, de christelijke
normen en waarden dus, respecteren. Wij waren altijd een land waar iedereen zich veilig voelde, een veilige toevluchtshaven, maar er zijn de laatste tientallen jaren
heel veel mensen bijgekomen in ons land, die onze basis, de christelijke normen en waarden, en dus de autochtone inwoners, totaal maar dan ook totaal niet
respecteren. Nederland is dus met recht de kluts kwijt v.w.b. onze identiteit.
Christelijke tradities, doorzetten, niet zeuren, trots op je eigen land zijn.
christelijke vriendelijk eerlijk
christelijke wortels, nuchter, soms vooruitstrevend, soms juist ook weer beetje afzijdig houdend, oranje, koningshuis
Christelijk-Joodse cultuur, calvinistisch, hard werkend, open en eerlijk
combinatie van arrogantie en minderwaardigheidscomplex, gebrek aan brede ontwikkeling
communiceren in de nederlandse taal ook onderling Je openstellen voor anderen binnen de samenleving en geloof en normen niet opdringen aan anderen.
Complex, multi-cultureel, navelstaarderig
conformerend zonder duidelijke grens
Consequent, zakelijk en sociaal als het noodzakelijk is.
creatief, ondernemend, handelaars, gezelligheid,
CRISTELIJK , OPEN ,
Cultuur en gewoonten
daadkrachtig hardwerkend positief eerlijk oprecht
daar zijn geen woorden voor
Dame zonder gordijnen..
dat als je geboren bent inhet land van afkomst daar de naam van (in mijn geval)nederlander bent en ook zal blijven als je daar blijft wonen.
Dat bestaat niet.
Dat er Nederlands bloed door de aderen vloeit
Dat heb je bij gevoel en Nederlandse achtergrond als voorouders.
Dat heeft niet zozeer met woorden, maar meer met te maken. Je voelt je Nederlander, of je voelt je geen Nederlander. je bent overwegent van Christelijke Huize. Je
houd je aan de wet en helpt de medemens en je bent plichtsgetrouw.
dat is een gevoel
dat is nationalistisch, dus rasistisch, etc.
dat is op dit moment heel moeilijk daar er te veel verschillen zijn in de nederlandse samen leving dat er voor de nederlanders zelf geen ruimte meer is daar voor zijn
te veel wetten en plichten opgelegdt om ons zelf nog te zijn want als we onze mond los doen dan zijn we aan het discrimineren , en dat is niet altijd het geval we
kunnen gewoon ons niet meer zijn .
dat is per persoon afhankelijk van zijn eigen gevoelens over Nederlanderschap. geldend is het gevoel ergens thuis te zijn en aansluiting (die nimmer 100% is) te
vinden bij een bepaald gevoel. Ieder land, iedere streek, iedere cultuur, zelfs iedere wijk heeft een identiteit.
Dat is werkelijk niet in steekwoorden te omschrijven. Daarmee doe je onrecht aan de beschrijving van de identiteit. Onze identiteit behelst het geheel aan innerlijke
kenmerken. Divers maar toch afwijkend van de ons omringende landen en sterk afwijkend van 'exotische' landen
Dat je een Nederlander bent en maar 1 paspoort nodig hebt.
dat je er geboren en getogen bent
dat je geboren en getogen een nedelander ben
Dat je in je hart een Nederlander bent, en niet van een ander land.
Dat je in Nederland geboren bent uit Nederlandse ouders! 100% Nederlands!
dat je je eigen moet houden aan de nederlandse grondwet en gebruiken.en moet kiezen voor een paspoort en geen twee.
Dat je Nederlander bent, dat je je gedraagt, zuurkool met worst en boerenkool met spek.
Dat je Nederlander bent. Dat je de nationaliteit bezit, en goed de taal kunt spreken
Dat je niet zo'n grote mond als super muts moet hebben en maar eens een poosje op Urk moet gaan werken dan weet je wat Nederlands is en niet zo'n asielzoekster
uit Argentinie
Dat je staat voor je land (Nederland) en hier niet bent om er alleen maar beter op te worden en later weer te vertrekken. En niet het land om willen bouwen naar je
eigen cultuur (radicale moslims).
dat kan niet, ik sluit mij aan bij Maxima
Dat kun je niet omschrijven dat is een gevoel, heb je dat gevoel niet dan ben je geen nederlander.
dat men de normen en waarden en traditie behoud en naleeft. gewoon een kaaskop.
Dat men, naast het geboren en getogen zijn in Nederland, zich het meest thuisvoelt in dat land en men trots is om aan en voor dat land al dan niet gezamenlijk te
bouwen, dat men diep van binnen een gevoel van trots en eer koestert jegens zijn vaderland. Dit is moeilijk te omschrijven, maar het houdt tevens in dat wat onze
voorouders op dit kleine stuk grondgebied ons hebben nagelaten van de afgelopen 500 tot 600 jaar, men dit wenst te koesteren en hierop wenst voort te borduren,
zien dat met name de huidige Nederlandse indentiteit c.q cultuur doorspekt is met hoofdzakelijk protenstants (gereformeerd én Nederlands-hervormd) en
humanistische trekjes, en natuurlijk de Nederlandse taal zelf. Noch Duits, noch Engels, noch Vlaams of Frans, we zijn duidelijk te onderscheiden van onze goede
Dat mijn wieg in rotterdam heeft gestaan ben ik nederlands,en bij terugkeer vanuit het buitenland ben ik weer blij dat ik nederlander ben.
Dat valt niet te omschrijven, dat is een gevoelswaarde.
dat we open zijn naar anderen toe en dat we meer gast vrij moeten zijn maar ook omgekeerd moet de anderen gast vrij zijn
Dat we zelf onze rechten en plichten bepalen,ten opzichte van het europese gebeuren.Ben wel voor samenwerking met europa.
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Dat zijn mensen met idealen en recht door zee laten zich niet KOPEN en hebben uitgesproken denkbeeldeen en zijn vooral vaderlands lievend en om armen de
vrijheid en laten zich niet besodemieteren door die zgn. volks vertegen woordigers die uit eindelijk aan de halsband/riem van de Bank en Verzekerings MAFFIA lopen,
LEVE HET VADERLAND!!!!!!!!!!!!!!
de cultuur, het grote goed vrijheid van menings uiting, je kunt de nederlander zijn nederlander zijn niet afpakken, zoals sommigen door het intrigatie debat proberen
te op te leggen.'
de dagelijkse huiselijke dingen, gezelligheid, spruitjeslucht, hoe we met de dingen omgaan. Maxima maakt de fout dat ze teveel naar de Medelanders kijkt, geen
wonder want ze is het zelf ook. Hier klinkt het walgelijke Cohen geluid, die heel Amsterdam daarmee naar de ondergang geholpen heeft. Door zijn kop diep in het
zand te steken. Doen alsof er geen Nederlanders van orgine meer bestaan. Rekening daarmee houden gebeurd niet, je moet je maar aanpassen. Gastvriendelijk zijn,
typische Nederlandse identiteit. Maar gasten gaan ook weer weg. Toch?
De gebruiken en tradities die wij kennen en gebruiken, alle gebruiken en feesten enz. die wij er nu bij krijgen door de nieuwe Nederlanders worden ons wel vaak
opgedrongen. Alle buitenlanders die zich niet aan willen passen,waar veel geld aan uitgegeven word om ze van alles en nog wat te leren, het veilige gevoel dat ik uit
mijn jeugd nog ken,dat vind ik de Nederlandse identiteit en die is niet meer zoveel aanwezig jammer genoeg. Ik ben absoluut niet tegen buitenlanders maar het
worden er teveel en er is teveel criminaliteit om die identiteit nog goed te voelen.
de identiteit is pluraal. Het Koloniale verleden en de nieuwe Nederlanders met hun eigen cultuur is verweven in ons handelen. Maar onze karakter-trekken liggen toch
in het
verleden,denk
ik. in enkele kernwaarden als vrijheid, gelijkheid en tolerantie. Met name het laatste - de grote verscheidenheid, en de verdraagzaamheid
De
identiteit
is te vatten
daarvoor, is waar Nederland in het buitenland altijd om geroemd is, door de eeuwen heen. Nederlanders zijn trots op hun land en samenleving, zijn trots op de
verzorgingsstaat, en vinden in het algemeen dat we gidsland zijn, dat we het eigenlijk met elkaar veel beter hebben geregeld dan alle andere landen in de wereld.
De identiteit van de kleine man zoals Wilhelm Reich die beschrijft in Luister kleine man
de meeste nederlanders zijn lompe boeren en gedragen zich zo ook in het buitenland (bv op vakantie)
De moderniteit van westerse waarden met als achtergrond de Verlichting. We delen vrijheid van godsdienst en vrijheid van meningsuiting, gaan uit van
GELIJKWAARDIGHEID van man en vrouw!!!!!
De Nederlander bestaat niet of feitelijk pas sinds 1813/1831, voor die tijd was Nederland een Republiek, met gewesten, dus waar praten we over. Net zo als het
Wilhelmus, als volkslied heeft het ook nog maar een betrekkelijk korte geschiedenis.
'De Nederlander denkt dat hij(zij) het allemaal beter weet dan de rest van de wereld. De Nederlander wordt steeds meer een 'eilandbewoner' door zijn arrogantie.'
De Nederlander is een bekrompen globalist, die vooral aan zichzelf denkt en doet alsof hij sociaal is. Hij houdt zich vaak niet aan zijn afspraken als dit achteraf in zijn
nadeel werkt. Wie niet in het hokje thuishoort waar een andere Nederlander meent in te zitten wordt moeilijk geaccepteerd.
de nederlander is nuchter sociaal en te vrijgevig naar anderen
'De Nederlander is open & stand vast alles is bespreekbaar/alles kan, niets is te gek,tot een bepaalde grens natuurlijk/laat zich niet snel van de wijs brengen/houd niet
van te veel regels! Moet er niet aan denken dat de EU Brussel ons leventje zal gaan bepalen!'
De Nederlander is ruimdenkend, is daarmee tolerant en innovatief. Mede door succesvolle innovaties denkt de Nederlander alles beter te weten, oftewel is hij
enigszins arrogant. Hij is niet nationalistisch ingesteld, daarmee niet direct kosmopolitisch. De Nederlander hecht meer waarde aan vrije tijd dan aan geld.
De Nederlander leeft met nuchtere eenvoud, zonder kapsones. Religie heeft een plaats, maar niet bovenaan. Samen leven en werken met acceptatievermogen tot op
zekere hoogte.
de nederlanderlandse identiteit is...intresse in de samenleving,trots op eigen land,samen staan als het nodig is.
de nederlandse bevolking is al jaren(eeuwen) een samenraapsel van culturen enn nationaliteiten.
'De Nederlandse bevolking vormt een zeer heterogeen gezelschap, van gemoedelijk tot fanatiek van lui tot zeer hardwerkend en van laf tot moedig. De Nederlander
onderscheidt zich alleen door uiterlijk en taal van andere volkeren.'
De Nederlandse identiteit bestaat enkel en alleen uit molens, klompen en tulpen, de persoonlijke Nederlandse identiteit is allang vervlogen!
De Nederlandse identiteit bestaat niet (meer)!!! Dat lijkt me niet erg, we hebben een samenleving waarin we van elkaar kunnen leren.
DE nederlandse identiteit bestaat niet, het is een bijelkaar geraakpt zootje dat over alles anders denkt
Dé Nederlandse identiteit bestaat niet, maar is een verzameling van identiteiten en vertoont, bekeken over een langere periode, wel bepaalde kenmerken. Tot de
Nederlandse identiteit hoort niet de Islam en de anti-democratische, vrouw- en homo-vijandige opvattingen van welk geloof dan ook.
De Nederlandse identiteit bestaat niet.
Dé Nederlandse identiteit bestaat niet. Ieders identiteit wordt door vele factoren gevormd, waaronder het 'Nederlander zijn'.
de Nederlandse identiteit bestaat o.a uit het anti autoritaire gedrag, vrijheidslievend , tolerant , over het algemeen ruimdenkend , is een lezend volk ,hij leest veel , is
een samenwerker en komt er meestal met polderen wel uit.
de nederlandse identiteit houdt voor mij in: vrijheid van meningsuiting, vrijheid van geloof, democratie, gewoon je aan de regels houden die door de wetgever zijn
opgesteld en vooral respect voor elkaar
De nederlandse identiteit is datgene dat je voelt als je het hebt over je land, over de dingen die er bereikt zijn, over de uitstraling die nederland heeft in het buitenland,
over onze nederlands normen en waarden die wij met elkaar hebben afgesproken, over het trots zijn op je land wat je helaas niet meer mag laten blijken volgens
sommigen.
De Nederlandse identiteit is die van een bevolking die staat voor zijn verleden,het pal staan tegen de indringers(2e WO) ,zijn normen en waarden,die al generaties
doorgegeven zijn. De Nederlandse identiteit is die van harde werkers,niet zeuren maar gewoon doen mentaliteit. En nog steeds ons Nederlandse bakkie koffie,onze
nuchterheid,onze humor,onze niet te breken mentaliteit,onze grote bek. Ik ben De Nederlander die dus wel bestaat,en tot mijn dood De Nederlander zal blijven
De Nederlandse identiteit is een verzameling van culturen die tolerant samen kunnen leven. Een hardwerkend, gezellig volkje, dat nuchter naar problemen kijkt.
Dé Nederlandse identiteit is idd moeilijk te omschrijven, want wie zijn Nederlanders? Er zijn hier zoveel nationaliteiten en zoveel verschillende mensen, iedereen is
anders
De nederlandse identiteit is je schikken naar de Nederlandse cultuur, de nederlandse geschiedenis kennen en staan voor de Nederlandse waarden en normen.
'de nederlandse identiteit is niet te omschrijven omdat de 'nëderlander' niet bestaat. Net zomin als de 'turk', De amerikaan'etc'
De Nederlandse identiteit Je houd je aan de normen en waarden van ons land.Je mag zeggen wat je wilt,je zorgt voor je omgeving als dat nodig is. Je werkt
,betaald,vriendelijk ,je houd van gezelligheid. Waar we nu in leven is gewoon niet te geloven, we hebben niets meer te zeggen, we worden vreemden in ons eigen
land.Wat nu is aan het gebeuren we raken onze identiteit gewoon kwijt ,omdat er mensen zijn die zich gewoon niet aanpassen , een grote mond hebben en vooral niet
De Nederlandse identiteit kenmerkt zich door hard werken, eerlijkheid, bemoeizucht en pessimisme/klagen.
De nederlandse identiteit stelt niet zo heel veel meer voor, wij worden als Nederlander behoorlijk weggecijferd tov de landen om ons heen en de allagtonen.
Nederlanders moeten zich overal aan aanpassen (neem bv de euro en vrijheid van meninguiting) zonder dat er daadwerkelijk naar de kiezer geluisterd wordt.
'De Nederlandse identiteit was zeer duidelijk aanwezig en herkenbaar, maar is de laatste decennia onder het streven naar een multiculturele samenleving verwaterd.
We hebben nu een multiculturele, dus niet herkenbare, identiteit. Inburgering in 'de Nederlandsche samenleving' is mijns inziens iets dat altijd lukt omdat elke cultuur
in de huidige multiculturele samenleving vertegenwoordigd is. Dit oordeel is niet negatief voor welke cultuur dan ook, het is wel een harde constatering dat de
Nederlandsche cultuur niet meer bestaat.'
De nederlandse identiteit wordt door de regering in de uitverkoop gedaan
De Nederlandse identiteit wordt in belangrijke mate bepaalt door de geschiedenis van Nederland. M.i. het meest door de generatie en eigenschappen van de mensen
die Nederland hebben opgebouwd vlak na de Tweede Wereldoorlog. Trefwoorden: tolerant, opportuun, recht-door-zee, collegiaal, commercieel/handelsgeest.
de nederlandse indenditeit kan nooit door buitenlanders aangenomen worden wij als nederlanders krijgen toch geen andere indenditeit
De Nederlandse samenleving is pluriform en de identiteit is dus ook niet eenduidig
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de nederlandse taal beheersen en zich houden aan de hier geldende normen en waarden.
De nederlandse taal kunnen spreken. De geschiedenis kennen.
'De Nederlandse taal Tolerant en vriendelijk naar buiten toe, maar bekrompen en intolerant van binnen 6 uur etenstijd Broodje kaas en een appel als lunch
Handelsgeest'
De normen en waarden van ons land
De oorspronkelijke, maar inmiddels aan het verdwijnen identiteit was/is: niet extreem in meningen, joods-christelijk van oorsprong, conservatief (weinig rigoureuze
aanpak van zaken), vertrouwde spruitjeslucht, open en ruimdenkend.
De oude normen en waarden als uitgangspunt nemen. Deze wel aanpassen aan de modernere tijd, maar de essentie handhaven.
De samenhang van normen en waarden die als gemeengoed beschouwd dienen te worden.
De taal en de tradities in verschillende provincies
de taal goed beheersen
de taal spreken, zich verbonden voelen met het land, de nationaliteit bezitten en uitstralen
De trots onafhankelijk te zijn van welke (groot)macht dan ook en zelf de beslissingen te nemen, desnoods (als het echt niet anders kan) tegen de eigen wetten in.
De trots op alle nederlandse gebruiken en tradities. Maxima's uitspraak is ronduit DOM
De trots op wat wij in dit land hebben bereikt door hard werken zonder teveel eigenbelang. Men kan zich alleen inzetten voor een land als men dit land beschouwd als
'het vaderland'. Ik voel mij duidelijk en echte NEDERLANDER. Princes Maxima kan zich in de toekomst beter onthiuden van dit soort uitspraken.....
de uitingsvorm van een samenleving gebaseerd (in meer of mindere mate) op nuchterheid, opstandigheid en vrijheid binnen een kader van joods-christelijke normen
en waarden.
De verzameling van normen en waarden van alle mensen die zichzelf als Nederlands zien. Normen en waarden die voortkomen uit een gedeelde geschiedenis van de
natiestaat. Voor Nederland is dit niet alleen de joods-christelijke oorsprong maar volgens mij veel meer de liberale normen van vrijheid en gelijkheid.
Degelijk- tamelijk flexibel- maar toch behouden van wat traditioneel door de jaren heen goed is. Schijnbaar open voor de buitenstaander echter veelal gesloten
degelijk, doe maar gewoon...
degelijk, zuinig, terughoudend,
Degelijke no nonsense mensen die bescheiden hun werk doen
democratie en eergevoelig
Democratie en opkomen voor eigen cultuur.
Democratie, Hollandse nuchterheid, gelijkheid, vrijheid, rechten en plichten in en aan de maatschappij
Democratie, scheiding kerk en staat, eerbied voor het leven
Democratisch en helaas steeds meer een land zonder een moraal
democratisch, open, eerlijk, rechtvaardig
democratisch, open, tolerant, vrijdenkend, sociaal
democratisch, passief tolerant, nieuwsgierig, ondernemend, anti-autoritair
DENKEN nuchter te zijn, NIMBY
denkend aan Holland,zie ik trage rivieren door oneindig laagland gaan...
der is geen nederlandse identiteit, hoe kan ik iets omschrijven wat niet bestaat?
Deze is er niet precies. Veel Nederlanders zijn wantrouwend, erg op Nederland gericht. Anderen zijn juist gericht op de buitenwereld en tolerant.
Deze vraag kan ik niet beantwoorden. Net zomin als DE Nederlander bestaat ook DE Nederlandse identiteit niet.
Dezelfde nederlandse taal spreken, sinterklaas vieren en geen kerstman, sint maarten vieren ipv halloween, christelijke tradities ipv overschaduwd te worden door
islamitische.
die bestaat niet
DIE IDENTITEIT IS NIET IN EEN PAAR WOORDEN TE VATTEN: DIT IS VOER VOOR SOCIOLOGEN EN PSYCHOLOGEN. Mijns inziens is er nu sprake van een bonte
schakering, van het ene naar het andere uiterste, waarbij tegenwoordig helaas de negatieve eigenschappen -al dan niet bewust- de overhand hebben.
Die is er niet eerder wel een locale identiteit. Bijvoorbeeld: ik ben een Groninger maar geen Hollander.
Die is er niet, maar als het moet: Nuchter!!!!
Die is er niet. Het is een complex van zaken die zich in ons land manifesteren. Nederland is een samenraapsel van subculturen met een beperkt gemeenschappelijk
deel.
Die kan voor iedereen anders zijn.
Die valt niet te omschrijven in een paar woorden, daar heb ik pagina's voor nodig. Dus sluit ik me aan bij de woorden van Maxima.
Direct (verbaal), zakelijk, knus, 'gewoon doen', zuinig
Direct, doe maar gewoon dat doe je al gek genoeg, tolerant (hoewel dat wel minder wordt), veel aandacht voor kinderen, geloof in maakbaarheid samenleving,
tevreden en gezellig.
direct, pessimistisch, ijverig, sociaal, nieuwsgierig, gevoel voor drama
Direct, verdraagzaam, poldercultuur, niet-autoritair, vrijheid
Direct, zuinig en spaarzaam, tolerant binnen de eigen kring, gericht op eigen gewin, beperkt veranderingsgezind, haat-liefde verhouding met regeltjes, kan een
regenbuitje hebben.
Direct. Open, Ondiplomatiek, Eigen gelijk voorop, hulpvaardig in direct contact met 'anderen', dubbel in gevoelens, Uitspraken in publiek stroken niet met individueel
handelen. Vanuit buitenlandse ogen: Bot'
DIT IS NIET GOED TE OMSCHRIJVEN.
dit is niet mogelijk. Er is niet een identiteit voor een land.
Dit vereist meer ruimte dan alleen maar een hokje.
divers
Divers
divers en tolerant ten opzichte van alle positief aan de maatschappij participerende bevolkingsgroepen. Verder open, niet agressief en daardoor kwetsbaar.
Nivellerend: doe maar gewoon dan doe je al gek genoeg.
Divers, eigenwijs
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divers, maar uniek en met alle verschillende invalshoeken samen dingen bereiken
divers, multicultureel, open
Divers, open, internationaal, voorzichtig
Divers, open, redelijk sociaal
diversiteit, tolerant, angstig voor de buitenwereld
doe maar gewoon dan doe je gek genoeg,laat verder ieder in zijn waarde.
doe maar gewoon dan doen we al gek genoeg
doe maar gewoon dat doe je al gek genoeg, nuchter, beetje calvinistisch,
Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg
doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg..
Doe maar gewoon, dan doe je gek genoeg. Nuchter, gematigd, polderen, pappen en nathouden. Te veel inspraak, te weinig ontzag voor autoriteiten.
Doe maar gewoon, gezellig,
doe maar gewoon, je kop niet biven het maaiveld uitsteken, veel klagen, maar niets doen, veel plannen weinig uitvoeren, kijken naar de grote jongens, niet trots op de
eigen taal, vervlakking/oppervlakkig, nivellerend in alles
doe maar normaal dan doe je al gek genoeg
Doe maar normaal, dan doe je gek genoeg
doe-maar-gewoon-dan-doe-je-al-gek-genoeg, klagen klagen klagen
dominee en handelaar
dominee en koopman
Dominee en koopman, maar ook verdaaagzaamheid en solidariteit
'Door de eeuwen heen is de Nederlandse bevolking een smeltkroes van diverse nationaliteiten geweest nu is dta niet anders. Ook Limburgers behoorden van
oorsprong niet bij Nederland begrijp dan ook niet waarom Wilders zo'n toon aanslaat. Het Kamerlidmaatschap op zich legitimeert niet dat je maar alles kunt zeggen
Door mark gedreven bestaan, door de eeuwen heen.
Drang om beter en groter te zijn dan welk ander land dan ook, altijd voorop willen lopen.
Duidelijke mening, openstaan voor anderen zolang iedereen in zijn waarde wordt gelaten
Durven te ondernemen en risico's willen nemen. Letten op de centen.
Eeen goede tolerante samenleving,.
Een afnemende tolerantie t.o.v. niet Nederlanders.
Een autochtone Nederlander is een hard werkend mens met een recht-door-zee mentaliteit, gericht op opbouw en onderhouden van een mooie samenleving. Hierbij
baseert hij/zij zich op de joods/christelijke normen waarbij. Daarnaast is hij/zij gepast nationalistisch, dus trots op zijn/haar land en is hij/zij bereid dit met woord en
oko met daad te verdedigen.
Een combinatie van tolerantie en eigenwijsheid, die tegelijk gemakkelijk tot onverdraagzaamheid en vooral onverschilligheid kan leiden. Daarbij zou ik zeker nog tien
andere punten moeten toevoegen om iets van een Nederlandse identiteit te kunnen weergeven.
Een culturele mengelmoes van mensen die elkaar het leven zuur maken. Jongeren die niet te handhaven zijn en de samenleving onveilig maken.
Een cultuur die er niet op uit is een multicultirele samenleving te creeeren....
Een democratie waarbij je in de krant moet lezen wat je mening is ???
Een diversiteit aan meningen, culturen, mensen, die één ding gemeen hebben: ze wonen in een parlementaire democratie en in één van de meest bevoorrechte
landen van de wereld, als realiseren ze zich dat niet altijd.
een echte nederlander met de nederlandse waarden en cultuur
Een eeuwenlange mix van verschillende culturen
een eigen volkslied boerenkool met worst schaatsen
een eigenwijs volk dat overal een menig over heeft heel goed is in het zien van de splinter in andersmans(naties etc ) ogen maar niet de balk in haar eigen oog
Een eigenwijs, maar tolerant volkje met een grote mond en dat gaat wil laten horen, te pas en te onpas. Zeer avontuurlijk ingesteld. Zeer solidair met de
minderbedeelden in de wereld. Favourite sporten: korfbal en schaatsen.
Een eigenzinnig, zuinig, uitbundig, beste van de klas.
Een gedeeld verleden.
een gemeenschappelijke historische achtergrond, een gemeenschappelijke religieus en sacrale achtergrond, en een gemeenschappelijke historis bewust zijn. en een
gemeenschapelijk unieke taal. een gemeenschappelijk pluriforme collectiviteit.en daarmee ook diversiteit in eenheid
een gevoel van te horen bij een land waar je bent geboren, opgegroeid en waar men zich verbonden voelt met de ontstaans geschiedenis.
Een gevoel van trots zijn op Nederland en alles wat hier mogelijk is zoals: euthanasie, vrijheid om homoseksueel te zijn, vrijheid van meningsuiting, maar ook
Sinterklaas, hutspot, enz.
Een gevoel van verbondenheid met mijn vaderland Nederland. Ik ben het eens met de visie van de WRR, dé Nederlander bestaat niet.
Een groot vraagteken
één grote vraagteken
Een handelsgeest met vrijheid voor zijn mening en respect voor de ander
een hard werkend eensgezind volk dat vooruit wilde streven,maar dat is nu niet meer zo met al die alogtonen.
een hard werkend volkje van bedweeters,die door heel de geschiedenis naam en faam gemaakt hebben hij is meestal trots om nederlander te zijn zonder
chauvinisme te zijn zoals de engelse en fransen
Een identiteit is een gevoel, is moeilijk te omschrijven. Wel eens een kleur proberen te omschrijven? Kunt u mij de kleur groen omschrijven?
een illusie
-een in Nederland vanuit Nederland geboren landgenoot, -alleen de Nederlandse nationaliteit bezit -Nederlandstalig is opgevoed -normen en waarden die door
nederlandse voorouders zijn ontwikkeld tot zich heeft genomen en in praktijk brengt -vrijheid van meningsuiting, geloof (katholiek - christelijk) en respect voor de
normen en waarden van andere landgenoten heeft -trots is op Nederland en dit ook uitdraagt
Een intolerant, irritant volkje,
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Een Joods/Chistelijke cultuur
Een kruideniersachtige, calinistische, te zelfverzekerde houding. Altijd alles beter willen weten, en zeker niet leren van andermans en eigen fouten
Een lamlendig, on-kritisch en nogal conservatief volkje.
een land dat na een lange periode van solidariteit en sociaal sterk zijn, nu al jaren verbushed en steeds minder een land is waar ik trots op kan zijn. balkenende gaat
voor mij de geschiedenis in als degene die mij wil laten emigreren doordat NL steeds minder een land is waar mensen vrij zijn.
Eén land, één gevoel en samen een mooi Nederland neerzetten op democratische en multiculturele wijze!
Een lappendeken van verschillende regionale en urbane subculturen, met een eigen uniforme taal, een gemeenschappelijk streven vooruit te willen waarbij
nuchterheid vaak de boventoon voert.
Een leuk volkje, maar ook een oppervlakig schreeuwerig landje. Maurice de Hond is de lijsttrekker van de leuteraars!
een maatschappij waar ruimte en respect zou moeten zijn voor alle landgenoten, ongeacht van welke komaf. Verdraagzaamheid en tolerantie jegens iedereen. Helaas
begint dit steeds minder en minder te worden en naar mijn idee zijn de kabinetten Balkenende daar sterk debet aan.
Een mengelmoes van cultuuren
Een mengelmoes, nuchterheid als het hun uitkomt, openheid als het hun uitkomt.
Een mens die overal over wil discuseren maar geen spijkers met koppen slaat
een mix van diverse culturen en stromingen, die tot voor kort goed door een deur konden, totdat de rechtse roeptoeters er een zooitje van maakten
Een multiculturele samenleving waarin de vrijheids van meningsuiting erg belangrijk is. Ieder mag zijn geloofsovertuiging beleven echter niet opdringen aan anderen.
De staat en kerk zijn gelukkig gescheiden, echter de grootste stroming binnen Nederland heeft een, al dan niet verre, Christelijke achtergrond.
Een natie - een volkslied - een taal - een Oranje - eigen normen en waarden
Een nationaal gevoel van eenheid die door de jaren heen gecreeerd is door groepen immigranten (of gedeeltes daarvan' die zich met inzet hebben geintergreerd in
het bestaande leven.
Een Nederland met Nederlanders, die de Nederlandse wetten normen en taal bezigen.
Een Nederlander denk de wijsheid in pacht te hebben en staat heel vaak met een wijsvinger klaar
een nederlander houdt van zijn land, van de tradieties en gewoontes in nederland!
'een nederlander is een wereldburger op 1 vierkante meter wel groot willen denken, maar het toch niet durven.'
Een Nederlander is iemand die in Nederland is geboren. Maar met de diversiteit om ons heen en de multi-culti idee zal dat naam mijn mening in de latere toekomst
andere vormen gaan aannemen.
Een Nederlander is iemand uit een klein land met grote helden uit de geschiedenis, een vrijdenkend land met de nodige vooroordelen. De Nederlander wil gehoord
worden,is trots op zijn vrijheid maar behoudend voor verandering. Het wereldbeeld van de Nederlander wordt nog steeds bepaald door het verloop van de tweede
wereldoorlog en de koude oorlog.
Een Nederlander is nuchter maar laat zich de afgelopen tien jaar toch teveel leiden door sentimiteit.
Een Nederlander respecteert een anders mening. Vrij zijn maar niet ongebonden. Open staan naar de wereld. Alles onderzoeken maar het goede behouden.
Een Nederlands paspoort nederlands spreken en schrijven,de normen en waarden respecteren leven naar de nederlandse wet en op politieke functies een
paspoort.Het risico uitsluiten van belangenverstrengeling
Één Nederlands paspoort. Maxima heeft er twee, dus het is logisch dat ze niet weet wat de Nederlandse identiteit inhoudt.
Een Nederlandse identiteit is niet erg groot, men kan beter spreken van een Friese/Groningse, Limburgse/Brababtse of Hollandse identiteit.
een nuchter gezellig volk, dat zich niet maar alles laat aanpraten en welgevallen,en aan de bel trekt waneer het niet goed gaat.(jammer dat de regering daar heel vaak
niets mee doet en naar luisterd)(politieke correctheid staat hoog in het vaandel)een volk dat hechter met elkaar is dan men wil toegeven(schaamte?)
een nuchter volk, met een gezonde argwaan, maar ook ruimhartig en met het lot van anderen bewogen, hoewel thans voor het grote deel niet meer belijdend tóch
Calvinistisch werd gevormd
Een nuchtere nederlander houdt van zijn land met zijn zachte regenrijke winters en zijn koele zomers.Hij is wars van invloeden uit andere -niet europese - landen
waar men vaak door zijn huidskleur beschermd is voor de schadelijke invloeden van de zon en waar religieuze motieven heersen, waar de echte nederlandse
identiteit niet mee kan leven!
Een onderdaan der Nederlanden welke bekend is met en bewust is van de in de Nederlanden historisch gegroeide normen en waarden en welke naar deze ook leeft
en in de maatschappij manouvreerd.
Een open en democratisch volk, waarin men iets over heeft voor hun naaste. De Nederlander is slim en werkt voor zichzelf en helpt de minderen in de samenleving.
De Nederlander is tolerant omtrent seksuele voorkeur en geloof, maar houdt niet van extremen binnen die context.
een open en tolerante samenleving
een open land, met een grote verscheidenheid aan culturen
Een redeljk vrije samenleving die zich langzaam ontworsteld heeft aan de kerken en andere machthebbers. En dat moeten we zo houden!!
een ruim denkend, hard werkend en te tolerant volk
Een tolerant volk, trots op de nederlandse taal, democatie hoog in het vaandel.
Een uniek volk met rijke historie, een nu nog redelijke goede sfeer, vieze straten, sportief (qua topsport :p) en een eigen menukaart.
een vaderlands gevoel. Geven om de identiteit van je vaderland, alleen is die identiteit niet meer aanwezig.
Een verscheidenheid aan karakters en culturen.
Een volk dat vrijheid van meningsuiting en democratie hoog in het vaandel heeft. Verder zijn wij Gastvrij en vaak zeer tolerant is ten opzichte van anders denkenden
en tegenstanders van ons systeem.
Een volk met een ogenschijnlijk onbegrensde tolerantie en verdraagzaamheid, dat zich als een kudde makke schapen laat mennen en te laf is om tot daden of
afwijkende meningen te komen, maar daardoor wel continu steen en been klaagt over zo'n beetje alles.
een vrij en open land waarin mensen van verschillende culturen en nationaliteiten samenleven
eenheid
Eenheid en gezelligheid trots en gezamelijke vaderlandsliefde.Hoewel er na de woorden van Maxima van die trots steeds minder over blijft.Als dat onze toekomstige
koningin moet worden dan laat ons aub een republiek worden.
eenheid in verscheidenheid
Eenheid in verscheidenheid en - hopelijk nog steeds - respect voor elkaar.
eenheid,loyaliteit, herkenbare polder politiek, nuchterheid en respect
Eerlijk en zaken van alle zijden bekijkend.
Eerlijk, egoistisch, onverantwoordelijk, open, tolerant.
eerlijk, loyaal, vriendelijk, ondernemingsgeest, respect voor anderen, oranje
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eerlijk, trots, zuinig, rustig, net, schoon, keurig, chistelijk, degelijk
eerlijk, vriendelijk, tolerant
Eerlijk,rechtdoor zee,initiatiefrijk,lef en ongedwongen
eerlijk,warm en oprecht
Eerlijk,zuinig ,betrouwbaar. gemaakte afspraken nakomen, geen grote risiko's nemen. met cristelijke wortels. En absoluut niet moslim.
Eerlijk. open. Harde werkers. begaan met mensen die in nood zitten. en grote mate van solidariteit met de zwakkere maar niet in de eigen samenleving!!!! inovatief en
ondernemend, europeaan goed gevoel voor samen werking. doe maar gewoon dan doe je gek genoeg. wereld burger. paternalisties
eerlijk.werken.loyaal
Eerlijkheid.respec.
egoistisch en asociaal
Egoistisch, afstandelijk, critisch.
egoïstisch, zeuren graag, slim
eien mening
eigen mening en open voor de wereld
eigen volk eerst
eigen, eigenwijs, tolerant & gesloten tegelijk, gezellig, sceptisch, vrij
Eigengereid en kleinburgerlijk
eigengereid, xenofoob, nieuwsgierig
Eigenlijk weet ik het niet, maar de Nederlander bestaat niet, hij/zij is samengesteld uit een groot aantal vlkeren, dat past bij een handelsnatie
eigentijds, westers, eigengereid, stellig, Tolerant, lef
Eigenwaarde, trots, handelsgeest
eigenwijs
Eigenwijs, bemoeiziek, betuttelend
eigenwijs, calvinistisch, pessimistisch, oportunistisch, gul,
eigenwijs, handelsgeest, VOC mentaliteit, niet te lui om iets te ondernemen, hard werkend, vindingrijk, sociaal, proper, open.
eigenwijs, ongemanierd,
eigenwijs vindingrijk
Eigenzinnig
eigenzinnig eigenwijs alles is handel
Eigenzinnig en intolerant
Eigenzinnig en niet volgzaam
eigenzinnig vrij liberaal creatief zelfstandig sociaal christelijk
eigenzinnig, brutaal, individueel, vrij, vooruitstrevend, gedurfd, vriendelijk, open (helaas veranderen sommige van deze zaken ernstig in de (te) lange balkenendeperiode)
Eigenzinnig, maar snel overgaand in het vinden van de gemakkelijkste weg, zeker als er 'wat te verdienen' valt. Xenofobisch, christelijke kleindenkers en weinig
strijdbaar. Bot, onvriendelijk en uitsluitend opkomend voor eigen belangen, waardoor kort termijn denken belangrijker gevonden wordt dan toekomstplanning. En ik
'eigenzinnig, ondernemend, solidair, als de nood echt aan de man komt, steekt men voor elkaar de handen uit de mouwentolerant en op zich punten helemaal niet
tolerant.'
eigenzinnig, onverbloemd taalgebruik, handelsmentaliteit, daardoor pragmatisch ingesteld.
eigenzinnig, wel samenwerken, maar baas in eigen land
Eigenzinnig, zuinig, ????
Er bestaat geen identiteit ndie gebonden is aan een land of regio. Hoogstens dat emotoniele relatie is tussen een individu en een land en de regio. De identiteit
beschrijft de persoon en zijn waarde en normen, maar niet de loyaliteit
Er bestaat geen Nederlandse identiteit
Er bestaat niet zoiets als de Nederlandse identiteit.
er is geen duidelijke nederlandse id
Er is geen identiteit. Een cultuur wordt bepaald door de gemene deler van alle inwoners. Wat die gemene deler is is niet vast te stellen in een paar woorden.
Er is geen Nederlandse identiteit
Er is geen Nederlandse identiteit, er zijn Hollanders en de rest van Nederland, daar tussen is een groot verschil.
Er is geen Nederlandse identiteit. Die is er nooit geweest. Sinds de oprichting van een soort Nederland in de 15e eeuw zijn we al een land geweest met een
multiculturele samenleving. Nederlander zijn is wereldburger zijn.
Er is geen Nederlandse identiteit. Nationalisme is voor mensen die hun hersens niet zelf willen gebruiken.
Er is geen nederlandse identiteit. Wij zijn ook maar mensen.
er is geen nederlandse identiteit we leven in een multiculturele samenleving en daar is niets mis mee
Er is geen Nederlandse indentiteit
Er is naar mijn mening geen nederlandse identiteit, behalve dan sinterklaas, pindakaas en drop
er is niet een identiteit te benoemen
er is niet zo iets als DE nederlanse identiteit!!!!
Er is niet zoiets als de Nederlandse identiteit
Er zijn (bijna) zoveel omschrijvingen als er Nederlanders zijn....(zo voel ik me absoluut niet verwant met mensen van de biblebelt of andere streng gelovigen)
Erg netjes en schoon zijn. Eerlijk bij het werk ten opzichtte van een baas.Hard werkend.Gul tenopzichte van mensen die ook gul zijn Als er éénmaal gelogen is Komt
het vertrouwen niet meer terug
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'Essentiëel West-Europees met een vleugje 'doe maar gewoon dan doe je al gek genoeg'. Maar we doen overigens wel steeds gekker. Ik heb lang in het buitenland
gewoond en dan wordt je duidelijk hoe zuinig we inderdaad zijn. Daarom verbaasde het veranderde politieke landschap me ook zo bij terugkomst. Zeer onNederlands. Al zeggen Nederlanders wel altijd hun mening. En dan maakt het ze niet uit of iemand luistert. In Engeland kan men daarom moeilijk met jonge
ex-tolerant
extreem links
false
Flexibel en tollerant t.o.v. mensen
Flexibel, tolerant tot op bepaalde hoogte, ondernemend, warm, hartelijk en vriendelijk, europees
gaan voor eigen omgeving, vaderland, vriendelijk saamhorig, alles willen weten, en horen, overal nou bij betrokken bij willen zijn. sociaal.
Gastvrij
gastvrij en lekker Nederlands (zeuren, maar ondertussen voor alles en iedereen klaarstaan)
Gastvrij en te tolerant
gastvrij en toch krenterig
gastvrij, calvinistisch, een beetje terughoudend/afwachtend
gastvrij, eigenzinnig, burgerlijk,
Gastvrij, meelevend, ruimdenkend, vrij
Gastvrij, niet te betuttelend en vrijheid van zovele zaken.
Gastvrij...........en daarom zijn we nu zwaar de dupe
gastvrij gezellig gezamelijk harde werkers sociaal
gastvrije samenleving, met vernieuwingsdrang en met respect voor anderen
Gebaseerd op de Nederlandse cultuur, met al zijn richten en plichten, Ruimte voor andere ideen, maar niet bakzeil hoeven te halen voor minderheden hetgeen
uiteindelijk zal leiden tot het verlies van ons Nederlande erfgoed.
gebaseerd op het collectieve gehuegen van diverse generaties Nederlanders
geboorterecht , goed gedrag ,loyaliteit aan de nederlandse gemeenschap, opkomen voor je land en je niet de wet laten voorschrijven door andere(grotere) landen
Geboren en geborgen in een vrij Nederland, een land waar je van houdt. Maar dan niet een overbelast land,een beetje Europees accoord.
Geboren en getogen
''geboren en getogen' bruin/blank/zwart of groen maakt niet uit allen kunnen een Nederlandse indentiteit een Nederlands gevoel hebben.'
Geboren en getogen in Nederland of langer dan een bepaalde periode wonend (en werkend) in Nederland.
Geboren en getogen in Nederland.
Geboren en getogen in Nederland. 100% van Nederlandse afkomst en blank. Als je hier aan voldoet dan kun je volgens mij zeggen dat je de Nederlandse identiteit
heb. Of je dat dan ook voelt, dat weet ik niet. Ik voel het alleen niet. Dit is niet raccistisch bedoeld, maar wat volgens mij de beste beschrijving is.
geboren en getogen in nederland. goed nederlands spreken en schrijven.
Geboren en getogen Nederlander waarvan er minstens 3 generaties in Nederland zijn geboren.
geboren en getogen nederlander, die wil samenwerken met anderen, maar zijn eigen identiteit wil behouden
Geboren en getogen zijn in Nederland ( waardoor o.a. inzicht is verkregen in de geschiedenis van Nederland c.q. Europa, en in het functioneren van het Nederlands
bestel). Het delen van gemeenschappelijke culturele waarden (w.o. het waarderen van diversiteit). Kortom, het hebben van een gemeenschappelijke taal en
voorgeschiedenis.
geboren en getogen, goede beheersbaarheid van taal, geschrift en geschiedenis.
geboren in dit deel van de wereld, dan ben je een Hollander
Geboren in Nederland
geboren in nederland
geboren in Nederland (voor mij maakt het niet uit of de ouders geboren zijn in Nederland als ze er maar wonen) Nederlands spreken en schrijven, trots zijn op de
goede kanten van Nederland o.a. waterbehering, kennis van water/ dijken e.d. sport zoals schaatsen, tennis,(niet voetbal gaat te veel om geld) vrijheid van
meningsuitting, van godsdienst, schoolkeuze.
Geboren in Nederland en levend volgens de Nederlandse cultuur en normen en waarden.
geboren in Nederland en opgevoed conform de nederlandse normen en waarden, de nederlandse taal volledig machtig en geloof en staat separaat
geboren in Nederland, en een trots gevoel hebben bij de naam Nederland en om een Nederlander te zijn.
Geboren in Nederland, of een vader of moeder hebben uit Nederland.
geboren nederlanders
geboren of genaturaliseerde inwoner op/van nederlands grondgebied
Geboren op dit stukje grond. Wardering aan m'n voorouders, wat zij met deze grond hebben gedaan om 't op deze mannier leefbaarder en veilig te maken. Respect en
verbondenheid met ons Koninklijk Oranjehuis. Onze, voor anderen misschien vreemde cultuur en emotionele reacties.
GEBOREN UIT NEDERLANDSE OUDERS WOONACHTIG IN nEDERLAND
Geboren uit Nederlandse ouders. Zou ik wat verder terug gaan in de tijd, ben ik afkomstig van Franse voorouders maar ik draag niet die nationaliteit. Mijn
broers/zusjes zijn geboren in Voorm.Ned.Ind.. Toch hebben zij de Nederlandse nationaliteit. Zij zijn immers de kinderen van mijn Nederlandse ouders.
geboren worden uit nederlandse ouders en nederlandse opa en oma hebben. Dat zijn de echte nederlanders.
geboren zijn, en werken en spreken en doen in eigen taal, geen onzin in moeielijk taal gebruik gewoon Nederlands en duidelijk zijn. in politieke taal a la Pim
geboren, getogen en het behouden van onze cultuur
Gedragen naar nederlandse normen en waarden
Gedreven, maar toch nuchter, kosmopoliet in meerderheid: er wordt snel een standpunt geformuleerd. Vitaal, hardwerkend en gewetensvol.
Gehaast, individueel, geografisch in een 'klein wereldje' levend, mensen met een mening
Geldende normen handhaven. Ook nederlandse taal beheersen en spreken.
gelijke rechten en plichten

©2007 www.peil.nl / Maurice de Hond

gelijkhebberig, neiging zichzelf te manifesteren, 'calimero-houding', eigenwijs, in zichzelf gekeerd
gelijkheid (in kansen maar vooral in uitkomsten: niet boven het maaiveld tolerantie
geloof in je land
Gelukzalig gevoel
Gelul
Gemakkelijk in de omgang zoals de belgen en duitsers zeggen.Eeen nederlander herken je meteen, doordat ze met iedereen praten en dat stelt de anderen op zijn
gemak. Vroeger hoorde daar ook de properheid nog bij, maar dat is jammer genoeg verdwenen
Gemeenschappelijk gedeelde waarden en normen als grondslag voor de inrichting en het functioneren van de samenleving. Beheersing van de Nederlandse taal en
orietatie op de eigen leefwereld.
Gemixd
Gemoedelijk
Gereformeerd, spruitjeslucht, nuchter, tolerant
gereserveerd, schoolmeesterachtig, handelsmentaliteit, sober (calvinistisch), nieuwsgierig naar anderen maar alles beoordelend vanuit eigen cultuur (dat is normaal
en andersdenkenden zijn vreemd of iets achter)
gering internationaal / europees besef, overschatting van de nederlandse betekenis en invloed
geschiedenis, cultuur
geschiedenis, geloof, cultuur, mentaliteit.
Gesloten.
gevecht tussen de geest van de dominee en de koopman
Gevoel an vaderlandse trots in combinatie met gastvrijheid en respect over en weer t.a.v. legale buitenlandse gasten in de ruimste zin.
Gevoel dat je in nederland hoort ongeacht ras of geloof
Gevoel om Nederlander te zijn, en dat is anders dan een Belg of een marokkaan. Wanneer een landgenoot een sportprestatie levert geniet je daar van. je geniet
bijvoorbeeld niet van het feit dat menchov de ronde van spanje wint, al rijdt hij voor de rabobank. Maar we zijn wel allemaal mensen.We zijn niet beter dan een
marokkaan of een Belg
gevoel van saamhorigheid zich uitend in diversiteit een land, een volk! besef van historisch gegroeide verbondenheid zich uitend in een taal, een vlag(!), een volkslied
een samenbindende monarchie een opbouwende uitstraling in en naar de Europese verbanden positieve instelling tov. mondiale organisaties nuchtere, realistische
karaktertrekken'
Gevoel.
Gewoon blank. Met 1 paspoort
gewoon doen,eerlijke nederlanders,geen kouwe drukte alles voor de nederlanders.
gewoon écht Nederlander kunnen zijn
gewoon in nederland geboren en getogen met de normen en waarde van vroeger.
gewoon jezelf zijn, dan doe je al gek genoeg
gewoon mens (toevallig in nederland geboren)
gewoon nederlander zijn en blijven, niets geen prietpraat die maxima verkondigde.
geworteld in de nederlandse samenleving, opgegroeid met nederlandse normen en waarden.
geworteld in dit land met een achtergrond van enige generaties voorouders hier> Een nederlander is iemand die door overige Nederlanders als zodanig wordt
herkend.
gezellig
gezellig - onafhankelijk - tolerant - hardwerkend - sociaal 'gezellig behulpzaam beheerst eerlijk.'
gezellig gemoedelijk
Gezellig, bakkie doen, tolerant (voordat de islam zijn intrede deed in dit land), voor alles open staan.
gezellig, op zichzelf, gul
Gezellig, open, sociaal, meevoelend, eerlijk, vrij, verzorgend.
Gezelligheid kent geen tijd, ondanks de spruitjesmentaliteit :-)
Gezelligheid, doe maar normaal dan doe je al gek genoeg, spruitjeslucht
Gezelligheid, familie en boerenkool met worst.
gezelligheid, nuchterheid, zunigheid, openheid.
gezelligheid mopperen
Gierig
gierig, zuinig, luidruchtig, haantje de voorste gedrag, asociaal, zelfzuchtig en intolerant.
Gierig beetje afstandelijk meelevend sociaal
Goed de taal spreken (vlekkeloos) en begrijpen wat de nederlandse normen en waarden zijn. (Werken voor je geld en geen strafbare feiten plegen)
Goed, Slim, geen buitenlander
Goede en betrouwbare werknemer, ijverig, zuinig maar niet gierig, sociaal en (bijna) niet corrupt, gelovig alhoewel geen kerkganger.
Gouden eeuw, kunst, volkslied, vlag, sport, Mies, Johan, fricandel, hokjes, warme chocola op 5 december.
grijs
Grote mond en een klein hartje
gulle gever
Hagelslag en drop.
handelaars, trots,
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Handelaars, vrijheid van meningsuiting, vrijheid van denken, vrijheid van levens stijl,open voor andere interressen.
Handels natie, Tolerantie, kennis, sociaal
handelscultuur, eigengereid, politiek correct, volgzaam
handelsgeest, egoïsme, lomp, onbeleefd, brutaal, geheven vingertje, afgunstig
handelsgeest, gastvrij zolang er geen misbruik gemaakt wordt, tolerant zolang er geen misbruik van gemaakt wordt, geschoeid op christelijke leest, nuchter.
Handelsgeest, hokjesgeest, calvinisme, progressief, liberaal, kleinburgerlijk, brutaal etc. Kortom, de Nederlandse identiteit is wel degelijk te benoemen. Namelijk van
alle markten thuis!'
Handelsgeest, liberaal, sociaal
handelsgeest, ondernemend, innoverend,
handelsgeest, strijd tegen het water, tolerant
handelsgeestig, ontwikkelaars
handelsnatie, internationaal, open
Handelsvolk
handen uit de mouwen en bouwen aan je land
hard werken
Hard werken en eerlijk zijn, zuinig, iets brutaal
hard werken voor je geld, geen handje ophouden, niet lanterfanten en vooral geen koningin willen worden
hard werken, boerenkool, blank, niet moslim
hard werken, nuchter, burgelijk
hard werken, relaxen op z'n tijd, eigenwijs
Hard werken, trots zijn op het Nederlandse verleden, innovatief en eigenwijs.
Hard werken, zorgen voor elkaar, de boel op orde
hard werken, zuinig, niet zo telerant meer
hard werkend niets ontziend
Hard werkend, extravert, resultaat gericht, no nonsense
hard werkend, geloof en politiek gescheiden houdend
hard werkend, onafhankelijk, tolerant, betrouwbaar, zuinig, neutraal,
hard werkende man of vrouw
hard werkende mensen die goed met elkaar overweg kunnen en respect voor elkaar hebben kunnen gaan wonen waar je wilt zoals in de jaren 50 nu is alles
buitelanders die de boel bepalen en hoe we moeten leven
harde noeste werkers, liberaal, tegen onderdrukking, bedwingers van zee, handelaren, internationaal georienteerd, in de wereldhandel aanwezig, kortom de mannen
van Jan de Wit. Maxima moet gewoon thuis blijven en duitse kinderen baren.
Harde werker, eerlijk, betrouwbaar, eigengereid, zelfstandig, laat zich niet onderdrukken of dingen opleggen. Heeft een lange adem en is bereidt offers te brengen als
zijn landgenoot in ware problemen zit. Calvinistisch, sociaal, turf, jenever en achterdocht.
'Harde werkers, doorzetters en innovatieve internationaal georienteerde mensen, die helaas steeds meer in een overheidsstructuur gedrukt worden waarin geen
enkele identiteit meer overeind blijft omdat een ambtenaar nu eenmaal 'nooit kiest', hoeft hij/zij ook niet want ze zijn toch nergens verantwoordelijk voor!'
Harde werkers. Graag experimenterend. Weinig respect voor autoriteit, kwaliteit, expertise, geleerdheid. Direct, vaak gecombineerd met onbeleefdheid, zelden
diplomatiek. Alles wat boven het maaiveld uitsteekt, moet afgemaaid worden. Men mag van zichzelf niet vinden dat men goed is, ook al is het terecht: bescheidenheid
is de maat. Hypocriet: graag zelf regeltjes ombuigen of negeren, maar schande roepen als anderen het doen. Graag misbruik maken van gaten in regelgeving, of
hardwerkend en sociaal
hardwerkend en sterk in onderhandelen, sociaal, groot saamhorigheidsgevoel onder gelijkgestemden, gehecht aan cultuur
Hardwerkend, bevlogen, handelsgezind, barmhartig, pluriform, gezellig, ruimdenkend, vergevingsgezind,
'hardwerkend, 'doe maar gewoon mentaliteit', nuchter, spaarzaam, behoudend, degelijk, zorgzaam, sociaal.'
hardwerkend, kleinburgerlijk, naar binnen gekeerd, regeltjesmentaliteit
Hardwerkend, no-nonsense, calvinistisch, handelaren
Hardwerkend, openstaand voor vernieuwing en een Nederland als verzorgingsstaat blijft bestaan.
Hardwerkend, sociaal, nuchter, materialistisch aangelegd.
Hardwerkend Vrij Prestatiegericht Vrijgevochten ontstaan uit een westeuropese geschiedenis'
Hardwerkende handelaars mentaliteit
Hardwerkende mensen, die van hun land houden en zo weinig mogelijk vreemdelingen willen hebben.
Hardwerkende veel te tolerante mensen bereid om te helpen waar nodig is.
'Heb geen idee wat dat zou moeten zijn. We zijn Europeanen die Nederlands spreken en Nederlands denken. Dat wijkt soms af van wat andere landen binnen de EU er
van vinden, maar wij zijn het op een aantal dingen ook weer niet met hun eens dus dat is 'lood om oud ijzer'. Het enige wat ik nog zou kunnen bedenken is het Oranje
gevoel wat er nog altijd heerst in NL. Dat kennen ze nergens in de EU. Geloof ook niet dat er ergens anders een koningshuis is dat een natie zo kan binden als het
'huis van Oranje' dat kan.'
Hebbe hebbe hebbe, kope, kope, kope...ikke ikke ikke, Nee, nee, nee...wie geen geld, status of plasmatv heeft telt niet mee.
hebberig, christelijk, joods, gastvrij
Heel divers en dat is maar goed ook.
helaas steeds oppervlakkiger en rechtser door onwetendheid en individulisme/egoisme
Helder, open, eerlijk en vrijheid
herkenbaar Nederlands in ht ruimste zin van het woord
Het autochtoon burgerschap is de basis waarbij het land niets van zijn zeden en gewoonten prijs zal geven, en degenen die zich in ons land wensen te vestigen die
dienen zich aan de Nederlandse begrippen en waarden te onderwerpen en geen minderheden te vormen met veel klagen en eisen.
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'Het begrip 'cultuur' is zeer omvangrijk. Niet voor niets is een aparte wetenschap nl. culturele antrolpologie onstaan, die zich met problemen omtrent cultuur sinds
jaren bezig houdt. Het is makkelijker over verschillen dan over overeenkomsten tussen culturen te praten.'
Het beheerse van de Nederlandse taal. Maar 1 paspoort
Het besef meegekregen kort na de tweede wereldoorlog. Zelf je land opbouwen en eventueel trots op het resultaat zijn. Immigrantenhebben daar niets mee en worden
aangetrokken door uitkeringen etc.
het erover eens zijn dat je elkaar vrij laat in je opvattingen en vooral dat je mensen met wie je het niet eens bent, niet met geweld en dood bedreigt. mensen die dat
wel doen hebben geen Nederlandse identiteit!
het geheel van verschijningsvormen waarmee de bevolking in Nederland zich uit.
Het gevoel
Het gevoel als ik in den vreemde een Nederlandse vlag zie. Houden van je land, mits niet volgebouwd met moskeën.
'het gevoel gezamenlijke wortels te hebben een gezamenlijke geschiedenis, ondanks grote verschillen tussen personen en groepen'
het gevoel om Nederlander te zijn. 1 volk die door de overheid gesteund en vertegenwoordigd wordt. met trots het wilhelmus zingen.
Het gevoel te horen bij een land waar vrijheden van godsdienst, sexe, ras en afkomst bevochten zijn en worden.
Het gevoel van nederlander te zijn zit in de genen en kun je niet aanleren, maar het sluit niet uit ,dat je ook wel een Europeaan kunt zijn.
Het gevoel van thuis komen
het gevoel van vrijheid blijheid en baas in eigen land
Het hebben van enkel de nederlandse indentiteit met een sterk maar kritisch vaderlandsgevoel. Daarnaast zich sterk betrokken voelen bij de samenleving in
Nederland.
het is een gevoel
het is een gevoel, dat zich niet laat omschrijven
het is het gevoel
Het is meer een gevoel, de Hollandse nuchterheid.
Het is onze geschiedenis.
het karakter van de Nederlander verschilt wezenlijk van andere naties.Dit behoeft niet te bgetekenen dat het beter is !
Het kennen en herkennen van de Nederlandse cultuurhistorische waarden en bovendien het bij machte zijn deze waarden te plaatsen in het huidig maatschappelijk
perspectief.
Het leuk vinden als Nederlanders een internationale prestatie leveren.
Het niet-hebben van een identiteit is typisch voor de Nederlandse identiteit...
'Het ontbreken van een nationale identiteit zuinigheid hokjesgeest voorheen open staan voor de wereld, maar nu meer onzeker achter de dijken schuilen'
het opgeheven domineesvingertje (=joods-christelijk) 6- mentaliteit (het is al snel goed) kijken wat de buren doen (afgunst+kuddementaliteit)
Het samenstel van waarden en normen welke wij sinds enkele honderden jaren hier hebben opgebouwd.
Het tegenoverstegestelde van wat zij zei!
het verschil tussen europees en nederlands. bv. ten opzichte van de wereld zal europa bv vrij worden genoemd met daarin nederland nog vrijer.
het verwant voelen met de cultuur van dit land.
Het volwaardig meedraaien in de Nederlandse samenleving, volgens de wetten en regels die hier gelden, zonder enige invloed van religie of etnische achtergrond.
Het was openheid en tolerantie. Het is nu argwaan en intolerantie
Hier al 63 jaar geboren en getogen zijn,met de nederlandse cultuur en onze geschiedenis,zonder al de buitenlandse invloeden. Het wordt ons bijna onmogelijk
gemaakt om je nog echt nederlandse te voelen, vooral als onze toekomstige koningin dit ook nog even beaamd.
Hier geboren en getogen zijn en de waarde van de vaderlandse geschiedenis onderschrijven en daar ook mee zijn opgegroeid
Hier geboren en getogen zijn.
hier geboren en/of opgegroeid, op school geweest en hier werkzaam
hier geboren zijn en je verbonden voelen met je land en andere mensen ongeacht hun geloof, geaardheid accepteren, en vrijheid van meningsuiting zonder een ander
te kwetsen.
Hier in
geboren,
op school
geweest
en opgevoed naar nederlandse
waardentraditie
en normen
Hier
Nederland
geboren
en getogen,Calvinistisch
in Joods-Christelijke
geworteld,ondernemend,sociaal,reislustig,hard werkend,sterk gevoel voor
rechtvaardigheid. Accepteren moeilijk regels van de overheid. In het buitenland (helaas) overal en onmiddellijk herkenbaar.(kleding-gedrag)We zijn open en
toegankelijk en kunnen wel aardig relativeren..(denk ik)
Hij is te divers om met woorden te omschrijven
Historie - verledenHistorie, verbondenheid met het land(schap), taal, cultuur, deel uitmaken van vele generaties Nederlander, cultuur, wetenschap, enz. enz.
Hoe ik het graag zou zien: open en geïnterresseerd. Ik denk dat de Nederlandse identiteit meer het oranjegevoel is bij sportwedstrijden en daar is eigenlijk niets mis
mee.
hoe meer zielen hoe meer er te verdienen valt
Hoewel de Nederlandse identiteit niet is samen te vatten in een definitie, tenzij men het heel abstract omschrijft, is er ten minste wel één. De Nederlander en de
Nederlandse identiteit bestaat wel, want ik weiger te geloven dat alle mensen (of groepen mensen) overal hetzelfde denken. De Nederlandse identiteit is niet terug te
vinden in symbolen (molens, klompen of zelfs in het christendom), maar meer in beginselen over vrijheid. Want een abstracte definitie die recht doet aan de
Hoewel het de laatste paar jaar wat minder wordt, is het het enige land waar ik mij THUIS voel. Ik heb nu de halve wereld gezien, maar het is nergens zo als THUIS.
Nog een zootje ongeregeld terugsturen en het wordt weer helemaal oke.
Hokjesgeest
Homo, euthanasie, kindermoord, bejaardenmoord, onacceptabel tegen christenen
Hoofden die boven het maaiveld uitsteekt wordt afgemaaid.
hopenlijk nog steeds een volk van verdraagzaamheid. haat keert zich altijd tegen je.
houden niet van geweld en onveiligheid, zijn gezins mensen en houden van zekerheden maar zijn geen meelopers. recht door zee, kent zijn eigen waarde en houden
het koningshuis in eere ondanks de burger meisjes die met de prinsen zijn gehuwd, we zijn tolerant maar niet te.
Houden van je land en zijn bewoners en het democratische systeem daarbij ook het koningshuis in deze vorm In dit multiculturele land land met al zijn liberale en
sociale aspecten kun je leven en wonen en daarop trots zijn Dit is m.i. een der facetten van je identiteit

©2007 www.peil.nl / Maurice de Hond

Huislijk, gezellig, betrokken maar ook bemoeizuchtig. overal een mening over willen hebben en tegelijkertijd de vrijheid opeisen je eigen gang te gaan. eigenwijs
hypocriet
identiteit met basis van de joods/christelijke tradities en scheiding van kerk en staat
identiteit van een volk wordt sterk ontleend aan een gemeenschappelijk verleden. Ook trots zijn op je vaderland hoort daarbij.
identiteit wordt bepaald door overgedragen cultuur. het zou toch te gek zijn om onze cultuur te ontkennen
Ieder op z'n eilandje alles van alles vinden zonder zich actief in te zetten
ieder voor zich en god voor ons allen
Iedere inwoner van elk land waar op de wereld ook heeft een eigen, niet omschreven indentiteit, zo ook wij Nederlanders.
Iedereen die in nederland geboeren en getogen is
iedereen verdraagzaam met elkaar laten leven
Iemand die achter NEDERLAND staat en niet zomaar overal meewaait
iemand die hier geboren is of al vele jaren in nederland woont. alleen het nederlands paspoot heeft. de nederlandse taal goed beheerst en open staat voor onze
cultuur en verleden
iemand die leeft volgens de nederlandse cultuur en respect heeft voor zijn nederlandersschap en hier ook geboren is.
iemand die uit nederland komt en van wie zijn ouders 3 generaties eerder ook uit nederland kwamen
Iemand die van gezelligheid houdt, ruimdenkend is, klaar staat voor een andere, behoefte heeft aan privacy, openhartig is, zegt wat hij/zij denkt voelt
Iemand die zich aan de regels in dit land houd, één Nederlands paspoort heeft en onze Nederlandse cultuur verdedigt.
Iemand wiens voorouders al minstens 4 generaties in Nl zijn geboren. Hierdoor hebben ze een gevoel van ons gezamenlijk historisch verleden, alleen al door
overlevering.
iemand zonder eigen mening die zich door de zeer linkse media laat beinvloeden, en uit gewoonte altijd ergens tegen is.
Ik bemoei me graag met de zaken van een ander, maar hij moet zich niet met de mijne bemoeien. Kortom: Ik weet alles beter.
Ik ben als Nederlander geboren en opgegroeid met waarden en normen zoals deze in dit land gehanteerd zouden moeten worden. Ons land heeft een eigen cultuur
die me eigen is.
ik ben een nederlander,en met die multiekul wil ik niks te maken hebben
Ik ben er niet zo zeker van dat ik bij mezelf een Nederlandse identiteit zou kunnen ontdekken.
ik ben geboren in Nederland, dus Nederlander
Ik ben het helemaal eens met Maxima's uitspraak.
ik ben nederlander.ik heb respect voor anderen.heb een eigen mening.praat goed nederlands.stem altijd.ik let op mijn medemens.zo zie ik een nederlander.
Ik ben van mening dat de Nederlandse identiteit met het verloop van de tijd steeds anders omschreven zou kunnen worden.Een eeuw geleden had men nog kunnen
stellen dat de Nederlander blank was en Christen en gemiddeld 1 meter 58 lang. Dat licht nu anders.Als je kijkt naar wat er in de tweede wereld oorlog allemaal
gebeurd is zou de één zeggen dat de Nederlander dapper en moedig was en zijn nek durfde uit te steken tegenover de bezetter, maar een ander zou precies het
tegenovergestelde kunnen vaststellen aan de hand van zijn persoonlijke ervaringen.Dus hebberig, laf kleinzierig en opportunistisch tegenover altruistisch
opofferingsgezind moedig enz. Het is maar hoe je er tegen aan kijkt enwat iemands perceptie is.Misschien kan men stellen dat de Nederlandse identiteit wordt
Ik ben van mening dat de Nederlandse identiteit, net als overigens voor veel andere landen, niet bestaat. Een premise zou zijn dat ik, student, potentieel 2x modaal, en
veel reizend, sterke overeenkomsten zou hebben met een Nederlandse stratenmaker welke zouden voortvloeien uit het feit dat wij beiden Nederlander zijn. De
identiteit zou ons vervolgens moeten onderscheiden van andere nationale identiteiten, en ik denk dan dat de enige overeenkomst is dat wij beiden Engels! kunnen
'Ik beschouw 'de Nederlander' als een Christelijk-Joodse identiteit en géén Moslimoverheersing!'
Ik denk dat deze wegens de roerige afgelopen jaren, verloren is gegaan. Alles waar wij voor stonden en voor gevochten hebben blijkt niets meer waard. Er gebeuren
dingen die we in ons land niet meer voor mogelijk achtte. Politieke moorden, het IV kabinet balkenende, het lijkt wel Italie.
Ik denk dat er geen echte nl. identiteit bestaat. je voelt je nederlander als je verbonden bent aan dit land.
Ik denk dat we erg tolerant zijn,maar aan de andere kant ook erg kritsch.Gastvrij maar toch alles afgepast.Hardwerkend volk en zeer kritisch op het werk wat we
doen,en als we een baan hebben dan gaan we er helemaal voor.We willen dat iedereen zich aanpast aan onze cultuur wat niet altijd mogelijk is omdat we geen
duidelijke regels aangeven,dus zelf niet helemaal weten wat we wel en niet willen.Te tolerant dus en op andere vlakken totaal niet tolerant.Bang om bepaalde zaken
hard aan te pakken.
'Ik denk niet dat er zoiets bestaat als de Nederlandse identiteit. Ik ben het dus met Maxima eens. Hooguit zijn er bepaalde kenmerken die Nederlanders bijna allemaal
onderstrepen. Denk aan: vrijheid van meningsuitging ruimte voor individuele ontwikkeling land van keuzemogelijkheden land van dropjes en pindakaas.'
'Ik kan helaas alleen omschrijven zoals ik het graag zou zien... met begrippen als toleratie en solidariteit. Maar helaas blijkt de werkelijkheid soms anders. Dé
nederlandse identiteit bestaat dus niet en ik vraag me ook af of die wel nodig is en zo ja waarvoor die nodig zou zijn. Een nederlander woont 'toevallig' hier en is
verder ook 'gewoon' een mens, net als overal anders op de wereld.'
ik loop op klompen, zit bij de dijkwacht, en heb daar geen allochtone collega's en heb maar één paspoort
Ik neig om te zeggen dat Nederlanders voorlopers zijn in het 'Europeanen' zijn... Open volk, handelslustig, vriendelijk, eigenzinnig, maar ik moet zeggen dat het de
laatste 10 jaar niet vooruit is gegaan!'
'ik onthoud mij, net als Maxima, van een duidelijke mening. IK kan moeilijk zeggen 'Ik heb de Nederlandse identiteit!''
Ik vind dat erg moeilijk. Maar ik zou zaken noemen als: nuchterheid, mopperen, tolerant
Ik vind dat prinses Maxima het goed verwoordde: DE Nederlandse identiteit bestaat niet.
Ik vind dit een onzoek discussie. Mensen die hier wonen en een Nederlands paspoort hebben zijn Nederlander, ongeacht godsdienst, levensovertuiging, politieke
voorkeur en seksuele geaardheid. Het buitensluiten van mensen is dom, onverstandig en zelfs gevaarlijk. Het gaat in de Nederlandse politiek niet meer om wat goed
is voor Nederland en om de eigen visie, maar meer om andere partijen de kop om te draaien (zie PVV en SP).
Ik vind meer de gebruiken van een land.En ieder die er komt wonen hoort zich aan te passen uit wat voor cultuur je komt. Maar je moet er van uit gaan lands wijs
lands eer.
Ik vindt het moeilijk om te speken over mijn nederlandse indentiteit. Ik ben hier geboren spreek nederlands heb hier mijn opvoeding gehad. Heb 22 jaar in het
buitenland door gebracht heb mij daar ook prima gevoeld, voelde mij echter wel betrokken bij wat er zich in nederland afspeelde, maar tegelijkertijd leefde je ook mee
met de politiek die in het land waar ik werkte werd bedreven en had daar ook een uitgesproken mening over, jammer dat je niet echt mee mocht doen, want ook daar
stel je jezelf toch ook solidair op met bepaalde stromingen of richtingen. Ik ben en wil solidair zijn als nederlands staatsbureger, maar ik voel mij echter meer een
Ik zie de nederlandse indentiteit dat het echt nederlandrs zijn die geen moslim achtergond of ideeen daartoe hebben. De echte nederlander voelt door al die import en
de toegenomen kriminaliteit, bedreigd niet mer veilig en onze kleinkinderen krijgen het enorm zwaar. Prinses Maxima is een schat maar zo'n uitlating slaat kant nog
wal en ben het zeker niet met haar uitlating eens en hoop met mij meer echte nederlanders.
ik zou dat tegenwoordig niet meer weten, de hele Nederlandse samenleving lijkt wel ziek. Mensen als Wilders en Verdonk laten haat toenemen en zijn (zeker Wilders)
gevaarlijker voor Nederland dan alle hier in het land verblijvende Moslims. De politici belazeren constant de boel. Na het zuur het zoet. Welk zoet? Nu weer in 2009. Ik
vertrouw niets en niemand meer in de politiek, heb mijn lidmaatschap opgezegd van de partij waar ik lid van was en ga voorlopig absoluut niet meer stemmen.
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'Ik zou graag woorden als vrijdenkend en progressief gebruiken, maar dat is niet wat de groeiende groep 'beschermers van onze identiteit' zich erbij voorstelt.'
ikke,ikke egoisme hard bot
In bezit van 1 paspoort en wel het Nederlandse. Sommige hebben dit door geboorte en anderen omdat ze daar bewust voor gekozen hebben. Tweeslachtigen zoals
Maxima begrijpen dit blijkbaar niet
in bezit van een nederlands paspoort zijn
In deze 'individualistische' tijd bstaat er geen identieteit meer. Voor de jaren '60 waren er diverse welke goed met elkaar konden samenleven, nu komt een ieder op
voor z'n eigen belang en/of wordt overschreeuwd door de ander vandaar het ongenoegen!!!'
in een blauwgeruit kiel draaide hij aan 't grote wiel de gahahahanse dag
in het algemeen een onbeschaafd, klagend en betweterig volk
In het bezit zijn van een Nederlands paspoort en in Nederland geboren zijn.
In ieder geval de taal spreken, belasting betalen, je aan de wet houden
in ieder geval kennis hebben van de nederlandse geschiedenis en de nederlandse normen en waarden respecteren.
in ieder geval niet zoals zij het benoemd, ik begrijp de brutaliteit van haar ook niet, en dat moet onze koningin worden. Als er een land zonder identiteit is , is het wel
Argentinie. Haar schoon vader Bernard zei het beter: Pen Plij dat ik Nederlander Pen.
In Nedeland gebooren uit een nedelands gezin met een Nedelands paspoort en vind dat nedeland nederland moet blijven.
In Nederland geborden, of tot Nederlander genaturaliseerd. Goed Nederlands kunnen spreken Zelfstandig en ondernemend zijn Flexibel, open naar de buitenwereld /
buitenland Eigen boontjes doppen Christelijk / liberale achtergrond
In ons land staat de democratie op een hoog peil. Dit in tegenstelling tot veel andere landen. Dta is één van de belangrijkste waarden om onze indentiteit te
omschrijven.
In potentie gastvrij en bereid andersdenkenden op te nemen. Niet in de grond nationalistisch.
In staat om met diverse stromingen naast elkaar te leven met als gemeenschappelijke waarden: Vrijheid Grensverleggend Onafhankelijkheid Tolerantie En
bovenstaande rekkelijkheid in gezonde spanning met normbesef Ja, ik geef tegelijk toe dat Nederland een beethe aan een identiteitscrisis lijdt.....
individu kleine overheid specifieke culturele en politieke aspecten en tradities
Individualisme, vrijheid, gelijkwaardigheid.
Individualisten
individualistisch
Individualistisch, allees beter weten, compromissen sluiten en er zich vervolgens tegen verklaren, zich veel gelegen laten liggen aan de opgedrongen mening van de
media, cretologie volgend
individualistisch, gesteld op vrijheid
individualiteit
individueel
indivudialistisch. kritisch jegens anderen maar niet voor zichzelf. recht van de sterkste overheerst in gezin en maatschappij.
induvidueel
informeel, direct, open voor vernieuwing, emotioneel, goedkoop, kneuterig, flexibel, degelijk, relativerend, tolerant
ingetogen secundair reagerend, poldermodel. maar ook zuinig, schijnheilig
Innerlijk gevoelsmatig meevoelen en meeleven met wat zich in de Nederlandse samenleving gebeurt. En niet in Nederland leven en verblijven met gevoelens van
totale onverschilligheid t.o.v. de samenleving en het land.
Integer, adaptief, opportunistisch, relativerend,
Integere nuchterheid
Intelligent, Eigen wil
interger, oprecht, barmhartig, sociaal, ondernemend, hard werkend
'internationaal gericht koopmansgeest eigenwijs'
intolerant
intolerant,gehaast,
Inwoner van Nederland
Inwoners waarvan de voorouders minimaal 10 generaties hier hebben gewoond,en vrij zijn van invloeden van andere culturen.
Jaloers,
lui,tradities
onbeleefd
en haatdragend
Je
aan deachterbaks,
nederlandse
houden
(zoals bv. sinterklaas, koninginnedag, christelijke feestdagen) en je op de eerste plaats nederlander voelen. Door veel veel
integratie zal het inderdaad voor velen moeilijk zijn, om je volledig nederlands te voelen, maar mijn ouders, grootouders en overgrootouders zijn nederlands, ik dus
ook
Je als een Nederlander gedragen, dus mee gaan in de nederlandse cultuur. Als mensen van buiten Nederland komen dien zij zich aan te passen en niet wij naar hun
maatstaven.
Je als persoon kunnen vereenzelvigen met de waarden en normen die door het grootste deel van het volk worden gedragen: Openheid, tolerantie, inspraak en
democratisch gezind.
Je bent geboren in Nederland.Spreekt goed Nederlands.Je kent in ieder geval de Nederlandse Historie en het Volkslied.Je viert feest op Koninginnedag en steekt de
Nederlandse vlag uit.Je gaat in bezinning op 4 mei. Je bent blij op 5 mei.Je staat achter de voor Nederland uitkomende teams in wedstrijden of olympische spelen. Je
juicht als Nederland Internationaal iets bereikt.Kortom je voelt je Nederlander.
Je bent hier geboren opgegroeid in de Nederlandse cultuur Je kent van oudsher de Nederlandse geschiedenis en het ontstaan van het land
Je bent in hart en nieren een Nederlander. Je wilt je inzetten voor de Nederlandse maatschappij.
Je bent Nederlander of niet, klaar uit.
je bent Nederlander,eigen idee en inzicht en eigen mening.
je één voelen met eigen gebruiken
Je gedragen als een Nederlander met de normen en waarden van je land
Je gehecht voelen aan het land waarin je geboren bent en je kunnen inleven in de Nederlandse cultuur.
Je houden aan regels en wetten.
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Je in alle opzichten Nederlander voelen, en half zoals diegene met twee paspoorten. Als je voor de Nederlandse nationaliteit gaat dan pas voelt men zich echt
Nederlander en ben je trots op dit land.
je met je eigen zaken bemoeien en je land vrij houden van mensen die je hun mening en godsdienst met geweld willen opdringen
je nhoden aan de gebruiken ,gewoonten en wetten
Je veilig en vrij voelen in Nederland waarbij je alles mag zeggen denken, maar dan binnen de geldende normen en waarden. je moet je welkom voelen in dit land.
Je vrij kunnen gedragen en vrij kunnen uiten in een democratisch land waarbij de Nederlandse geschiedenis als leidraad meetelt en waarbij kerk en staat volstrekt
gescheiden zijn.
Joods / Christelijk, tolerant, sober en arbeidsethos
Joods Christelijk en een historische verbondenheid met Oranje Een groot verscheidenheid aan provinciaal cultuur. Tevens van vroeger uit een maritieme handels
natie die door zowel binnenvaart als zeevaart groot en rijk geworden is.
joods christelijke tradities,normen en waarden
'Joods, Christelijke samenleving die overschreeuwd wordt door oosterse culeren, eisen, wandaden en non-integratie. Een moslim zij op mijn werk eens letterlijk
tegen mij: 'De christenen en de joden geloven in de Hemel, Alah geeft ons Europa waarbij wij christenen en joden vermoorden dan kunnen zij naar de Hemel, de
heiden gaan volgens christelijke normen naar de Hel, en de moslim blijft achter en geniet van een opgebouwd Europa'. Als Maxima onze indentiteit niet kent dan geeft
joods, christelijke traditie, handelsgeest, vrijdenker, blank, noord europeaans.
Joods-christelijk
Joods-christelijke en humanistische cultuur. Trots op de Nederlandse vlag én het juiste gebruik daarvan. 4 en 5 mei ieder jaar herdenken en vieren tot in de
EEUWIGHEID. 1 nationaliteit en paspoort. Homohuwelijk. Geregistreerd partnerschap. Abortus, euthenasie. Maxima is een beetje dom.
Joods-christelijke traditie, maar met veel vrijzinnige accenten. Zich niet snel door anderen laten gezeggen.
kaas eten, shage roken, bier drinken, feesten
kaas klompen liberaal vrijzinnig
kaas klompen poldermodel
kaas polder eigendunk
Kaas, spruitjes, en een overdreven zelfingenomenheid
Katholiek/Protestants Blank Kaas schaatsen
Katloliek demoncratische burgers die moreel en normen hoog in het vaandel hadden staan. Dat is door de huidige muli-culturele samenleving veranderd in een
verharde samenleving geworden waar men geen waarde hecht aan haar mede mens.
kenmerk is de kritische houding tov van bestuurders.
Kenmerkend is dat we het niet precies kunnen zeggen, maar dat we erna opzoek zijn.
Kennis van de Nederlandse taal, gezamenlijk kennis en instemming van waarden en normen: tien geboden vrijheid, gelijkheid en broederschap tolerantie t.o.v.
andersdenkenden.'
Kijk maar eens in het buitenland je haalt de Nederlanders er zo tussenuit
kijk naar de geschiedenis
Kijken, kijken niet kopen ... Als je in het buitenland ben zie je altijd meteen wie er Nederlanders zijn en wie niet, er is dus wel degelijk een Nederlandse identiteit. Dat
zij vindt dat die er niet is, toont aan dat ze niet voldoende is ingeburgerd...
klaagcultuur
Klagen en de verantwoordelijkheid bij anderen leggen
klagen terwijl het verhoudingsgewijs vrij goed gaat
klagerig betweterig en praktisch
klainburgerlijk,
Klein gedeelte bevolking: open, tolerant Groot gedeelte bevolking: bekrompen, eigen hachje eerst Bijna hele bevolking: veel rechten hebben, geen plichten Kortom:
DE Nederlandse identiteit??????
kleinburgerlijk en achterdochtig
kleinburgerlijk en intolerant
kleinburgerlijk met veel arrogantie
Kleinburgerlijk, overgereguleerd, eigenwijs (blind voor eigen tekortkomingen), belerend, betuttelend, conservatief, individualistisch, liberaal met een christelijke
grondslag, kostenbewust, nieuwsgierig, voor de buitenwereld links, maar als 'puntje bij paaltje komt' toch maar liever rechts...
kleingeestig
Kleinzielig
Klompen
Klompen, molens, kroketten, fietsen, Frans Bauer, krenterigheid enz.
Klompen, spruitjes en kleinburgerlijkheid.
Klompen, Tulpen, Lekkere boterham met kaas tussen de middag, vrijheid van meningsuiting (maar dan toch erover struikelen als iemand zijn mening uit),
aardappels/groente/stukje vlees, elkaar niet groeten op straat (alleen als je in het westen woont), geweld tegenover minderheden en vooral lekker overdraagzaam zijn.
kneuterig
Kneuterig
kneuterig, 6-uur eten, stukje kaas, afstandelijk vriendelijk, doe maar gewoon
Kneuterig,intolerant,
Kneuterig,saamhorigheid
kneuterige azijnpissers
Kneuterigheid
kneuterigheid, regelzucht,
knus gezellig gastvrij
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'koekje erbij'
Koesteren wat van oudsher ons erf- en gedachtengoed is. Een tolerante samenleving met zorg voor elkaar.
kom nou, zoo jopie popie doen we dat niet!
Koninginnedag
Koningshuis, Randstad, Amsterdam, Boeren, Platteland, Nederlands elftal, Wind en Regen
Koopjes, kortings bonnen, klompen, kaas, verzamellen, geld betalen aan een te dure overheid (wordt koningshuis mee gefinancierd). eigen merken mee op vakantie
(caravan)(pindakaas, drop, worstjes, bier etc.). Op zondag naar opa oma koffie thee en koekie hallen )'
koopman en de dominee
koopman en dominee
'koopmans mentaliteit materialistisch wel de lusten niet de lasten enigszins een ik doe wat ik doe mentaliteit soms ook wel weer meelevend met de nood in de wereld,
maar het blijft ver van m'n bed voornamelijk een pragmatistische inslag'
koopmansgeest, maatschappelijk betrokken, veel talig, denkt mee over toekomst
kort lontje,onverdraagzaam bij alles wat de norm is of een ander moederland heeft, islamfobie`s,de helft pakweg 8 miljoen man is wel tolerant. conservatief.
kosmopoliet
'krenterig, hollen achter iedere malloot met een 'mening' aan, schreeuwerig, ieder-voor-zich, vinden Andre Hazes een volksheld en identificeren ons ermee, 'allesmoet-kunnen mentaliteit, maar bemoei je niet met mij', etc. etc.'
krities, saamhorigheid, medeleven, tolerant
kritisch, open en cultuurbewust,
Kritisch, zuinig, ingetogen, beheerst, brede interesse, (te) verdraagzaam, kop-eraf-als-boven-maaiveld, reizend, praktisch, volhoudend, altijd-op-zoek-naar-problemen,
doe-maar-gewoon,
kritisch weers van gezag nuchter
Kuddedieren die teveel slikt van de huidige regering welke eens dichter bij de kiezers moeten gaan staan...
kut maxima
laag land aan de Noordzee met heldere historische roots, grondwet van 1848, van oudsher tolerant
Laf, anti-militaristisch, koopmansgeest, geen stelling nemend, onbehouwen, onbeschoft, onbeschaafd, alles beter wetend, geen kennis van eigen geschiedenis, naïef
en (te) vriendelijk t.o.v. haar vijanden.
lage landje bij de zee
laissez faire, liberalisme, toleratie, zelfbenoemd gidsland, belerend, individualistisch mèt solidariteit etc
Land van herkomst. Cultuur.
Land van hoge tolerantie, van dijken bouwers en klompendragers.
leergierig, open, recht voor z'n raap ......
Leergierig, zelfstandig, trots op de zee. Open, maar wel beschermend wat betreft de nederlands-christelijke cultuur.
Legaal woonachtig in Nederland met geen dubbele Nationaliteit
Leven en laten leven, solidair met elkaar en openstaan voor nieuwe ontwikkelingen. En vooral respect voor elkaar!
Leven en laten leven.
Leven in een vrij land, waar met respect naar ieders mening geluisterd word. Als Nederland mag je van de regering verwachten en eisen dat zij naar het volk luisteren.
Leven in vrijheid, rekening houden met anders gezinden, vasthouden aan onze cultuur en gebruiken, maar deze niet opdringen aan anderen, tollerant, maar niet door
anderen laten voorschrijven wat je moet doen en denken.
Leven volgens normen en waarden die ons land heeft gevormd
Liberaal
liberaal
liberaal open minded kritisch spruitjes
Liberaal sociaal.
liberaal, benepen, zwart/wit denken, open,
liberaal, divers en ouderwets
Liberaal, open, eigenzinnig, hardwerkend
Liberaal, verzadigd, verwend, open, sterk arbeidsethos, stipt, agenda, huiselijk, klein, egalitair, gelijkheid, vrijheid, veelzijdig, pluriform, paternalistisch,
materialistisch, hedonistisch, kortzichtig, mediacratie
Liberaal, vrij, open, transparant, handel, gastvrij, direct, eerlijk, zuinig, calvinistisch
liberale traditie
Liefde voor de vaderland door merg en been
Liefde voor het Nederlander zijn.
Lompe boeren, polderaars en calvinisten
loyaal en begripsvol
'Loyaal tolerant gezellig democratisch haantje-de-voorst' brutaal.'
Loyaal, gemoedelijk, compromissen rijk
Loyaal, vrij, handelsgeest, nuchter, kritisch, met een hart voor Nederland
loyaal,tolerant,hardwerkend,christelijk
Loyale, ruimdenkende mensen
Lui, intolerant, bemoeizuchtig
man vrouw gelukkig zeurend tevreden
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Materialistisch, aan zichzelf denkend, geen toenadering zoeken tot allochtone mensen en mensen om zich heen. Precies zoals Maxima zei: 1 koekje bij de koffie/thee.
Goed gezegd!!
Meelevend
meelopers
meestal nuchter, in sommige opzichten en op sommige momenten zeer irrationeel, emotioneel en nationalistisch
meewaaien met alle winden, arrogant, egocentrisch, kortzichtig.
'Men spreekt de Nederlands taal men hecht aan zijn individuele vrijheid men is egalitair ingesteld men is tolerant ten opzichte van iedereen die zich niet opvallend
afkeert van onze maatschappij men hecht sterk aan zelfstandig nadenken men wantrouwt gezag men is bereid tot compromissen'
Mengelmoesje
Mense die trots zijn op Nederland, en zich voor dit land en de naaste in willen zetten, door zich te verdiepen in cultuur en historie van dit land en haar bewoners in
alle diversiteit. Leren van en over die cultuur met haar taal is daar een onderdeel van.
Mensen die alleen de Nederlandse nationaliteit bezitten en dan ook alleen maar een Nederlandse en niet een dubbele nationaliteit! De mensen met een dubbele
nationaliteit zijn ongeloofwaardig in de bewering dat ze ondubbelzinnig achter de Nederlandse staat staan.
Mensen die houden van zuinigheid, hard werken en toch ook ontspanning zoeken op allerlei gebieden.
Mensen die in Nederland geboren en getogen zijn met Nederlandse ouders.
Mensen die op basis van wat ons overgeleverd is door het voorgeslacht, wat ons geleerd is op school en wat we meegekregen hebben bij onze opvoeding bewust en
zelfstandig denkend in onze eigen samenleving staan.
'Mensen die trots zijn op hun land, cultuur en gewoonten. En respect voor andere mensen durft op te brengen. Nederlanders zijn altijd zeer aanhankelijk geweest van
elkaar. De laatste jaren is dit verwatert doordat onze cultuur afgebroken wordt door andere culturen. In dat opzicht heeft Maxima gelijk de Nederlander bestaat niet
meer...'
Mensen die trouw zijn aan de Nederlandse waarden en normen.
mensen in nederland geboren (met nederlandse ouders).
mensen met nederlands paspoort
Mensen moeten elkaar vrij laten in hun doen en laten. Maar er zijn grenzen. Zoals het dragen burka's en die stomme todden van die vrouwen die kennelijk lelijk eruit
moeten zien van hun mannen en niet Nederlands kunnen of willen praten. Zij laten daardoor merken niet erbij te willen horen. Marokkaanse jongeren verpesten het
leefmilieu in Nederland en voor anderen, waardoor alle moslims geen kans krijgen een Nederlands identiteit geaccepteerd te krijgen.
Mensen van een samenleving dit tolerant zijn. Open staan voor kritiek en kritiek kunnen ontvangen. Dit wel binnen de rechtsorden en de waarden en normen van de
samenleving. Hier horen geen extremen in thuis die anderen dwangmatig een mening op leggen. Tevens behoor je mensen niet niet hun ziel te kwetsen
Mensen vinden altijddat de buurman het beter hebben dan zij zelf en vinderen anderen altijd minder sociaal dan zij zelf.
met 1000 tegenstrijdige woorden...
Met een vleug Calvinisme, doorspekt met een christelijke normen en waardenfundering in een agrarische omgeving, gastvrij mits de gast zich gedraagd, iets te
sociaal, handelgeestig, ondernemend, innovatief, tolerant maar schuchter.
Met persoonlijke inzet voor Nederland, slechts een paspoort en dan ook een Nederlands paspoort, denken aan je medemens, trots zijn om in Nederland te wonen.
Met tradities, verworden vrijheden en een land vol kansen, waar elke Nederlander trots gebruik van maakt, misschien zelfs met een vleugje patriottisme
mijn familie is al minstens 400 jaar hollander
Mijn Nederlandse cultuur is een cultuur van respect, compassie, tolerantie en barmhartigheid. En of dat nu Joods, Christelijk, Islamitisch, Boeddhistisch,
Humanistisch of wat dan ook is, dat zal me een zorg zijn. Het zijn mijn normen en waarden die voor mij verbonden zijn met mijn Nederlandse cultuur. Cultuur en
identiteit zijn vooral persoonlijk.
Modern, rijk, zelfbewust, maatschappelijke verwarring.
'Moeilijk hoor ik voel me gewoon Nederlandse. Maar het gaat me te ver om te zeggen dat de Nederlandse identiteit niet bestaat. Maar voor iemand die twee
paspoorten heeft en deze graag wil behouden is dit wel een logische uitspraak. Maar aan de andere kant als toekomstige koningin van Nederland...'
Molens, bloemen en klompen.
momenteel nogal reactionair. het soort volk waar we vroeger van die genante 'ik ben woedend' kaarten naar zouden sturen
Mopperkonten
multi cultureel
multicultureel
Multicultureel humanistisch kritisch democratisch
multi-cultureel open respectvol
Multicultureel, betrokken, historisch besef, handelsgeest
Multicultureel, Europees, vrijzinnig, tolerant, veelzijdig
Multicultureel, handelsgeest, gezelligheid, openheid, doe maar gewoon
multicultureel, nuchter
multicultureel, veelzijdig, negatieve naam in het buitenland
multicultureel, zuinig, verdraagzaam, sociaal
Multicultureel. Oorspronkelijke identiteit is er eigenlijk niet.
Multiculturele smaenleving gegrond op het christendom maar waar een ieder zou moeten kunnen zeggen wat hij/zij wil
houden maar (vanwege nuchtere zakelijke belangen) altijd vredig naast elkaar geleefd hebben. De polarisatie van nu zag je vroeger wel op het schoolplein (bijv.
katholiek versus openbaar of protestant, maar werd gaandeweg afgeleerd. Dat typerende 'veel diverse makke schapen in een hok' kent nu scherpe rafelranden...'
nationaal gevoel
nationalistisch
nationalistisch en gevoelsmens
nationalistisch, bekrompen, trots, kortzichtig, waarheid in pacht denkend te hebben, schreeuwerig, schijntolerantie
Nationalistisch, egoïstisch ingestelde personen met over het algemeen weinig respect voor andere culturen.
Nationalistisch, gezellig, eerlijk, trots
natte multiculturele samenleving
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nederl.identiteit bestaat niet
Nederland is een beetje de weg kwijt!
Nederland is een humanistisch, libaraal, christelijk en vooruitstrevend land, waar geen plaats is voor de inhumane, dictatoriale en achterlijke islam.
Nederland is een land met zijn wortels in het humanisme, het protestantse christendom en de Verlichting, met een democratische en tolerante gezindheid, en een
historische verbondenheid met het huis van Oranje.
Nederland is momenteel een land van het grootst aantal zeurende grootbekken per hoofd van de bevolking. Ik schaam mij absoluut dood voor de Nederlandse
identiteit/mentaliteit. Als ik de Nederlandse identiteit zou moeten omschrijven in één woord zou ik het woord egoïsme willen gebruiken.
Nederland voor de hier al decennia geboren inwoners en geen vermenging met andere culturen. Kort gezegd de opinie van de PVV.
nederlander
Nederlander ben als je hier geboren bent of grotendeels bent opgegroeid in onze kultuur. Je gedraagd naar de Nederlandse openheid/tolerantie de taal beheerst en
openstaat voor alle culturen en je omgeving en daar buiten. Je geloofd in je eigen 'god' en probeert dit niet op te dringen bij anderen. De andere geloven respecteer
nederlander ben je als al je voorvaderen ook nederlands zijn.
nederlander geboren en getogen en trots op je land van herkomst zijn
nederlander zijn en geboren zijn in nederland en zeer zeker de nederlandse taal beheersen zo wel in schrift als spreken dat moet verplicht worden kijk naar alle
alochtonen die spreken geen nederland en schrijven al helemaal niet maar ze weten wel uitkeringen te krijgen !!!! ze weten beter de weg als wij nederlanders helaas
voor een uitkering
nederlander zijn en voelen
nederlander zijn en willen zijn met een nederlands paspoort
Nederlander zijn is wanneer je in vrijheid bent.En tollerant bent t.o.v. andere mensen. Dat alles kan zeggen wat je wild!
Nederlander zijn met recht op eigen spraak, cultuur en normen en waarden.
Nederlander!
nederlanders zijn een eigenvolk en willen hun de wetten niet voor laten lezen, laat zij ook maar als vreemde snuiter op rotten Wij als nederlanders wetenheus wel wat
ze wel en niet moeten doen
'Nederlanders zijn een hardwerkend, enigszins conservatief en hartelijk volk. Ze hebben respecteren anderen en zijn goedwillend. Ze hebben een joods-christelijke
traditie en gemiddeld een hoog IQ. Het zijn 'zuidelijke Scandinaviers', eerlijk en weinig corrupt.'
Nederlanders zijn immigranten in de Rijn Delta vanuit alle Europese landen en leven in tollerantie met elkaar
Nederlanders zijn nuchtere, hardwerkende, ondernemende en zuinige mensen die het hart op de tong hebben en wars zijn van uiterlijk vertoon. Doe maar gewoon,
dan doe je al gek genoeg!
nederlanders zijn vriendelijk,gastvrij, trots op het nederlandersschap,behulpzaam,hebben geen behoefte aan inmengingen van derde.
Nederlanders zijn zuinige, hardwerkende, mensen met een ruim hard voor een ieder die het moeilijk heeft en daar aan wat wil doen. De Nederlander in het algemeen
heeft niets met buitenlanders (helaas ook niet met gekleurde mensen die hier zijn geboren)volgens mij zijn ze er stiekem bang van.
Nederlanders zijn: overtuigd van hun gelijk, belerend, niet trots op hun geschiedenis, eigenwijs. Maar ook : handelsgeest, gastvrij, trots op bv. Sinterklaas, het
nationale elftal. We willen graag voorop staan als we iets goed doen, maar als het niet goed gaat willen we er niets mee te maken hebben.
nederlands
Nederlands paspoort, jezelf kunnen vinden in de maatschappij (je thuis voelen, 'geen heimwee gevoel voor allochtonen', en ja dit is persoonlijk). Kennis hebben van
de geschiedenis van het land, bijv. weten hoe de zorgmaatschappij zich heeft ontwikkeld en welke kan dit naar toe groeit. Een identiteit moet groeien door verbintenis
met de streek en omwonenden, dit laat zich moeilijk kwantificeren.'
nederlands paspoort, nederlandse ouders
Nederlands praten, nederlands paspoort, christelijke of geen godsdienst
Nederlands praten,mee doen met de samenlevingenzv
Nederlands spreken en denken maar vooral Nederlander voelen.
nederlands spreken en zich aan de nederlandse wetgeving en gewoontes houden
Nederlands sprekend, respect voor elkaar, gezelligheid.
nederlands sprekend, tolerant, fatsoenlijk, flexibel, (te) politiek correct
Nederlands waarden en normen ondersteunen
nederlandse geboren en getogen
Nederlandse identiteit betekent in Nederland ingeschreven zijn als staatsburger, zich tot dit land gevoelen te behoren en het eens zijn met de Nederlandse gebruiken
en gewoonten.
Nederlandse Identiteit gaat niet over individuen maar over grote groepen.Het is in dit geval een begrip in sociologische zin gebruikt. Het is ontstaan door socialisatie
in de loop van de geschiedenis. Het is meer een onderwerp voor een boek/onderzoek ,dan voor een zin.
Nederlandse identiteit is ONZIN
Nederlandse identiteit: Je bent geboren Nederlander, je houdt je aan de normen en waarden. Nederlands staatsburger en één Nederlands paspoort
Nederlandse
goedgelovig,
vaderlandslievend,
betweterig,
superieur.
Nederlandse identiteit:
identiteit?zachtaardig,
Hoe kan je jecalvinistisch,
Nederlander behoudend,
voelen als het
merendeel van
de mensen die je
in de supermarkt
tegenkomt, niet eens Nederlands kent, en degene
die wel Nederlands kunnen, kafferen je als medewerker uit, omdat ze hun verwende zin niet krijgen... En ja, ik stem SP, maar wat meneer Wilders zegt, is zo stom nog
niet...
Nederlandse nationaliteit
nederlandse nationaliteit, nederlandse taal, nederlandse cultuur en historie.
Nederlandse normen en waarden respecteren en er naar leven.
Nederlandse taal spreken, Nederlandse normen en waarden aanhouden, Geloven met mate, elk geloof
Nederlandse taal, gevoel voor nederlandse geschiedenis, rode wangen, fietsen,
nederlandse taal, niet-moslim cultuur, liberaal, opvoeding in nederlandse cultuur en gewoonten
Nederlandse Taal Nederlandse Gebruiken Nederlandse Geschiedenis Nederlandse Waarden & Maatstaven (Hoogste Waarde = Geluk) (Hoogste Maatstaf = Vrijheid)
Nederlandstallig met 1 paspoort
Neiging tot calvinisme en bemoeizucht. Ook: grote kunstenaars en vrijdenkers.
Net zoals Voltaire dat deed : Canal, Canaux , Canaille
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neutraal, solidair en verdraagzaam en respect voor elkaars standpunt en situatie
neutraal-christelijk, sociaal, redelijk tolerant, vrijgevig
Niet aan banden worden gelegd door overheid enz. Mede de reden dat veel mensen tegen de grondwet hebben gestemd, omdat er nog meer van boven wordt
geregeld zonder onze inspraak
Niet alles accepteren wat een ander zegt,'n erg eigen mening en niet achterbaks.
Niet beschrijven, is een te ruim begrip
niet bestaand
Niet bestaand. Het is onzin om te zeggen dat alle mensen, omdat ze in Nederland geboren zijn of er al langere tijd wonen, daarom een zelfde identiteit zouden
ontwikkelen...
'Niet corrupt recht door zee, soms op het onbeschofte af geen trots op voor hun land.'
niet goed geld terug
niet kunnen of willen praten over onze kolonialen oorlogen, twee divisies waffenSS, maar wel over homo huwelijk, , abortus, euthanasie.
Niet lullen maar poetsen
niet meer zo tolerant
niet opgaan in europees verband met alles dus houden eigen taal, koningshuis, eigen regering met bevoegdheden enz
niet vlees niet kip, een beetje in de war. de toleranzie van vroeger waar wij onder bekend stonden is ver zoek.
Niet zeuren maar samen doorfietsen
niet zeuren, maar doen
niet zo positief, bureaucratischm, graaicultuur, ieder voor zich, desinteresse in de medemens, als ik er maar geen last van heb of denk te hebben.
niet zo tolerant, schreeuwerig, op jezelf gericht, materialistisch
Noord Europees
Noord Europees, christelijk-joodse traditie, met een calvinistisch sausje
normaal
normaal doen
normen en waarden behulpzaamheid
normen en waarden zoals we die altijd gehad hebben en die nu ontbreken
normen,waarden,stug,
nu: intolerant en bang vroeger: open voor andere culturen, de eigen identiteit erg aanpassend
Nuchter
nuchter
nuchter en altijd bereid tot overleg
Nuchter en gastvrij
nuchter en goede normen en waarden hebben
nuchter en sociaal
nuchter en toch wel sociaalvoelend
Nuchter en tolerant
nuchter pragmatisch hypocriet
nuchter weloverwogen maar met warme hartelijkheid en behulpzaamheid
Nuchter,
Nuchter, beide voeten op de vloer, kritisch, wat ongezeggelijk
nuchter, betrouwbaar, hard werkend, eerlijk
nuchter, calvinistisch, scheppend, no-nonsense
nuchter, calvinistisch.
Nuchter, christelijk en pragmatisch
nuchter, commercieel, egoistisch
Nuchter, direct
nuchter, duidelijk ,
nuchter, eigenzinnig, open.
Nuchter, gastvrij, beterwetend, open voor andere meningen
Nuchter, gedogers, kneuterigheid, beide benen op de grond, rustig, duidelijk, direct, behoudend, gezellig, hard werkend, eerlijk, nederlands
Nuchter, geen bla bla, traditie, humor, opgewekt, eerlijk. voortvarend, inteligent, innofatief, hard werkend. gastvrij, gezelligheid, .............
nuchter, geestig, enigzins ruimdenkend.
'Nuchter, 'gezellig''
Nuchter, grootsdenkend en goed geinformeerd
Nuchter, handelsgeest, reiziger, outgoing
nuchter, hard werkend, vriendelijk, gastvrij, open mind, kritisch, anti-hierarchisch, voor gelijke kansen, anti-dicriminerend
Nuchter, hardwerkend, gastvrij, democratisch en het bezit van een goede handelsgeest. Te tolerant in het wereldgebeuren.
nuchter, hardwerkend, gesloten
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nuchter, hardwerkend, sterk, intelligent volk met tradities en eigen eet-en sport cultuur. En ook: watergeuzen, belangrijke koloniaalse geschiedenis, unieke complexe
taal, laagste land, dichtbevolkt, nijver volk, mooiste vrouwen, molens, beste kaas, romeinse achtergrond, Land waar een zee een meer werd gemaakt, deltawerken,
Fokker etc.etc. Eigen (oude) cultuur en oorsprong bepaald identiteit alsmede religie.
Nuchter, hardwerkende mensen, ondernemend
nuchter, in de basis calvinistisch, tikje arrivée, middle off the road gericht op scoren
Nuchter, kalm, calvinistisch, hardwerkend, productief, communicatief naief, vergevingsgezind, onbevlogen, afgunstig, belerend, in staat tot grootse dingen.
nuchter, klagerig, luidruchtig, achterdochtig
'nuchter, kritisch, slim, vrij(denker), 'gezellig', helder/netjes, handelsgeest, regelneef, verantwoordelijk voor zichzelf EN zijn/haar omgeving, op zichzelf,'
nuchter, luidruchtig, betweterig,
Nuchter, maar wel betrokken bij het oude. Doe maar gewoon dan doe je al gek genoeg.
nuchter, mopperend, calvinistisch, materialistisch, voor een dubbeltje op de eerste rang.
nuchter, ondernemend en vrij
Nuchter, open maar toch zelf gericht
Nuchter, open, eerlijk, tolerant, vrij, verdraagzaam
Nuchter, passief, verwend, open, ruimdenkend
nuchter, polderen, brutaal, eerlijk
nuchter, progressief
nuchter, recht door zee, internationaal, eigenwijs, betweterig
Nuchter, recht voor z'n raap, bot, zelfingenomen, op het buitenland gericht, hardwerkend, onverschillig
nuchter, rustig, hard werken
nuchter, samen
Nuchter, samenwerkend, egalitair. Betrouwbaar en ondernemend.
nuchter, simpel
nuchter, stug, gesloten voor iets/iemand dat wij niet kennen
Nuchter, tolerant
nuchter, tolerant, gezellig
nuchter, tolerant, rechtvaardig
nuchter, tolerant, vrij, ruimdenkend, sociaal
Nuchter, too the point, geen gelul en zeker geen stennis over het geloof.
Nuchter, volgzaam en toch kritisch
Nuchter, vooruitstrevend, tollerant, vriendelijk.
Nuchter, Vriendelijk, Openhartig
Nuchter, vrij, recht voor zijn raap
Nuchter, vrijheidslievend, onafhankelijk
nuchter, wantrouwend, direct, informeel
nuchter, wereldburger...
Nuchter, zakelijk en erg op zichzelf staand.
Nuchter, zakelijk, boers
nuchter, zakelijk, redelijk
nuchter, zakelijk, tolerant, nivellerend
nuchter, zuinig en trots zijn op het nederlanderschap
nuchter,en acceptatie voor andere culturen en gebruiken
Nuchter,vasthoudend,hard werkend,doorzettend,vooruitstrevend.
nuchter,zakelijk,vriendelijk,openstaand voor de medemens
nuchter behoudend
nuchter gezellig hardwerkend
nuchtere gezellige mensen
nuchtere mensen die wel openstaan voor veranderingen.
Nuchtere mensen, no nonse, gastvrij en ook weer niet, soms kort door de bocht, hartelijk en vriendelijk.
Nuchtere mensen, rustig en vriendelijk volk (weinig, tot geen temperament). Eten graag op tijd en Hollandse pot. Qua eten staat er tegenwooridg ook iets anders op
tafel. De 'doe maar gewoon dan doe je al gek genoeg' mentaliteit.
Nuchtere, zeer vriendelijke, persoonlijke en gastvrije mensen die het beste van het leven maken en ervan genieten.
nuchterheid
Nuchterheid
nuchterheid, eerlijkheid en niet zeuren
nuchterheid, relativeren, extern gericht
nuchterheid, tolerantie, individualisme
Nuchterheid,grondige aanpak van zaken,tolerantie,zuinigheid,openheid
o.a. nuchter, koopmansgeest, kritisch, anti-autoritair.
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Oer Hollandse mensen
omdat ik een nederlander ben
Onafhankelijk eigenwijs
onafhankelijk, solidair, tolerant
onafhankelijk, vastberaden
onafhankelijk, zelfverzekert, bewust en behoorlijk opgeleid.
onbekend
onbekent bij politici
onbeleefd
onderlinge verdraagzaamheid, licht wantrouwen tegen niet-Nederlanders. in kleine kring wars van gezag, als het erop aankomt heel gezagsgetrouw.
Ondernemend, avontuurlijk, zakelijk, tolerant en vrij
Ondernemend, gastvrij, egoistisch, onverschillig
Ondernemend, gebaseerd op joods-christelijk-humanistische traditie.
Ondernemend, internationaal georiënteerd, tolerant
ondernemend, kleinburgerlijk, onverdraagzaam
Ondernemend, liberaal en realistisch. Waarborgend de Nederlandse cultuur, het beheersen van de Nederlandse taal en het kennen van de vaderlandse geschiedenis.
Bovenalles respect voor de Grondwet en democratische rechtstaat.
ondernemend, open voor veranderingen met behoud van verworvenheden, open minded
Ondernemend, open, zelfvoorzienend.
ondernemend, redelijk progessief, in zekere mate afwachtend, enigszins dociel, sociaal vaardig en spontaan i n de omgang, tolerant.
ondernemend, trots, recht voor z'n raap
Ondernemers, eigenzinnig, klaagvolk
Onderontwikkeld qua sociaal niveau!
onderwerpend links
Ongefilterd toegeven aan elke primaire impuls die in je opkomt
ongemanierdheid improvisatietalent geldzucht
ongrijpbaar, eerlijk, onbeschoft, zelfingenomen, hardwerkend, nuchter
Ons kent ons, oude jongens krentebrood. Vooral niet anders doen dan anderen.
ontevreden
Ontwikkelde beschaafde mensen.
Onze cultuur vrijheid van meninguiting ook over het geloof. Beleefdheidsvormen zoals elkaar een hand geven. Sinterklaas en zwarte Piet is een Nedelands feest en
moet blijven
Onze gezamelijke geschiedenis, cultuur, erfgoed, architectuur en ga zo maar door.
onze gezamenlijke geschiedenis, onze gezamenijke opbouw van volk en vaderland. onze onderlinge niet-uit-te-hoeven-spreken normen en waarden en regels van
onderlinge omgang en gedrag.
Onze taal-ons koningshuis-onze voorliefde voor consensus enz.
Onze voorouders zijn ooit allemaal naar dit 'moeras' gevlucht. Wij zijn dus een land van vluchtelingen. Die variëteit heeft ons land welvarend gemaakt.
Onzin
onzin vraag
Oorspronkelijk een samenraapsel van volkeren
oorspronkelijk inwoners van nederland
Op basis van het Christelijk geloof gevormd, hardwerkend, democratisch en (te) tolerant naar andere culturen
op dit moment islamofoob, bekrompen, dorps, schreeuwerig, naar binnen gekeerd meer hopelijk binnenkort weer ondernemend, open, naar buiten gekeerd
op dit moment met slap, bang en harteloos
op dit moment weet ik dat niet meer
op dit ogenblik: afglijdend naar intollerantie (Wlders!)
Op en top Nederlands, Trots,
Op zichzelf en het gezin , carriere is belangrijk , gastvrij ,
open
Open
Open en gastvrij, initiatiefrijk en actief.
open en gesloten, vrijheid en betutteling, een land vol tegenstrijdigheden
open en sociaal
open en tolerant
Open hartig tollerant aanpasbaar
open houding maar wel enigzinds afstandelijk, divers, internationaal, christelijk
open minded & tolerant & vrijheid van meningsuiting
open minded en inderdaad alle stereotype zijn waar van open gordijnen en een koekje etc maar het is denk ik wel belangrijk om een eigen identiteit te hebben nu
alleshetzelfde is
Open minded,handelsgeest,hard werken,kennis en relatieve tolerantie.
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open mindid
open onbevooroordeeld
Open samenleving, calvinistisch, liberaal over ethische kwesties...
Open staan met warmte en luisteren naar ieder die het goede voor heeft met Nederland en zijn inwoners
open staan voor andere culturen, verdraagzaam zijn
Open staan voor andere invloeden zonder de andere cultuur als minderwaardig neer te zetten.
open staan voor gedachten van anderen, opportunisme en kleinburgelijkheid
open staand voor invloeden van buiten, maar kritisch en het eindoordeel bepalen we zelf!
open tolerant liberaal
open voor andere gedachten, vrij om te zeggen wat men wil en respect hebben voor andersdenkenden.
Open voor anders denkenden, maar zuinig op eigen cultuur en omgeving.
'Open voor de ander gewoon'
open vredenlievend volk
open zijn voor alles en iedereen [dus een algemeen identiteit] stelletje stemings makers!
Open, behouden, bekrompen
open, betrokken, veelzijdig
Open, conservatief, calvinistisch, weinig trots, 6-jes cultuur
open, divers, christelijk, vrij
Open, eerlijk, modern, tolerant jegens anders denkenden, homo's en andere geloofsovertuigingen, ietwat calvinistisch, christelijk gezind, sportief en open voor
discussie.
open, gastvrij, eigengereid, tolerant
Open, gierig, terughoudend
Open, kritisch, relaxed, vriendschappelijk, ruim
open, meedenkend
Open, niet nationalistisch, vriendelijk voor vreemden, werklust, handelsgeest, goede naam qua dienstverlening in het buitenland, crhistelijk sociale grondslag
Open, onafhankelijk, wat je niet ziet dat deert je niet (oogkleppen), conservatief (wat de boer niet kent dat eet ie niet)
Open, sociaal en niet intollerant ten opzichte van anders denkenden.
Open, sociaal, tolerant, ruimdenkend, eigenzinnig, individualistisch.
Open, solidair, liefdevol naar anderen, loyaal, naief over de bedoelingen van machthebbers, moeite om zich uit te spreken, angstig.
open, tolerant en nieuwsgierig
open, tolerant, gastvrij
open, tolerant, gehecht aan privacy
Open, vrij, eigenwijs, sociaal
Open, vrijzinnig, direct
Open, vrolijk, gezellig, voetbal en klachen over het weer
open, westers gericht, polderblik wat betreft de eigen situatie
Open, zakelijk en gierig. Achter de ellebogenmentaliteit
Open, zakelijk, handelsgeest, klagerig
open,assertief, eigengereid
open,coulant
openhartig
'openheid en extravert. Graag gezien in het buitenland zeker als handelspartner.'
openheid zakelijkheid eerlijkheid werklust
Openheid, directheid, tolerantie
Openheid, handelend, sociaal, vrijheid van meningsuiting
Openheid, Vindingrijk,
openheid vrijheid insluiting
openlijk, ruim-denkend, klagende mensen
Openstaan voor andere meningen en gewoonten met behouden van eigen mening en gewoonten.
Open-Toch Gestoten. Warm-Toch Koud. Klein-Toch Groot. Nederland is een land dat denkt dat ze Groot, Lief, Aardig en Tolerant zijn, Maar helaas is dit niet waar we
zijn erg Koud en Kortzichtig. Wie kent z'n Buurman/Vrouw nog echt.... We zijn bang aan het worden en hierdoor zijn we geslotener aan het Leven (Sterven). Amerika
VS Canada. In amerika wordt iedereen Bang gemaakt en Gehouden en alles gaat dood. In Canada laten ze elkaar gewoon leven. Helaas gaat Nederland Steeds Minder
Op Canada lijken en Steeds Meer op de VS.
opkomen voor je eigen trots, je eigen indentiteit, zeggen waar het opstaat
oprecht en nuchter
oprecht en trouw aan het land
Oranje! Klein maar zelfstandig en ondernemend, handelsgeest, conservatief maar ook tolerant, dienstverlenend maar ook bemoeial, eigenwijs, daardoor risico op
versnippering, weinig samenhangend en opportunistisch. Oranje is de juiste kleur om te binden.
Oranje, Recht door zee, Overleg mentaliteit
'Oranje, Volkslied, Nederlands Elftal,lieve Nederlanders, 'gesteggel' in onze Tweede Kamer, mopperen maar het toch goed hebben. Kerstviering en Oud- en Nieuw.
Sinterklaas. Hiermee voel je je echt Nederlander.'

©2007 www.peil.nl / Maurice de Hond

Oranje,op de centen,vingertje,de wereld is nederland etc
oranjegevoel
oranjegevoel, koninginnedag
oranjegevoel, tolerant
oranjegevoel???
oranje-samenzijn gevoel
Ordelijk, gezellig, verwend en tamelijk gastvrij volkje.
Oud vervlogen tijden van Neerlands Hoop!
Over het algemeen zijn het niet de mensen die ik graag tijdens mijn vakantie zou willen tegenkomen.
over het algemeen zuinige mensen en open
overachievers maar doe toch normaal
overal op tegen
overbeschermd, verwend, koppig, eigenwijs
overtuigd van eigen gelijk, nuchter, individueel, vluchtig, materialistisch, hecht veel belang aan status en veel minder aan innerlijk welzijn
overtuigd van zichzelf, afgesloten van de wereld, bekrompen
overwegend sociaal liberaal, respect voor verschil ondanks manifeste geluiden anderszins, handelaren en dienstverleners, reizigers, pragmatisch, nieuw-fatsoenlijk,
direct in communicatie
Pennywise but poundfoulish, handelsmentaliteit, conflictmijdend, hardwerkend, kleinburgelijkheid en tot voor 2001 verdraagzaamheid en saamhorigheid, daarna
vervangen door xenofobie.
Persoonlijke gegevens waaruit blijkt wat de geboorte en woonplaats is, en het geslacht.
plaatsen in hokjes en afschieten als men boven het maaiveld uit komt. een volkomen verwerpen van de eigen identiteit. maar als het op sport aankomt is er niets
belangrijker als Holland klagen van de wieg tot het graf over hoe slecht alles is, maar kom niet aan ons eigen land.
Plantjes op de vensterbank, kneuterig, stoepje schoon
pluriform en veranderlijk
pluriform, je kunt er geen hekje om heen zetten.
polderaar
polderdenken tolerantie kleinzielig navelstarend niet realistisch
Polderen,kerkklokken, koffie, wilhelmus,koningin,verdraagzaamheid.eigenwijs, enz, enz.
poldermensen, die het hoofd boven water moeten houden, een eeuwige strijd.
Poldermentaliteit, inventief, onderzoekend, handelsgeest
poldermodel, gedoogbeleid, tolerant..
Poldermodel, VOC, verdraagzaam, solidair
pragmatisch
precies zoals ik ben
priemend vingertje
progressief, vrijdenkend, sociaal, multicultureel
progressief/calvinistisch
Protestants/Christelijke identiteit. Hardwerkend. Vechten voor volk en vaderland.
ramen open, de buren kennen,werken en kinderen. drop, koffie in de avond en ochtend. bbq in de zomer. fietsen tegen de wind in. handje klap bij de de paardemarkt.
recht door zee
Recht door zee en opkomend voor je rechten/plichten
Recht door zee, eerlijk, hardwerkend, gezellig, tikkeltje egoÃ¯ stisch, tolerant binnen bepaalde grenzen
recht door zee, no nonsense, harde werkers, gezelligheidsmensen, reislustig volk, gastvrij, ruimdenkend, respectvol
Recht voor z'n raap, niet diplomatiek, ondernemend, vrijgevig, sociaal, christelijke grondslag
Rechtdoor zee, soms koppig, de mening niet onder stoelen of banken steken.
rechtschapen, tollerant, vredelievend, handelsgeest, creatief
rechtvaardigheid, solidariteit en barmhartigheid
recht-voor-z'n-raap,
Reeds
lang geleden mopperend,
verkwanseldchauvinistisch,
en we gaan er elke dag steeds harder mee door. DE Nederlandse identiteit is er nu 1 van draaien, aanpassen aan anderen en het
braaftste jongetje van de klas willen zijn, en daardoor door niemand meer serieus genomen worden ( C'est le petit en le grande( Franse president een paar jaar
geleden))
Regelziek en bemoeizuchtig
regelzucht, middelmaat
reislust, handelsgeest, directheid
Relatief betrouwbaar, hardwerkend, traditioneel, huisje boompje beestje.
Relatief open en ondernemende burgers, met het hart op de tong. Maar tevens houdend van gezeligheid en geborgenheid
Respect gastvrij
respect hebben voor de nederlandse normen en waarden en en zich nederlander voelen
Respect hebben voor en zich houden aan de normen en waarden die in dit land gelden. En waar wij, onze ouders, onze voorouders etc. ons voor hebben ingezet ze te
verwerven en te behouden.
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respect voor andersdenkenden, gelijkwaardigheid van man en vrouw, bescherming zwakkeren in samenleving, respect voor individu, merendeels geïnspireerd door
christendom, aangevuld met rationaliteit van de verlichting
Respect voor de rechten van de mens, de Grondwet, tolerant, gastvrij, ook voor vluchtelingen, ook voor mensen met andere levensopvattingen en godsdiensten dan
de hier gebruikelijke.
respect voor elkaar hebben en iedereen is gelijk.
respect voor elkaars opvattingen, geloof. Hard werken. wil om samen problemen op te lossen i.p.v. in conflict te gaan.
respect voor je naaste en in vrede samenleven en samenwerken. misschien meer een wens dan een realiteit. dan morgen we er trost op zijn dat we nederlander zijn
en in een vrij land wonen.
revolutionnair, kritisch, kont-tegen-de-krib
rijk joods cristelijk
rijk,nieuwsgierig,bijdehand,sociaal
'rillingen over de rug bij het Wilhelmus, toch kijken als Oranje speelt, trots zijn op de prestaties van dit land (zoals de Oosterschelde werken), hagelsag op je
boterham, Goudse kaas lekker vinden, bemoeials, naar boven kijken, jaloezie en de buurman in de gaten houden, 'wij weten het beter'/Nederland gidsland etc'
Rood wit en blauw
ruimdenkend
ruimdenkend, nuchter, liberaal en ruim kansen gevend
ruimdenkend, open, sociaal
ruimte voor anderen maar wel graag ook ruimte voor onszelf, soms eerst. Veel uiteenlopende meningen die allemaal graag gehoord willen worden. Jammer genoeg
afnemende tolerantie en begrip voor alles wat anders is. Ook jammer: groeiende angst voor alles wat anders is.
rustig, geen volk van uitersten, nuchter, calvinistisch, beetje afstandelijk, hechten aan materiele zaken, vrienden en familie
ruwheid, egoisme, ongenuanceerd,
Saamhorigheid en voor dezelfde wwaarden en normen staan, waar onze voorouders vroeger ook al voor stonden en hebben gevochten.
saamhorigheid, gastvrij, open, democratisch, hang naar nostalgie.
saamhorigheid, gezelligheid en behoudenheid
Saamhorigheid, Handelsgeest, Bevlogen, Zeevaart (en de meer bekende: klompen, tulpen en molens. Oja en natuurlijk niet te vergeten de Red Light District en Wiet,
Nederwiet wel te verstaan)
Saamhorigheid,tradities hooghouden,harde werkers,(te)gul
samen leven in een klein land, respect voor elkaar en niet een minderheid die probeert de zaken naar eigen smaak te veranderen. altijd openstaan voor vernieuwing
en vooruitgang eerst werken en je plicht vervullen, dan pas je mond opentrekken over rechten niet lullen maar poetsen
samen, maar toch alleen Open, maar toch gesloten Verdraagzaam, maar toch ook niet
SBS6, Wilders, bekrompen, BBQ, populisme, dom, dommer, domst, gebrek aan enig historisch besef, vatbaar voor populisme, hoe dommer hoe stoerder, slecht je
best doen is cool, afkeer van intelligentie
sceptisch, ondernemend
Scheepswerven, hoge wetenschap(hoge scholen) , sociaal welvarend, dijken, deltawerken, doorzetten, frisse mondiale kijk op zaken. En...je mag hier zeggen wat je
denkt, gelooft, eet en drinkt.
Schijnheilig
Schijnheilig, kleinburgerlijk, verwend, egoïstisch, kapitalistisch, boers, bang, zeurderig, truttig, lomp, hebberig, graaierig, kleinzielig
Seksegelijkheid, godsdienstvrijheid, meningsvrijheid, uitingsvrijheid, gedachtenvrijheid etc. etc. etc.
sinds 2001 heb ik geen zicht meer op de ned. identiteit
Sinds Pim Fortuyn is Nederland zoekende
sinterklaas, christelijke moraal, Onze eigen taal, hard werken, strijd tegen water, bloemen, klompen,
Slim en dom, goed en slecht, krenterig en goedgeefs, open en bevooroordeeld.
smeltkroes van culturen
Sober, practisch, eigenwijs
Sober, realistisch, sociaal
sober/spaarzaam/integer/ethisch en arbeidsdiscipline
sociaal , vrijheid ,
sociaal betrokken vrijdenkend en hard werkend
sociaal bewogen, (te)loyaal, ondernemend volk
sociaal democfratisch
sociaal en gedreven
Sociaal en gestoeld op christelijke normen en waarden. Openheid, zeggen wat je denkt, dus vrijheid van meningsuiting. Kritiek kunnen uiten op andersdenkenden.
Respect voor een ander. Dit allemaal is de laatste decennia sterk verminderd door de migratie.
Sociaal en rechtvaardig
Sociaal en tolerant en ook wel een beetje recalcitrant. (we doen dingen graag op onze eigen manier)..Ik besef wel dat meer zegt over mezelf en hoe ik Nederland wens
te zien.
sociaal, democraties, koningsgezind
sociaal, gastvrij, pietje precies, zuinig
sociaal, nuchter,open staan voor anderen, behulpzaam,koppig, recht door zee
sociaal, ontwikkeld
sociaal, recht door zee, kortzichtig
Sociaal, vrij denkend, elkaar in waarde laten, betrokken
Sociaal, werkzaam ijverig, lui, homohuwelijk
sociaal,multicultureel,open
sociaal,nuchter
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solidair met landen die het minder hebben, Koningshuis-goudenkoets-koninginnedag, vele geloven - scholen - bonden belangengenverenigingen, koplopers in
euthanasie, abortus, homohuwelijk, inburgeringsexamen, Sinterklaas en multicultie.
spaarzaam, bemoeizuchtig, individualistisch
Spreekt de nederlandse taal en houdt zich aan de nederlandse wetten, hebben respect voor elkaars mening
spreekt nederlands.is sociaal enstaat open voor anderen
'Spreken NL denken westers humanistisch rationeel democratisch en een rijk verleden.'
spruitjes
spruitjes (in breedste zin vh woord), bekrompen, gezelligheid, huisje-boompje-beestje, ondernemend, vriendelijk, hardvochtig, familie&vrienden
Spruitjeslucht, overschatting, kneuterigheid, maaiveld, maar ook gezelligheid en geborgenheid.
staan voor Nederland, samen één,
Staat open voor andere meningen en culturen, mede ingegeven door onze handelsgeest. Hecht veel waarde aan de balans tussen collectieve zekerheid en veiligheid
enerzijds en individuele vrijheid anderszijds. Internationaal georienteerd. Besef van een klein land in een grote wereld.
Staat voor handelsgeest en recht door zee. Het kabinetsbeleid is zo onbestendig dat het voor buitenlanders lijkt of er geen Nederlandse indentiteit is.
Staatsburger Koningrijk der Nederlanden
stampot jointje liberaal multicultureel
Standvast en eigenzinnig
standvastig solidair eigenzinnig beter-weten oranje pim fortuyn
Standvastig, eigenwijs, realistisch, eenvoudig, ijverig
Stelletje over het paard getilde zeurpieten.
Sterk beinvloedbaar, hartelijk
Sterk gericht op eigen belang, met tal van uitzonderingen.
Sterk individualistisch, passieve houding in arbeidsparticipatie, als het misgaat in het leven: direct de schuld in de omgeving zoeken. Latent lui met lage gemiddelde
intelligentie.
sterk staan voor je EIGEN land. Trots op het cultureel erfgoed. (waar nederland om bekend staat, molens, klompen,eigen gerechten (stampot BV) etc etc.)
Straight, rechtvaardig, oprecht, overgeconsumeerd, gelaten, ontevreden
Streven naar gezelligheid Betweterig Koopman Klaaggedracht
stug, georganiseerd
taal leven en laten leven
Taal, cultuur, historische achtergrond, traditie, voorouders, gewoonten en gebruiken die alleen in Nederland voorkomen.
Taal-Cultuur-Geschiedenis-Volkloren-Gebruiken-Eetgewoonte.Religie.
Taal-cultuur-gewoontes-christen/joods-geschiedenis ect.
Te
te gemakkelijk in de omgang met normen en waarden. Het is al snel goed.
te open
te tolerant
Te tolerant
te tollerant
Te veel
Te veel dingen roepen zonder eerst goed na te denken wat de gevolgen er van kunnen zijn (Wilders en consorten). Eenderde deel van de Nederlanders heeft deze
mentaliteit, zo lijkt het. Waar is de tollerantie gebleven? Waar is onze handelsgeest gebleven? Nederlanders zouden meer moeten zoeken naar een compromis, zodat
teveel om op te noemen
'tja: het oranje gevoel bij sportevenementen, het trots zijn op grote dingen in je land zoals de deltawerken, het soms lekker kneuterig doen op een jaarmarkt. Maar
voor iedereen is dit denk ik verschillend. Maxima had gelijk: er is geen 'Nederlandse identiteit'.'
Toen ik in het buitenland woonde, waren er duidelijk bepaalde zaken die Nederlanders kenmerkten: Sinterklaas vieren, haring eten, alle soorten decembermaandeten, klagen over de politiek, recht-voor-de-raap, praktische en nuchtere instelling, oranje-gevoel in sport, bescheiden maar ook een grote mond, ieder betaalt voor
zich bij een etentje, praatje met de buren, elkaar helpen, broodje tussen de middag, verjaardagsfeestjes in een kring in de woonkamer, patat met mayonaise,
tolerant
Tolerant
Tolerant - jaloers - kleinburgerlijk
Tolerant & nuchter
tolerant vrijheid gezellig VOC strijd tegen water ondernemend klagen sociaal-liberaal christelijk Oranje - koningshuis Oranje - sport
tolerant de goede kruideniersmentaliteit
tolerant maar nationalistisch
tolerant open sociaal redelijk
Tolerant ten opzichte van andersdenkenden, koopmansgeest en weinig trots op hun eigen cultuur
tolerant voor zover het jezelf niet raakt.
Tolerant zijn jegens medeburgers
Tolerant(op afstand)
Tolerant, bureaucratisch, georganiseerd
Tolerant, gastvrij, sociaal,
tolerant, gastvrij. Staat open voor andere meningen, leefwijzen en culturen en verwacht dat ook van anderen.
tolerant, gericht op privacy, sociaal, open voor anders denkenden
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tolerant, goedgeefs, beetje eigenwijs, staat open voor nieuw invloeden
Tolerant, hypocriet, commercieel, geen koppen boven het maaiveld, kleinburgerlijk, principieel in woorden maar gebrekkig in de uitvoering.
Tolerant, koopmansgeest, betweterig, bij gratis produkten altijd vooraan in de rij staan,
tolerant, kritisch, breedsprakig,
tolerant, liberaal, keurig onderhouden voortuintjes, solidair, democratisch
Tolerant, maar kritisch
tolerant, meelevend
tolerant, meelevend,
tolerant, nuchter en ondernemend
Tolerant, nuchter, christelijk, naar buiten gericht, over de grenzen heen kijkend, hard werkend, afkeer van leeglopers
Tolerant, nuchter, sociaal. zuinig
tolerant, vredelievend, alles accepterend ongeacht geloof, levensovertuiging, ras, geslacht of seksuele geaardheid
tolerant, waarbij het eigen belang voor gaat. dus eigenlijk niet tolerant
Tolerant,nieuwsgierig naar andere culturen, openstaand, niet hiërarchisch, kankeraars, gezellig, begaan met de wereld, milieubewust, vrijgevig. Borstklopperig en
betweterig naar buitenlanders en buitenlandse regeringen die het in onze ogen niet goed doen.
'Tolerant. 'Welfoffen', democratisch, vrijheidslievend, Levensovertuiging op een joods christelijke basis'
Tolerant Gericht op overleg Handelsgeest
Tolerant Van Nederlanse afkomst (blank) Een koekje bij de koffie
Tolerantie
tolerantie en openheid
tolerantie tolerantie tolerantie, anders zouden we niet bestaan!
Tolerantie, democratie, vrijheid, verdraagzaamheid, open samenleving, multicultureel
Tolerantie, handelsgeest, nuchterheid
tolerantie, handelsgeest, openheid, polderen
tolerantie, handelszins, Europees
tolerantie, open, gematigd. nijver
tolerantie, openheid, midden in de wereld
Tolerantie, respect voor normen en waarden
tolerantie, vrijheid
tolerantie, vrijheid, respect, vrijzinnig, solidair, egalitair
tolerantie,vrijheid,
tolerantie/vrijheid van meningsuiting/geen bemoeizucht/scheiding staat en kerk/het Wilhelmus/koffie drinken met de buren op het plein/schaatsen/
tollerand,democratisch, sociaal
Tollerant, flexibel, aanpassingsbereid, vrij in meningen, gastvrij.
tollerant, flexibel, vrij, kleurrijk
Tollerant, met elkaar, eigen cultuur
tollerant, vrijheid,respectvol(voor mensen die respect verdienen)
trots
'Trots en rechtvaardig wat er nog van over is...'
trots met een licht minderwaardigheidscomplex
trots nuchter volk
Trots op de monarchie, trots op het land, trots op de waarden en normen die door de meerderheid worden gedeeld.
trots op je land en op je landgenoten die actief bijdragen aan een sterk en veilig nederland met in acht neming van de oude nederlandse cultuur zonder teveel
inmenging!!
trots op nationaliteit opkomen voor normen en waarden die voortkomen uit joods-christelijke traditie
trots op Nederland, het land, de geschiedenis. Ingeburgerd zijn!
'trots op nederlanderschap, inwoner van nederland. In bezit van nederlands paspoort, 'wortels' in nederland.'
trots op zijn land en geschiedenis
trots oranje gevoel
trots verdraagzaamn en de laatste tijd bang en conservatief. Wij zijn nooit een tolerant land geweest en laten dat tegenwoordig ook zien.
Trots zijn op je land en respect voor de gewortelde normen en waarden.
Trots zijn op je land met zijn eigen waarden en normen en cultuur.
Trots zijn op je land, je inzetten voor een mooi, gezond, en SCHOON Nederland. Vrijheid in woord en geschrift. Tolerant zijn tot op zekere hoogte, geen criminaliteit
tolerenen.
Trots zijn op nederland, vaderlandsliefde, voor nederland kiezen en gelijkheid, vrijheid, democratie en tolerantie.
trots zijn op ons Wilhelmus, wordt mee bedoeld dat wij een eigen staat hebben met een eigen grondwet
Trots zijn op onze cultuur en historie. En trots zijn mbt datgene wat ons land heeft bereikt v.a. de middeleeuwen waaronder de Goude Eeuw e.d
Trots, Gevoel van vrijheid, Voldoet aan Joods-Christelijk normen en waarden, Tolerantheid(maar alleen in naam), Gastvrijheid voor een ander maar niet bij mij.
Gezelligheid die we ons zelf inpraten, Betweterige aanwijzingen geven aan de hele wereld, Je ogen sluiten voor de werkelijke gevaren, Denken dat alle bewoners van
deze aarde voldoen aan jouw (gelijkwaardige) opvattingen van goed en kwaad.
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Trots, calvinisme, inventief, handelsvermogen
Trouw aan de grondwet, de Nederlandse taal spreken en aanpassen aan de zeden en gewoonten van het land.
Trouw, traditioneel, bourgondisch, nuchter
'troyts op eigen identiteit solidair met nieuwkomers die zich willen aanpassen en mee willen doen met de Nederlandse gewoontes en de handen uit de mouwen willen
steken. Kijk naaar de Joden, Vietnamezen, chinezen en Inonesiers.'
tulpen, klompen, soft drugs en alles maar gedogen
typisch nederlands
vaak open, soms een tikkeltje grof, reislustig
Vaardig in nederlands taalgebruik, gewoontes en cultuur. Loyaal zijn met buren, betrokken via vrijwilligerswerk. Open in communicatie, nuchter en rijk aan
handelsgeest.
VADERLANDSLIEFDE, ORANJEGEVOEL, SOCIAAL EN BETROKKEN
vakantie vierende Nederlanders: caravan of camper vol nederlandse etens en drinkwaren.
Valt niet te omschrijven.
van oudsher een min of meer tolerante samenleving met een handelsgeest.Beetje gespleten persoonlijkheid, tegenover de openheid en tolerantie, staat calvinisme en
de starheid en voorzichtigheid van de kleingrutter.
vanaf je voorouders, die in nederland zijn geboren, dus al eeuwen nederlander zijn
Vanuit een kalvinistische achtergrond denkend. Vooral vanuit joods-christelijke optiek sociaal samenleven. Zelfstandig als individu in denken, doen en geloof.Grote
persoonlijke vrijheden genietend.
Vastberaden tolerant (dat waren we tenminste) Liberaal, stug
vastbesloten, verdraagzaam,
Vasthouden aan de originele normen & waarden van nederland, die we van onze grootouders gekregen hebben.
veel klagen maar alles slikken
veel koude zeurpieten, regeltjes ipv gezond verstand, rijk
veel mopperen maarweinig doen
Veel omvattend, kleurrijk,
veel persoonlijke vrijheid
veel te laks
'Veel waarde hechten aan (al dan niet trots zijn op) de Nederlandse afkomst, cultuur en geschiedenis Zoals het vieren (of laten vieren) van sint nicolaas,
koninginnedag, stilstaan bij (en op) 4 & 5 mei. het waarderen van typisch nederlandse dorpen /steden /bouwstijlen (volendam, het Westland, Amsterdamse grachten,
Veelkleurig, veelzijdig
Veelzijdig, nuchter, snel op de kast
Veilig structureel goed georganiseerd
verbonden voelen met elkaar
Verbondenheid met het land, de taal en de gebruiken (met elkaar omgaan, poldermodel, etc)
Verbondenheid met je land
Verbondenheid met volk en grond, geldt voor alle nationaliteiten. Daarom is een dubbele nationaliteit ongewenst.
verdraagzaam, naar buiten gericht
verdraagzaam, open voor andere culturen, zuinig, hard werkend.
verdraagzaam, sociaal, ondernemend, multi-culti, krenterig, veel geschreeuw weinig wol, een beetje soft, teveel poldermodel(eindeloos vergaderen), graag het
braafste jongetje(meisje)van de klas(lees Europa,wereld), gefrustreerd(2e WO syndroom en nog steeds geen Wereldkampioen voetballen. Afglijdend...als Pim Fortuyn
en Andre Hazes de Nederlanders van deze Eeuw worden, dan zijn we hier met zijn allen ook nog eens goed gek. Zolang er bovendien programma's als De gouden
Kooi, Big Brother, Ruil je schoonmoeder en je partner in op een tropisch eiland op de tv uitgezonden worden en dat de gemiddelde Nederlander zijn tanende inkomen
probeert aan te zuiveren met het meedoen aan zeer domme belspelletjes, dan heeft Maxima eigenlijk gewoon heel erg gelijk.. Oja, we nodigen graag mensen uit op de
verdraagzaam,social,gastvrij en tolerant
verdraagzaamheid
'Verdraagzaamheid open voor andere cultuur en geloof samenleven in een samenleving'
Verdraagzaamheid, pluriformiteit en verantwoordelijkheid. Dynamiek en ondernemend.
verdwaald
Vereenzelvigen met Nederland.
verwantschap met het land en de normen en waarden die daar bij horen
verwarrend
verzameling van karakters en mensen, aan verandering onderhevig
vind ik heel erg moeilijk om te omschrijven...
vlak, waterrijk en relatief dichtbevolkt
Volbloed nederlander zijn.Eer en vaderlandsliefde hog in het vaandel hebben.
Volgens mij bestaat 'DE' Nederlandse identiteit helemaal niet. Dat vind ik overigens helemaal geen probleem.
Volgens mij zijn wij onze indentiteit kwijt geraakt aan de economie, we zijn een economisch land, geen sociaal land meer.
volgzaam, sportief, individualistisch, laf
volslagen idioot
Voor andere landen is Nederland onder oudere mensen een land uit de jaren 50: 1 koekje bij de koffie, straatje vegen, gezelligheid, klompen, molens, tulpen. Voor
jongere mensen uit andere landen staat Nederland voor de Wallen, coffeeshops ofwel een land waar alles mag wat God verboden heeft. Nederlanders zelf hebben
niets met deze definities. Maar de verpopularisering van sex (TV en internet), drugs (coffeeshops)en 'rock and roll' (tattoos, onbeschoftheid en talentenjachten) zien
hele woonwijken als een vooruitgang, terwijl anderen dit juist een gruwel vinden. De enige gemene deler die in elke Nederlander aanwezig is, is het talent voor
voor hun recht opkomend
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Voor iedereen een plaats mits goed geintegreerd en het hebben van werk!
Voorgeslacht hier geboren (vele generaties)
voorheen tolerant
Voorheen: tolerant, open, opkomen voor minderheden, eigenwijs Nu: kortzichting, xenofoob, angstig
voorouders zijn nederlanders
vooruitstrevend en zelfstandig, vrije omgangsvormen
vooruitstrevend, vrijdenkend
vriendeijk. zelf bewust. open.
Vriendelij, gastvrij, zuinig en zeeeeeer voorzichtig
vriendelijk eerlijk
vriendelijk, recht door zee, betrokken, gastvrij, behulpzaam (kijk naar al onze vrijwilligersorganisaties) hecht aan privicy, gezelligheid,
Vriendelijk, wantrouwend en oppervlakkig
vrij denken, handelen en werken met erkenning van ieders eigenheid
vrij en open
vrij en vrij ongeinteresseerd
vrij gezellig geldpotter stug
vrij in alles
'Vrij nuchter altijd mopperen over het weer'
Vrij tolerant ongedwongen calculerend
vrij tolerant, leven en laten leven, individualistisch, sociaal, hard werkend
vrij van geest, christelijk en liberaal
vrij, flexiebel, open
vrij, liberaal, open, geen belemmeringen, geen opleg van godsdienst
vrij, liberaal,tolerant naar anderen, maar dat ook terug verwachten van anderen, grondwet respecteren, eigen verantwoordelijkheid hebben
vrij, ongebonden, brutaal, betrokken, gezellig, vredelievend
Vrij, open en tolerant
vrij, open, openminded
vrij, openlijk, streng, wil groot zijn tegen over andere identiteiten
vrij, zelfbewust, tolerant, nuchter, praktisch geworteld in een germaans christelijk-humanisme sociale samenhang, open naar de wereld
vrij,onafhankelijk, calvinistisch
Vrijdenkend, maar bekrompen in het durven uiten van die gedachten. Kleinburgertrullelijk `politiek correct' Behoudend christelijk. (Ja, ik ben zelf NIET gelovig, maar
denk dat de ware NL identiteit nog steeds christelijk is en dat ook moet blijven)
Vrije, democratische, open, welvarende samenleving.
Vrijgevochten, individueel, ruimdenkend, flexibel, brutaal, arrogant, egoïstisch
Vrijheid
vrijheid
Vrijheid blijheid, te veel moslims
vrijheid eigenverantwoordelijk zorg voor elkaar poldermodel
Vrijheid en democratie
vrijheid en gelijkheid directheid pragmatisme
Vrijheid in gebondenheid, sociaal democratisch land gebaseerd op een gedegen grondwet, werkbare wetgeving en liberaal gedachtengoed
vrijheid individueel ingesteld zelfbewust politiek betrokken
vrijheid van denken en doen gevoel van :'eigen' zijn, de nederlandse taal en literatuur, trots zijn op nederlandse prestaties.'
vrijheid van mening en handelen binnen het kader van de wet
Vrijheid van mening en kiesrecht
vrijheid van mening, tolerant, sociaal
vrijheid van meningsuiting
vrijheid van meningsuiting, geen betutteling willen
Vrijheid van meningsuiting, handelsgeest.
Vrijheid van meningsuiting, tolerant, dienstbaar, internationale mediation, nuchter, waarheidsvinding, vergenoegzaam, overheidsslavernij door regelzucht.
Vrijheid van meningsuiting, vrijheid van godsdienst, ruimdenkend, de handen uit de mouwen steken, sociaal meelevend zonder voor sinterklaas te willen spelen,
leven volgens de normen en waarden die ons door de generaties voor ons zijn bijgebracht.
vrijheid voor alle mensen in NL, vrijheid voor ieder individu in Nederland,vrolijkheid gepaard met soberheid en serieuze houding,
vrijheid, gelijkheid, gezelligheid, zuinig, gematigd.
Vrijheid, gelijkheid, verbroedering, respect voor anders denkenden,
vrijheid, gezelligheid, rechtstaat, democratie, vrijzinnig
vrijheid, tolerant, handelsgeest
vrijheid, tolerant, zeurders, overal mening over hebben
Vrijheid, tolerantie,
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Vrijheidslievend, niet extreem, sociaal, vrijgevig,
Vrijheidslievend,hardwerkend,tolerant,sociaal.
vrijzinnig, progressief, tolerant, liberaal
vrijzinnig, vrij,
Vroeger - met name zo voor 1975 - was Nederland vrij, onafhankelijk en democratisch. Het is moeilijk Nederland nog volmondig deze begrippen toe te schrijven. Ik
begrijp Maxima's twijfel over de Nederlandse identiteit daarom wel.
'vroeger een land om trots op te zijn, nu een land van linkse bloedzuigers, beroeps WW-ers en 'misbruik van onze sociale voorzieningen-makende' allochtonen'
Vroeger gastvrij, authentiek en moedig, maar vooral de laatste jaren bekrompen, egoïstisch en kleingeestig.
Vroeger was er een identiteit toen erniet zoveel buitenlanders in ons land woonde,tegenwoordig met een zo grote buitenlandse toename,en ook de bezoeken van
Nederlanders aan het buitenland, gaat deze meer en meerverloren,een gek voorbeeld,gehakt-bietjes- spruitjesdag
Vroeger zou ik hebben gezegd saamhorigheid en tolerantie, maar dat is niet meer zo. Nu is het kleinburgerlijk en provinciaals.
Vroeger: Open en tolerant, beetje betweterig. Nu: navelstaarderig, schreeuwerig en bekrompen.
Vroeger: optimistisch, compromisbereid, verdraagzaam
vroeger: verdraagzaam, nu: ........
waarde hechtend aan al zijn vrijheden, democratisch, koningsgezind, klein land dat graag meetelt in de wereld
'Wanneer dit een aantal jaren terug gevraagd zou zijn was antwoorden simpel geweest. Ik ben Nederlander, maar door de verrechtsing in de politiek en groeiende
intolerantie t.o.v. vreemdelingen en vluchtelingen heb ik geen moeite om mijn Nederlandse identiteit op te geven. Het moet in dit land niet gekker worden of ik vertrek
met mijn gezin naar Cananda of Australie, zodra de mogelijkheid daartoe zich voordoet. In mij ogen is de Nederlandse identiteit er een van verdraagzaamheid,
Wanneer je je echt als een Nederlands Staatsburger voelt maar vooral als zodanig gedraagt en beslist niet gevoel laat verwateren door bijvoorbeeld met een
willekeurig tweede Arabisch paspoort . Wat veeal een negatief effect heeft in je dagelijks leven . Waardoor je bijvoorbeeld zeer gebrekkig tot helemaal niet onze taal
het Nederlands kan lezen , schrijven en verstaan. Wanneer je je naar zoveel jaren hier te wonen nog steeds niet voldoende kan uitten.
was tolerant, zuinig, brutaal
Wat de boer niet kent dat vreet hij niet
wat de regering betreft .laat zich te makkelijk door anderen landen en dergelijken ompraten.En weet niet wat onder de volking speelt, wij zijn een tolerand land, maar
eens houd het op.
wat hooghartig en regeringsgezind
wat ik ben, geboren, getogen, oranje gevoel en internationaal denkend
wat ik vind dat de identiteit zou moeten zijn: Wereldburgerschap
Wat typisch Nederlands is kunnen buitenlanders beter beoordelen.
water, zandstrand, duinen, polders, pannenkoeken, zoute haring, fiets, drop, anti-bureaucratisch, pragmatisch, vrolijk-conservatief, tolerant, open grondhouding,
nieuwsgierig, wil vrij zijn, geeft ruimte om te leven en wil ruimte om te leven, serieus,
We zijn wel goed, maar niet gek.
Wees eens eerlijk en luister naar de burger
Weinig gevoel voor stijl.
wens: sociaal loyaal nu: egocentrisch kortzichtig
wereldburgers
wereldburgers die gehecht zijn aan de natuur, het landschap, de taal, de cultuur en de omgangsvormen van het gebied dat Nederland heet.
Werk, pas je aan, zorg dat je niet tekort word gedaan. Zorg voor jezelf en anderen. Stel je voldoende op de hoogte, blijf zoveel mogelijk bij. Laat je niet inpakken door
het woud van regeltjes en wetten.
werkelijk geen idee
West europese christelijke grondslag
Westers, vrij, bereid de handen uit de mouwen te steken, tolerant en hulpvaardig. Nuchter.
westerse cultuur, verdraagzaamheid, vrijheid van meningsuiting met het recht om te beledigen, gelijkheid, demokratie
weten van je achtergrond en de geschiedenis van Nederland. houden van je land en het niet verlochenen
'Wiet roken en Bier zuipen )'
Wij zijn een complex volkje
Wij zijn eerlijk, direct, hebben het hart op de tong en respecteren elkaar. We werken hard en klagen veel.
Wij zijn het land van de klompen, de tulpen, het schaatsen, de verdraagzaamheid, maar ook de normen en de waarden.
Wij zijn zeer tollerand wij hebben zoals er wel meer gezegd de VOC metaliteit.
Wijde blik, helderheid, standvastigheid.
Wijs genoeg om de eigen boontjes te doppen, wordt niet graag betutteld of geregeerd door anderen dan onze nationale regering.
Wispelturig
woont in nederland en voelt zich met dit land ook verbonden. heeft band met nederlandse taal. religieus tolerant, behalve voor wie niet tolerant is. uiterlijk niet erg
formeel - kleding, gedrag, etc. - (maar met onuitgesproken gedragsregels). voelt een verbondenheid met bepaalde gebeurtenissen en personen uit het verleden zoals
WOII, jaren 60/70, maar ook VOC / kolonisatie (kan ook een gevoelen van schaamte bevatten, een afzetten .. maar toch verbonden ermee), Drees en verzorgingsstaat,
zekere solidariteit met de mensen in dit land en afzetten tegen de anderen (bijv. Duitsers)
xenofoob, kleinburgelijk
xenofoob, ongastvrij, bekrompen
zachtaardig, vriendelijk, open, liberaal, gericht op privacy
zakelijk zuinig en ondernemend
zakelijk, afstandelijk, tegenwoordig erg materialistisch
zakelijk, individualistisch
zakelijk, kneuterig, bot, eigenzinnig, liberaal, vrijzinnig, tolerant
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ze houden echt van Nederland en zijn trots om het te zijn,met al z
Zeer divers, de nadruk op het woord DE is m.i. zeker onjuist. Maxima heeft naar mijn hart gesproken.
Zeer divers. Zowel open als gesloten, érg op de privacy gericht. Net zoveel mensen die tolerant zijn als mensen die dat niet zijn. Zeggen tolerant te zijn, maar nóg
geen andere mening dan de eigen respecteren. Dat zie ik wel vaak om me heen. Hoe ruimdenkend mensen ook zeggen te zijn. Er is nog veel meer over te zeggen,
maar dat gaat me nu te ver. Er is geen enkelduidige identiteit!
Zeer gevormd door het protestantisme.
Zeer tolerant, doorzettend, eigenzinnig, op zichzelf, patriottistisch.
'zelfbewust, trots op zijn land, althans wat het was toen het nog 'Nederland' was. Zelfstandig, wil niet beknot worden en zeker niet opghelegd krijgen wat hij wel of
niet mag eten en drinken, kortom, hoe hij moet leven.'
Zelfgenoegzaam en een vorm van kneuterigheid voortkomend uit een duidelijk aanwezig calvinisme. De Nederlander is duidelijk aanwezig in het buitenland met vaak
weinig respect voor andere normen en waarden. Alleen met voetbal WK's/EK's erg chauvinistisch oranje gekleurd. De Nederlands idwenteit is 'gezellig' ( bestaat in
geen enkele andere taal)maar met inderdaad maar een koekje bij de koffie, vooral boven de rivieren. De Nederlander is zeer ondernemend maar niet chauvinistisch
genoeg om bedrijven Nederlands te houden.
'Zelfgenoegzaam overtuigd van het eigen gelijk onbeschoft.'
Zelfgenoegzaam, betweterig en intolerant
zelfingenomen, een groot wij gevoel, verdeeldheid in het land
Zelfingenomenheid en we denken heel erg tollerant te zijn
Zelfingenomenheid Superieur gevoel gastvrij belerend
Zelfstandig belijven en niet met de hoos mee gaan
Zelfstandig denkende hardwerkende mensen met ieder een eigen geschiedenis
Zelfvertrouwen en zelfbewust, geloof in eigen kunnen, sterk gevoel voor zelfstandigheid, eigenzinnig, hang naar overlegmodel, sociaal gedreven.
zelfvoldaan / zelfgenoegzaam individualistisch bekrompen
zesjescultuur
zeur pieten over alles kommemtaar terwijl ze leven in een mooi land ze moeten eens in afrika gaan kijken hoe het daar gaat en in azie
zeuren en navelstaren
Zeuren!
zeuren,nooit goed,saai
zeurpieten
'zich gedragen als een Nederlander de taal goed kun nen beheersen om kunnen gaan met de buren'
zich kunnen identificeren met de normen en waarden van de Nederlandse samenleving
Zich nederlander voelen.
Zij had het moeten zoeken onder de Nederlandse bevolking zelf i.p.v. een voorgekauwd epistel oplezen.
zoals aangegeven hier heb ik geen antwoord op
zoals die was voor de islam
zoals Maxima al enigzins omschreef. Het gevoel erbij te horen en je daarnar ook te gedragen is belangrijker dan een paspoort.
zoals maxima het zei: er is geen nederlandse identeit alleen een gevoel
Zoals Maxima ze zelf omschreef: 1 koekje bij de koffie en gezellig met de familie
Zodra in Nederland geboren
Zodra je in staat bent om elkaar te verstaan en te begrijpen met gebruikmaking van de Nederlandse taal, in Nederland woont en je wenst te houden aan de
Nederlandse gebruiken en gewoonten, dan heb je de Nederlandse identiteit.
zoekende
zogenaamd tolerant, maar intussen respectloos en onverdraagzaam
Zonder gezeur doen wat je moet doen. Geen blah blah verhaal ophangen of zoals nu politiek gekonkel.
Zorgzaam,niet met geld smijten en internationaal gerichte handelsnatie.
zou het niet meer weten.
zou het niet weten ,maar meneer Wilders weet dit waarschijnlijk precies.
Zou het niet weten. Ik voel mijzelf een wereldburger en beperk mij niet tot een eng wereldje van alleen maar nederlander zijn.
Zou willen: open, leergierig, loyaal naar mensen die kwetsbaar zijn en nieuwsgierigheid naar verre landen en andere culturen. De helft is zo de andere helft is
bekrompen, betweterig enen maakt zich dik om onbelangrijke zaken.
Zoveel. Nuchter, goed na-denkend, staat z'n mannetje, eerlijk en trouw, en vooral geen GROTE lege woorden, waar het Kabinet en men ook in de omgeving van
Maxima zo stérk in is. Geen woorden maar daden svp !! Maxima kan dat niet beoordelen, vind het daaromn onzinnig.
zuinig en zeikerig
zuinig, behoudend, bekrompen.
zuinig, behoudend, mopperend, betweterig, gestrekte vingertje, uitgestoken hand, opgestokken middenvinger,tollerant en intelerant
zuinig, betrokken en inventief
zuinig, betrouwbaar
Zuinig, betrouwbaar, hard werkend, handel drijvend.
Zuinig, calvinistisch, proper, individualistisch, loyaal t.o.v Nederland (vooral in sportief opzicht)
zuinig, gastvrij, ondernemend, vlijtig, bescheiden, sociaal
Zuinig, maar toch vrijgevig. De meeste Nederlanders hebben het hart op de goede plaats.
zuinig, mopperend, rechtvaardig, economisch
zuinig, onbeschoft,slecht gekleed
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zuinig, trots, we denken vrijzinnig te zijn
zuinig, xenofobisch, bekrompen (NB: Ik ben autochtone Nederlander!!)
zuinig-de beste willen zijn-over het algemeen vriendelijk en open
Zuinige maar rechtvaardige mensen
Zuinigheid en traditioneel.
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