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Inleiding

Inleiding

Om in 2004 aandacht to geven aan Europa is geen verrassing meer.
Terrorisme en occidentalisme en het individuele verdriet van de willekeurige
slachtoffers doen onze aandacht telkens terecht daarop richten maar als aan
het eind van het jaar de balans van nieuws wordt opgemaakt zal blijken
hoeveel aandacht Europa kreeg. Begrijpelijk, want de Europese Unie werd
met tien landen uitgebreid en een Europese 'grondwet' wordt wellicht geac-
cepteerd. Bijgevolg wordt Europa op de snijtafel gelegd en samen met die
politieke werkelijkheid wordt Europa doorgelicht. Met hartstocht zoeken spe-
cialisten naar zijn ziel, zijn geest, zijn fysieke werkelijkheid en grenzen.
Schrijvers trekken van gebied naar gebied, de lezer wordt meegenomen en
telkens ergens in Europa geplant, zoals Geert Mak doet en George Steiner
wijst naar de zo typisch Europese cafes waar men weg van huis en toch thuis
is. Gezocht wordt naar onderdelen waarin dit werelddeel zich onderscheidt
en van betekenis was en is voor de andere delen van de wereld en met een
zekere trots wordt gewezen op de wetenschap en de polyfone muziek. Over
andere zaken is het oordeel anders, democratie, vrijheid, gelijkheid en soli-
dariteit zijn geen gemeengoed in de wereld en van de industriele revolutie
wordt de egoistische maatschappelijke kant vaak genoemd. Het wordt stil als
men de verschrikkelijke zijde blootlegt, de godsdienstoorlogen en -twisten,
het ongeremde imperialisme en die twee oorlogen waarin Europa
gevechtsterrein van de wereld werd.

'Europa als kerngebied voor veranderingen in de wereld' is niet meer dan a
short story. Het heeft kenmerken van een logboek waarin zeelieden via een
log de voortgang meten. Arie van Deursen legt naast wat er op kleine school
in Utrecht gebeurde toen daar in 1579 de grondslag werd gelegd voor de
Nederlandse Staat, de ontwikkelingen in het Europa van nu. Paul Schnabel
tekent aan dot migratie een Europees kenmerk is. Albert van Goudoever legt
vast hoe in landen van Oost-Europa gezocht wordt naar identiteit. Henk
Manschot vraagt zich of of de steden anders dan de staten, zoals Kant meen-
de, kosmopolitische centra worden. Zelf heb ik een tocht in de tijd gemaakt,
in die schokkende twintigste eeuw en twee misschien belangrijke punten
aangegeven voor de eenentwintigste eeuw. Meer dan vijftig procent van de
wereldbevolking woont in steden. De vraag wordt gesteld of netwerken van
grote steden naast de staten nieuwe vreedzame machtscentra warden. Er is
in die steden een generatie van verbluffend zelfstandige jongeren. Zij voelen
zich in de steden thuis. Zes van hen geven een'indruk van hun leven daar.
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Het is een short story met slechts enkele punten die voor de eenentwintigsche
eeuw wellicht van belong zijn. De ondertoon is positief, in ieder geval als
uiting van een hoopvolle verwachting dat Europa blijft werken aan vrede
voor de wereld.

Gerard Rijntjes, samensteller



De Unie van Utrecht. Een stop op weg naar Europa?

De Unie van Utrecht. Een stap op weg naar Europa?

Arie van Deursen

Vijfentwintig jaar geleden hebben we de Unie van Utrecht herdacht. Ze was
toen vier eeuwen oud. Dot is aanleiding geweest tot een grote tentoonstelling
en een wat bescheidener gedenkboek, en er was ook wel reden voor zo'n
feestelijke viering. De totstandkoming van die Unie is veel meer dan een op
zichzelf gewichtig historisch feit, dot echter zo long geleden heeft plaats
gevonden, dot het geen nawerking meer heeft in het heden. Integendeel, de
Unie had blijvende gevolgen, die tot vandaag toe voortduren. Dot bond-
genootschap van januari 1579 heeft de grondslag gelegd voor de
Nederlandse stoat, zoals we die nog altijd kennen. De Unie van Utrecht is
niet weg to denken uit de geschiedenis van het Koninkrijk der Nederlanden.
Zonder Unie geen koninkrijk.

Maar alles goed en wel, dit boek goat over Europa, niet over Nederland. Moet
het don plants inruimen voor de Unie van Utrecht?

De samensmelting van de Nederlandse gewesten tot een Nederlandse
stoat leent zich ons inziens uitstekend voor vergelijking met de Europese een-
wording. Het is nog niet zo long geleden, dot Engeland, Frankrijk en
Duitsland elkaar op leven en dood bevochten. In het verenigde Europa is dot
ondenkbaar geworden. Zo is er ook een tijd geweest, dot Holland wel eens de
wapens opnam tegen Friesland, of Gelderland tegen Utrecht. De Unie van
Utrecht heeft dot onmogelijk gemaakt. Het was eenzelfde soort proces, op
kleinere school.

Dan moeten er dus verscheidene overeenkomsten zijn tussen de Europese en
de Utrechtse Unie. Of het nu goat om Nederlandse provincies dan wel om
Europese mogendheden, in beide gevallen zulleri zich dezelfde specifieke pro-
blemen voordoen, zullen voor een groot deel dezelfde soort zaken geregeld
moeten worden, en zullen de uitgangsposities van de deelnemers meteen al
verschillen doordat de een meer macht heeft dan de ander. Laten we probe-
ren dot nader in to vullen door ontstaan en ontwikkeling van de Utrechtse
Unie wat meer van nabij to bezien.

De Europese Unie heeft in de ruim vijftig jaar van haar bestaan een geleide-
lijke groei doorgemaakt, die nog allerminst voltooid is. De Unie van Utrecht
zette meteen op het maximum in. De gewesten die haar ondertekenden ver-
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bonden zich met elkaar, 'alsof zij maar een provincie waren'. Ze moesten ook
wel, want ze waren samen in een oorlog gewikkeld met de koning van
Spanje, een tegenstander die zich tot dan toe steeds superieur had betoond.
Om de macht van deze vijand to kunnen breken sloten de provincies zich
aaneen. Alleen zo konden ze hopen de oorlog to winnen. Dat was het exter-
ne doel van de Unie, en om dot to bereiken was eendracht nodig. Maar ze
had ook een intern doel. Die verenigde gewesten wilden allen in het onge-
stoord bezit blijven van hun rechten, vrijheden en privileges. Die werden
door de vijand bedreigd, en om hun rechten to beschermen waren ze de oor-
log begonnen.

Het huwelijk tussen die twee doelstellingen leidde niet tot volmaakte har-
monie. tendracht was nodig ter wille van een energiek optreden naar buiten
toe. Dus mbest er een centrale regering zijn, de Staten-Generaal. Die moesten
besluiten kunnen nemen die voor allen geldig waren, en om die besluiten ten
uitvoer to kunnen leggen dienden ze to beschikken over eigen geld. Met dat
geld bekostigden ze hun leger en hun vloot, die beide aan haar bevelen had-
den to gehoorzamen. Het waren allemaal middelen om de oorlog met succes
to kunnen voeren, en tegelijk moesten die middelen dienstbaar zijn aan het
andere doel, handhaving van de privileges. De Unie schiep een gemeen-
schap, en garandeerde tevens de zelfstandigheid en het eigen recht van de
delen, want daartoe was ze in het leven geroepen.

Dat riep binnen de Unie een eigenaardige spanning op. Steeds bestond het
gevaar dat ze met de ene hand zou moeten nemen wat ze met de andere gaf.
Wil men zo'n risico verminderen, dan is het noodzgkelijk een aantal belong-
rijke zaken duidelijk to regelen, zodat die in elk geval geen conflicten meer
kunnen doen rijzen. Een zo'n punt, wij weten het in Europa, is de waarde van
het geld. Dat probleem is thans opgelost door de invoering van de euro,
maar een dergelijke uniforme oplossing kon de Unie van Utrecht niet kiezen.
In dit handeldrijvende land was men gewoon alle buitenlandse munten als
wettig betaalmiddel to accepteren. Het stond ieder vrij to betalen met Franse
kronen, Spaanse realen van achten of Friese leeuwendaalders, al naar het
uitkwam. Maar wel bepaalde het unieverdrag, dat alle provincies zich met
elkaar moesten conformeren in de koers van het geld. Wat een bepaald
muntstuk waard zou zijn werd dus centraal geregeld en algemeen bekend
gemaakt in de muntplakkaten. Geen stad of provincie mocht daarin hande-
len naar eigen inzicht. Het was een wat moeizame regeling, die iedere koop-
man of winkelier verplichtte het laatste muntplakkaat dicht bij de kas to
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De Unie van Utrecht. Een stop op weg naar Europa?

bewaren. Maar het kwam op een wat ingewikkelder manier tegemoet aan
dezelfde behoefte waaruit in Europa de euro is ontstaan.

Om van het ene uiterste naar het andere over to stappen: behalve het mate-
riele moest ook het spirituele voor het gehele grondgebied van de verenigde
provincies naar dezelfde beginselen en uitgangspunten geregeld zijn. Dus zei
het unieverdrag in artikel 13, dat niemand op grond van zijn religie vervolgd
zou mogen worden. Het complete artikel is veel langer, en laat de afzonder-
lijke gewesten nogal wat ruimte naar eigen inzicht to werk to gaan. Dat is in
de praktijk ook gebleken, vooral voor de katholieken, die in de provincie
Holland beter of waren dan bij voorbeeld in Groningen. Artikel 13 werd zo
uitgelegd, dat het wet vrijheid van geweten garandeerde, maar niet vrijheid
van eredienst. Ieder mocht thuis geloven wat hem goeddacht, maar had
daarom nog niet het recht samen met zijn geloofsgenoten een kerk to bou-
wen. De graad van tolerantie was dus niet bijzonder hoog, maar niettemin
was deze vrijheid het enige grondrecht, dat in het unietraktaat werd geregeld.

Een derde punt van vergelijking is de omgang met buitenlanders. Toen de
Unie werd gesloten liet zich nog niet voorzien dat de noordelijke
Nederlanden binnen lien jaar veranderd zouden zijn in wat men nu een
immigratieland noemt. Evenmin hanteerde men het onderscheid tussen
politieke en economische vluchtelingen, al bestond het even goed wet. De
eerste kwamen omdat ze in eigen land vrijheid van godsdienst misten, de
tweede omdat de groeiende welvaart hen aantrok. Beide groepen werden toe-
gelaten, en beide ook waren verder op zichzelf aangewezen. Van opvang of
hulp bij inburgering was in de meeste steden geen sprake. Ieder moest zich
maar zien to redden. Een ding echter sprak het unieverdrag wet uit. Voor
allen, ingezetenen zowel als vreemdelingen, gold hetzelfde recht. Geen enke-
le rechtbank mocht de buitenlander benadelen ten gunste van de ingebore-
ne. Werd die regel geschonden, dan zouden de andere provincies de bena-
deelde bijstaan om hem recht to verschaffen. Hoe ze dat zouden doen geeft
het verdrag niet aan. In feite bleef het bij de goede bedoeling. Maar het was
al iets waard, dat die tenminste gezamenlijk werd uitgesproken.

Verdragen kunnen belangrijk zijn voor het regelen van de wederzijdse rech-
ten en plichten. Het kan, maar of ze echt belangrijk zullen warden hangt
gewoonlijk of van de machtsverhoudingen. De Unie van Utrecht was een ver-
bond tussen zes kleinen en een grote. Holland alleen had meer macht en
meer geld dan alle anderen bij elkaar. De provincie, Holland kon zich er dan
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ook nooit bij neerleggen dot zij behandeld zou worden als een willekeurig lid
van het bondgenootschap. Het Hollandse belong moest het zwaarste wegen,
en in de praktijk gaf het ook haast altijd de doorslag. Holland kreeg zijn zin,
niet omdat bet meer rechten had dan een ander, maar omdat het meer
gewicht had. Daarin ligt een overeenkomst met Europa, en tegelijk een ver-
schil. De overeenkomst is dot ook in de Europese Unie Frankrijk, Engeland of
Duitsland een betere kans maakt zijn zin to krijgen dan Cyprus, Oostenrilk
of Nederland. Als groten hun rechten willen laten gelden of als ze zich aan
hun verplichtingen wensen to onttrekken, zullen ze door meestal in slagen.

Het verschil is dot de Unie slechts een grote kende, terwijl Europa er verschei-
dene heeft. De zesbondgenoten konden zich alleen in uitzonderlijke gevallen
aan het Hollandse overwicht onttrekken. Dot is gebeurd bij de val van
Oldenbarnevelt in 1618, en nog eens in 1650 bij het grote conflict over de
defensie. Beide keren lukte het ook niet zonder enig militair machtsvertoon.
In Europa lijken de kleinen er iets gunstiger voor to staan. Ze kunnen probe-
ren de groten tegen elkaar uit to spelen. Maar besluitvorming is en blijft toch
in de eerste plaats afhankelijk van het overleg tussen die groten onderling.
Als zij hun belangen hebben afgewogen en dan met elkaar overeenstemming
weten to bereiken, is er voor de kleinen niet veel eer meer to behalen.

Niettemin hadden de zes kleinen dankzij de Unie van Utrecht een voordeel
dot tegen alle bezwaren opwoog. Ze bleven souverein onder de bescherming
van Holland. Ieder afzonderlijk zouden ze niet in stoat zijn geweest hun zelf-
standigheid to handhaven -tegenover een vreemde mogendheid. Onder de
vleugels van Holland waren ze veilig en bleven ze Was in eigen huis. De prijs
die ze daarvoor moesten betalen was de erkenning van Holllands hegemonie.
En zo ontleent ook de Europese Unie haar werkelijke kracht aan de groten, al
goat het dan in onze tijd minder om militaire don om economische macht.

Met de souvereiniteit van de provincies was het afgelopen, toen de Unie van
Utrecht aan haar einde kwam in de Bataafse revolutie. In de nieuwe een-
heidsstaat werd provinciale souvereiniteit beschouwd als achterhaald. Het
algemeen belong eiste dot ze niet zou herleven. Of Europa ooit in die fuse
terecht komt Iigt nog in de toekomst verborgen. Op het ogenblik lijken de
nationale identiteiten daarvoor to sterk. Geen enkele stoat is nu reeds bereid
zichzelf op to offeren ter wille van een grotere Europese eenheid. Maar ook
dot is een ontwikkeling die door de groten wordt bepaald. Nederland zal op
die stroom moeten meedrijven.

1!



De Unie van Utrecht. Een stop op weg naar Europa?

Ooit heeft bet zelf tot die groten behoord, en dat had ook iets to maken met
die Unie van Utrecht. Haar doel was immers bet winnen van de oorlog tegen
Spanje, en toen die overwinning vele jaren later bezegeld werd in de vrede
van Munster, heeft de Nederlandse Republiek ruim een halve eeuw lang een
hoofdrol gespeeld op bet Europese toneel. In bet internationale beraad over
oorlog en vrede had de Nederlandse regering een gezaghebbende stem.
Enkele keren is bet ook gebeurd, dat een grote Europese oorlog werd beein-
digd door een op Nederlandse bodem gesloten vredesverdrag: Nijmegen
1678, Rijswijk 1697, en tenslotte Utrecht 1713.

Het Utrechtse vredescongres is bet laatste in die reeks geweest. Het markeer-
de bet einde van een tijdperk. De vrede van Utrecht is in onze geschiedenis
voornamelijk bekend gebleven door een steeds weer herhaalde anecdote, de
smalende begroeting van de Franse delegatieleider aan zijn Nederlandse
gastheren: bij u, over u en zonder u. De Nederlanders mochten dan bet con-
gres herbergen, aan de onderhandelingstafel hadden zij niets to vertellen.
Daar zouden de Fransen, de Engelsen en de Oostenrijkers bet samen wel
regelen, ook als bet om de Nederlandse belangen ging. Dat is trouwens niet
zo ongelukkig uitgevallen. Geen enkele stoat was toen sterk genoeg om zijn
wil onweersproken aan de anderen op to leggen. Dat is bet klimaat waar-
binnen de bekwame onderhandelaar van een tweederangs mogendheid zijn
winst kan binnenhalen. In Utrecht is dan ook inderdaad gebleken, dot con-
currentie tussen verschillende grote mogendheden voor de kleine gunstiger is
dan de hegemonie van een enkele grootmacht. Zo beschouwd biedt bet hui-
dige Europa redelijke perspectieven voor een land als Nederland.

Op lange termijn gezien echter is dat Utrechtse vredescongres misschien wel
bet meest gedenkwaardig door wat zich afspeelde in de marges. Aan de
Franse delegatie was een secretaris toegevoegd, geheten Charles Irenee
Castel, abbe de Saint-Pierre. Geleerd door zijn Utrechtse ervaringen heeft hij
in datzelfde jaar 1713 zijn plan voor een eeuwige vrede op schrift gesteld.
Daarin droomt hij van een algemene Europese statenbond met verplichte
arbitrage bij geschillen, een systeem van collectieve veiligheid, en sancties
tegen agressoren. Hij zal er zelf nauwelijks in geloofd hebben. Driehonderd
jaar later lijken zijn voorstellen eerder door de tijd achterhaald dan illusoir.
Dat heeft veel to maken met de Europese Unie; en meer indirect, misschien
een klein beetje, met de Unie van Utrecht.
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Europa en de eenentwintigste eeuw

t,. Europa en de eenentwintigste eeuw
Nieuwe machtscentra: netwerken van wereldsteden

en een kosmopolitische generatie.

Gerard Rijntjes

i

Inleiding
Een rein biedt altijd verrassingen, zo ook deze. Aan het eind van dit 'verslag'
worden er twee geschetst die min of meer bij toeval werden ontdekt. De eer-
ste goat over de betekenis van de Europese stad en de droom van netwerken
van steden en de tweede over jongeren in die grote steden in Europa en in de
rest van de wereld.

De aanleiding van deze trektocht was een geheel andere namelijk een ver-
kenning van Europa tegen de achtergrond van twee historische feiten. De
totstandkoming van een Europese Conventie, een conventie waaraan poli-
tiek en emotioneel zoveel waarde wordt gehecht dat van grondwet voor
Europa wordt gesproken. Voorts: de toetreding van tien landen in 2004 tot de
Europese Unie en van de toetreding van Roemenie, Bulgarije, mogelijk in
2007 en wellicht van Turkije in de komende jaren.

De reis begon met een uiterst naief idee. Zou men in 2004 het 200Ste sterf-
jaar van de grote Europese filosoof en wereldburger, Immanuel Kant onge-
merkt laten passeren? Hij was geen musicus als Janacek en geen schrijver als
James Joyce. Die hebben voldoende aan een eenvoudige gebeurtenis in hun
leven om in 2004 to worden herdacht. De vrees had een speciale reden. Kant
leefde en stierf in Konigsberg (Koningsbergen). Sinds WO II is die stad, een
schokkendlelijke combinatie van moderne Oost-Europese stijl gecombineerd
met straten van de oorspronkelijke Pruisische architectuur, een adres voor
'Nostalgietouristen' geworden zoals de Russen de Duitsers noemen die vergeefs
zoeken naar veel van het oude. De oude universiteit waaraan Kant verbon-
den was, is weg. De naam Konigsberg is niet meer, gewoon geschrapt en ver-
anderd in Kaliningrad. Ooit centrum van de Duitse orde en de plaats waar de
Pruisische koningen werden gekroond, is de stad niet meer de centrale plaats
van het historisch rijke Oost-Pruisen maar van een geografisch deel ervan, een
Russische enclave, die ligt tussen de Oostzee en twee landen die juist in dit jaar
2004 tot de Europese Unie zijn toegetreden.

Het zou Kant, die daar van 1724-1804 leefde, pijn doen to moeten verne-
men dat juist zijn stad niet aan het nieuwe Europa deelneemt. Maar aan
belangstelling ontbreekt het hem in 2004 niet. Zelden heeft een filosoof zo
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centraal gestaan, juist ook in de dagbladpers. In Trouw bespreekt de filosoof
Henk Procee allerlei Kantiaanse thema's, waaronder onderwerpen, zoals
democratie, wereldvrede en Europa die een reden werden om, voor de reis
Kant weer eens to raadplegen.

De trektocht werd mede een verkenning in het diepe' door twee volstrekt
tegengestelde feiten. In het jaar 2000 was vanuit de Griekse regering het ini-
tiatief genomen dot alle staten een moratorium zouden uitspreken voor alle
conflicten en oorlogen tijdens de Olympische Spelen van 2004. Het was in de
Klassieke Oudheid gewoonte en nu de Spelen weer in het land werden gehou-
den waar zij waren ontstaan, zou dit een mooi historische daad zijn. Kofi
Annan en Nelson Mandela waren enthousiast. Ook bier nalviteit.
Natuurlijk, een wapenstilstand had vroeger praktisch nut, ieder kon zo aan
de spelen deelnemen. Maar in 2000 was men vergeten dot deze wapenstil-
stand in de Klassieke oudheid, de ekecheiria, gedragen werd door een
gemeen gedragen godsdienst. De Olympische Spelen waren gewijd aan Zeus
en ook de drie andere spelen hadden hun god. Bovendien - niet iedereen
gelooft het, het zou een mythe zijn - de spelen zouden van goddelijke oor-
sprong zijn, waarbij de naam Heracles werd genoemd.

Het tweede, welbekende feit: de wereld is sinds 11 september 2001 veran-
derd. Zich rechtvaardigend door hun godsdienst, was door een nieuw soort
terroristen een nieuwe vorm van oorlog ontstaan. De aanslagen op wille-
keurige burgers zijn binnen hun geschiedschrijving logische stappen.

Over wapenstilstand werd niet meer gesproken. Griekenland heeft de
NATO om hulp bij de veiligheidsmaatregelen.gevraagd. De Olympische
Spelen van 2004 zijn niet de spelen van Zeus. Athene werd een vestingstad
tegen een andere god.

En toch, ondanks die ernstige ontwikkelingen, blijft de aanwijzing van
Kant avereind dot we anderen niet als willekeurige voorwerpen moeten zien,
maar'als personen tegenover wie wij in redelijkheid verantwoording moeten
afleggen' (Roger Scruton). Kant gaf aanwijzingen voor een blijvende vrede.
Met Kant's standpunt in het achterhoofd, werd de reis vervolgd; op een onge-
bruikelijke wijze werd naar Europa en de wereld'gekeken en notities gemaakt
over filosofie, kunst, staten en religie.

De verkenning begint met de eeuw no het overlijden van Kant, het
jaar 1900. Dot jaar wordt vergeleken met het jaar 2000. Het kiezen van twee
jaren voorkomt discussie over de vraag wanneer de 205te eeuw begon en ein-
digde. Maar zomaar twee jaren nemen heeft ook wat verwarrends. Een van
de punten, het jaar 2000, ligt dichterbij en dan vraagt men zich of of onze
k;;k op het jaar 1900 niet meer is afgewogen dan die op het jaar 2000. Het
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Europa en de eenentwintigste eeuw

jaar 2000 is `gisteren', we waren er allemaal bij toen het gebeurde.
Geschiedschrijving is analoog aan componeren. Een componist doet een
greep uit een oneindige hoeveelheid geluiden, tempi en ritmes, bij geschie-
denis is het een greep uit oneindig vele feiten en gevoelens. Hoe dan ook, een
ervaring met een vergelijking van twee jaren is verrassend. Het gevoel
bekruipt je dat gebeurtenissen van het jaar 1900 symbolen waren voor wat
in de twintigste eeuw is geschied.

1. Het jaar 1900: grote Europese steden.

Londen en Parijs
Een halve dag eerder dan in New York luiden de klokken in West-Europa: het
jaar 1900 is begonnen. Het lawaai in New York, Londen en Parijs, de drie
grootste steden van de wereld, is intens en de steden lijken als bamboeriet to
groeien. Het aantal inwoners van New York is in 1900 3.5 miljoen, dertig jaar
later 7 miljoen. Het aantal inwoners in 1900 was in Londen 7 en Parijs 2.5 mil-
joen. De hoofdstad van de wereld was Londen, het centrum van het Engelse
imperium; Parijs was de hoofdstad van Europa en Europa was belangrijker
dan de wereld en dot zou zo decennia long blijven. "Een Amerikaan die goed
heeft geleefd wil sterven in Parijs". Londen was in 1900, vooral in de arme
buurten, smerig. Er was rinds de kritiek van Dickens op de wantoestanden wel
wat maar nog veel to weinig gebeurd. Aangenaam wonen, en uitgaan bleef
voor de adel en burgerij, zoals het bezoek aan de typische Angelsaksische
musicals waar Victoria in de jaren voor haar dood in 1901 met uiterst plezier
naar toeging. Zij was keizerin van de wereld. Haar land bereikte in het laatste
decennium voor WO I de top van zijn expansie. De term globalisering heeft in
de tweede helft van de twintigste eeuw een speciale betekenis gekregen maar
zonder dot woord to gebruiken kan men in 1900 van dot verschijnsel spreken.
Engeland beheerste tweederde van de wereld en verspreidde zijn taal, zijn cric-
ket en voetbal, zijn afternoon tea, zijn mode en zijn waarden en normen tot
in uithoeken van de werelddelen. Symbolische beelden van wat straks gebeurt,
het uiteenvallen van het rijk van Engeland, zijn twee foto's van de jurist
Gandhi: in 1907 een Engelsman, in driedelig pak zittend voor zijn zaak in
Zuid-Afrika, en in 1946 in Indiase kleding vastend voor een vreedzame over-
gang naar onafhankelijkheid. Maar het is nog niet zover. In Londen reed in
1863 de eerste subway van de wereld. De wens om een metro aan to leggen
was er in Parijs al rond 1850. Pas in juli 1900 werd een metro van Porte de
Vincennes (nu doorgetrokken naar Chateau de Vincennes) naar Porte Maillot
(nu naar Porte de Neuilly) v.v. op de rechteroever van de Seine aangelegd. Als
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een symbool van La Belle Epoque werden zo het Louvre, Palais Royal en Place
de la Concorde ondergronds met elkaar verbonden. Het was wat laat voor de
belangrijke gebeurtenissen die in Parijs voor 1900 plaats vonden.

Marx was in 1883 in Londen gestorven en zijn Communistisch Manifest
was in 1900 al 52 jaar oud. Hij was de intellectuele leider geweest van de eer-
ste openbare bijeenkomst van Engelse vakbondslieden en Franse vertegen-
woordigers, de Eerste Internationale (1864-1876) die in Londen plants vond.
Van zijn hand was het stichtingsmanifest met de bekende uitspraak dot de
bevrijding van de arbeiders alleen het werk van arbeiders kon zijn. De groei
van deze internationale was enorm maar deze Internationale mislukte door
een brede tegenstelling van centralistische socialisten (Marx) en anarchisten
waaronder de 'messias' Bakoenin. In 1889 werd een Tweede Internationale
gestart op een congres in Parijs. Deze tweede Internationale, gevormd door
socialistische organisaties, was voor parlementaire democratie en in 1896
werden de anarchisten die hier tegen waren eruit gezet. Er was een goede wil
tot samenwerking. Duitse socialisten, zelf verdeeld, probeerden de partijen
bijeen to houden. Maar, naast hevige discussies over theorieen - over dialec-
tiek, evolutie, revolutie, de rot van de stoat - werd die roep tot samenwerking
steeds meer versluierd door de onrust bij de deelnemers over de donkere wol-
ken van een dreigende oorlog. In Londen vonden arbeiderspartij en vakbe-
weging elkaar en stichtten in 1900 de Labour Representation Committee. In
1906 werd dot de Britse Labour Party. Zo werden vakbewegingen in hun eigen
land min of meer geaccepteerd. Het vervolg is bekend. In 1914 vielen inter-
nationale organisaties door nationale gevoelens uiteen en latere pogingen tot
bundeling van de socialisten to komen, zijn mislukt. Wat de Derde
Internationale (1919) zal heten, bleek in feite een communistisch instrument
in handen van de Sovjet. In 1900 was het nog niet zover. Het standpunt dat
de socialisten hadden gekozen voor een parlementaire democratie gaf de bur-
ger in Parijs rust en net zoals men in 1914-1918 in Parijs relatief weinig merk-
te van de op 200 kilometer verderop gevoerde oorlog en de dinerzalen in
Parijs gezellig bezet waren, drong de Tweede Internationale nauwelijks door.
De burger in Parijs was bovendien dubbel gerustgesteld. Frankrijk had de oor-
log van Duitsland weliswaar verloren (1870-1871) moor de Duitsers hadden
zich als bezetter snel teruggetrokken omdat Frankrijk direct de oorlogsschuld
had betaald. Er was in Parijs een andersoortige onrust. Nog voor het vredes-
verdrag met Duitsland was getekend was er in 1871 een opstand van 'het pro-
letariaat', de Commune. De burger kon echter rustig gaan slapen want deze
beweging werd door de Franse maarschalk Mac Mahon volledig uitgemoord.

In 1900 was er een gebeurtenis die veel publieke belangstelling trok. De
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Olympische Spelen werden voor de tweede maal gehouden en nu in Parijs.
Een Fransman, de Coubertin, een Graecofiel, had na jaren inspanning zijn
zin gekregen. De eerste nieuwe Olympische Spelen waren in 1896 weliswaar
in Athene maar in 1900 zijn de spelen in zijn stud. Drieentwintig landen
namen er aan deel. Dat was een land meer dan aan de Tweede (socialisti-
sche) Internationale.

In dat Parijs wandelde in die jaren een Rus, Vladimir Ilyych Ulyanov, terug
van zijn ballingschap in Siberie waar hij, nog onder eigen naam, in 1898 met
N.K. Krupskaya trouwde. De naam Lenin gebruikt hij eerst een jaar later.
Tijdens zijn ballingschap in Siberie verscheen van hem het boek De
Ontwikkeling van het Kapitalisme in Rusland en hij geeft daarin een per-
soonlijke en technische analyse van Rusland en wat in de komende jaren in
Rusland moet gebeuren. Aan het grote publiek ging dat alles voorbij, dat was
nog een gebeuren dat achter de decors van het dagelijks leven plaats vond.
Men had meer interesse voor de - overigens slecht georganiseerde -
Olympische Spelen en vooral voor de Wereldtentoonstelling die in 1900 in
Parijs plaats vond. Een luisterrijk park met paviljoens was verschenen, waar je
kon wegdromen, vlak bij de Eiffeltoren. Deze wereldtentoonstelling was niet de
eerste. Al in 1851, op initiatief van de schaduwgemaal van Koningin Victoria,
Prins Albert,, begon dit vertoon van eigen kunnen in Londen. Vanaf die eerste
in Londen werden ze eerst in Parijs en dan weer in Londen georganiseerd, en
dan ook in andere steden, ook buiten Europa. In 1900 was bet weer Parijs.
Door op die wereldtentoonstelling werd voor het eerst aandacht geschonken
aan de handelsbetrekkingen en culturele relaties tussen Amerika en Afrika.
Het kon toen want in 1863 was met een pennenstreek van Lincoln in de
Verenigde Staten de slavernij afgeschaft, zij dot rassenhaat nog geenszins weg
was, er waren lynchpartijen en de dreiging van nieuwe burgeroorlogen was in
de VS onderhuids aanwezig, maar aan dot onderwerp werd geen woord
gewijd.

Wenen, en nog meer
In het midden van Europa bloeide de stad Wenen,. rond 1900 centrum van
de dubbelmonarchie, bet grootste rijk van Europa na Rusland, een rijke en
arme stad met veel migranten. Geschat wordt dat er 150.000 Joden waren;
zij gaven die stad haar spiritualiteit. Wat er gebeurde aan het eind van de
negentiende eeuw waren voorboden: in 1898 werd de antisemiet Karl Lueger,
christen socialist, burgemeester. De aandacht van het land moest zich steeds
meer richten naar het zuiden. In 1898 werd in Geneve door een Italiaanse
anarchist keizerin Elisabeth vermoord, de voorbode van de dubbele moord
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door een Bosnische Servier op de troonopvolger Franz Ferdinand en zijn
echtgenote Sophie in 1914 in Sarajevo. In 1940-1945 worden 180.000 Joden
afgevoerd.

Andere steden in Europa als Berlijn, Amsterdam, Den Haag, Brussel,
Stockholm, Athene e.v. waren soms groot, zeker Berlijn met zijn grote meren,
maar meestal kleiner, of pas samengevoegd zoals Boeda en Pest in 1872, en
hadden over de gehele linie gemeten een wat beperktere internationale bete-
kenis maar de belangrijkste politieke bijeenkomsten werden juist door
gehouden. Het huidige Afrika ervaart nog de dag van vandaag het effect van
de twee congressen die in Berlijn aan het eind van de 19e eeuw werden geor-
ganiseerd. Zonder ook maar aan tafel to mogen zitten, werd Afrika door met
grove pennenstreken verdeeld. Rome was anders: hoofdstad van Italie en
internationaal centrum van de Roomse kerk, al zou het grondgebied van die
stoat in de 205te eeuw tot enkele golfvelden groot worden beperkt.

1900. Momentopnames: steden als kiemplaatsen.
In Engeland werd in het midden van de negentiende eeuw als reactie op de
Italiaanse renaissancestijl in de architectuur het gemoedelijke landhuis ont-
worpen met lijrien die aan de natuur waren ontleend.

Voor meubels en andere huishoudelijke zaken werd vakmanschap vereist.
Deze wijze van ontwerpen verspreidde zich in een razend tempo over Europa
en Amerika. De naam die eraan werd gegeven was ontleend aan een galerie
voor binnenhuisarchitectuur Maison de IArt Nouveau maar de beweging had
buiten Parijs, Brussel en Glasgow zijn eigen naam gekregen: in het kunsttijds-
chrift Die Jugend (Milnchen) werd aandacht aan de Art Nouveau gegeven en
daar werd de naam Jugendstil algemeen, in Turijn werd het Stile Floreale, in
Spanje Modernista, in Oostenrijk Sezessionstil en in Frankrijk werd veel meer
de naam Modern Style dan Art Nouveau gebruikt. De stijlperiode was relatief
kort, de invloed enorm, van het ontwerp van kopjes, vazen, lichtpunten tot en
met straten toe. Lopend in de straten vol huizen a 1'Art Nouveau, binnenstap-
pend bij een huis van de architecten Horta of Van de Velde, koffiedrinkend in
het Art Nouveau-restaurant Excelsior in Nancy, de trap afdalend van sommi-
ge metro's in Parijs, voyeuristisch kijkend naar het grote tweepersoonsbed met
twee grote vlinders aan bet hoofd- en aan het voeteneind in de Ecole de Nancy,
ervaart men alsof men getracht heeft de natuur midden in de stad en de slaap-
kamer to brengen. Iedere kunstenaar ontwikkelde zijn eigen stijl maar zo werd
rond 1900 de basis gelegd voor een nieuwe aanpak van de inrichting van stad

de effecten zijn terug to vinden in De Stijlgroep en Bauhaus.
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Schok in de kunst, parallellie met filosofie.
In de schilderkunst gebeurde iets schokkends. Niet de schilders van deze
Jugendstil, niet bet Impressionisme, eerder begonnen aan bet eind van de
negentiende eeuw, is de hier bedoelde schok. Het ontbrak bij het
Impressionisme niet aan emotie, "echte" oudere kunstenaars vervloekten
bet, maar al snel werd deze schilderkunst die zich vooral in Frankrijk thuis
voelde gezien als bet sluitstuk van bet realisme. Impressionisten legden vast
wat ze zagen. Ze 'vingen' het licht als bet uiterste van waarnemen, van de
empirie.

De schok die hier wordt bedoeld was veel heviger: de schilder wendde zich
of van iedere vorm van realisme, dit tot onbegrip van de kijker. Er waren cri-
tici die de schuld van deze omkering gaven aan de fotografie. De nieuwe
kunst was een teken van geestelijke armoede, de kunstschilder kon niet
anders want wat was er immers nauwkeuriger dan een foto.

Men zag niet in dot de fotografie geen scheuring had teweegbracht in de
schilderkunst, hoogstens de veranderingen in de beeldende kunst had ver-
sneld. Eerst later zal men erkennen dot de fotografie - net zoals de film - een
nieuwe tak is van de beeldende kunst met een eigen beeldtaal. Wat diep in
onze geest, in onze ziel is, wordt niet door techniek omgeturnd. Een oude
vader die de twintigste eeuw had meegemaakt was niet diep getroffen door de
auto, vliegtuig of kernenergie. Er wordt nu gezegd dot door internet tijd en
ruimte verdwijnen en de aarde kleiner wordt. De ervaring is echter dot slechts
snelheid extreem wordt opgevoerd en de aarde wordt niet kleiner maar gro-
ter. Voor een ommekeer van de geest is wat anders "oorzaak", woorden had-
den de macht. In 1900 verschenen twee boeken, in bet begin onopvallend,
meer voor "vaklui" maar deze boeken legden op een formidabele wijze bloot
wat er aan de hand was. Wat zich in de kunst voltrok, bleek parallel to gaan
met wat in een nieuwe filosofie werd genoteerd en in een nieuwe analyse van
de mens werd ontdekt en beschreven. De eerste was het werk van Husserl, filo-
soof en een niet no to volgen veelschrijver. Van hem verscheen in 1900 de
publicatie Logische Untersuchungen. Dit werk los behandelen van wat hij direct
daarna allemaal schreef heeft weinig zin. Nu wordt anders gekeken naar dot
werk omdat anderen no hem op punten duidelijker en actueler waren. Een
voorbeeld is zijn strijd tegen wat toen mode was, bet vage psychologisme
waarin alle normatieve zaken, ook die van de wegen waarlangs gedacht
moet worden, de logica, teruggebracht kunnen worden tot ervaringsgegevens.
Gottlob Frege deed dot in stilte in Jena in zijn Logische Untersuchungen veel
nauwkeuriger. Een ander voorbeeld is de fenomenologie waarmee de naam
Husserl blijvend is verbonden. In 1900 noteert hij daarvan al enkele lijnen.
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Die fenomenologie was een tegendraadse copernicaanse wending. Met
Descartes vond hij, waar aan alles getwijfeld kan worden, een vast punt in
het bewustzijn, het bewustzijn bestaat echt of zoals Descartes het eenvoudig
formuleerde: `ik denk dus ik besta'. Maar met de empiristen was Husserl het
eens dot het bewustzijn altijd bewustzijn van iets (anders)is. Als je naar een
schilderij kijkt dan ben je je bewust van dot tableau en niet van jezelf.

De filosofische discussies die daaraan waren vooraf gegaan en waaraan
ook Kant had meegedaan, gingen over de vraag, of die objecten die wij waar-
nemen eigenlijk wel bestaan. Kant erkent ze, sprak van een Ding-an-sich en liet
dot maar verder rusten. Husserl wees erop dot we in ieder geval zeker kunnen
zijn over Wat we waarnemen. Die bewustzijnsobjecten bestaan en zijn filosofie
was om alle wetenschappelijke aandacht op die verschijnselen (fenomenen) to
richten. Voor bet geheel van die bewustzijnsobjecten bedacht hij de term leef-
wereld (Lebenswelt). Zijn filosofie leidt gemakkelijk tot de opvatting dot alleen
het eigen ik bestaat, tot solipsisme, maar zijn fenomenologie verrijkt ons ook,
we treden de wereld bijna op kinderlijke wijze tegemoet en geven alles een
nieuwe naam, waarnemen is niet iets passiefs maar iets actiefs. De wereld
maken we ook mede zelf. De invloed van Husserl was (en is) immens, op de
menswetenschappen en in de filosofie. Heidegger heeft op eigen wijze de feno-
menologische methode op het Zijn gericht, wat hem heeft geleid naar een
analyse van moderne bestaan en de Franse filosofie heeft onder zijn invloed
een nieuwe start gemaakt. En de kunstenaars? Zij openden op een zelfde
manier een nieuwe, persoonlijke wereld voor de kijker, legden die vast, in de
onuitgesproken hoop dot een ander van zijn kant hem een geestelijke hand
zou reiken.

In hetzelfde jaar, 1900, verscheen ook de Droomduiding van Freud, zijn
bekendste boek. Het boek was er al in 1899 maar om aan het publiek dui-
delijk to maken dot het hier om een baanbrekend werk ging verscheen het
met als jaar van publicatie 1900.

Van de inhoud hier enkele hoofdlijnen.. Dromen vervullen een belangrij-
ke rol in het menselijk geestelijk huishouden. De energie van de geest, bet
libido dot niet uitsluitend sexueel is, zoekt nclar een uitweg. Dromen zijn
wensvervullingen van het onbewuste en om ze to begrijpen, gede-
codeerd worden en soms zijn het steeds weer gelijke symbolen die het mas-
ker van het onbewuste vormen; sterven wordt geSymboliseerd door weggaan.
Zinloze lijkende droomelementen laten zich mits'geduid (Traumdeutung) ver-
binden tot een mogelijkheid jezelf en anderen beter to leren kennen. Al wordt
tegenwoordig over de betekenis van droomduiding getwijfeld, Freud heeft het
menselijk terrein vergroot. Een mens is niet uitsluitend een denker, een doe-
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ner, een werker, een bewust beminner of hater, het wezenlijke van de mens
is volgens hem zijn energie die zich op allerlei wijzen, vermomd of niet,
openbaart, ook in een methodisch toegepaste droomuitleg. De latere surrea-
listische kunstenaars werkten op een parallelle wijze. Een dergelijk kunst-
schilder is in zijn werken daarbij client en analist tegelijk, zoals Freud met
zijn uitleg van zijn eigen dromen dot ook was.

II. De twintigste eeuw: een eeuw met vele namen.
Het jaar 1900 was het begin van een nieuwe eeuw en er is geen eeuw die
zovele namen kreeg, zowel politiek, filosofisch, economisch, als in de kunst
en de sport. Het lijkt - het is een vals beeld, maar toch - of dot wat in het jaar
1900 geschiedde, in de 205te eeuw werd uitvergroot, in de diepte en in de
hoogte. Daarom worden enkele van die namen hier besproken. Dit gebeurt
niet zonder vrees. Naamgeving is het trekken van hoofdlijnen door de war-
rige puntenverzamelingen van historische feiten, een vorm van abstrahering
van het dagelijks gebeuren, en zo gemakkelijk trekt men een verkeerde lijn.

Eeuw van ideologieen
Er is geen naam die voor de twintigste eeuw meer is gebruikt don de eeuw van
ideologieen. Het was een eeuw van een Apocalyps van revoluties, twee wereld-
oorlogen en genocides. De wereld was een laboratorium van vernieling.
Steeds kondigden doodstrompetten verderf aan, en er werd pas stilte gebla-
zen toen in Japan twee steden onder een atoombom wegsmolten en nog later
de muur, die Europa in tweeen deelde, ineenstortte. Uit alle werelddelen
waren staten erbij betrokken. Menig land heeft een atlas met kaarten waar-
op de honderden oorlogsgraven zijn getekend van jonge, soms heel jonge
mannen. In, en vooral buiten Duitsland vindt men resten van concentratie-
kampen op afgelegen plaatsen waar alleen kiezelstenen nog aan mensen
herinneren. Heldhaftige monumenten, ook in de kleinste plaatsjes in
Frankrijk, doen schrikken en herinneren. Woorden passen niet. Een beeld
van het gebeurde graveert zich in de hersenen; in de hersenen hamert een
vraag, waarom, waarom? Geschiedschrijvers poneren verklaringen. De eer-
ste wereldoorlog: politici fokten revanchegevoelens, verbijsterende stupiditeit
en arrogantie van een keizer, lustgevoelens bij de militairen, die de beste
wapens wensten, historische vetes tussen volken op de Balkan, overschatting
van de historische rol van eigen volk, ook bij een intellectueel als Thomas
Mann. Dit was het mengvat waaruit de vlammen van de eerste wereldoorlog
ontstonden, een oorlog die de naam kreeg van Pontius Pilatus, want ieder
meende zijn handen in onschuld to mogen wassen. -
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Vervolgens het tijdperk van hele en half geformuleerde ideologieen: de
eerste ideologie gebaseerd op Marx' historisch materialisme, het werd een
gedachtespinsel door Lenin toegepast in het zieke Rusland en misbruikt door
een paranofde Stalin. Stalin wijzigde de essentie definitief, zoals dictators
gewend zijn nieuwe werkelijkheden to scheppen, door geen verzet to plegen
tegen een socialisme in een land. Van een deel van zijn land werd de naam
Siberie een eeuwig symbool van meedogenloosheid. En dot gebeurde in een
land, groot in zijn prachtige taal, waarin vragen over schuld, kwaad, liefde
en boete zo diepgaand waren beschreven.

De tweede ideologie was het fascisme met de ego-les dat het eigen Italiaanse
volk het grootst was, een elite. Dot yolk, waar schoonheid onovertroffen heer-
ste, werd gestuurd door een blaaskaak die slechts kitsch kende. Geen dwazer
beeld is er van dot Italie dan de foto van de Italiaanse jeugdleiders die in 'ope-
rettekostuums' op bezoek zijn bij hun collega's in Berlijn, in de Lustgarten.

In Duitsland heerste een derde ideologie: een dwaze leer, met een conta-
minatie - nationaal-socialisme - als naam, met een sulcidaal leider uit
Oostenrijk en een valselijk geinterpreteerde biologie, waarin een Germaan
de echte Arier was, en de good een dier, Joden aan wie wetenschap en cultuur
in Europa zoveel to danken hadden. Een ideologie met Middeleeuwse riten en
gestolen Christelijke symbolen, zoals de speer. Ieder, die kon lezen - Mein
Kampf is van 1925-1926 - en luisteren naar de radio, was gewaarschuwd.
Maar deze dwaze leer werd ook door zeer vele intellectuelen, die Goethe,
Freud kenden, onderschreven. Als een naam aan die kleine halve eeuw gege-
ven kon worden dan was het die van de onbegrijpelijke. Het is zo onbegrijpe-
lijk dot Manes Sperber, psycholoog, zich de vraag stelt hoe het mogelijk is dot
mensen in de twintigste eeuw tot twee wereldoorlogen psychisch bereid
waren. Zelf tegen oorlog, komt hij tot een veronderstelling van een balans
tussen mens en oorlog. Het verhaal begint met een verslaving, de tirannie
van de sleur van alledag, die de kern van mensen, van zijn wezen, doodt.
Ieder wil aan die sleur ontsnappen en een feest biedt die ontsnapping, en
oorlogen hebben het effect van feest. In sociologentaal zou men kunnen
spreken van een Ventilsitte, een hoger indianenspel zoals Thomas Mann
strijd zeer ironisch noemt.

Er is van deze halve eeuw een immens archief, een dode, vierde wereld.
Adem stokt als men die wereld binnenstapt: de stereofoto's van het front in
een museum in Compiegne, de brieven in The Roses of no man's land, brieven
van jonge meisjes aan hun ouders, vlak achter het front geschreven waar ze
de door gas en kogels gewonde soldaten hielpen, het een voor een noemen
van kindernamen in Yad Vashem.
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En toch schiet dat overvolle archief op twee punten nog to kort en blijkt de
psychologische verklaring van Sperber en Mann van oorlog en strijd echt
onvoldoende. Beide tekorten hebben to maken met gelijktijdigheid. De ernst
ervan kan slechts door een voorbeeld worden gegeven. Families in en rond
beide oorlogen vielen niet alleen uiteen door fysieke doden, er was ook een psy-
chische dood. Vaders en zonen, moeders en dochters zochten eigen ideologieen
en begonnen elkaar tot in eigen huis to haten, een vijandschap die zich dan via
de kinderen alsmaar voortzet, zoals bij de kinderen van Kain en Abel. Huive-
ringwekkend is voorts de gelijktijdigheid in concentratiekampen van muziek en
moord. In films tracht men die gelijktijdige absurditeit door snel wisselen van
beelden to benaderen maar het lijkt dat alleen literatuur, waar woorden adem-
snakkend snel over elkaar heen kunnen struikelen, het dichtst bij de absurditeit
van de twee Wereldoorlogen en holocaust komt. Zo ervaart men Marcel Proust
wanneer hij schrijft over de jaren 1914-1918, de gedichten van Dylan Thomas
(Deaths and Entrancies), Gunter Grass over de jaren 1933-1945 en daarna,
Chaim Potok over een familie van begin tot eind van de eeuw. Communisme,
fascisme en nationaal-socialisme zijn verdwenen, de gevolgen niet.

De ideologie van het integraal nationalisme.
Van het kwaad van nationalisme gaf het voorgaande drie voorbeelden, drie
vormen van integraal nationalisme, een nationalisme waarin politiek en
economie samengaan. Integraal nationalisme was aan het eind van de
negentiende eeuw een mondiaal verschijnsel en uitte zich in protectionisme
en modern imperialisme. Natie werd doel op zichzelf, politiek werd streven
naar expansionistische macht, liberalisme en kosmopolitisme, iedere vorm
van parlementaire democratie was aan dit nationalisme vreemd. Arbeiders,
nog niet zo Icing geleden landarbeider of boer, van het platteland naar de
stud vertrokken omdat door werk zou zijn, werden zo gelntegreerd en in deze
ideologie gelndoctrineerd.

Het begrip integraal nationalisme werd voor het eerst gebruikt en gepropa-
geerd door de Fransman Charles Maurras (1868-1952). Van katholiek was hij
atheist geworden, hij stichtte met anderen het tijdschrift L' Action Francaise,
waarvan de inhoud duidelijk is, verkondigde een agressieve vorm van volks-
nationalisme, een gedachtegoed dat tot ver over de grenzen ging. Maurras
die in de kwestie Dreyfus ook antisemiet bleek, zou later maarschalk Petain
volgen in zijn collaborerende politiek met Nazi-Duitsland. In 1944, na de
oorlog, werd hij gevangen gezet, werd weer katholiek en stierf in het zieken-
huis van de gevangenis. Enkele van zijn literaire teksten worden nog gepre-
zen, een intellectueel wordt hij soms nog genoemd.
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Globalisering als ideologie.
In de tweede helft van de twintigste eeuw zijn er nieuwe ontwikkelingen, die
in - extreem negatieve - ideologieen zijn ontaard of gemakkelijk in risicovol-
le ideologieen kunnen ontaarden. De bron is niet longer Europa maar ook
Europa kan zich er niet aan onttrekken. Probleem is het verschijnsel helder to
onderkennen en to benoemen. Begrippen vallen bij gebruik in allerlei beteke-
nissen en vormen uiteen. Een van de hinderlijke kenmerken van het menselijk
taalgebruik, zo merkt Patricia de Marteldere op, is dot mensen er toe neigen
ongemerkt van een beschrijvende naar een normatieve zin over to gaan. Zelfs
zo dot de normatieve zin wordt gehanteerd, terwijl deze naar niets verwijst.

Is dit met het woord globalisering ook aan de hand? Geen woord is zo
algemeen geworden om daarmee een bevestiging van zich zelf to worden en
weinig meer betekent don, lijkt het, een 'gevoel'. Rau, president van
Duitsland (1999-2004) schat, in zijn Berliner Rede in 2002, dot nog in 1999
de helft van Duitsland van het begrip niet had gehoord. Nu kent een ieder
het woord en het lijkt bij dit begrip to passen dot het, al over de wereld cir-
kelend, vele betekenissen kreeg. Bijgevolg wordt door de media de simpelste
omschrijving voor globalisering geaccepteerd: het is niet mogelijk een onder-
werp to bespreken zonder de wereldcontext erbij to betrekken. Even terugkij-
kend wijst men er wel op dot eerder de VOC en het kolonialisme van
Engeland trekjes van een dergelijk verschijnsel toonden. Globalisering is ech-
ter iets volstrekt nieuws. Dahrendorfl> vermoedt dot door de maanvluchten
de aarde als globe was ontdekt. Maar waarschijnlijk waren het eerder niet
erg serieus genomen kleine groepen milieuactivisten, die in de jaren zestig
vanuit een combinatie van een vaag holisme en verering. van de natuur, wil-
den dot we de. samenhangende ecologie van de aarde beschermden en op
hun flyers tekenden zij een kleine kwetsbare bal, onze gemeenschappelijke
woonplaats.

Laten we maar aannemen dot de discussie over globdlisering in de een-
entwintigste eeuw zal worden voortgezet. Het is onmogelijk alle vragen die
men er aan vastknoopt to bespreken maar de centrale vraag hier is of het
nog mogelijk is de verschillende vormen van wat men onder globalisering
verstaat van elkaar to onderscheiden. In ieder geval moet een poging worden
gewaagd om beschrijving en norm van elkaar to onderscheiden. Er zijn uiter-
mate belangrijke politieke en maatschappelijke overwegingen om een
poging to wagen:
a) In oorsprong was het begrip globalisering een economisch idee, een theo-

rie met als grondgedachte dot ieder boat zou hebben bij een wereldeco-
nomie met open morkten en economische vrijheid.,
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b) Voor allen, want globalisering zou bijdragen tot een daadwerkelijke ver-
betering van de economie van de Derde Wereldlanden en aan deze lan-
den de ruimte en de kracht geven niet langer uitgesloten to zijn.

c) Een welslagen zou mogelijk zijn op - minimaal - twee voorwaarden:
- flexibiliteit van het bedrijfsleven en oprechtheid van staten. Staten zou-

den niet de meer gebruikte uitvlucht moeten hanteren dat zij econo-
misch tot niets in staat zijn omdat zij de macht kwijt zouden zijn. Dit
feit werd en wordt ontkend. De macht van de multinationals is groot,
geldhandel voor een groot deel autonoom maar staten hebben macht
en kunnen kiezen.

- staten moeten dus - alleen al om die reden - blijven bestaan. Staten,
zeker verenigd, moeten het econ.omisch proces sturen.

Er ontstonden weerstanden. Er zijn er die geen enkel geloof hechten aan een
economie zonder planning. Vrijheid geeft niet de garantie dat arme landen
worden geholpen en men wijst erop dat binnen de rijke landen een nieuwe
laag van have-nots ontstaat, mensen die niet slim genoeg zijn om binnen
een vrije markt to functioneren. Maar dat jong en oud de straat op gaan om
to protesteren tegen globalisering is nog wat anders; de schrik was ingesla-
gen. Men is ervan overtuigd dat op een of andere wijze samenhangend met
de economische globalisering alles wat lief is, wordt aangetast: de westerse
cultuur, en don niet het beste, wordt via televisie en computer verspreid, de
natuur wordt verhandeld en de intimiteit van de samenleving verdwijnt..

Geen afschrikwekkender voorbeeld geeft volgens velen de trendsetter van
deze economie: Amerika, en de centrale vraag is geworden, volgen wij dat?
Die vraag, zegt Elisabeth Lichtenberger2), bezit een "aktuelle Brisanz. Amerika
schept steeds weer nieuwe innovatieve elementen, die zich in de stadssyste-
men wereldwijd uitbreiden: wolkenkrabbers, Mega-Malls, Event-Cities, Gated
Communities" en is ook de trendsetter in het voorgaan in de ontstedelij king,
de suburbanisering' en van de Urban Sprawl, (onregelmatige stedelijke uit-
smering), met als gevolg etnische gettovorming, binnensteden die er triest bij
liggert, de laagste klasse die geen toegang heeft tot de arbeidsmarkt, sociale
desorganisatie, daklozen, drugs, criminaliteit en een nieuw analfabetisme".
Zo volt to begrijpen dat al gewerkt wordt aan een concept voor een alterna-
tieve globalisering.

Het beset groeit dat Staten en organisaties als de Europese Unie twee taken
hebben. Alle economische deskundigen wijzen erop dat het systeem van
open markten de weg is voor de economische ontwikkeling voor landen die
in de wereldverhoudingen tot de uitgeslotenen behoren. Het is voorts een
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vals beeld wanneer de mening postvat dat open markten zijn bereikt, neen,
integendeel, zelfs tussen rijke landen is een positievere stop gewenst. De des-
kundigen geven als positief voorbeeld landen in Azie. Negatieve aspecten
echter vereisen sturing. Het is to loot om nog to pleiten voor andere begrip-
pen die soms haakse processen beter omschrijven. Maar in deze warrigheid,
is er reden om to vrezen dat er eenzijdige ideologieen van voor en tegen ont-
staan, beide door dik en dun, waar geen ruimte meer is voor analyse.

Men kan van de eerste helft van de twintigste eeuw geleerd hebben dat
ideologieen in het begin positieve vruchten afwerpen die het valse beeld
oproepen dat slechts een weg goed is. Men vergeet snel dat een samenleving
om ethiek vraagt, oog heeft voor verdrukten en voor de kwetsbare natuur, en
dot is geen empirisch, in de ideologie gegeven iets. Het kan zijn dat een intel-
ligent economisch idee tot bederf leidt doordat de methode misbruikt wordt.
Er is verwarring. Twee democraten van wereldnaam, Dahrendorf en Rau,
zien de globalisering als een uitdaging, echter, zoals Rau stipuleert alleen
voor diegene die klare Wertvorstellungen jenseits des Wirtschaftlichen hat.

Fundamentalisme als ideologie.
Aan het eind van de twintigste eeuw trad fundamentalisme binnen gods-
diensten steeds meer naar buiten. Aan de stam van drie wereldreligies zit zo
een tak. Voor een buitenstaander is de situatie verwarrend: het westen
begrijpt met schuldgevoel het zionisme, maar breed is de verwondering over
een kleine groep die pas een stoat Israel aanvaardt als de Messias is weerge-
keerd. Het christelijk fundamentalisme wenst herstel van de theocratie en het
Islamitische fundamentalisme wenst Islamitische staten. In de analyses van
de laatste jaren van de twintigste eeuw worden door maar slechts enkele zin-
nen aan besteed. Er was grote onrust in de wereld maar die verdeelde de aan-
dacht. Aan het eind van de twintigste eeuw schatte men het aantal brand-
haarden in de wereld op ruim 350, de hevigste in de Balkan, Midden-Afrika
en het Middenoosten. Maar deze branden waren, althans leken, geen tekenen
van veenbrand. Was er agressie vanuit het fundamentalisme dan beschouw-
de men het als een plaatselijk en tijdelijk verschijnsel. 11 september 2001
opende de ogen en de angstige vraag is of, en onder welk politiek stelsel, de
moderne ideologieen zich op een dramatische wijze zullen,samenvoegen.

Het experiment als ideologie.
De twintigste eeuw kreeg een naam die niet of minder bekend is, de eeuw van
experimenteren. Deze onderzoeksmethode, experimenteren, was al vodr de
twintigste eeuw definitief geaccepteerd. Het was de werkwijze in universiteit
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en industrie geworden. Die acceptatie was begrijpelijk want resultaten waren
excellent, juist ook om moeilijke theorieen to ontwikkelen en to toetsen,
bovendien de spelregels waren duidelijk en de werkwijze was to controleren.
Maar het beoefenen van wetenschap was daarmee geen koud kunstje gewor-
den. Na 1950 werd steeds minder een Nobelprijs aan een enkeling toege-
kend. Onderzoeken, van kleine deeltjes, van ruimte en tijd, van evolutie en
`tijd' voor de Big Bang, van (nieuwe) ziekten, alle vraagstukken bleken nog
gecompliceerder dan men dacht en uiterst kostbaar. En alle problemen vra-
gen de inzet van velen, ook de vraagstukken op het terrein van de economie
die overigens bijna uitsluitend via gedachte-experimenten to benaderen zijn.
Tegen deze achtergrond van inzet, samenwerking en investeringen is de
vooruitgang van de wetenschap in de twintigste eeuw verbluffend. Van de
fysieke mens, om een voorbeeld to noemen, kan men vele bacteriele en viru-
saanvallen bestrijden en de verwachtingen om ook erfelijke ziekten to voor-
komen of to verhelpen zijn helemaal groot geworden nu men inzicht heeft in
de structuur van erfelijkheid. En toch, men is onzekerder geworden, was de
wereld een werkelijkheid, er blijken er vele, en vele zijn to verklaren maar
niet meer to begrijpen. Geen andere discipline dan de wiskunde - die nu eens
ontdekkingen voorspelt en dan weer de enige mogelijkheid blijkt to zijn om
verschijnselen to verklaren - geeft dot beeld duidelijker aan met begrippen
als stochastisch, meerdimensionaal, complex en chaos.

Het is dan des to opvallender dat wetenschap ook een kind baarde dat men-
selijke zekerheid juist leek to vergroten: de technologie. Technologische metho-
den vervingen de oude technische, proefondervindelijke, trial and errorme-
thoden om gewenste producten to scheppen. In de twintigste eeuw werden
voor elke lichamelijke en geestelijke activiteit (hulp-) middelen ontwikkeld.
Een ziekenhuis werd een technologisch centrum, een studeerkamer onderdeel
van een netwerk, een school een studiehuis en de globe een vliegveld.

Meer nog dan Europa werd in de twintigste eeuw Amerika de centrale
kracht van de technologie. Dot begon in het begin van de eeuw toen
industriele productie massaproductie werd. Twee Amerikaanse ondernemers,
een aan het begin en de ander aan het eind van de eeuw, Ford en Gates,
omgrenzen een range van deze `echte' Amerikanen die volgens Times geken-
merkt zijn door een unieke combinatie van innovatief en begaafd leider-
schap. Amerika werd door deze technologische expansie en profijt van de
twee wereldoorlogen immens rijk. Europa was in de jaren vijftig-zestig aan
het bijkomen van twee wereldoorlogen, zichtbaar in de moeizame wederop-
bouw, vaak door vrouwen, onderhuids. Minder zichtbaar, onderhuids, ver-
cinderde in die jarenook Amerika: kunst gaf al vroeg een signaal.
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Volgens de filosoof Wittgenstein (1889-1951) is het een methode om de
betekenis van woorden of to leiden van het gebruik, van hun functie in de
tool. Inventariserend komt men met het begrip 'kunst' tot versieren, kunst
vormt perceptie, structurerend, ludiek, provocerend, emotioneel, expressief,
conceptueel, metafysisch-religieus en mystiek-spiritueel. Maar er is iets
vreemds: nergens verneemt men iets van de meest indringende functie, kunst
als schreeuwend signaal. Je krijgt het vermoeden dot er psychologische blin-
deringen zijn om van kunst het signaal niet to zien, niet to horen. In de eerste
helft van de twintigste eeuw was de schilderkunst in Amerika evenwichtig,
landschappelijk. In deze eerste helft, noch in de tweede helft leken er geen sig-
nalen to zijn. In de tweede helft liep ieder, mede door de invloedrijke criticus
Greenberg, achter kunstenaars als Pollock, Warhol, en Rothko aan omdat zij
voldeden aan alle functies, maar zij gaven minder schreeuwende signalen.
Andere kunstenaars die bijvoorbeeld via posters aandacht vroegen voor de
zinloze oorlog in Vietnam verdienen die naam nauwelijks. Toch was er een
schilder die men tekort heeft gedaan door hem of to doen als sociaalrealist ter-
wijl hij schokkende, intense, stille signalen aan Amerika, aan elke toeschou-
wer, gaf: Edward Hopper (1882-1967). In Europa waren joist in de eerste helft
van de 205te eeuw golven van stromingen geweest, fauvisme, dadalsme,
expressionisme, kubisme, abstracte kunst en surrealisme. Kunst kon, zo lijkt
het, de rampen die Europa troffen nauwelijks volgen, en vanzelfsprekend dre-
ven die beelden over de Atlantische Oceaan, inet.en zonder de kunstenaar zelf.
Parallel werkte Hopper in -de Verenigde Staten die wel inspiratie vond bij
Europese schilders maar - het klinkt misschien vreemd - ze niet nodig had. In
1932 schildert hij Kamer in New York. Men kijkt door een roam naar binnen en
ziet een man die enigszins gespannen de krant leest, zijn vrouw zit bij de
piano, zij speelt niet echt maar pingelt wat met haar rechterwijsvinger, haar
gedachten zijn ergens anders. In 1956 schildert hij Vierbaansweg. Een man zit
buiten bij zijn benzinestation, een vrouw steekt haar hoofd uit een roam ach-
ter hem en roept hem. Ieder die kijkt voelt: er is een bericht. Slecht?

De technologische leidersrol leek verzekerd. Tweemaal was Amerika
Europa to hulp gekomen, de positie van Rusland zou snel qfbrokkelen, een
leiderschap op politiek terrein zou toch rechtvaardig zijn? Een kunstenaar
kon wijzen op het risico van de retoriek van deze mening.

Om de twintigste en eenentwintigste eeuw enigszins to begrijpen: tweedui-
zend jaar godsdiensten in een notendop.

Europa is een werelddeel vol immense vormen van bloedvergieten am
godsdienstige redenen. In en dichtbij Europa waren vier godsdiensten ont-
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staan: het Jodendom, het Christendom, de Islam en er was nog een rest van
de klassieke oudheid. De orakelen van Delphi werden tot 400 no Chr.
geraadpleegd. Het christendom ontstond als tak van het jodendom maar
door het laatste verworpen. Door de excommunicatie door de joden werd het
christendom meer een 'heidense' godsdienst, eerst door de Romeinen hevig
vervolgd, dan binnen korte tijd staatskerk, met de keizer aan het hoofd en
met Byzantium als geestelijk centrum. Door volksverhuizingen, politieke
machinaties en theologische verschillen werd de macht verplaatst van
Byzantium naar Rome. In de 7e eeuw ontstond de Islam. Het Christendom
verdween uit Noord-Afrika en de Islam breidde zich uit tot over grote delen
van het Midden- en Verre Oosten. Een simpele verklaring van dit succes van
de Islam is dot het gewone volk meer door deze 'eenvoudige' leer werd
geboeid dan door een ingewikkelde theologie van het christendom; de Koran
was een incarnatie van het woord. Maar reden van het succes was ook dot
de Islam de kennis van de natuurwetenschap en Griekse filosofie soepeler
integreerde: kennis, zo zei Mohammed, moest men verzamelen tot in China.
Voor het Christendom betekende de groei van de Islam een wegzinken van
Byzantium als spiritueel centrum. De naamsverandering later van
Constantinopel in Instanboel was meer dan een symbolisch feit, en een
nieuw byzantijns centrum ontstond, buiten Europa, in Moskou. In Rome, dot
tijdens de volksverhuizingen tot een stadje van dertigduizend inwoners was
teruggevallen, heerste een steeds sterker wordende paus. Sterker omdat de
pausen - zoals Hans Kung (theoloog, in De katholieke kerk, een geschiedenis,
2003), aan wie mede informatie is ontleend, het omschrijft - de germanise-
ring van het katholicisme - omarmden. Het waren de Franken en de
Angelsaksische monniken die West-Europa - al dan niet met geweld -
bekeerden. In de twaalfde eeuw voerde de paus met de keizer de strijd om de
macht. De geestelijke macht kwam volledig in zijn handen, de politieke in
die van de keizer. Maar dit onderscheid was ondoorzichtig. De Kruistochten,
Inquisitie, strijd tegen Reformatie, de Contrareformatie hadden alle een ver-
menging van politiek en religie.

In de eeuwen daarna schokken een reeks gebeurtenissen het christendom,
het rooms-katholicisme en het protestantisme. De Verlichting tastte de waar-
heid van de Bijbel aan en de Franse Revolutie bracht een nieuw politiek
ethos, van gelijkheid, vrijheid en solidariteit terwijl de structuur van de
rooms-katholieke kerk een sterke hierarchie en censuur kende (en nog kent)
en met name de vrouwen nog steeds zo classificeerden dot het zeker door bui-
tenstaanders als discriminate werd (en wordt) gezien.
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Ruwe Wart nu.
Wat is de godsdienstige situatie waarop men in Europa wil bouwen, nu? Er is
een algemene secularisering, ook in landen als Polen en Spanje, zeker onder
de jongeren. Dit in tegenstelling tot de andere werelddelen, met name de
Verenigde Staten en Afrika. De katholieke kerk heeft in haar organisatie en
door het aantal leden (1,2 miljard) nog steeds een fijnmazig netwerk wat de
paus zijn politieke invloed doet behouden. Hij en het Vaticaan vullen deels
het got van het ontbreken van een wereldethos, waartoe ook de VN (nog)
praktisch niet is gekomen. De ethiek van de kerken is in vele landen geschei-
den van de politiek en dagelijkse praktijk (abortus, seksualiteit, euthanasie).
Het Protestantisme kent no 1945 een oecumenisch elan: (Anglicaanse Kerk en
Oud-katholieken en Hervormden en Gereformeerden in Nederland). De
Rooms-Katholieke Kerk vermijdt een actief oecumenisch beleid; elke poging
tot toenadering van de Orthodoxie wordt zowel in Griekenland als in Rusland
met diep wantrouwen afgewezen. Nog steeds ervaart men politieke conse-
quenties van deze tegenstellingen. De ingrijpendste verandering in Europa is
de snel groeiende Islam. Nog zonder Turkije - toetreding is een hot item waar-
omtrent bijvoorbeeld von der Gablentz en Giscard d'Estaing een andere
mening hebben - wonen, in Europa 15 miljoen moslims. Terwijl in de steden
kerken in hoog tempo worden afgebroken, verschijnen moskeeen. Waarin de
Islam in de Middeleeuwen niet was geslaagd en mede door Karel Martel was
voorkomen, gebeurt nu in vredelievendheid, althans zonder oorlog: de Islam
is, mede door sterke gezinsuitbreiding - dit in tegenstelling met de lage
geboortecijfers van de anderen, met name in Duitsland, Italie en Frankrijk -
de snelst groeiende groep. Algemeen is de gedachte dot in de Europese grond-
wet de positie van de kerken op nationaal niveau moet worden geregeld:
Groot-Brittannie heeft twee staatskerken, Denemarken een volkskerk en
Zweden heeft nog een staatskerk, de andere landen kennen een scheiding tus-
sen stoat en kerk en Frankrijk houdt godsdienst buiten het publieke leven.
Ondanks secularisering zijn in vele landen de christelijke partijen omvangrijk
en zijn het wederom de katholieken - zoals direct no 1945 - die gedachten for-
muleren van een Nieuw Europa. Vanuit theologie en filosofie wijst men erop
dot God niet van Europa is.

Het aangrijpende in het christendom is de tendens tot een-weerkeer-naar-
of, in twee verschillende betekenissen, hier, ter wille van de duidelijkheid,
scherper onderscheiden dan in de werkelijkheid voorkomt. Het goat niet over
kunst, wetenschap en filosofie. De grote culturele en filosofische rijkdom van
het christendom wordt algemeen onderkend en ook op dit terrein wensen
velen een hernieuwing, maar de wens tot terugkeer goat hier over de inhoud
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van de godsdienst. Het is de wens van de huidige paus dot vanuit Oost-
Europa, en met name vanuit Polen, West-Europa, het nieuwe missiegebied,
wordt bekeerd, gelijk de monniken uit Angelsaksische landen dit dertienhon-
derd jaar eerder deden: zij onderwezen de leer. Maar wat er gebeurde, het
werd het tegendeel. Oost-Europa nam in hoog tempo de levensstijl van het
westen over. En in de ogen van Johannes Paulus wendde God zich of van
Europa. De tweede wens tot weerkeer is ontroerender. Het is een draad die
door theologische (de Confessiones van Augustinus) en literaire (Dostojewski)
werken loopt. Een oervraag naar de inspiratie die uitging van de man uit
Nazareth. Hij, kind van God zoals de Orthodoxie Hem ziet, of gelijk aan de
Vader, zoals Augustinus Hem in zijn theologie beschrijft, of een bijzondere
jood, zoon van een timmerman, Hij of hij opende ogen voor de armen, zie-
ken, prostituees, tollenaars, ouders die hun kind verloren, een vriend die
stierf. Het is een gedrag van iemand dot niet is to beschrijven; men kan het in
literatuur of in een film uitsluitend metaforisch benaderen, zoals Lars von
Trier heeft gedaan in Breaking the waves, waarin een vrouw haar lichaam
opoffert voor de man die zij liefheeft, die door een dwarslaesie was getroffen.
Hij geneest. De man uit Nazareth was tegen misbruik van macht en over-
schreed waar nodig grenzen. Velen hebben hem daarin gevolgd, vanaf de eer-
ste volgelingen, tot en met Franciscus in Italie in de Middeleeuwen en Moeder
Theresa uit Albanie in India in de twintigste eeuw.

De plaatsbepaling van godsdienst is gecompliceerd. Het eenvoudigst is de
uitspraak dot godsdienst een particuliere zaak is. Maar twee redenen worden
aangevoerd , die laten zien, dot dit niet helemaal opgaat. Want jodendom
en christendom inspireren tot verheldering van wat goed en kwaad is. De
Islam met zijn vele vormen houdt ons wakker. Maar de vrees blijft dot
groepsvorming bij herhaling leidt tot strijd omdat men meent dot de waar-
heid die men gevonden heeft, recht geeft op gelijk en gelijk op macht. De
gecompliceerdheid is voor de moderne mens versterkt, althans voor velen,
die worstelen met de evolutieleer, met het kwaad in de wereld, met tekstver-
klaringen van de heilige schriften en de twee dimensies van het nu en het
hiernamaals en God niet anders meer kunnen zien dan als een kracht en
niet meer als degene in wiens hand je naam stoat geschreven. Politiek-
macht-ethiek-godsdienst liggen niet op een voor ieder acceptabele lijn.
Misschien is de bescheiden opvatting van een nette samenleving (The Decent
Society), zoals Avishai Margalit die ziet, toch het beste en niemand - jood,
christen of moslim of agnost zal waarschijnlijk bezwaar hebben als er
iemand is die oproept de armen, de hongerlijders en de zieken to helpen.
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M. De eenentwintigste eeuw.
Terugkijkend naar het jaar 1900 bekruipt ons het gevoel dat, wat door in dat
jaar op kleine school is gebeurd, zich in de twintigste eeuw in positieve en
negatieve richtingen heeft vermenigvuldigd. Het jaar 2000, het eerste jaar
van de eenentwintigste eeuw was op alle terreinen relatief 'rustig'. Een
moderne augur zou de twee ongewilde rampen - de eerste met het vliegtuig
de Concorde die Londen-Parijs-New York verbond en de tweede met de onder-
zeeer Koersk- niet kunnen uileggen als de voortekenen van de terroristische
aanslagen. De vraag wat Europa in positieve zin in de eenentwintigste eeuw
to bieden heeft, is een serieuze en gewetensvolle vraag. Het antwoord kan
niet anders dan subjectief zijn. Het is een oordeel over wat men waarneemt.
De vraag deed de ogen openen: het is een wonder zoals het werken met een
oblique camera. Tweedimensionale plaatjes krijgen ineens stereometrische
proporties. Wat waargenomen wordt is wat een socioloog neigt processen to
noemen, ontwikkelingen die de wereld in politiek, economisch, godsdienstig
en cultureel opzicht doen veranderen. In Europa voltrekken zich twee pro-
cessen die inspireren:
a) De vorming van the big cities: de autonome grote steden en de megapolis
b) De opkomst van een nieuwe generatie jongeren van 25 tot 35 jaar.

a) The big cities: de autonome steden en de megapolis.
Zouden de grote steden schakels kunneh worden in' vreedzame netwerken?
Heeft Europa hier een voorsprong en kan Europa een voorbeeld zijn? In het
midden van de twintigste eeuw werd de stud een onderzoekthema. Stud werd
niet gedefinieerd. Een stad werd getypeerd: de stud (het tautologische) is mas-
saal, er is een sterke arbeidsverdeling, contactlegging is partieel en er heerst een
hoog levenstempo. De vrouw was geisoleerd omdat zij 'niet-werkend' thuis is,
weg van de plaats waar haar man is. Feitelijk wordt de moderne stad verge-
leken met die van eeuwen geleden. Een moderne stad was a-men-made-world
en van natuurlijke ritmes was geen sprake. Functioneel zou de moderne stud
voordelen hebben want voor de meeste menselijke behoeften en functies
waren voorzieningen. Zoals Hilde Heynen in Het verlangen naar een stad3>
constateerde is het geen toeval dat Joodse filosofen (Adorno en Levinas) de
vrijheid van de stud onderschreven terwijl een uiterst conservatief denker als
Heidegger aan de provincie de voorkeur gaf. De een had voorkeur voor mobi-
liteit en moderniteit, de under voor een geworteld zijn in eigen bodem, ver
van alle drukte, weg in de natuur. Wat zou het oordeel van deze drie filoso-
fen nu zijn, nu in de laatste decennia van de twintigste eeuw het gezicht van
de wereld veranderd is door op een explosie lijkende groei van steden? Steden
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met doorsneden van tientallen kilometers. De nodige ruimte was meestal
veroverd vanuit de oude kernen op omgeving. Een enkele stud, zoals Brasilia,
is een futuristische stenen plant die zich met omgekeerde wortels in de lucht
heeft geboord. Inschatting is dot rond 2010 de wereldbevolking uit acht mil-
jard mensen zal bestaan. De groei tot 2025 zal voor meer dan 90% in de ont-
wikkelingslanden plaatsvinden. Dot betekent dot de groei van de steden
ongeremd is. Nu al, aan het begin van dit derde millennium, is een van de
twee wereldbewoners stadsmens en vele steden zijn qua inwonertal omvang-
rijker dan vele staten. Geschat wordt dot meer dan twintig steden meer dan
tien miljoen inwoners hebben; In dit geval worden zij megapolis genoemd.

Wereldsteden (megapolis) - informatie Bosatlas:
>20 miljoen: Mexico-stad, Sao Paulo en Tokyo

10-20 miljoen: New York, Buenos Aires, Rio de Janeiro, Los Angeles,
Londen, Cairo, Moskou, Teheran, Karatsji, Dehli, Bombay,
Calcutta, Bejing, Seoel, Shanghai, Osaka, Manilla en
Jakarta

en dit, naast het ontelbaar aantal steden van een half tot 10 miljoen.

De onstuitbare groei nu is intrigerend. Wat wordt de macht van deze steden?
De politieke en economische macht ligt tot op heden bij Staten en bedrijfsleven
die elkaar met argusogen controleren. Staten voelen zich in menig opzicht
overschaduwd door het grote bedrijfsleven. Waar de staten eventueel willen,
hebben oliefirma's letterlijk grenzeloze invloed op oorlog en vrede, auto-
industrieen op welvaart en werk, en levensmiddelenconcerns op gezondheid,
honger en ongezondheid. Is het mogelijk dot door verschuivingen in goon
optreden? Wat kenmerkt de steden nu? Er wonen meer dan ooit - van oor-
sprong - allochtonen. In Hamburg wonen bijvoorbeeld 10.000 Japanners en
8000 Grieken, het aantal talen in Amsterdam is meer dan 150, het culturele
klimaat is rijker geworden en het aantal religies en levensbeschouwingen veel-
soortiger. Een stud als Utrecht kende er rondom de Dom al meer dan zestig, dot
werden er alleen maar meer. Stel dot deze megapolissen en grote steden het ini-
tiatief nemen tot meer autonome netwerken en zo 'volwassen' gesprekspart-
ners worden van staten en bedrijfsleven. Bij de karakterisering van een stad
worden vaak zaken vergeten: steden zijn weliswaar uiterst kwetsbaar maar ze
beschikken over een verbazingwekkende continufteit. Dresden is steen voor
steen herbouwd. Berlijn was gehavend en verdeeld maar beleeft nu een, zij het
moeizame, renaissance. Hiroshima en Nagasaki zijn herrezen, Bagdad zal ooit
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worden hersteld. Grenzen van landen worden verlegd, steden zijn honkvast. Ze
zijn historisch centra van innovaties. In de steden bestaat een dagelijkse strijd
tussen de publieke en de private sfeer en met de groei van stad naar megapo-
lis zijn die processen ingewikkelder geworden maar het functioneert.

Er zijn - en dot met voorbijgaan aan alle details - twee kenmerken waarin
steden en megapolissen zich van elkaar onderscheiden:

de wijze waarop de groei wordt bepaald
de stijl

En op basis van deze twee verschillen, kan men drie typen onderscheiden:

- Crazy landscape town: eerder is gewezen op de verziekende wijze waarop de
steden zich in de VS ontwikkelen. De koers wordt hier bepaald door een
ongeremde globalisering.

Self-regulating system: Rem Koolhaas schreef dot organisch groeiende ste-
den, zoals de Middeleeuwse steden, hart en oog sterk veroveren en het is
geen toeval dot hij met veel interesse de weg volgt die Lagos in Nigeria
opgaat. Die stad lijkt een mierenhoop maar dichterbij blijken de inwoners
creatief met anderen hun zaken to behartigen.

- a public-private system: zoeken naar een balans tussen creativiteit en func-
tionele behoeften.

Deze typering betreft niet de architectuur, het goat om het, moeilijk to defin-
ieren, begrip `sfeer' van de stud, eigenlijk hoe kan men met elkaar leven. In
bet eerste type wordt verantwoordelijkheid voor de anderen vernietigd. Het
tweede is een tijdelijke oplossing voor economisch zwakke staten en landen
die nog op weg zijn naar normalere omstandigheden en waar noch tijd,
noch financien, noch belangstelling, noch mogelijkheid bestaat voor ver-
antwoordelijkheid voor mensen die verder weg woven. In het derde type is er
een samenspel van particulieren en de overheid, dot gdrandeert niets maar
last een anders denken en handelen toe, een bestuurlijke en maatschappe-
hike basis voor kosmopolitisch handelen.

b) Een nieuwe generatie jongeren van 25-35 jaar in Europa.
In toevallige ontmoetingen die wij met jongeren mothten hebben, want zo
begon het, groeide bet gevoel dot niet alleen in Europa maar wellicht op alle
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continenten binnen die leeftijdscategorie een inspirerende generatie is

gegroeid: jongeren die de wereld kennen, voor wie grenzen relatief zijn, de
politiek noodzakelijk maar niet heilig is en van wie het verantwoordelijk-
heidsgevoel groot is. Zij zijn niet bevreesd voor zware taken, hebben ideeen,
zo ook over hun stad en, het meest opmerkelijke, zij zijn bescheiden en daar-
om bewust minder opvallend. De toevallige ontmoetingen begonnen in
Europa, het was een optimistische ervaring ook in andere grote steden deze
positieve kracht to mogen ontmoeten. Wij laten Ramon, Vicky, Yulia,
Katarzyna, Barth-jan en Costis zelf aan het woord.

1)

Noten:
Ralf Dahrendorf, Duits-Engels socioloog. Was lid van de Europese Commissie en
directeur van de School of Economics. Tekst in The Oxford History of the Twentieth
Century, 1998: Towards the Twentieth-First Century.

Elisabeth Lichtenberger, em. Hoogleraar in Wenen: Die Stadt, Von der Polis zur
Metropolis, 2001.

Hilde Heynen, hoogleraar in Leuven, is docent architectuurtheorie aan het
Departement architectuur, stedenbouw en ruimtelijke ordening. Tekst in: Wereld-
steden, stadswandelingen door filosofle en religie.

2)

3)
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Zes Europese jongeren can het woord.

Zes Europese jongeren aan het woord.

Mijn stad

1. Barcelona Ramon Vidal
2. Londen Vicky Weldhen
3. Moskou Yulia Tuchkova
4. Warschau Katarzyna Zaremba
5. Amsterdam Barth-Jan van Holstein
6. Athene Costis Sochoritis

Barcelona, mijn stad
Ramon Vidal

Barcelona, een enorme mierenhoop waar miljoenen mensen naar binnen
gaan, naar buiten komen, er binnenin bewegen. Als ik zo van buiten naar
deze stad kijk, vraag ik me af: wie ben ik? Waar ga ik heen? Waar hoor ik bij?
Ben ik zo anders dan de anderen? Denken en voelen de anderen net zoals ik?

Ik weet dat ik een wereldburger wil zijn in een wereld waar verschillende
culturen rustig naast elkaor leven, waar huidskleur, achtergrond of geloof
geen invloed hebben op het contact met de buren. Maar op momenten als
deze, als ik goed nadenk, zie ik in dat dit beeld niet in verhouding stoat tot
de werkelijkheid. Ik moet leren to accepteren dat mijn goede bedoelingen
niet meer zijn dan dat. Het zijn slechts bedoelingen, en ik ben niet altijd
bereid de grote offers to brengen die mijn harmonieuze droomwereld van me
zou eisen. Maar waarom? Waarom zijn wij zo? Wie zegt dat mensen sociale
dieren zijn? Het zou juister zijn om mensen sektarische wezens to noemen,
hokjesdieren. Ik zeg het niet graag, maar ik denk dat de meeste mensen sek-
tarisch zijn. Het klinkt beter dan racistisch, maar in wezen is het hetzelfde, of
misschien zelfs erger. Misschien komen racisten makkelijker uit voor wat ze
zijn, en dragen sektariers een masker van hypocrisie.

Laten we terugkeren naar de grote stad. Laten we de stad indelen in distric-
ten, en elk district weer in straten. De straten delen we op in huizenblokken,
de huizenblokken in verdiepingen, de verdiepingen in appartementen. Elk
van deze opgedeelde eenheden kan je zien als een sekte, een hokje, waarmee
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wij van de anderen zijn afgescheiden. We zouden dit hokjesdenken kunnen
doorvoeren van de grote stad naar de streek, de regio, het land, het werelddeel
en de aarde. Het merkwaardige is dot hokjesdenken altijd wordt belnvloed
door de eigenschappen van degenen die buiten het hok stann

Je zou denken dot onze grote steden bij uitstek geschikt zijn voor het dich-
ter bij elkaar brengen van verschillende gemeenschappen en culturen. De
grote stad verkort de fysieke afstand tussen gemeenschappen, en er is contact
tussen mensen met verschillende achtergronden. Maar is het mogelijk dot dit
contact ontstaat omdat het niet anders kan, simpelweg omdat er to weinig
ruimte is? Als er zo veel mensen moeten leven in zo weinig ruimte, dan wordt
de relatie met de buren op de proef gesteld. We moeten wel vlakbij onze buren
wonen, die zo anders zijn dan wij, omdat we niet anders kunnen. Deze fysie-
ke nabijheid leidt tot agressie, eigenbelang en ego*fsme, waar we allemaal
schuldig aan zijn, en tot racisme en intolerantie. In de grote stad doet ieder-
een zijn eigen zaak. De relatie met de buren is afstandelijk, de relatie met
vreemden wordt vermeden en een relatie met buitenlanders bestaat al hele-
maal niet. In de grote stad volt een buitenlander niet op. In een kleine, geslo-
ten gemeenschap loopt een buitenlander een groter risico to worden buiten-
gesloten, maar bls hij eenmaal wordt geaccepteerd zal hij meer integreren
dan een buitenlander in de grote stad. Hij zal werkelijk onderdeel worden
van het geheel, en niet slechts de fysieke ruimte van anderen delen. In klei-
ne gemeenschappen is het hokjesgevoel vaak groot, maar de mensen weten
dot en proberen het niet to verbergen. Ze zijn niet tolerant en staan niet open
voor nieuwe dingen, maar misschien zijn ze wel minder hypocriet.

De grote stad heeft geen eigen gezicht omdat ze zoveel gezichten heeft. Soms
willen we niet dot onze stad zo haar identiteit verliest, neen, het zou juist inte-
ressant zijn als deze identiteit een wereldidentiteit zou zijn, maar dot veronder-
stelt dot we veel van onze vastgeroeste ideeen loslaten. Als ik de vraag zou moe-
ten beantwoorden of ik mezelf zie als een inwoner van deze stad, dan zou ik ant-
woorden: dot hangt ervan of. Omdat ik graag omga met andere gemeenschap-
pen en culturen, zou ik zeggen dot ik een wereldburger ben, Maar ik moet toe-
geven dot ik de bestaande verschillen, op allerlei gebieden, vaak zelf in stand
wil houden. Om deze reden voel ik me een inwoner van een continent, regio,
stud of district, afhankelijk van de situatie waarin ik me op een bepaald
moment bevind. Misschien komt de behoefte om bestaande verschillen in stand
to houden voort uit eigenbelang, maar angst speelt zeker ook een rol. Angst
omdat we andere dingen niet begrijpen, en als we iets niet begrijpen, willen we
het niet. Maar kan ik andere dingen werkelijk niet snappen? Ik ben bang dot we
onze verschillen nooit zullen begrijpen, omdat we het gewoonweg niet willen.
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Als we echt op zoek zijn naar integratie en een samensmelten van de ver-
schillende gemeenschappen, dan zullen we allemaal een flinke steen moe-
ten bijdragen. Maar misschien kan of moet dat ons doel niet zijn. Misschien
zijn we allemaal van een verschillend soort en zijn we voorbestemd om altijd
anders to blijven. We weten dat een leeuw en een antilope samen in een
gebied kunnen leven, dot lijkt vreedzaam maar het zou ons niet verrassen
als de leeuw op een dag de antilope zou doden.

Om de werkelijkheid to veranderen zouden we de basis van onze maat-
schappij moeten veranderen. Ik geloof dat wij mensen bepaalde instincten
diep in ons hebben zitten, instincten die we al duizenden jaren bij ons dragen
en die ervoor zorgen dat we ons anders, of zelf beter voelen dan anderen.

Het spijt me dat ik de zaken zo somber inzie, maar ik geloof dot onze
maatschappij juist hierom is wat ze is. In rijke en ontwikkelde maatschap-
pijen hebben individuen zich alleen bezig gehouden met vooruitkomen,
klimmen, meer macht krijgen, beter zijn dan de anderen. Maar onderwijl
zijn ze vergeten dat er in de rest van de wereld ook nog arme maatschappij-
en bestaan, die ze hebben vernield tijdens hun tocht.

Zouden we ons dit ooit realiseren? Ik ben ervan overtuigd dat veel men-
sen in de loop van hun leven stilstaan en hierover nadenken. Maar we zijn
maar kleine zandkorreltjes in een immense woestijn. Er is to veel belong, to
veel geld to verdelen, to veel macht to delen. En degenen die iets zouden kun-
nen doen aan deze problematiek zijn degenen die zich niet interesseren voor
deze zaken.

Maar laten we de hoop niet opgeven.

Londen - mijn stad
Vicky Weldhen

Londen is voor mij de enige stad en de enige plek die ik 'thuis' kan noemen.
Ik woon in een van de grote stadswijken in het noorden van Londen en werk
momenteel als secretaresse, zodat ik volgend jaar terug kan naar de univer-
siteit om rechten to studeren. Londen is geen ideale stud. Het is een stud die
nooit slaapt en die bol stoat van cont asten op economisch, ctiltureel en soci-
aal gebied. Londen heeft ongeveer negen miljoen inwoners, waarvan meer
dan een derde bestaat uit etriische minderheden en er worden zo'n driehon-
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derd verschillende talen gesproken. Als je door de stad loopt, word je je
bewust van al die verschillende groepen en soms besef je ineens dot al die
groepen in relatieve vrede naast elkaar leven. De stereotiepe Londenaar
bestaat niet meer. Tolerantie en begrip voor anderen is een belangrijk doel
geworden en we voelen ons in veel opzichten inwoners van de wereld.

Elk jaar wordt in augustus het Notting Hill Carnival gevierd, een grote
happening waarin de culturele diversiteit van Londen centraal stoat. Het is
ooit begonnen als een klein festival voor de Afro-Caraibische bevolking. Het
is uitgegroeid tot een grandioos festival met muziek en dans. De sfeer is inter-
nationaal. Twee miljoen mensen feesten mee.

In deze stad kan je vinden en doen wat je hart moor begeert en het lijkt,
oppervlakkig, of alles op economisch gebied goed is geregeld, in tegendeel.
De kosten voor het levensonderhoud bijvoorbeeld rijzen de pan uit; de hui-
zenprijzen zijn twee keer zo hoog als het landelijk gemiddelde. Voor veel
mensen is het onmogelijk om in de stad to wonen. Leraren, verpleegkundi-
gen, brandweerlieden en ambulancepersoneel, allemaal beroepen die in een
gemeenschap van vitaal belong zijn, vinden het steeds moeilijker om in hun
levensonderhoud to voorzien. Hierdoor wordt hun rol in de gemeenschap
minder belangrijk en kiezen jonge mensen vaak voor een ander beroep. En,
ondanks al de goede effecten van etnische en culturele verschillen, leiden ze
ook tot een soort klassensysteem. Een recent onderzoek van de gemeente
toont aan dot de werkloosheid het hoogst is onder mensen uit Bangladesh en
dot bijna een op de vijf zwarte Afrikaanse huishoudens geen basisvoorzie-
ningen heeft, of deze met anderen moet delen. Een dramatisch gevolg van
de groter wordende kloof tussen de rijken en de atmen is het sociale isole-
ment. Lisa is rechtenstudente en studeert in Londen. Zij zei dot als je geen
geld hebt, Londen een van de moeilijkste steden is om to wonen. De kosten
voor vervoer, levensmiddelen en vooral de huur van een kamer of een appar,
tement zijn absurd hoog. De huur in Londen is drie keer zo hoog als in de
rest van het land. In de salariering wordt hier geen rekening mee gehouden,
zeker niet in de publieke sector. Iedereen die ik gesproken heb zegt dot men
graag in Londen woont; iedereen voegde daaraan toe en dot was opvallend,
dot een sociaal netwerk van cruciaal belong is. Ben is verpleger en illustreer-
de dit door to zeggen dot hij niet ergens anders in de stad zou willen wonen
waar niemand je kent en niemand jouw aanwezigheid wat kan schelen.
Neen, Londen kan je niet als een vriendelijke stad omschrijven. De prijs die
je rivet betalen voor tolerantie en voor de goede kanten van anonimiteit is
dot veel mensen de andere kant op kijken als ze iemand zien die in moei-
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lijkheden verkeert. Mijn broer Tom is op klaarlichte dag beroofd en in elkaar
geslagen, en voorbijgangers liepen er longs zonder iets to doen. Ik ben opge-
groeid met het idee dot je mensen in Londen niet zomaar moet vertrouwen;
als iemand in de bus of de trein tegen me begint to praten, neem ik auto-
matisch aan dat-ie gek of gevaarlijk is. Veel van mijn vrienden voelen dit
ook. Toen ik ergens cinders woonde, verraste me de vriendelijkheid van
vreemden, en ik vond het in het begin moeilijk to wennen aan het idee dot
deze mensen niet gek waren of iets van me wilden. Sarah, die onlangs voor
haar nieuwe baan in Londen is komen wonen, zei dot ze het heel lastig vindt
om in deze stad nieuwe mensen to leren kennen. Ze komt uit een klein
plaatsje waar iedereen alles van iedereen weet. Het was in het begin moeilijk
om vrienden to maken. Ze had het gevoel dot iedereen vast zit in een eigen
groepje; voor sociale contacten houden mensen het bij hun werk, univer-
siteit, school, etnische achtergrond of belangengemeenschap. In het beste
geval wordt een buitenstaander gewoon genegeerd, in het slechtste geval
wordt hij niet vertrouwd of zelfs vijandig tegemoet getreden. Sam is docente
op een school in een achterstandswijk. De meeste leerlingen komen uit
achtergestelde gezinnen. Wat haar opviel was dot juist door, in die minder-
hedengroepen, een sterke gemeenschapszin bestaat. Sunita studeert medicij-
nen. Haar ouders zijn in de jaren zestig naar Engeland geemigreerd en heb-
ben zich in Londen gevestigd. Zij vertelde me hoe groot de invloed van de
Aziatische gemeenschap is op haar eigen leven. Haar eerste jeugdherinne-
ringen spelen zich of in de tempel, op de talenschool en tijdens de dansles
waar zij de traditionele dansen leerde. Dit idee, dot je je eigen cultuur moet
voortzetten, leeft ook binnen de Italiaanse gemeenschap. Lisa heeft
Italiaanse ouders maar ze is in Engeland geboren. Ze vertelde van Italianen
in Londen wier sociale contacten zich beperkten tot andere Italianen.
Ondanks de anonimiteit van de groep in de stad, weet binnen de Italiaanse
gemeenschap iedereen alles van elkaar en wordt het nog steeds normaal
gevonden dot je trouwt met 'een van ons'. Veel tweede of derde generatie-
immigranten, houden het gevoel dot ze twee identiteiten hebben: een Britse
en een uit het land van oorsprong. Je zou kunnen zeggen dot de instand-
houding van separate gemeenschappen leidt tot culturele en in sommige
gevallen politieke segregatie. En uit segregatie kan wantrouwen voortkomen.
Aan de andere kant: zonder al deze afzonderlijke groeperingen zouden we
nooit leren tolerant to zijn en to begrijpen hoe andere mensen leven.

Voor de twintigers en dertigers vinden de sociale contacten vooral plants
in pubs en cafes. Mijn vriend Paul, inkoper bij een grote detailhandel, ver-
telde, me dot in de tijd dot hij net bij het bedrijf zat, bijna al zijn salaris
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opging aan uitgaan no het werk. Hij had het idee dot dot de beste manier
was om de mensen waar hij mee werkte beter to leren kennen. Overigens,
niet alleen in Londen maar in heel Groot-Brittannie lijkt deze alcoholcultuur
alsmaar belarigrijker to worden. De criminaliteit wordt door bet overmatig
gebruik van alcohol steeds groter, zoals bet rijden onder invloed en de vecht-
partijen die vaak uitbreken als de pubs dichtgaan. De sociale functie van
pubs en de cafes is in Engeland groot, ze zijn een ideale manier am mensen
to leren kennen. Iedereen is meer ontspannen. De onverschilligheid tegeno-
ver vreemden volt dan niet zo op, omdat mensen onder invloed van alcohol
over het algemeen wat vriendelijker lijken. Voor mensen die om religieuze
redenen of uit persoonlijke overtuiging niet op plekken willen komen waar
alcohol wordt verkocht, zijn de plaatsen waar ze sociale contacten kunnen
maken beperkt, vooral 's-avonds.

Bijna iedereen die ik sprak noemde het vervoer en de luchtvervuiling als
twee grote problemen. In Groot=Brittannie hebben we meer auto's per vier-
kante kilometer dan waar ook ter wereld. Voordat je 's ochtends op je werk
aankomt voel je je vaak al vies door de uitlaatgassen en de luchtvervuiling,
vooral in de zomer. Steeds meer mensen krijgen last van astma en allergie-
en. Er is weliswaar een uitgebreid metronetwerk, maar dot is oud en op som-
mige plekken vrijwel onbruikbaar. Omdat er altijd wel ergens een stuk van
het netwerk wordt gerepareerd en er regelmatig vertragingen en stakingen
zijn, geven veel mensen er de voorkeur aan de auto to pakken.
Pogingen am van Londen een betere stad to maken en meer mogelijkheden
to creeren voor Iedereen, waar ze ook vandaan komen, worden helaas gef-
nuikt,en toch, het blijft een unieke stad waar ik trots, op ben. Fen andere stek
zou wel heel veel moeten bieden wil ik hier ooit weggaan.

Moskou, mijn stad
Yulia Tuchkova

Moskou is geliefd bij alle Russen. De stad stoat symbool voor kracht en stand-
vastigheid en voor de diepte en de grootsheid van de Russische geest. Deze
symbolische betekenis komt voornamelijk voort uit de rol die de stad eeuw-
enlang voor ons land heeft gespeeld. Moskou is gesticht in 1147 in opdracht
van prins Yury Dolgoruki. Ze is begonnen als een kleine houten vesting op
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een van de heuvels aan de Moskva-rivier, en viel toen nog in bet niet bij de
grote steden van die tijd, Vladimir en Tver.
Door de gunstige ligging, zowel geografisch als politiek, groeide Moskou
gestaag uit tot het centrum van de afzonderlijke prinsdommen die vanuit de
stad centraal aangestuurd werden. Aan het eind van de veertiende eeuw
was ze al een van de grootste steden van het oude Rusland, en speelde ze al
een grote rol in de handel en het geloof. Vanuit de stad werden de gebieden
die eerst onafhankelijk van elkaar werden bestuurd, bijeengevoegd tot een
land en een bevolking. Hierdoor is de nationale cultuur van Rusland ont-
staan.

Aan het eind van de vijftiende eeuw werd Moskou uitgeroepen tot de
hoofdstad van de Russische staat en bet koninkrijk Moskou. De politieke cen-
tralisatie leidde ook tot een centrale rol in de handel. Vanuit heel Rusland,
Europa, Azie en bet Verre Oosten werden goederen naar Moskou gebracht en
door verhandeld. Zo is Moskou een grote rol gaan spelen in de wereld. De
stad werd een van de belangrijkste centra voor internationale contacten in
Oost-Europa en knoopte relaties aan met westerse en oosterse landen.

Het tijdperk van tsaar Peter de Grote aan het begin van de zeventiende
eeuw vormde een nieuw begin voor de relaties tussen Rusland en Europa.
Vanaf die tijd tot de dag van vandaag heeft Europa een grote invloed uitge-
oefend op de politiek, economie en cultuur van Rusland.

De geschiedenis van Moskou weerspiegelt de kracht van het Russische
karakter. De stad is getuige geweest van gevechten en veldslagen, is vele
malen veroverd maar heeft haar vrijheid altijd teruggewonnen, heeft moei-
lijke tijden overleefd en is na ontelbare grote branden altijd weer opge-
bouwd. De Moskovieten hebben niet alleen hun stad verdedigd, maar het
hele land. Patriottisme en de wil van het volk hebben de geschiedenis van
Rusland bepaald, en zij zullen ook de toekomstige ontwikkelingen bepalen.

De rol die Moskou heeft gespeeld voor de cultuur van Rusland is enorm.
De stad is een kweekplaats voor literatuur, de schone kunsten, muziek, thea-
ter en de vele andere kunstuitingen die onze ziel hebben gemaakt tot wat ze
is. Kunstschatten uit heel Rusland worden in de stad verzameld. De beste
schrijvers en dichters van de afgelopen eeuwen, zoals Pushkin en Tolstoi, zijn
in Moskou geboren of opgegroeid, of hebben een deel van hun leven hier
doorgebracht, en zijn sterk door de stad beinvloed. De beste kunstenaars en
beeldhouwers van de wereld hebben in Moskou gewerkt, en hebben ons
prachtige werken nagelaten, zoals de architectuur van, het Kremlin.

Vandaag de dag is Moskou een metropool. De stad heeft een gehegl eigen
karakter en leeft een leven dat in sommige opzichten totaal verschillend is
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van het leven in de rest van ons land, maar in alle opzichten vormt ze het
hart van Rusland: politiek, economisch en cultureel.

Moskou is de hoofdstad van een land dot zich uitstrekt over vele duizenden
kilometers richting Oost-Europa en richting het Verre Oosten. De enorme ruim-
te en de schoonheid van de omringende natuur heeft een grote invloed gehad
op mijn persoonlijkheid, en ik denk niet dot ik door uniek in ben. De heden-
daagse maatschappij bezit eigenschappen uit zowel het westen als het oosten.
Deze controversiele mix, waarin westerse rationaliteit en oosterse bezinning
recht tegenover elkaar staan, maakt ons leven voller en gevarieerder.

Ik ben geboren in Moskou en heb de Russische nationaliteit. Een groot
aantal van mijn vrienden, Russen, Amerikanen, Italianen, woont in het bui-
tenland: mensen van de wereld. Veel van mijn ambities liggen ook buiten de
grenzen van mijn land. Ik wit mij niet laten beperken door nationaliteit en
burgerschap. Doe je dot wel, dan gaan de dingen die daarbuiten liggen longs
je heen, zodat je beperkt blijft. Als ik vertel dot ik een tijd in het buitenland
wit studeren of werken, begrijpen veel van de mensen om me heen me niet:
ze keuren mijn plannen of en vinden me onpatriottistisch. Maar ik wit van
mezelf kunnen zeggen dot ik een wereldburger ben, niet alleen in woorden
maar ook in daden. Mijn kijk op de wereld en mijn overtuigingen worden
gevormd door wat ik om me heen zie: de wording van een compleet nieuwe
maatschappij, met nieuwe waarden en andere bouwstenen. Het sociale
leven is verdeeld naar leeftijdscategorie. Dit is symptomatisch voor het pro-
bleem waar de hele maatschappij mee kampt: het generatieconflict. De kloof
tussen ouderen en jongeren, de verschillen in waarden en de andere inzich-
ten over de inrichting van het leven zullen nooit verdwijnen. Ouderen en
jongeren zullen elkaar nooit begrijpen omdat ze elkaars tegenpolen zijn.
Dingen die voor mijn ouders zo belangrijk zijn, zijn voor mij slechts een ver-
ouderd cliche. Mijn leven en het leven van veel jongeren van mijn generatie
is zo anders dan dot van onze ouders toen zij zo oud waren als wij. Wij kij-
ken heel anders tegen de dingen aan. Hun ideeen kunnen vaak niet worden
toepast op ons leven, maar nog vaker begrijpen ze ons gewoon niet.

Op economisch gebied bestaat er een duidelijk verschil tussen Moskou en
de rest van het land. Vrijwel alle geldstromen van het land vloeien door
Moskou, en de rest van het land profiteert door niet echt van mee. Moskou
is een van de weinige steden in het land waar het goed goat; in de andere
steden is er simpelweg to weinig geld. Grote bedrijven investeren veel geld in
infrastructuur, werknemers en, indien mogelijk, hun toekomstplannen.
Maar zodra je Moskou verlaat, als je in de aangrenzende steden en de rest
van het land goat kijken, zie je armoede en slecht onderhouden gebouwen.
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lets wat mensen tegenwoordig bezighoudt is het feit dot veel politieke par-
tijen slechts in naam een politieke partij zijn. Ze zijn opgericht om hun kan-
didaten een basis to geven van waaruit ze zich verkiesbaar kunnen stellen,
maar ze houden zich nauwelijks bezig met het behartigen van de belangen
van de mensen die op hen gestemd hebben. In plaats daarvan steken zij
energie in Iobbyen en het promoten van de politieke carriere van een select
groepje mensen. De achilleshiel van de overheid en het zakenleven is dan
ook de corruptie; de overheid en het zakenleven zijn innig met elkaar ver-
strengeld in Rusland, en zijn soms niet van elkaar to onderscheiden.

Ik denk dot deze problemen ooit opgelost zullen worden, maar het zal
long duren, zeker enige generaties, voordat ons sociale, economische en poli-
tieke leven eerlijk en betrouwbaar is. Het is duidelijk dot de grenzen momen-
teel bezig zijn to vervagen. We worden overspoeld door informatie, waardoor
veranderingen steeds sneller plaatsvinden. De snelheid waarmee deze ver-
anderingen doordringen in je eigen leven hangt of van je conservatisme,
geografische positie, sociale status, financiele omstandigheden en politieke
overtuiging. De veranderingen in Moskou gaan zeer snel. Ik word elke dag
weer uitgedaagd om nieuwe informatie tot me to nemen, om maar niets to
missen wat ik kan gebruiken om succesvol to zijn in mijn carriere, of wat ik
gewoon leuk vind. Soms moeten de leuke dingen wijken voor de nuttige din-
gen.

Ik hoor niet echt bij een bepaalde groep. Ik ben gewend om me van de ene
sociale groep naar de andere to bewegen, en ik probeer altijd mensen to vin-
den die anders zijn. Bijna elke dag kom ik nieuwe mensen tegen, en er zit
altijd wel iemand bij die mijn interesse wekt. Communicatie is voor mij het
delen, of juist niet, van interesses met verschillende mensen. En deze men-
sen, kennissen of vrienden, zijn allemaal waardevol voor me omdat we iets
delen: bepaalde ervaringen, een bepaalde manier van leven, of waarden en
ideeen.

En bij welke groep ik nu hoor? Ik zou in ieder geval niet bij een groep wil-
len horen. die niet bestaat uit jonge, slimme, getalenteerde en ambitieuze
mensen uit de hele wereld die hard werken voor geluk en een goed en gezond
leven.

Net als veel andere moderne steden is Moskou een stad vol snelheid en
energie. De omstandigheden en de omgeving veranderen voortdurend: je
moet je best doen om bij to blijven, om niets belangrijks to missen en om op
de juiste tijd op de juiste plek to zijn. Deze stad stuwt je vooruit. Haar kracht
en karakter zetten je aan het werk. Je ziet zoveel om je heen gebeurein dot je
denkt dot als je even pas op de plaats maakt, je die ene belangrijke kans
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mist. In zo'n competitieve omgeving wordt je toekomst bepaald door je ver-
mogen om snel de juiste beslissing to maken. Je moet constant beslissingen
kunnen nemen.

De andere kant van de medaille is dat deze manier van leven zeer ver-
moeiend is. Je moet wijs genoeg zijn om to zien dat je op een bepaald
moment moet stoppen, omdat je niet meer ergens naar toe werkt. Anders
loop je de kans een robot to worden die alleen maar werkt voor het geld, of
waar je dan ook voor werkt, zonder dat je je realiseert waar je heen wilt, wat
je doelen zijn. En op die manier kan je doordraaien. Ik heb dit vaak zien
gebeuren, maar Soms is het beter om een andere weg in to slaan, om verder
to kijken dan je neus lang is. Je moet eerlijk zijn tegenover jezelf: jij bent de
enige die verantwoordelijk is voor je toekomst.

De dingen die belangrijk zijn voor succes zijn volop to vinden in Moskou.
De stad werkt als een magneet op 'slimme, snelle en hongerige mensen'
(K. Nordstrom, J. Ridderstrale: Funky Business) omdat ze hen de kans geeft
hun hoogste ambities waar to maken. Je ontmoet er mensen, je wisselt idee-
en uit. 'Hoe meer combinaties mogelijk zijn, hoe groter je kans op slagen. C = D2,
waarbij C voor stoat voor creativiteit en D voor diversiteit'. Dit is de formule voor
succes. Succes wordt ook gedefinieerd door de grenzen die je aan je eigen per-
ceptie stelt en je vermogen om constructief to denken. De hoofdstad heeft je
volledige vrijheid gegeven in je doen en laten en in de keuzes die je hebt
gemaakt. Ze heeft je kansen gegeven. Tegelijkertijd is Moskou een stad waar
connecties een grote rol spelen. Je moet de juiste mensen kennen. Er is een
internetsite waar je je theoretisch salaris kan berekenen. Bij een van de vra-
gen moet je invullen of je conhecties heb met politieke kopstukken of in de
top van het zakenleven. Het antwoord op deze vraag heeft directe invloed op
je salaris. Als je zelf een boon hebt gezocht en .een van je collega's heeft zijn
of hour boon gekregen via een verzoek van een belangrijk iemand, dan heb
je meer kans to worden ontslagen in geval van een personeelsoverschot dan
je 'beschermde' collega.

In een leven dat op politiek, economisch en sociaal gebied al niet stabiel is
en waar een sociaal vangnet afwezig is, zorgt dit soort zaken alleen maar voor
nog meer druk. In deze maatschappij geldt het recht van de sterkste, maar met
de theorie van Charles Darwin in het achterhoofd worden we zelf ook sterker.

Het enige dat we kunnen doen om plezier uit dit leven to halen, is ons
richten op dingen die ons plezier geven en ons to omgeven met mensen waar
we van houden. Mensen die denken zoals wij, die onze ideeen delen en steu-
nen. Die ons kracht geven om door to gaan als we fouten hebben gemaakt
of als we tegenslag ontmoeten, en die ons niet tegenhouden op onze weg.
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Om vooruit to komen, zijn we op het persoonlijke vlak gesloten geworden.
We lopen voortdurend tegen mensen aan die iets van ons willen dat we niet
aan zomaar iedereen zouden geven, ook niet het plezier van een goede per-
soonlijke relatie. We vormen onze eigen groepjes in de maatschappij en zet-
ten er onneembare muren omheen. Hoe longer we binnen die muren leven,
hoe minder het ons interesseert wat er buiten die muren gebeurt. We worden
tevreden met deze situatie. Als we mensen van buiten ons groepje ontmoe-
ten, is onze houding vijandiger naar mate de ideeen die zij hebben minder
overeenkomen met de onze. Deze vijandigheid is soms niet to begrijpen. Het
zou vanzelfsprekend moeten zijn dat we de eigenschappen van de grote stad
in ons opzuigen. Omdat Moskou zo'n grote rol speelt in de politiek en eco-
nomie op wereldniveau, en omdat deze stad de ontwikkeling van ons hele
land bepaalt, kan je er veel opsteken over wat er gebeurt in de wereld, en kan
je er deel van uitmaken. Moskou maakt het je gemakkelijk. Ons leven con-
fronteert ons met problemen maar reikt ons tegelijkertijd de mogelijkheden
aan deze problemen op to lossen. We zien de weg die we willen gaan en we
gebruiken de geboden kansen om de toekomst vorm to geven, niet alleen
voor onszelf maar voor de hele wereld. En ik denk dat dit een stuk interes-
santer en leuker is als je het samen doet dan wanneer je er alleen voor stoat.

Warschau, mijn stad
Katarzyna Zaremba

Warschau is met haar 1.700.000 inwoners de hoofdstad van Polen. Het is de
stad waar ik ben opgegroeid en waar ik 19 jaar van mijn leven heb gewoond.
Ik ben geboren in 1980, toen Polen nog communistisch was en een vazalstaat
van de Sovjet Unie. Rond die tijd begon de politiek langzaam zich in de goede
richting to bewegen. Ik kan me de tijd van de voedselbonnen nog herinneren,
en dat je bonnen nodig had om vlees of schoenen to kopen. In 1989.moesten
de communisten definitief het veld ruimen. Ik en veel mensen met mij zeg-
gen: gelukkig maar. Er zijn echter ook mensen die zich niet aan de nieuwe
werkelijkheid kunnen aanpassen, die moeite hebben met de gevolgen van
deze machtswisseling, zoals de concurrentie en de machtsstrijd. De overgang
van communistische stoat naar democratisch geleid land heeft een geweldi-
ge invloed gehad op de steden in Polen, en Warschau is door het beste voor-
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beeld van. Warschau is als hoofdstad en als stad met de meeste inwoners van
het land zeer ontvankelijk voor wat de democratie to bieden heeft.

Wanneer je met een auto of bus de grens van Duitsland naar Polen pas-
seert, bevind je je opeens in een landschap dot vol stoat met oude landhui-
zen die dringend aan reparatie toe zijn. De toestand van de wegen zal ik hier
maar niet bespreken. Maar als je in Warschau bent aangekomen, kun je
lopen in de schaduw van wolkenkrabbers, winkelen in de meest moderne
winkelcentra en thee drinken in een van de gezellige eethuisjes.

Ik denk dat het centrum van Warschau niet veel verschilt van dat van
andere grote steden in West-Europa. Ik voel me er lekker. Als ik er rondloop,
ben ik me ervan bewust dat ik in Europa ben. Ik studeer in Nederland en ik
reis veel, en wat me opvalt is dat jonge mensen in heel Europa ontzettend op
elkaar lijken. Ze hebben dezelfde interesses, besteden hun vrije tijd op dezelf-
de manier en hebben dezelfde levenshouding. Mode trekt zich niets van lands-
grenzen aan, en door heel Europa volgen jongeren de laatste trends op de voet.
Ik weet dat ik ben opgegroeid in een bepaald milieu; de mensen om mij heen
hebben allemaal een goede opleiding en zijn ruim bij kas. Misschien heb ik
daardoor niet zo'n goed idee van hoe het er aan toe goat in andere kringen.
Mijn vrienden uit Warschau studeren, reizen veel en halen het bette uit het
leven. Ze spreken allemaal redelijk goed Engels, en soms ook andere talen. Het
is veelbelovend dat men steeds beter Engels gaat spreken. Een Nederlandse
vriend van me was verbaasd over het grote aantal talenscholen in Warschau.
De aanwezigheid van deze scholen geeft aan hoe belangrijk het is om je talen
to spreken. Tegenwoordig is het zelfs bittere noodzaak. Veel van mijn vrienden
zijn ontevreden over hun studie en schrijven zich daarom in voor uitwisse-
lings-programma's of proberen hun gehele studietijd in het buitenland door to
brengen. Het is niet zo dat ze zich niet goed voeleh in hun stad.

Daarnaast hdudt de groeiende werkloosheid rhijn vrienden erg bezig, en
veel volwassenen natuurlijk ook. Tot nu toe was Warschau de enige stad in
Polen waar altijd werk was to vinden, maar dat is nu niet meer zo. Een goede
opleiding betekent vandaag de dag niet meer dat je gegarandeerd een baan
krijgt. De recessie heeft ertoe geleid dat bedrijven over de kop zi}n gegaan, of
gedwongen werden werknemers to ontslaan. Iedereen is bezorgd over de hui-
dige situatie.

De politieke omwenteling heeft bijgedragen aan de groeiende kloof tussen
arm en rijk. De nieuwe winkelcentra en de moderne bioscopen worden
gebouwd voor rijken. Soms kan ik mijn ogen bijna niet geloven als ik tussen
spiksplinternieuwe appartementencomplexen nog nude, half vergane hui-
zen zie staan. In mijn oude buurt stonden ook een poor van die vervallen

* 50



Zes Europese jongeren aan het woord.

huizen. In plaats van glas zat er karton in de ramen. In vele gevallen zijn de
bewoners weggetrokken omdat de grond nodig was om nieuwe woningen op
to bouwen. Ik hoop dat hun woonomstandigheden nu beter zijn.

Warschau is kosmopolitisch geworden. Er zijn nu meer zwarte en
Aziatische mensen in Warschau, en er is zelfs een Vietnamees wijkje. Het
aantal buitenlanders uit West-Europa is ook gegroeid, wat bewijst dat
Warschau voldoet aan de eisen van mensen die gewend zijn aan de zoge-
naamde westerse levensstandaard. Het groeiende aantal buitenlanders is
duidelijk to zien in de stud. Er zijn nu bijvoorbeeld veel Aziatische cafeetjes
en restaurants met buitenlandse uitbaters. Mijn Franse leraar is niet lang
geleden naar Polen verhuisd, en omdat hij de dingen vanuit een cinder per-
spectief ziet is het interessant om met hem over de stud to praten. Hij vertel-
de hoe hij getroffen werd door het feit dat Warschau zo grijs was. Hij heeft
gelijk: de stud is nog steeds niet de meest kleurrijke stad op aarde, maar
gelukkig is door na de val van het communisme iets verbetering in gekomen.
Ik kan me herinneren dat ik, toen ik jonger was en thuiskwam van een of
andere buitenlandse reis geschokt was, speciaal no een reis door de westerse
wereld, waar alles zoveel meer plezier uitstraalt. Het was heel moeilijk wen-
nen aan de treurige Poolse realiteit.

Maar het wordt beter. Op plaatsen waar ooit enorme huizenblokken ston-
den (tijdens het communistische regime de meest voorkomende woonvorm)
worden nu kleine, gezellige appartementencomplexen gebouwd. Bovendien
willen steeds meer mensen in een eengezinswoning wonen en zij verhuizen
daarom vanuit de stud naar de buitensteden. Hierdoor wordt het armere
gebied random Warschau met zijn kleine gezellige dorpjes aardiger. Ook op
architectonisch gebied is Warschau aanzienlijk veranderd. Het centrum is
modern, met winkels die ook in de rest van Europa vestigingen hebben. Het
oude centrum is een van de leukste en mooiste wijken van de stud. Toch krijg
ik het gevoel dat de stadsontwikkelaars niet zo goed weten welke kant ze met
de stad heen moeten. Warschau is een mengelmoes van verschillende bouw-
stijlen, en soms worden moderne gebouwen neergezet in buurten waar ze
nogal uit de toon vallen.

Wat me wel zorgen boart is de niet afnemende stroom beledigende teke-
ningen en opschriften die op gebouwen en bushaltes worden gekalkt. Het is
duidelijk dat sommige mensen niet terugdeinzen voor racisme. Soms hoor je
dat iemand is aangevallen uit racistische motieven. Een vriendin van mij
had een zwarte vriend, en zij vermeden bepaalde plaatsen omdat ze door het
risico liepen aangevallen to worden. Relaties tussen mensen van een ander
ras of met een andere etnische achtergrond zijn nog rxiet sociaal geaccep-
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teerd. Hoe modern Warschau ook lijkt, de houding van de oudere generatie
is niet veel veranderd. Als je er anders uitziet, bijvoorbeeld omdat je je opval-
lend of origineel kleedt, wordt er vaak op je neergekeken. Polen wordt de
arena van de mondiale cultuur ingesleept, en mensen reizen steeds meer.
Hierdoor veranderen niet alleen zij, maar met hen de maatschappij, en komt
er meer ruimte voor mensen die anders zijn. Dit geldt in ieder geval voor de
jongere generaties in Warschau.
De gemeente zou zich meer bezig moeten houden met veiligheid. Mijn vrien-
den en ook ik, we voelen ons bier niet veilig. Fietsen kan gevaarlijk zijn,
omdat er kleine bendes zijn die je fiets van je afpakken. Ik weet dat buiten-
landers vaak wordt aangeraden niet met de auto naar Warschau to komen
omdat de kans groot is dat hun auto dan wordt gestolen. Ik heb geen idee in
hoeverre dit waar is, maar het klinkt niet veelbelovend. In de nacht alleen
over straat lopen is echt niet prettig, en ik neem dan ook meestal een taxi als
ik weet dat ik alleen naar huis moet. In Nederland voel ik me veel veiliger.
Wat zal de toekomst Warschau brengen?

Amsterdam, mijn stad
Barth-Ian van Holstein

..:geconcentreerd loop ik de steile trappen van mijn huis of, terwijl ik ondertussen
in een ooghoek de Westertoren verlicht zie worden door zon die de zware wolken
voor even heed verdreven. Ik doe de voordeur achter me dicht en pak mijn fiets-
sleutels alvast. Mijn fiets stoat met Brie sloten vastgeketend in een fietsrek. En' niet
voor niets. Geroutineerd ontgrendel ik de sloten die ik vervolgens om mijn fietsstuur
hang. Ik pak mijn fiets uit het rek, en spring na een klein aanloopje op mijn zadel,
dat kraakt van herkenning. Ret is droog, maar een straffe wind voorspelt hard trap-
pen. Ik fiets langs 'mijn' stukje gracht, waar de wortels van de lindebomen een
inmiddels bekend relief hebben gevormd in het wegdek. De buurman zit zoals
gewoonlijk met koptelefoon op naar de tv to kijken, terwijl zijn vrouw de planten
water geeft. Ik zwaai, tevergeefs, en fiets de hoek om. Plots roast een tram voorbij,
een taxi claxonneert naar een groep slingerende schoolkinderen die brutaal 'eikel!'
terugroepen en een vrachtwagen wringt zich langs mij en een to ruim geparkeerde
auto. Het contrast met de straat waar ik woon, net om de hoek, is groot, De druk-
te van de stad slaat om mijn oren. De drukte van Amsterdam...
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Dit kleine dagelijkse moment zegt veel over Amsterdam. Het loot de twee
gezichten zien. Die van een dynamische, wervelende stud, maar ook die van
een rustig dorp, waar je je buren kent. Vijf jaar geleden kwam ik in deze stad
wonen. Met veel geluk had ik een zolderetage in de Jordaan weten to
bemachtigen. Een volksbuurt waar nog vele oude Amsterdammers wonen.
Maar voor mij was Amsterdam de grote stud, waar alles gebeurt. De wereld-
stad. Toen ik er net woonde, was dot ook het gezicht van Amsterdam dot ik
als eerste leerde kennen.

Het grote centraal station, met die massa's mensen die allemaal richting
Damrak lopen. De talloze schreeuwende uithangborden van hotels, snack-
bars, wisselkantoren, cafe's en can de andere kant de rondvaartboten. De
blowende en dronken toeristen, de trams, de wallen, de racende taxi's, de
junks, de daklozen. Ik moet met open mond door Amsterdam hebben
gelopen. Dit was Amsterdam, de grote stad. Toen wist ik het zeker: de slagzin
Amsterdam Wereldstad, in die tijd door de gemeente veelvuldig gebezigd, is
geen wens, maar de waarheid.

De zolderetage bleek een mooi huisje, net opgeknapt en gelegen aan een
gracht aan de rand van de wijk Jordaan. Ik had mijn studie in Tilburg afge-
rond en een boon gevonden in Uithoorn, onder de rook van Amsterdam. Vol
goede moed ging ik aan de slag. Een fulltime baan, voor het eerst in mijn
leven. En dot merkte ik. Elke dag kwam ik geheel uitgeput thuis, waar ik nog
net genoeg energie had om to wat to koken, dan long in bad to gaan en no
wat televisie gekeken to hebben to gaan slapen. Dit was even wat anders dan
het studentenleven. En het gevolg was meteen duidelijk. Zo actief als mijn
sociale leven was, zo in ruste was het nu. Vervelend was dot ik nog nauwe-
lijks iemand in Amsterdam kende, en eigenlijk geen tijd of energie had om
iemand to leren kennen. Het beeld dot ik van Amsterdam had was nog steeds
die van de eerste indruk; een hectische wereldstad. En door veranderde op
deze manier weinig aan.

Anderhalf jaar verstreek en twijfel over mijn werk rees. Twijfel of ik dit wel
leuk genoeg vond om jaren mee door to gaan. En soms komen antwoorden
dan gewoon uit de lucht vallen. Ik hoorde van een vriend dot hij een inte-
ressante studie had gevonden aan de Vrije Universiteit van Amsterdam, soci-
aal culturele wetenschappen. Mijn nieuwsgierigheid was geprikkeld. Na
goed overdenken en overleg met vrienden en familie, nam ik een rigoureus
besluit. Ik zei mijn baan op en schreef me in voor die studie. Terug in de col-
legebanken, terug naar het studentenleven. En dot merkte ik.
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...nadat de vrachtwagen is gepasseerd, steek ik over. Voorzichtig bij de tramrails,
daar wil je niet met je wielen in terecht komen. Dot is me een keer gebeurd, een
beginnersfout. ledere Amsterdammer weet dot je daar voor moet oppassen. Een
opengehaalde elleboog was het pijnlijke resultaat. Even denken, waar moet ik
heen? Oja, eerst even naar de Turkse bakker op de Rozengracht. De winkel is geheel
bedekt met witte tegeltjes, voor de ramen hangen gehaakte gordijntjes en in de
hoek staan wat tafeltjes en stoelen. De Turkse bakker herkent me en groet me vrien-
delijk. Communiceren verloopt altijd wat moeizaam, maar op onze manier lukt het
toch altijd heel aardig. Zo vertelde hij me onlangs dot hij eigenlijk alleen maar met
zijn werk bezig is. Hij moet wel, want zijn twee oudste kinderen studeren. 'Koppie,
koppie' zei hij. 'Ik niet, ik met handen slim. /ij ook studeren?' Toen vertelde ik dot
ik inderdaad ook studeer, en eigenlijk bijna klaar was. Hij zei dot hij trots op me
was. Toch leuk om to horen. Terug naar nu. Ik wijs aan wat ik wil hebben, en hoe-
we/ hij elke keer de Turkse naam erbij zegt, kan ik het maar niet onthouden. Stel ik
woon in Turkije, wat zou het dan moeilijk zijn om snel de taal to leren, flitst door
mijn gedachten. Ik reken of, en vraag nog even hoe het met zijn kinderen goat.
'coed! Goed!' herhaalt hij zichzelf Ik bedank hem, en verlaat de winkel. Terug de
stad in...

Het studiejaar begon, en met een mengeling van zenuwen en nieuwsgierig-
heid ging ik naar de eerste introductiedag. Ik had er An in. Met als resultaat
dot ik in een week tijd al meer contacten had opgedaan dan in de afgelopen
anderhalf jaar. En ik wist toen dot ik Amsterdam nu veel sneller zou leren
kennen. In de maanden die daarna volgden werd mij stukje bij beetje dui-
delijk dat Amsterdam inderdaad een grote, multiculturele stad is, met alle
bijbehorende hectiek, chaos, drukte, en crirninaliteit. Maar er was meer. Er
was een ander gezicht, en dot heb ik toen leren zien. Zo leerde ik al snel het
uitgaansleven in Amsterdam kennen. Keuze in overvloed, elke mound wordt
er wel weer een nieuwe club of kroeg geopend. En het studentenleven laat
ruimte en tijd genoeg daar kennis mee to maken. En met veel plezier. In
Amsterdam is de verhouding tussen jongens en meisjes, of studenten en stu-
dentes aardig in evenwicht, wat het uitgaan zeker leuker maakt. En waar
dan ook wel eens een relatie uit voorvloeit. Al Iijkt het niet gemakkelijk die
to behouden. Ik heb vele relaties zien sneuvelen, om me heen maar ook bij
mezelf. Misschien een nadeel van zo'n grote, diverse stad? Zou het in een
dorp eenvoudiger zijn je bij die ene liefde to houden en daar de rest van je
leven mee to delen? Feit is dat je in een stad als Amsterdam constant men-
sen ontmoet, uit allerlei hoeken van Nederland maar ook van de wereld.
Mensen met interessante verhalen vanuit de hele wereld, die je in een dorp
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toch minder snel zal treffen. En dat is toch iets wat mij in Amsterdam aan-
trekt. Het is een stad die constant een luikje heeft open staan naar de rest van
wereld. Als je door de stad Ioopt, hoef je maar om je heen to kijken. Vanuit
de hele wereld zijn hier mensen neergestreken.

Is er dan misschien wel sprake van een wereldstad? Nee, toch niet. Ik noem
het niet voor niets een luikje. Want hoe werelds het of en toe ook lijkt, ook hier
komen de eerder genoemde `twee gezichten' om de hoek kijken. Op het eerste
gezicht lijkt dit de stud to zijn waar altijd wel wat gebeurt, waar het leven vier-
entwintig uur per day doorgaat, non-stop. Maar kijk je verder en woon je wat
longer in Amsterdam dan zie je dat dat niet zo is. Als je midden in de nacht
door Amsterdam fietst, zijn de straten verlaten. Een enkele verdwaalde toerist,
op zoek naar een kroeg die nog open is, een junk die moet scoren en een aan-
tal taxi's die voorbij razen. Geen trams meer en zelfs de metro rijdt na 1 uur
niet meer, ook niet in het weekend. Er zijn nauwelijks nachtwinkels, en ik ken
maar een poor restaurants die 's nachts geopend zijn. Kortom, Amsterdam
neemt regelmatig zijn rust en slaapt op gezette tijden.

Door de vele nieuwe mensen die ik leerde kennen, ontdekte ik ook al snel
de verschillende wijken van Amsterdam. Zo is er de wijk Oud-Zuid met voor-
namelijk rijke blanke families; West met zijn vele Turkse en Marokkaanse
bewoners; de Pijp als studentenwijk met vele kroegen en restaurantjes; Oost
met zijn vele Surinaamse eethuisjes en bewoners,en tot slot de beruchte
Bijlmer in Zuid-Oost met zijn bewoners uit zo veel verschillende landen. Met
het pontje naar Noord waar veel oudere Amsterdammers zijn goon wonen
en dan de Rivierenbuurt waar veel jonge gezinnen wonen. Nu zag ik het
echte Amsterdam. Niet zoals het Damrak en omgeving laat zien, niet zoals
de meeste toeristen het zullen zien. Amsterdam is een stad met een grote
diversiteit aan bewoners, bezoekers, winkels, wijken, gedachten, meningen,
cultuur en kunst. Amsterdam kan mooi zijn, maar ook lelijk, vuil maar ook
schoon, een grote stud, maar ook een dorp. Het is een vat vol tegenstrijdig-
heden, dat in de juiste mengverhoudingen in evenwicht met elkaar is.
Misschien is dit wel een blauwdruk van de Nederlandse cultuur. De consen-
sus waait door de straten. Er is een behoefte aan het vernieuwende, het
internationale, het globaliserende, dat wat een wereldstad een wereldstad
maakt. Maar als je die behoefte op de weegschaal van Amsterdam legt, zal
die nooit doorslaan. Omdat er ook altijd een behoefte tegenbver stoat. De
behoefte aan het lokale, het dorpse. De bruine kroeg op de hoek, de Turkse
bakker in de wijk, de markt op maandag. Dit houdt de weegschaal in even-
wicht en maakt Amsterdam tot wat het is. Een stad die rustig mee kabbelt op
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de golven van de wereld: Geen versneller, geen vertrager. Geen echte wereld-
stad, maar een stad met een wereld van diversiteit.

Maar die diversiteit brengt ook onrust met zich mee. Zo zijn er problemen
met allochtonen. Zo zat ik een tijdje geleden in de tram, en een groepje
Marokkanen stapte in. De sfeer was meteen gespannen, er werd geschreeuwd,
gerookt en gespuugd. Vervolgens pakte een jongen een blikje cola, opende het
en goot het over het hoofd van een jongen die door nietsvermoedend met zijn
vriendin op een bankje zat. Er werd hard gelachen, de vernedering voor die jon-
gen was enorm en het meest frappante; hij deed helemaal niets. Hij durfde niets
to zeggen, terwijl de cola als een douche over hem heen stroomde. En ik merk-
te dot ik zelf ook een angst voelde om to reageren. De situatie was to dreigend.

De laatste jaren hebben door dit soon voorvallen Marokkaanse jongeren
een slechte naam gekregen. En het vervelende is dot het maar goat om een
klein deel van de Marokkanen in Amsterdam. Het overgrote deel heeft geen
problemen, heeft een baan en functioneert prima in de maatschappij. Er zijn
de laatste tijd dan ook vele bijeenkomsten van Marokkanen die proberen
door gesprekken en discussies die negatieve beeldvorming tegen to gaan. Een
positieve ontwikkeling. En op die manier probeer ik er ook naar to kijken. Zo
kan je je afvragen of er in de media niet to vaak en to snel bij wordt vermeld
van welke afkomst de 'raddraaiers' zijn. Dot gebeurt immers ook niet als het
Nederlandse jongeren zijn. Daarbij komt dot de vele allochtonen zich net
zoveel Nederlander voelen als bijvoorbeeld Turk of Marokkaan, dus laten we
ze dan ook Nederlander noemen. Wat dot betreft zie ik het dan ook positief.
En ik denk dot ik door ook een rol in kan en moet spelen. En met mij vele
andere jonge bewoners van Amsterdam. Door niet constant over wij en zij to
praten, voorkom je ook dot er een afstand ontstiat wat het nog moeilijker
maakt de problemen op to lossen. Wat dot betreft is taal een krachtig wapen,
laten we dot dan ook zorgvuldig gebruiken.

Het voorval in de tram is tekenend voor het toenemende individualisme
van de afgelopen jaren. Een doorgeslagen individualisme. Als iedereen maar
zijn eigen spullen voor elkaar heeft, dan kan de deur op slot en is het leven
goed. Volgens mij ook een gevolg van de zeer gunstige economische ontwik-
kelingen de laatste jaren. Iedereen kan meer uitgeven en wil dan ook meer.
Dot merk ik ook in mijn omgeving. Men moet vermaakt warden. Iedereen
wil het leukste in deze consumptiemaatschappij. In zo'n maatschappij kij-
ken mensen vooral in de spiegel, waardoor er wel eens vergeten wordt longs
die spiegel to kijken. Het feit dot in die tram niemand durfde in to grijpen,
dot niemand wat durfde to zeggen loot zien dot er wat mis is. Wat dot betreft
kan een mindere economie zelfs een voordeel hebben.
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...ik fiets richting Westerkerk de Rozengracht op. Tegen de wind in passeer ik links
de moskee, verderop zie ik een Nederlandse warme bakker, rechts een shoarma-
zaak, een Nederlandse en Marokkaanse kapper gebroederlijk naast elkaar, een
meubelzaak, een feestwinkel, een Perzische supermarkt en een Marokkaanse groen-
teboer, een Surinaams restaurant, een pizzeria en een Amsterdamse broodjeswin-
kel. Zal ik zo'n lekker broodje ossenworst halen? Nee, geen tijd. M'n vrienden zit-
ten al to wachten op een terrasje op de Nieuwmarkt. Ik begin harder to fietsen, en
uit gewoonte passeer ik bijna elk rood stoplicht. Vreemde gewoonte eigenlijk, maar
dot hoort bij Amsterdam, zo heb ik geleerd. In het begin stond ik keurig voor elk
rood licht to wachten, maar dot leverde juist gevaarlijke situaties op. Het verkeer
lijkt er op ingespeeld. Ik fiets over de Dam, passeer het massaal winkelende publiek
van de Kalverstraat, gedrapeerd met tientallen goedgevulde plastic tassen. Hoezo
gaat het minder met de economie? Dan de Damstraat, een straat waar je als fiet-
ser vanwege de tientallen toeristen vol geduld doorheen moet. Hier wordt keer op
keer bewezen dot fietsen toch echt iets typisch Hollands is. Een man steekt over, ik
gebruik mijn fietsbel, maar geen reactie. Zijn vriend waarschuwt hem. Hij stopt
midden op het fietspad. Iedereen op de rem, gevloek achter me. In plaats van door
to lopen draait hij zich om, en loopt terug. Nog meer gevloek. Ik kan er eigenlijk wel
om lachen. Dit hoort bij fietsen door de stad. Op de Nieuwmarkt zie ik mijn vrien-
den al zitten. Ik zet m'n nets op slot en groet ze...

Voel ik me nu Amsterdammer, Nederlander of wereldburger? Voordat ik in
Amsterdam woonde, heb ik al in verschillende grotere steden in Nederland
gewoond. Door bekroop me meestal no een jaar of twee een gevoel van
onrust en verhuisde ik naar een volgende stud. Tot ik in Amsterdam ging
wonen. Hier heb ik mijn plek gevonden en het gevoel van onrust blijft uit. Dit
is mijn stad. Dus ik voel me vooral Amsterdammer. Go ik op reis, dan ben ik
Nederlander. Maar in datzelfde gesprek zal ik iemand vervolgens snel vertel-
len dot ik in Amsterdam woon. En door komt iets van trots bij kijken. De
hoofdstad van Nederland. De stad waar zoveel mag, waar vrijheid zo hoog in
het vaandel stoat. Het gevoel van wereldburger komt op de laatste plants.
Zoals ik beschreef; Amsterdam lijkt of en toe to mogen ruiken aan de grote
wereld, moor wordt telkens tegengehouden door die andere behoefte. De
behoefte aan het dorpse. De overzichtelijkheid, het veilige. Het touwtje door
de brievenbus, de buurvrouw die je post ophaalt wanneer je op vakantie bent.

Naar verwachting zal ik nog heel wat jaren in Amsterdam blijven.wonen.
De vrienden, de vele mooie plekjes, het juist die verhouding
tussen grote en dorp maakt Amsterdam een heerlijke stad om in to
wonen. Als ik wil kan ik in de anonimiteit van de grote stad verdwijnen, en
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de volgende dag het bekende en vertrouwde van het dorp opzoeken. Ook met
de toekomst van de stad zelf zie ik het positief. De problemen met jongeren
van minderheidsgroepen zullen er nog zijn. Wanneer het integratiebeleid het
idee van assimileren voorgoed achter zich loot, en zich echt op integratie zal
richten, zie ik het wel verbeteren. Vooral als daarbij niet vergeten wordt dat
een cultuur geen statische entiteit is. Ook de Nederlandse cultuur ontwikkelt
zich verder en verandert. Laten we van elkaar wat opsteken. Ik zal leren hoe
dat Turkse brood heet, dan leer ik die Turkse bakker wat hutspot is.

Athene, mijn stad
Costis Sochoritis

Eindelijk vond ik tijd en energie am de reis naar het westen to maken, van
Edinburgh naar Glasgow. Na een ononderbroken verblijf in het unieke
Edinburgh, voor een eenjarige cursus aan de belangrijkste universiteit van de
stad, leek me een geschikt moment gekomen am een bezoek to brengen aan
die andere grote stad in Schotland, een stad die historisch en sociaal wezen-
lijk verschilt van die van rivaal Edinburgh, mijn gastheer. Toen de bus de
poorten van Glasgow naderde en de omgeving al veranderde, van open vel-
den van het platteland naar de eerste sporen van de voorsteden van de stad,
werd ik getroffen door een sterk gevoel van opwinding.

Als ik nu op die gebeurtenis terugkijk, realiseer ik me dat dit bijzondere
gevoel (eigenlijk is het blijdschap) niet alleen hoorde bij de voorspelbare
psychologische toestand van de reiziger die weer een nieuwe bestemrning zal
bereiken, een gevoel waarover hij alleen maar had horen vertellen. Het
kwam ook doordat ik in dit landschap dat eigenlijk geheel nieuw voor mij
was, iets herkenbaars en vertrouwds ontdekte: enorme en kleinere huizen-
blokken van onbegrijpelijke symmetrie en chaotische functionaliteit. Het
nogal afgeleefde uiterlijk van eenvoudige maar levendige buurten. De over-
heersing van cement en asfalt, een onregelmatige mix van gebouwen, van
constructies en architectonische stijlen, overblijfselen van verschillende
historische tijdperken, sociale en politieke toestanden en persoonlijke smaak.
Al die beschreven factoren die bijdragen aan ambigue aantrekkelijke lelijkheid,
herinnerden me aan mijn stad, Athene. Het was dus het verborgen gevoel
van nostalgie.
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Twee hoofdelementen die elkaar over en weer belnvloeden bepalen het
beeld van hedendaags Athene:

In de eerste plaats de geschiedenis; deze is op unieke wijze zichtbaar in de
overblijfselen van een schitterende oudheid verspreid over de stud, in de
Acropolis en het Parthenon, het hoogtepunt van de oude Griekse kunst en
denkwereld, in de Agora, waar de democratie en filosofische dialoog in prak-
tijk werd gebracht, en in het openluchttheater van Dionysus, waar de
Attische tragedie de toeschouwers in stoat stelde om medelijden en vrees to
voelen voor de hartstochten van goden en stervelingen. Er is ook geschiede-
nis van minder in het oog springende aard, in de architectonische details
van oude huizen en opgeknapte gebouwen die elementen van het neoclassi-
cisme laten zien, een stroming die twee eeuwen geleden in West-Europa alge-
meen bekend was. Tevens zijn er in het centrum plekken die ondanks hun
bescheiden middelen in hun details en algemene karakteristieken bepaalde
overeenkomsten vertonen met de herinnering aan het land waarop ze zich
bevinden. Bij deze minder zichtbare aanwezigheid van de geschiedenis hoort
ook de wijze waarop een gevoel van continulteit wordt gewaarborgd in
namen van wijken als Colonus, Acharnai, Nea (nieuw) Smyrni, Nea Ionia
enzovoort of in de namen van ontelbare straten van de Atheense en Griekse
geschiedenis.

Daarnaast is het de afwezigheid van geschiedenis. In tegenstelling tot die
modelsteden die, als stedelijke musea, er toe neigen zichzelf to handhaven in
een stoat van bijna totale onbeweeglijkheid en onveranderlijke eeuwigheid
(schitterende schouwspelen voor het oog van de bezoeker) is Athene constant
in ontwikkeling om zich aan de behoeften van iedere periode aan to passen.
Athene's huidige vorm ontstond no de verwoestende opeenvolging van de
patriottische oorlog - tegen de Fascisten en de As-mogendheden - en de bur-
geroorlog (1945-1949). Er was toen een massale toestroom van mensen uit
alle delen van Griekenland. Het antwoord van Athene op de huizenhoge toe-
name van de vraag naar goede huisvesting en werk door de hordes die de
hoofdstad uit haar voegen deed barsten, was tweeerlei, met elkaar in tegen-
spraak: enerzijds het vertoon van een sterk sociaal geweten ten opzichte van
de nieuwe omstandigheden en anderzijds een onbelemmerde en in het oog
springende aanmoediging van het recht van de sterkste. Na meer dan vijftig
jaar van dit proces, blijft Athene functioneren onder deze biologiserende
tegenspraak.

Het is duidelijk dot het niet zo makkelijk is om zonder een gevoel van
terughoudendheid van Athene een schets to geven. Deze lichte verwarring
moet niet onderschat worden. Want wat een bezoeker van een stad ziet en
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concludeert op een voornamelijk informatief niveau is maar een klein gedeel-
te van wat een inwoner elke dag fysiek, sociaal en psychologisch ervaart.

Wat ik poogde duidelijk to maken is dat de eigenaardigheid van Athene,
een stad met een glorieus verleden - die zich telkens aanpast aan iedere
nieuwe tijd - gelegen is in zijn veelvormigheid, beweeglijkheid, en verander-
lijkheid. Hier kan een negatief aspect van de stad ook positief warden uitge-
legd en vice versa. Ik vind ik het enigszins gevaarlijk om goede en slechte
punten in de ontwikkeling van Athene to noemen.

Als ik factoren moest kiezen die in de ontwikkeling van Athene een
belangrijke rol spelen, zijn dat de continue expansie en groei van de metro-
pool, de massale toevloed van economische immigranten en politieke vluch-
telingen uit het Oosten en het Westen en de Olympische Spelen in 2004.

Ten aanzien van de expansie hebben we al besproken de mogelijk ver-
zoenende rol van de sociaal-historische omstandigheden in de vorming van
het huidige chaotische landschap. Wij wijzen hier op de ernstige milieuver-
vuiling, het gebrek aan ruimte en groen voor de voetgangers, de vervreem-
dende werking van cement en asfalt en het overweldigende gebruik van de
auto enzovoort. Zij zijn alle het gevolg van een niet-gereguleerde, ongecon-
troleerde stedelijke ontwikkeling. Al deze problemen maken het moeilijk,
misschien zelfs onmogelijk, een grootschalige visie to ontwikkelen. De toe-
vloed van honderdduizenden immigranten en vluchtelingen uit de Balkan
en Oost-Europa, het Midden-Oosten, Zuid- en Oost-Azie en Afrika hebben in
de laatste tien-vijftien jaar onherroepelijk het oude gevoel van sociale een-
heid verstoord en opnieuw belangrijke vragen opgeworpen over sociale inte-
gratie en aanpassing. Net is duidelijk dat Athene een herhaling van de
naoorlogse uitdaging tegemoet goat, verrijkt door de dynamische mix van
verwante of compleet verschillende exotische culturen, die op een of andere
manier proberen een energiek en een gerespecteerd onderdeel van de Griekse
samenleving to vormen. De kwestie van integratie en de strijd tegen de
armoede zullen leiden tot een nuttige sociale verrijking.

De viering van de Olympische Spelen in 2004 vergroten op een bijzonde-
re manier de wijze waarop de Atheense citadel verandert en het tempo waar-
in dit gebeurt. Grote nieuwe stadions en sportfaciliteiten zijn gebouwd, nieu-
we snelwegen aangelegd, de historische plaatsen gerestaureerd, gerenoveerd
en gepromoot. De stad krijgt een aantrekkelijker uiterlijk. Het vooruitzicht op
dit allerbelangrijkste sportevenement dat nu plaatsvindt in het land waar
het ontstaan is, roept tegenstrijdige gevoelens op ten aanzien van de voor-
uitzichten van de stad: men tracht, door to wijzen op universele waarden
waar dit land sterk toe bijdroeg, verkeerde handel en overmatige investerin-
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gen, die blijkbaar zulke globale gebeurtenissen als de moderne Olympische
Spelen kenmerken, to vermijden. De aard van de laatste metamorfose van
Athene hangt nauw samen met de vraag of de veranderingen die nu in de
stad plaatsvinden wel verenigbaar zullen blijken to zijn met de huidige
behoeften van de inwoners en passen bij de historische boodschap die dit
deel van de wereld nog steeds uitdraagt

Ik zie mezelf wandelen - als ware het een droom - in de straten van
Athene, en ik heb een belangrijke taak, als een inwoner van Athene het
gevoel van aantrekkelijke lelijkheid to begrijpen. Athene bereidde zich voor om
tijdens de Olympische Spelen van 2004 de hoofdstad van de wereld to wor-
den, maar zij was altijd de hoofdstad van de periferie, een kruispunt waar
west en oost elkaar ontmoeten. Dit is tegelijkertijd een vloek en een luxe. De
continu veranderende balans van deze eeuwige bemiddelende rol zou in feite
de boodschap kunnen zijn die de stad in de toekomst aan de wereld uit-
draagt.
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Een blik naar het oosten: zoeken naar identiteit

Albert van Goudoever

De Oost-Europese intergouvernementele organisaties waren no 1945 ont-
staan als reactie op de emancipatie van West-Duitsland en zijn integratie in
West-Europa. De Sovjet-Unie had enerzijds een geheel ander idee van de
behandeling van een verslagen vijand, namelijk uitmergelen, en trachtte
anderzijds het Westen ertoe to brengen beide Duitslanden to neutraliseren, ja
eventueel zelfs na vereniging. Een verenigd maar neutraal Duitsland zou een
aanmerkelijk strategisch voordeel voor de Sovjet-Unie hebben betekend.
Berlijn werd door de vier grote mogendheden bestuurd, al was de stad de
facto vanaf 1948 geheel gesplitst. Door vonden de rechtstreekse confrontaties
plaats, zelfs heel letterlijk door de positionering van tanks uit beide kampen
tegenover elkaar. Diverse Berlijn-crises waren het gevolg en de bouw van de
Muur in Berlijn (1961) moest stabiliteit brengen. Maar pas de detente in de
jaren zeventig maakte een einde aan het Duitse vraagstuk in de Koude
Oorlog: de verdragen van Bonn met Moskou (1971), en het Viermogend-
hedenaccoord over Berlijn van 1972. De Conferentie over veiligheid en
samenwerking in Europa die met de verklaring van Helsinki in 1975 werd
bezegeld, betekende effectief de acceptatie van het verdeelde Europa. Oak
toen de Koude Oorlog in de jaren tachtig werd voortgezet kwam men niet
terug op het Duitse vraagstuk. Na de val van de Berlijnse Muur en daarmee
van het communisme was de vereniging van Duitsland en de ondertekening
van een uiteindelijke vrede rond Duitsland snel bereikt: op 3 oktober 1990.

Een belangrijk gegeven in de West-Europese internationaal-politieke cul-
tuur was de samenwerking tussen de Bondsrepubliek van Duitsland en
Frankrijk en de geleidelijke emancipatie van West-Duitsland ook op het vlak
van de internationale veiligheid. De West-Duitse toetreding tot de NAVO
vond plaats in 1955, een vriendschapsverdrag van West-Duitsland met
Frankrijk kwam in 1963 en begroef de eeuwenoude vijandschap. Dat bleek
ook weer een Oost-West probleem to zijn, want de Soviet Unie nam alleen
waar dat de verslagen vijand zich herstelde en met andere vijanden ging
meedoen. In het bijzonder legde de West-Duitse regering zich onder Konrad
Adenauer toe op het scheppen van een nieuw imago dot het oude beeld van
Duitsland als nazistische en eeuwig expansionistische mogendheid teniet
moest doen. De Bondsrepubliek nam het voortouw als het ging om Europese
initiatieven, maar claimde niet steeds de eerste plaatsen bij de verdeling van
baantjes, kende haar plaats en betaalde meer dan zij kreeg. Vooruitziende
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Fransen zoals Monnet en Schuman verbonden hun naam aan de Europese
samenwerking en wisten de benodigde organisaties van de grond to krijgen.
Wat een verschil met de invulling van de vrede no de Eerste Wereldoorlog,
toen de revanche tussen beide mogendheden nog volop de regelingen van
Versailles beheerste, en Frankrijk delen van Duitsland ging bezetten om her-
stelbetalingen of to dwingen. Nu was sprake van een volwassen, normale
relatie die dan ook uitmondde in een Frans-Duits akkoord dot in 1963 de
finale verzoening bracht. Een en ander wil overigens niet zeggen dot geen
onenigheid en wantrouwen meer over was. Telkens opnieuw bleven die de
kop opsteken. Duits rechts-radicalisme in de jaren zestig bracht bij de buur-
landen van Oost en West onmiddellijke opwinding en een vermeende her-
kenning van het oude nazi-patroon.

Kidnapping van Oost-Europa.
De Oost-Europese Ianden bleven in 1945 in naam soeverein, maar moesten
in werkelijkheid hun beleid laten goedkeuren in Moskou. Samenwerken met
Westerse landen hoorde er niet bij: Oost-Europa was gekidnapt uit de
Europese familie, een beeldspraak van de Tsjechische schrijver Milan Kundera.
De Sovjet-Unie had niet toegestaan dot Oost-Europa de Amerikaanse
Marshallhulp (1947) accepteerde. Een eigen, communistische vorm van eco-
nomische samenwerking werd in 1949 geschapen in de Comecon, de Road
voor wederzijdse economische hulp in Oost-Europa, die echter de eerste tien
jaar niet meer dan een lege dop bleef en ook daarna nauwelijks supra-gou-
vernementeel functioneerde. Ook kwam de Warschau Pact Organisatie tot
stand (1955) als aanvulling op het netwerk van bilaterale verdragen in Oost-
Europa. Dit gebeurde in dot jaar omdat West-Duitsland tot de NAVO mocht
toetreden. Communistisch Oost-Europa mankeerde in de Europese Beweging,
de Road van Europa, de EEG etcetera: allemaal Europees genoemd, zonder
dot deze organisaties daadwerkelijk al-Europees waren.

Oost-Europa had zelf niet rechtstreeks met de Europese samenwerking of de
Duits-Duitse problematiek to maken. De Soviet-Unie bepaalde wat politiek van
belong was en schreef de houding van de landen in Oost-Europa voor. Tot de
dood van Stalin (1953) bleef de onderlinge relatie gekenmerkt door absolute
ondergeschiktheid, daarna begon Chroesjtsjov met een voorzichtige collectie-
ve orientatie. Zowel Comecon als de Warschau Pact Organisatie waren geba-
seerd op consensus, en diverse kleine Ianden in Oost-Europa maakten daarvan
in de jaren zestig gretig gebruik am dwars to liggen toen de Soviet Unie een to
sterke rol claimde. Dot bijna autorome gedrag was niet zo bekend, omdat
men in bet Westen altijd meende dot de Sovjet-Unie alles doordrukte.
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Stalin dicteerde in Oost-Europa niet alleen samenwerking met de bezet-
tingsautoriteit van bet Rode Leger moor ook met de communistische partij-
en. Uiteindelijk mochten alleen die niet-communistische politici blijven die
wilden samenwerken en bereid waren hun eigen identiteit prijs to geven.
Stuk voor stuk ontstonden regeringen die door de communistische partijen
werden beheerst. Daarna werd de maatschappelijke structuur in al die lan-
den omgevormd naar het soviet model van een eenpartijstelsel met een ver-
bod voor oppositie, een planeconomie, een door de partij bepaalde recht-
spraak, en een krachtige controle door de geheime politie. Hoofdzaak is dot
uitsluitend de stoat een rol speelde en geen enkele particulier initiatief werd
getolereerd. Vijfjarenplannen stuurden de economie en de landbouw werd
gecollectiviseerd (behalve in Polen). Particulier initiatief werd met alle macht
bestreden, met als gevolg dot niemand zelf iets durfde to besluiten. Het com-
munisme betekende voor de gewone mens een pure strijd om bet bestaan,
een leven van survival. Alleen communisten geloofden soms nog in een
gezamenlijk ideaal, vooral in het begin. De maatschappij atomiseerde ech-
ter, ieder voor zich, en vanuit de communistische ideologie werd een vitrine
van bet collectief gesmeed dot er niet was. Het communisme bracht ook geen
gelijkheid: de partijleden en vooral de partijleiding regelden alles onder
elkaar, gaven materiele extraatjes aan wie meedeed en verstrekten allerlei
voorrechten. Het was een Wij tegen Zij. De partijbonzen controleerden en
censureerden de cultuur, kunst mocht alleen de partij dienen; de kerk werd
ondergeschikt aan de partij (alleen de Poolse Rooms-katholieke kerk sloot
een samenwerkingsovereenkomst om to overleven), antireligieuze campag-
nes vonden plants en religie werd tegengewerkt. De communistische partijen
zelf stonden onder straf toezicht van het Kremlin. Zij werden gezuiverd van
leden die kritiek zouden kunnen hebben op de Moskougezinde partijleiding.
Showprocessen werden georganiseerd tegen een aantal partijleiders om de
schrik erin to krijgen. Dot waren politieke processen, waar de rechters bet
(dood-)vonnis tevoren al hadden meegekregen van de partij. De Sovjet-Unie
zag erop toe en stuurde ervaren zuiveraars om to helpen. Het stelsel werd
milder in de loop van de jaren vijftig no Stalins dood (1953); meer diversiteit
tussen de Oost-Europese landen werd zichtbaar in de jaren zestig en leidde
tot aanmerkelijke onderlinge verschillen. In essentie echter is bet eenpartij-
stelsel door overeind gebleven tot 1989.

Er bestond wel degelijk verzet tegen het bewind van de communisten: eind
jaren veertig vanuit de verslagen en verboden oppositiepartijen. Voorts blijkt
dot uit stedelijke opstanden, zoals de arbeidersopstand in Berlijn 1953 of de
Hongaarse opstand in Boedapest in 1956 die alle met legergeweld werden
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onderdrukt. In Tsjechoslowakije ontwikkelde zich de Praagse Lente (1968).
Dat was een nieuwe koers binnen de communistische partij (intellectuelen,
economen en Slowaken). Men mikte op een alternatief dot op socialisme-
met-een-menselijk-gezicht neerkwam, dot een brug tussen Oost en West had
moeten zijn. Men stapte niet of van het communisme en Tsjechoslowakije
bleef lid van de Warschau Pact Organisatie om de Sovjet-Unie niet to provo-
ceren. Echter tevergeefs: in augustus 1968 maakten sovjet tanks een einde
aan het experiment. De ideeen van de Praagse Lente vonden desondanks
voortgang in de groep intellectuelen die zich als dissidenten manifesteerden:
een niet getolereerde en. vervolgde oppositie in heel Oost-Europa die vanaf de
jaren zestig zichtbaar was, vooral in Polen en Tsjechoslowakije. Zij vormde
een kern van een stedelijke civil society die niet afhankelijk van de overheid
wilde zijn.

Identiteit van Oostelijk Europa
Oost-Europa had een lange traditie achter zich die verschilde van de West-
Europese ontwikkelingen. Het centrum van beschaving had tot de elfde eeuw
in Byzantium gelegen en Zuidoost-Europese gebieden hadden tot in de 14e
eeuw bloeiperioden gekend, zoals Bulgarije in de 9e eeuw en Servie in de 14e
eeuw. In Centraal-Europa beleefde Bohemen in de 14e eeuw een gouden
eeuw en Polen-Litouwen in de 16e eeuw. Tot die tijd had de sociale ontwik-
keling van Centraal Oost-Europa zich niet wezenlijk anders gepositioneerd
dan westelijk Europa. De algemene invoering ivan de lijfeigenschap rond
1500 betekende echter een essentiele breuk. Waar in West-Europa de feodale
verhoudingen waren verdwenen, werden in Oost-Europa de sociale verhou-
dingen bevroren. De lijfeigenschap bond de boeren aan de grond, de land-
heren legden herendiensten en landrenten op, verhuizen naar elders was
voor boeren niet toegestaan. De adel, heel sterk in Polen en Hongarije, deed
in het algemeen weinig om zijn overheersende positie economisch to gebrui-
ken en besteedde het inkomen aan luxe in plaats aan rendabele investerin-
gen. Verarmde adel echter vormde een bijzondere groep inwoners van de ste-
den, opgeleid in de vrije beroepen als artsen, advocaten, en politiek actief,
als het ware een plaatsvervangend stukje burgerij, moor met het standbesef
van de edelman.

Kenmerkend voor de situatie van Oost-Europa was overheersing door
grote machtige Rijken: Habsburgse keizers, Osmaanse sultans, Russische tsa-
ren. Deze grote rijken werden centralistisch geregeerd. De stoat was in begin-
sel eigenaar van alles, met name in het autocratische Rusland en het dito
Osmaanse rijk. Economische activiteit kon door niet plaats vinden zonder
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staatsbemoeiing zodat de ontwikkeling van de economie pas laat in de 19e
eeuw tot stand kwam. In Oostenrijk was dat minder evident, doch de toe-
stand was daar niet principieel anders. De keizers regeerden met hun eigen
vertrouwde ambtenaren die veelal uit andere nationaliteiten waren gerekru-
teerd dan de inheemse bevolking. Waren de steden met stadsrechten in Oost-
Europa tot 1500 niet anders dan in het Westen, daarna liep de stedelijke
bevolking terug. Grote steden waren gering in aantal en de activiteit in de stad
was beperkt: in economische zin tot een regionale marktfunctie, voorts als
centrum van centraal bestuur. De inwoners van steden waren derhalve voor-
al beambten. In Centraal Oost-Europa waren de Duitsers dominant in de
stad, daarnaast in Polen veel Joden, en in Zuidoost Europa waren nog min-
der ontwikkelde steden en daar vinden we veel Grieken. Beroepen in de ste-
delijke handel en nijverheid werden doorgaans uitgeoefend door Grieken,
Armeniers, Joden e.d. In de steden woonden zodoende slechts een minder-
heid autochtonen. Pas in het midden van de 19e eeuw veranderde die situa-
tie toen de lijfeigenschap was afgeschaft en de boeren naar de stad trokken
om arbeider to worden. De komst van industrie deed steden opnieuw tot bloei
komen. Zo werd het stadje Lodz, ten zuidwesten van Warschau, met middel-
eeuwse stadsrechten dat in omvang tot een dorp was gereduceerd, een echte
stad met vele inwoners die zich met textielindustrie bezig hielden, een imi-
tatie van Manchester tot en met de rode baksteen van de gebouwen. Zo'n
stad had een Duitse elite, ook doorgaans de fabriekseigenaren, en Poolse
arbeiders. De middenstand was joods, en vormde uiteindelijk een derde van
het inwonertal.

Eigenlijk is Bohemen-Moravi2 (het huidige Tsjechie) het enige gebied dat
zich aan de generalisatie over Oost-Europa kon onttrekken. Daar vond wel
vroegtijdig een stedelijke ontwikkeling plaats en de adel speelde geen rem-
mende rol. Daar was economische activiteit die tot betere resultaten leidde
dan in de Habsburgse erflanden en aansloot bij westelijke ontwikkelingen,
met name in de Duitse landen.

De test van de sociaal-economische ontwikkeling in Oost-Europa kwam
na de zelfstandigheid die tussen 1878 en 1918 werd bewerkstelligd. In het
Interbellum bleek de democratie moeizaam op gang to komen en vroeger of
later tot autoritaire stelsels to leiden, in een internationale omgeving waar
het zo bewonderde Duitse voorbeeld met Hitler de toon aangaf en West-
Europa zich niet deed gelden. Alleen in de uitzondering Tsjechoslowakije was
de sociale basis van de burgerij bestand tegen zulke druk. De befaamde pre-
sident Tomas Masaryk (1850-1937) wist in coalitieregeringen de eenheid en
de democratie to bewaren.
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Al met al is de historische traditie van Oost-Europa is hoge mate bepaald
door het ontbreken van steden met bijbehorende politieke en culturele ont-
wikkeling. Het ontbrak aan een zelfstandige initiatiefrijke burgerij die een
tegenwicht tegen de stoat kon vormen. Net lange voortbestaan van de lijfei-
genschap en een passieve adel hadden niet meer dan een gebrekkige econo-
mische ontwikkeling meegebracht. Het domineren van niet-autochtone vol-
ken in een setting van overheersende grote mogendheden leidde tot een sterk
nationaal gevoel van achtergesteld zijn in de negentiende eeuw en tot
krachtiger nationalistische, integrale en exclusivistische politieke stromin-
gen. Intellectuelen namen daarin de leiding en sloten zich bij de algemene
Europese bewegingen aan.

De dissidenten hebben zich doorgaans sterk geprofileerd in Europese zin.
Men vond dat Oost-Europa een deel van Europa was en in de loop der tijden
daaraan was vervreemd door externe oorzaken. Zelfs ging men zover dat
van ontvreemding, of kidnappen werd gesproken. De contacten met het
Westen in het verleden komen telkens sterk naar voren, ook als zij eigenlijk
nogal beperkt waren. Politieke, economische, maar vooral filosofische con-
necties komen dan to voorschijn. Het meest opvallend is de nadruk op de
Westerse identiteit van het oude Oostenrijkse keizerrijk, waartoe een groot
deel van centraal Oost-Europa behoorde. Wenen en het hof waren bekende
en beroemde stukjes van Europa; de Weense cultuur rond 1900 had grootse
bijdragen tot de Europese cultuur geleverd met intellectuelen als Freud, com-
ponisten als Mahler en schilders als Klimt. Daartegenover stoat, dat het
behoren tot Pruisen geen aandacht krijgt: de Duitse connectie is beladen
door de wereldoorlogen. De belangrijke rol van etnische Duitsers in Oost-
Europa valt ook onder deze noemer. Het niet geringe belong van Joden in
Oost-Europa vindt zelden als zodanig erkenning, mede door regionale anti-
semitische uitingen met name in Polen en Roemenie. Wel komen joodse
intellectuelen en kunstenaars aan de orde, maar in geassimileerde vorm
zonder specifieke aandacht voor joodse achtergrond. Maar ook antisemi-
tisme behoort tot de Europese (anti-)cultuur.

Centraal Europa apart?
Het debat over een specifieke Centraal Europese cultuur is in 1915 al begon-
nen, werd telkens opnieuw weer opgepakt en vond een krachtige opleving in
de jaren 1980. Friedrich Naumann begon het debat met zijn werk Mittel-
europa (1915). Althans, de huidige discussie beroept zich op hem, want er
bestonden eerder ook wel discussies over de term vanuit Duits perspectief.
Naast poetische vergezichten die de reiziger naar Midden-Europa doet ver-
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longen, naast een oproep tot harmonie en tolerantie, beschrijft Naumann
ook economische mogelijkheden voor de Duitse markt. Hij zag Centraal
Europa als een politieke en economische eenheid. Heftige reacties op zijn
gedachtegoed, vooral van socialistische zijde, waren het gevolg, omdat men
er graag Duits expansionisme in herkende en dus ook een afwijzing van
supranationale politieke eenheden. Later moakten de nazi's gemakkelijk
misbruik van Naumanns ideeen om hun expansionisme to onderbouwen.
Vlak no 1945 kwamen de Pool Oskar Halecki en de Hongaar Jeno Szucs met
nadere specificaties van het historische Midden-Europese gebied tussen Oost en
West. Diverse denkers formuleerden toen concepten over een eigen identiteit
van Centraal Europa, tegen de tweedeling in Oost en West. Maar de Sovjet-
Unie stond uitsluitend identificatie met Rusland en Russische cultuur toe.

Milan Kundera, de befaamde Tsjechische schrijver die nog aan de wieg
van de Praagse Lente in 1968 had gestaan, schreef een wereldwijd bekend
artikel over `De tragedie van Midden-Europa', over de kidnapping van Oost-
Europa: het gebied was Europa ontstolen (1983). Oost-Europa was een inte-
graal deel van Europa en in feite was het gebruik van de term cost een weer-
spiegeling van de Koude Oorlog. Dat is juist. De term Oost-Europa beteken-
de Binds de jaren veertig een regio die door het communisme werd beheerst.
In die betekenis volt ook de discussie over Centraal Europa to interpreteren.
De Hongaarse schrijver Gyorgy Konrad, zijn Poolse collega Czeslaw Milosz,
en diens landgenoot de historicus Bronislav Geremek schreven met dezelfde
bedoeling en onderscheidden in eerste instantie Centraal Europa als niet
behorend tot het Oosten. De Joegoslavische schrijver Danilo Kis deed hetzelf-
de in omgekeerde bedoeling door met nogal wat scepsis to wijzen op het
gemeenschappelijke nationalisme, de virulente jodenhaat en de slachtoffers
van de Holocaust in Centraal Europa.

Het idee Centraal Europa in de jaren tachtig van de twintigste eeuw had
onmiskenbaar een nostalgische hang naar het nude Habsburgse keizerrijk.
Dat is bijna onvermijdelijk als de term Centraal Europa niet specifiek op
Duitse landen wordt toegepast, maar door Tsjechische en Hongaarse schrij-
vers wordt vastgesteld. Het Oostenrijkse imperium bevatte immers vrij nauw-
keurig alle Centraal-Europese gebieden. Men heeft het bovendien steeds over
een politieke en culturele eenheid en waaruit kon die cinders bestaan dan uit
de Donaumonarchie? Maar de omschrijvingen komen niet exact uit op het
oude rijk, en getuigen eerder van, een nationaal bepaalde kijk van elke
auteur op de notie Centraal Europa.

Zodra een wetenschappelijke toets op de definities wordt losgelaten, blijft
van enige definitie van Centraal Europa niets over. Voor onze vraag, wat is
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Europese identiteit, is het voldoende om vast to stellen dat de intellectuelen
in Oost-Europa heel algemeen vonden dat hun regio een vanzelfsprekend
deel van Europa was. Als zij iets bijzonders vonden dat het de moeite waard
maakte om van Centraal Europa to spreken, dat was dat niet anders dan
Fransen en Engelsen die over West-Europa praten. Een centraal aspect voor
alle deelnemers in de discussie was en is, dat het collectieve Europese karak-
ter werd afgemeten aan het gezamenlijk beleven van cultuur, van intellec-
tuele ontwikkeling.

Civil society en het einde van het communisme
West-Europa had een lange traditie van activiteit van burgers in de organi-
satie van het sociale leven. Er bestonden al vanaf het einde van de
Middeleeuwen particuliere organisaties die zich bezig hielden met sociale
zorg voor armen en wezen. Die activiteit breidde zich in de 19e en 20e eeuw
enorm uit naar allerlei andere terreinen terwijl sociale zekerheid een onder-
deel van de staatszorg werd. De stoat had altijd met een aanzienlijk tegen-
wicht van deze civil society to maken. Thans zien we dat tegenwicht in het bij-
zonder op het terrein van de milieuproblematiek, de opvang van vluchtelin-
gen, de rechten van de mens enzovoorts: de zogeheten niet-gouvernemente-
le organisaties.

De Oost-Europese intellectuele oppositie - de dissidenten - vertegenwoor-
digde de civil society in de regio. Doorgaans een klein deel van de maat-
schappij, met uitzondering van Polen waar vanaf midden jaren 70 de anti-
communistische vakbondsbeweging Solidariteit een miljoenenaanhang
kreeg.

De realiteit na het communisme gaf een ander plaatje to zien dan het intel-
lectuele debut zich had voorgesteld. De Europese identiteit van de voormalige
communistische landen kwam er heel anders uit fe zien. Onmiddellijk na de
revoluties van 1989 was een euforie waarneembaar, een ware honeymoon
van de revolutie, waarin hoop op een grandioze toekomst domineerde. Grote
verwachtingen werden geventileerd en de man in de straat reageerde door
massale politieke participatie. De dissidenten kwamen zo uit de gevangenis
op het pluche terecht, bij wijze van spreken, en bijna letterlijk als het om de
nieuwe Tsjechoslowaakse president Vaclav Havel gaat: nu was de civil society
aan zet. Brede politieke bewegingen, verenigd door hun anti-communisme
ontstonden, diverse onder de naam Forum. Een toekomst gloorde waarin
deelname aan het West-Europese economische wonder en de Westerse wel-
vaart tot de directe mogelijkheden leek to behoren. Oost-Europa had 45 jaar
lang de rekening voor de Koude Oorlog betaald, was destijds door het Westen
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overgeleverd aan het sovjetcommunisme, nu was de tijd voor goedmaken
gekomen. Eindelijk was de soevereiniteit weer in eigen handen en waren de
Oost-Europese staten niet meer van de grote buur afhankelijk.

Ook in het Westen was grote vreugde over het einde van de Koude Oorlog,
in de Verenigde Staten in het bijzonder en geclaimd als de finale overwin-
ning, het einde van echte geschiedenis, en het gelijk van de Iiberale markt-
economie. Maar een vertaling naar institutionele deelname van de betrok-
ken landen had meer voeten in de aarde dan alleen een feestelijk hoera. Al
spoedig kwamen voorwaarden aan de orde, de nieuwe regeringen moesten
hun democratisch gehalte eerst maar eens bewijzen. In sommige gevallen
was het communisme niet geheel weg uit de centrale posities van de macht,
zoals met name in Roemenie. Maar in Polen en Hongarije verliep de omme-
keer aanvankelijk traag en nog enige tijd bleven gegarandeerde commu-
nistische zetels in het parlement. En de Sovjet-Unie was er ook nog en
bestond althans tot eind 1991, hetgeen verhinderde dot de Europese
Gemeenschap en de NAVO zomaar het Centrale Oost-Europa aan zich kon-
den trekken. Zolang Russische tegenwerpingen werden geuit, had het Westen
daarmee to rekenen. Toen eenmaal de Sovjet-Unie ophield to bestaan in
december 1991, was in principe de weg vrij en ging het alleen nog om een
hoffelijk omzeilen van de vraag of Rusland dezelfde consideraties verdiende
als zijn voorganger. Maar intussen waren de eerste uitingen van nationa-
lisme in Oost-Europa zichtbaar geworden.

Nationalisme of democratie
Het virulente nationalisme was een kracht die vele West-Europese politici en
journalisten in het geheel niet meer kenden en zij werden verrast toen in
Baltische landen bij de wens tot afscheiding van de Sovjet-Unie zoveel natio-
naal gevoel en frustratie kwam kijken. De West-Europeaan was gewend aan
een klassieke trots van Frankrijk op de Franse grandeur en civilisation en men
kende de Britse imperiale arrogantie. Men kende ook het eeuwige gekrakeel
als het ging om afstaan van soevereine bevoegdheden, waarin Frankrijk
onder De Gaulle's eigenzinnige koers de boventoon voerde. De Gaulle had
destijds ook permanent zijn anti-Britse gezindheid uitgetrompetterd en hield
de Engelse toetreding tot de EEG tegen. Nu was het voor de intellectuelen in
West-Europa no 1989 volslagen nieuw een virulent, integraal, xenofoob
nationalisme to zien dot onbekommerd tegen minderheden to keer ging en
alle rechten van de dominante natie voor zich opeiste, gebaseerd op zoge-
naamd objectieve kenmerken als taal en historisch woongebied. Onder de
initiatiefnemers treft men ook intellectuelen aan, voormalige dissidenten
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zelfs. Moderne communicatiemiddelen - soms zelfs een monopolie op televi-
sieprogramma's - en een onderontwikkeld plattelandselectoraat zorgden
voor gemakkelijke verkiezingsoverwinningen, zie in het bijzonder Slowakije
en Servie.

Een tweede aspect betrof de wijziging van grondwetten: het criterium van
democratie. De nieuwe parlementen in Oost-Europa barstten uit in discussie,
als ware het een orgie van het vrije woord dot men zolang had ontbeerd. Al
gauw kwam er onenigheid, en trod versnippering in van de Forum-
bewegingen die hun gemeenschappelijk doel, dot is de val van het commu-
nisme, hadden bereikt. Nieuwe socialistische partijen, ontstaan uit de her-
vormingsgezinde kern van de communistische partijen, buitten de teleur-
stelling uit in de tekortschietende resultaten van de eerste postrevolutionaire
regeringen. Zij speelden handig in op de primaire noden van de bevolking
en de gigantische armoede (eenvijfde tot eenderde van de Oost-Europese
bevolking leefde onder de armoedegrens in de jaren no de omwenteling).
Talrijke politici kwamen aan het bewind die in een traditie van een hoofdrol
voor de stoat waren opgegroeid en weinig hadden deelgenomen aan de civil
society, het deel van de maatschappij buiten de stoat zoals de dissidenten en
niet-gouvernementele organisaties. Door democratie ook een vrije pers
omvatte, hadden deze nieuwe machthebbers moeite om to gaan met open-
lijke kritiek in de media en kregen het aan de stok met de hoofdredacteuren
en televisiedirecteuren, zie bijvoorbeeld de mediooorlog in Hongarije waar
Elemer Hankiss het moest afleggen tegen de premier, of de lange strijd van
de Tsjechische premier Klaus met de media. Vooral onafhankelijke televisie
was het doelwit, in Servie en in Rusland, want dot was door het massacom-
municatiemiddel bij uitstek en dus het beste kanaal voor regeringspropa-
ganda.

Aansluiting van Oost-Europa bij de Unie.
In dezelfde tijd dot Oost-Europa uitzicht begon to krijgen op terugkeer tot
Europa, ontwikkelde de Europese Gemeenschap zich tot een Europese Unie
waarin een Europees burgerschap inclusief een paspoort werd aanvaard. Dot
betekende een gedifferentieerd en gefragmenteerd burgerschap waarin niet-
staatsburgers stemrecht kregen moor alleen op locaal niveau, of een sociale
uitkering konden krijgen, aan ziektekostenverzekering mochten deelnemen
etc. In de jaren no 1990 toonden de Europeanen echter eveneens hun voor-
keur voor nationale soevereiniteit als het ging om het toelaten van vreem-
delingen tot het burgerschap: de Europese samenwerking betekende hier een

-ct z-ropccs or sla e op basis van een nationaal paspoort en het
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werd moeilijker to verkrijgen. Alweer een beleid in tegenstrijdigheden: wel
inclusief als het ging om uitbreiding, maar exclusief tegenover de buiten-
staander en niet-Europeaan. Monetaire eenheid kwam tot stand, maar om
de vaart erin to houden ontwikkelde men het concept van het Europa van
diverse snelheden. Op kleine onderdelen van beleid werd moeizaam eenslui-
dendheid verkregen en kwam Europese wetgeving tot stand. Een absolute
invulling van de soevereiniteit was niet longer mogelijk, maar het bleef erg
moeilijk in to leveren. Politieke eenheid in een gezamenlijk buitenlands
beleid kwam dan ook in het geheel niet van de grond, getuige de crises rond
voormalig Joegoslavie. De druk van hot Amerikaanse unilateralisme trok
Groot-Brittannie in dit opzicht weg van Europa.

Oost-Europa ging de eerste vijf jaar na de omwenteling alleen maar eco-
nomisch achteruit, en leverde 20-40% van de bruto productie in. Het eerste
herstel, in Polen, Hongarije en Tsjechie, kwam met mondjesmaat aan econo-
mische groei. Slowakije bleef tenslotte niet al to ver achter na de vreedzame
scheiding van Tsjechie. Shocktherapie of geleidelijke hervorming wisselden
elkaar of en dreven de bevolking tot wanhoop over wat nu wenselijk was, en
daarmee tot politieke apathie. Men beperkte zich instinctmatig weer tot sur-
vival dot onder het communisme was aangeleerd. Essentieel was een totaal
gebrek aan vertrouwen in politie en beambten. Het zakenleven vertoonde in
de eerste tien jaar na het communisme soms opmerkelijke succesvolle initio-
tieven die vaak tot excessen van economische vrijheid en misbruik van de
achterstand leidde, een gedrag gebaseerd op de inherente corruptie van het
communisme: aspecten van het 'Wilde Oosten', naar analogie van het
Amerikaanse 'Wilde Westen', waar de nieuwe rijken to voorschijn komen.

Intussen kon het ook geheel anders, zoals de burgeroorlog in het uiteen-
gevallen Joegoslavie liet zien, of de stagnatie waarin Bulgarije en Roemenie
wel tien jaar lang terecht waren gekomen. Nationalisme en het probleem
van de behandeling van nationale minderheden werden in het westen aan-
gezien voor de primaire factoren van conflict, hoewel het gebrek aan uitzicht
op enige voorspoed wel degelijk bijdroeg tot het crisisgevoelen.

De voorwaarden die de Europese Unie en de NAVO stelden voor aanslui-
ting van Oost-Europa waren primair gericht op stabiliteitbevordering: garan-
tie van burgerlijke vrijheden en rechten van de mens, het ontbreken van eth-
nische conflicten, vriendschap met de buurstaten als randvoorwaarden voor
de aanpassing van het economisch-juridische raamwerk dat de deelname
aan de Europese markt mogelijk zou maken.

In die zin is de toetreding van Oost-Europa to interpreteren. Het eerste
belong voor West-Europa is stabiliteit: een politiek belong. Vrees voor insta-
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biliteit en etnische conflicten is de primaire motor. Het afstaan van de emo-
tioneel gevoelige kwaliteit van de zojuist verworven soevereiniteit aan een
verre Europese Unie zal echter met gemakkelijk vallen, tenzij een onwaar-
schijnlijk hoge solidaire financiele bijdrage Oost-Europees onbehagen weet
weg to masseren. Aanpassing van wetgeving is een ding, het vestigen van
een politieke cultuur van democratie in politiek en media is heel wat meer
en vergt nog geruime tijd van stabiliteit. De samenwerking met Oost-Europa
brengt uitermate ongewisse factoren met zich. Terwijl voor toetreding tot de
Unie talrijke juridische hervormingen vereist zijn, en de toetreders geen
keuze hebben, zullen latere veranderingen met instemming van de nieuwe
partners oneindig veel moeilijker kunnen zijn. Polen bijvoorbeeld demon-
streert reeds een evident gevoelige point d'honneur en weet zijn claims op
een gewichtige stem danig kracht bij to zetten.

De economische samenwerking volgt daarop als een tweede belong. De
uitbreiding van de gezamenlijke Europese economie, van de collectieve
munt, en vergroting van de afzetmarkt en arbeidsmarkt vormen optimisti-
sche signalen voor een betere toekomst.

De lange-termijntraditie van Oost-Europa vormt echter een onderstroom
die veelal niet van belong wordt geacht maar ongetwijfeld in de loop van het
proces van aansluiting tevoorschijn komen: een traditie van handelen door
de stoat, gebrek aan initiatief, gebrek aan vertrouwen, zekerheid alleen in
bureaucratische inbeddingen en oplossingen, gebrek aan een onafhanke-
lijke middenstand, een tekortschietende zelfstandige civil society en een lange
traditie van individueel streven naar survival zonder het algemeen belong to
dienen. Bij alle vanzelfsprekendheid en noodzakelijkheid van uitbreiding
van de Europese Unie met Oost-Europese landen zal de resultante van juri-
disch-bureaucratische aanpak en de lange termijnfactoren de werkelijke
toets van welslagen zijn.

Een blik naar het oosten: zoeken naar identiteit
De Oost-Europese intergouvernementele organisaties waren no 1945 ont-
staan als reactie op de emancipatie van West-Duitsland en zijn integratie in
West-Europa. De Sovjet-Unie had enerzijds een geheel ander idee van de
behandeling van een verslagen vijand, namelijk uitmergelen, en trachtte
anderzijds het Westen ertoe to brengen beide Duitslanden to neutraliseren, ja
eventueel zelfs no vereniging. Een verenigd maar neutraal Duitsland zou een
aanmerkelijk strategisch voordeel voor de Sovjet,Unie hebben betekend.
Berlijn werd door de vier grote mogendheden bestuurd, al was de stad de
facto vanaf 1948 geheel gesplitst. Dour vonden de rechtstreekse confrontaties
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plaats, zelfs heel letterlijk door de positionering van tanks uit beide kampen
tegenover elkaar. Diverse Berlijn-crises waren het gevolg en de bouw van de
Muur in Berlijn (1961) moest stabiliteit brengen. Maar pas de detente in de
jaren zeventig maakte een einde aan het Duitse vraagstuk in de Koude
Oorlog: de verdragen van Bonn met Moskou (1971), en het Viermogend-
hedenaccoord over Berlijn van 1972. De Conferentie over veiligheid en
samenwerking in Europa die met de verklaring van Helsinki in 1975 werd
bezegeld, betekende effectief de acceptatie van het verdeelde Europa. Ook
toen de Koude Oorlog in de jaren tachtig werd voortgezet kwam men niet
terug op het Duitse vraagstuk. Na de val van de Berlijnse Muur en daarmee
van het communisme was de vereniging van Duitsland en de ondertekening
van een uiteindelijke vrede rond Duitsland snel bereikt: op 3 oktober 1990.

Een belangrijk gegeven in de West-Europese internationaal-politieke cul-
tuur was de samenwerking tussen de Bondsrepubliek van Duitsland en
Frankrijk en de geleidelijke emancipatie van West-Duitsland ook op het vlak
van de internationale veiligheid. De West-Duitse toetreding tot de NAVO
vond plaats in 1955, een vriendschapsverdrag van West-Duitsland met
Frankrijk kwam in 1963 en begroef de eeuwenoude vijandschap. Dot bleek
ook weer een Oost-West probleem to zijn, want de Soviet Unie nam alleen
waar dot de verslagen vijand zich herstelde en met andere vijanden ging
meedoen. In het bijzonder legde de West-Duitse regering zich onder Konrad
Adenauer toe op het scheppen van een nieuw imago dot het oude beeld van
Duitsland als nazistische en eeuwig expansionistische mogendheid teniet
moest doen. De Bondsrepubliek nam het voortouw als het ging om Europese
initiatieven, maar claimde niet steeds de eerste plaatsen bij de verdeling van
baantjes, kende haar plaats en betaalde meer dan zij kreeg. Vooruitziende
Fransen zoals Monnet en Schuman verbonden hun naam aan de Europese
samenwerking en wisten de benodigde organisaties van de grond to krijgen.
Wat een verschil met de invulling van de vrede no de Eerste Wereldoorlog,
toen de revanche tussen beide mogendheden nog volop de regelingen van
Versailles beheerste, en Frankrijk delen van Duitsland ging bezetten am her-
stelbetalingen of to dwingen, Nu was sprake van een volwassen, normale
relatie die dan ook uitrnondde in een Frans-Duits akkoord dot in 1963 de
finale verzoening bracht. Een en ander wil overigens niet zeggen dat Been
onenigheid en wantrouwen meer over was. Telkens opnieuw bleven die de
kop opsteken. Duits rechts=radicalisme in de jaren zestig bracht bij de buur-
landen van Oost en West onmiddellijke opwinding en een vermeende her-
kenning van het oude nazi-patroon.
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Kosmopolitisme

Henk Manschot

Ik weet dat ik een wereldburger wil zijn' schrijft Ramon Vidal uit Barcelona
in dit boek. Hij staat daarin niet alleen. De jongeren uit Moskou, New York
en Amsterdam en uit vele andere steden zeggen hetzelfde. Op de drempel
van de 21ste eeuw schrikken zij er niet voor terug om zichzelf 'wereldburger'
to noemen en vanuit dat perspectief to kijken naar hun stad, hun wereld en
hun toekomst. Wat klinkt er door in dit verlangen: wereldburger willen zijn?
Waarnaar zijn zij op zoek in een tijd vol tegenstrijdige krachten waar zoveel
verschillende particuliere belangen om de voorrang strijden, een realiteit
waarvoor ze hun ogen niet sluiten?

Het ideaal om wereldburger to zijn is al meer dan twee-en-een-half duizend
jaar oud. Het werd voor het eerst gehoord in Athene waar volgens de overle-
vering burgers in felle discussies verwikkeld waren over de inrichting van hun
stadstaat: de polis De idee schrijft men toe aan de filosoof Diogenes die de
burgers van Athene verweet dat ze slechts hun eigen belangen verdedigden
en anderen buitensloten. Diogenes weigerde zich to onderwerpen aan de
stadswetten en riep de burgers op tot wereldburgerschap. Hij smeedde de term
die wij nog steeds gebruiken: kosmou-polites. Het kosmopolitisme begon als
een daad van verzet tegen uitsluiting en als een oproep om de verbondenheid
met alle mensen en de kosmos in zijn geheel hoog to achten en als richtlijn
to nemen zowel voor de persoonlijke levensstijl als voor de inrichting van de
samenleving. Sindsdien bleek dit ideaal een grote aantrekkingskracht uit to
uitoefenen op mensen en het verlangen to voeden naar vrede en recht-
vaardigheid. Het legde de grondslag voor een wijze van filosoferen die in twee
principes kan worden samengevat. Het eerste principe luidt: ieder mens is van
waarde. Dat lijkt in onze tijd een vanzelfsprekende waarheid maar de conse-
quenties daarvan reiken ver als men bedenkt dat dit geldt voor mannen en
vrouwen, voor jongeren en ouderen, voor autochtonen en allochtonen, voor
migranten en sedentairen, blanken en zwarten, geletterden en ongeletterden,
gezonde mensen en mensen met een handicap en zo voort. Het kosmopoli-
tisme trekt alle consequenties van de idee dat menszijn betekent: drager zijn
van onvervreemdbare waardigheid. Het tweede principe bouwt daarop voort.
Het luidt: alle mensen zijn lid van een alien omvattende morele gemeenschap, de
mensheid, en geroepen om daaraan gestalte to geven.

Dit kosmopolitisme zette een denk- en handelwijze in gang die in de ver-
schillende perioden van de geschiedenis mensen inspireerde om locale tegen-
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stellingen to overbruggen en nieuwe allianties to sluiten. De Stoicijn Cicero
stelde zich bijvoorbeeld de vraag of het lid zijn van een mensengemeenschap
verplichtingen met zich meebrengt jegens hen die niet tot de eigen locale
gemeenschap behoren. Hij concludeerde dat gastvrijheid voor vreemdelin-
gen de minimale invulling daarvan behoort to zijn. Na de Renaissance nom
Grotius (de uit Delft afkomstige Hugo de Groot) de vraag weer op en ging een
stop verder door de eerste contouren to schetsen van een internationale
rechtsorde. Erasmus van Rotterdam had voor hem, in de tijd van opkomen-
de godsdienstoorlogen, een Europa van kosmopolieten bepleit waarin de
geest van verbondenheid sterker zou zijn dan de locale belangen. Zijn oproep
kon niet verhinderen dat er godsdienstoorlogen uitbraken en volken tegeno-
ver elkaar kwamen to staan waaruit later de nationale staten zouden voort-
komen. Maar de ideeen waren daarmee niet verstomd. Erasmus' boeken
werden keer op keer herdrukt en over vele lunden verspreid.

Als een onderstroom leefde het ideaal voort tot het in de 18e eeuw in
Immanuel Kant een filosoof vond die het zijn moderne vorm gaf. Kant ver-
bond de beide principes in een moraal waarvan autonomie en respect voor
ieder mens de basis vormen en een kosmopolitische politieke wereldorde de
horizon. Autonomie en respect dienen volgens Kant de uitgangspunten to zijn
van het moderne 'Staatsburgerschop' en als burgers van de stoat zijn mensen
indirect tevens lid van de Vereniging van Staten die gaandeweg alle staten zal
gaan omvatten, zo voorspelde hij. De idee van een wereldregering bestond al
voor Kant maar het nieuwe aanzijn filosofie is dat hij de idee van een wereld-
omspannende moreelpolitieke ordening afleidt uit de waardigheid en de
morele aard van de mens zelf. De kracht van zijn argumentatie is echter niet
voldoende gebleken om de idee ook werkelijkheid to laten worden.

De tegenkrachten tegen het kosmopolitisme zijn in de eeuwen daarna eer-
der sterker dan minder geworden. De 20ste eeuw is de eeuw gebleken waarin
het nationalisme tot de meest gewelddadige oorlogen op wereldschaal heeft
geleid. Parallel daaraan ging het broze ideaal van internationale solidariteit
roemloos ten onder in een 'koude oorlog' tussen de totalitaire machten van
het staatscommunisme en de expansiedrift van de zogenoemde vrije wereld
van het Westen.

Toekomst
De vraag rijst of in de 21ste eeuw het kosmopolitisme een nieuwe kans krijgt.
Sommige voortekenen lijken gunstig. Zoals uit de bijdragen van verschillen-
de jongeren blijkt groeit het besef dat wij in een wereld leven en samen een
aarde delen. In korte tijd is er ook een global civil society ontstaan, een breed
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netwerk van N.G.O's, burgerschapsbewegingen, transnationale werkverban-
den en internationale organisaties. De opkomst van deze global civil society
getuigt van de concrete wil en het verlangen van velen overal ter wereld om
aan de wereldwijde verbondenheid handen en voeten to geven in praktische
initiatieven en van onderop ontwikkelde samenwerking. Zij getuigen van een
mentaliteit die over de grenzen van het eigen land heen kijkt en van de
bereidheid tot mondiale verantwoordelijkheid. De heilige alliantie die er in de
205te eeuw bestond tussen de natie, de nationale economie en de nationale
belangen wordt aan alle kanten opengebroken. Voor'nationalisten' is dit een
bedreiging maar voor kosmopolieten ligt hier een kans om locale bindingen
en belangen in to bedden in bredere bewegingen van internationale samen-
werking en onderlinge verbondenheid. De bereidheid tot internationalisering
wordt nog verstrekt door het snel groeiende besef dat het milieu meer en meer
een wereldwijde aangelegenheid wordt. Dat de bronnen van de aarde kwets-
baar zijn en bedreigd door uitputting en vervuiling doet de mensen beseffen
dat zij tot elkaar veroordeeld zijn om to kunnen overleven.

Zouden al deze globaliserende tendensen ons mogen doen geloven en
hopen dat de voorwaarden voor een kosmopolitische morele en politieke
orde nimmer zo gunstig waren als aan het begin van de 21e eeuw? Aan het
einde van de 18e eeuw hoopte Kant dat de toen nog jonge nationale staten
de gangmakers zouden zijn van een dergelijke wereldorde en dat zij samen
in staat zouden blijken om een rijk van eeuwige vrede to stichten. Nu, twee
eeuwen van staatsbestuur later, bestaat er gerede twijfel of staten alleen
daartoe wel bij machte zijn. Daarom is het van vitaal belong dat er andere
spelers bij komen. De opkomst van de global civil society Iaat zien dat de ver-
antwoordelijkheid breder wordt gedragen en er nieuwe mogelijkheden wor-
den gecreeerd. Het spel wordt complexer en de speelvelden talrijker. De vraag
is gerechtvaardigd of niet ook de wereldsteden aan de lijst van centrale kos-
mopolitisch spelers zouden moeten worden toegevoegd. Immers, waar naties
en staten uit hun aard tot nationalisme aanleiding geven, door lijken de
grote steden bij uitstek de bakermat to kunnen worden van een geleefd plu-
ralisme. Vele en verschillende. gemeenschappen, tradities en waarden komen
er samen.

Elke megapolis waar ook ter wereld, herbergt een veelheid aan culturen en
een varieteit aan religies. Zij brengt ongewild migranten en sedentairen bij
elkaar en is verplicht - op straffe van overleven - verbindingen to stimuleren
tussen oude en nieuwe burgers. De grote stad zou daarom wel eens het labo-
ratorium bij uitstek kunnen worden van het kosmopolitisme van de 21ste
eeuw, een concrete oefenplaats waar op een nieuwe en nog ongekende
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manier de twee principes. tot leven kunnen komen die het kosmopolitisme in
elke historische situatie steeds probeert samen to smeden: respect voor de
individualiteit van ieder mens en morele verbondenheid als basis voor de
onderlinge omgang.
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Europa en migratie

Paul Schnabel

De vaderlandse - Nederlandse - geschiedenis begint met migratie. De
Batavieren die de Rijn afzakken en zich voorbij Lobith gaan vestigen in het
zompige gebied van rivieren, moerassen en bossen, dot pas veel later in het
vlakke en strakke weidelandschap zou veranderen, dot nu als het symbool
van de nationale identiteit geldt. Onbewoond was het gebied toen ook al
niet, maar onze geschiedschrijving en daarmee de herinnering aan het ver-
Ieden reikt nu eenmaal niet verder terug dan wat de Romeinen daarover bij
het begin van de jaartelling gemeld hebben. Zelf waren zij geen migranten
in dit gebied, maar veroveraars en bezetters, uiteindelijk weerstaan door de
ook nog nieuwe bewoners van het land aan de grote rivieren. De Romeinen
geen migranten? Neen, want zij kwamen hier niet eigener beweging, maar
in dienst van een bevelhebber wiens opdracht het was de grenzen van het
Romeinse Rijk zo ver mogelijk naar het noorden en westen to verleggen.

Het vertrek van de migrant is niet altijd vrijwillig, maar als de vestiging
op de plek van aankomst ook gedwongen wordt, verliest het begrip snel aan
betekenis. Stalin had de macht om binnen de Sovjet-Unie hele volkeren to
laten verhuizen, maar geen van hen wilde zelf weg, lout staan zich vestigen
op de plek die hen van hogerhand werd toegewezen. Wie goat migreren,
besluit zelf weg to gaan en weet in principe ook wat de volgende bestem-
ming is, al pakt dot soms heel anders uit. Vluchtelingen willen uiteraard
eerst weg uit een gevaarlijke en zelfs levensbedreigende situatie. Migrant
worden ze pas daarna, op zoek naar een nieuwe verblijfplaats en een veili-
ger toekomst. Helemaal aan de andere kant van het spectrum, dot wordt
afgesloten door dwangarbeiders, bannelingen en vluchtelingen bevinden
zich de gelukkigen die over de mogelijkheden beschikken zelf de beste en
mooiste plekken van de wereld als vestigingsplaats to kunnen kiezen. Het
minst migrant zijn onder hen weer degenen die zich de luxe kunnen per-
mitteren overal op de wereld zo comfortabel to kunnen leven dot er nooit
concessies aan de eigen leefstijl hoeven to worden gedaan. Dot is moor voor
weinigen weggelegd.

Europa is bij uitstek het continent van de migratie geweest. In ieder geval
zijn er tot in de twintigste eeuw vanuit andere continenten nooit emigratie=
bewegingen van betekenis geweest en is de vestiging op andere kusten en in
andere landen een typisch Europees kenmerk gebleven. Nog geen halve
eeuw geleden betekende voor veel jonge mensen en' hun gezinnen de trek
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naar nieuwe en door de geschiedenis nog onbedorven landen als Canada,
Australia en Nieuw-Zeeland een betere kans op een toekomst in welvaart en
vrede. Inmiddels is Europa zelf bij uitstek het continent, dot het centrum van
de migratiebewegingen in de wereld is geworden. Sinds het laatste kwart van
de twintigste eeuw hebben miljoenen mensen van buiten Europa. zich in dit
deel van de wereld gevestigd en nog veel meer miljoenen zijn binnen Europa
van land veranderd. Die processen zijn nog allerminst ten einde. Armoede
houdt de beweging van Zuid- en Oost-Europa naar het westen en noorden op
gang, betere kansen verleiden de bewoners van de vroegere kolonien het
vaak onbekende moederland op to zoeken, honger en oorlog voedt de vluch-
telingenstroom uit Afrika en delen van Azie. Op zoek naar veiligheid, naar
voedsel, naar werk, naar een toekomst voor de kinderen. De overwegingen
mogen persoonlijk steeds anders geordend zijn, de oplossing is steeds dezelf-
de: emigratie naar de landen waar het beter is, ook voor wie niets bezit en
ook anderszins niets to bieden heeft.

Van een emigratiegebied is Europa zelf een immigratiegebied geworden.
Het heeft de migratie die voor de eigen bevolking ooit een uitdaging was,
leren vrezen als een bedreiging door vreemde elementen. Ander uiterlijk,
andere taal, andere godsdienst, andere opvattingen en andere cultuur.
Wanneer dot ook deelname aan het geordende maatschappelijke en econo-
mische verkeer in de weg staat, wordt de immigrant van een ongenode gast
tot bedreigende buur. Dot is eens to meer het geval, wanneer de aantallen zo
hoog worden dot het de samenstelling van de bevolking en het beeld van de
samenleving verandert. In de grote steden van Europa is dat gebeurd en
onder heel verschillende politieke vaandels leidt dot onveranderlijk toch tot
grote bezorgdheid en soms ook tot angst en agressie.

Het is niet bekend hoeveel immigranten er in Europa wonen. Het is ook niet
eenvoudig vast to stellen, want wanneer is iemand een migrant en hoe long
blijf je dat? Het is zeker niet alleen een kwestie van nationaliteit, eerder van
identiteit. Beschouwt men zichzelf als burger van het nieuwe land of als
vreemdeling? Wordt men door de overige burgers als gelijk en hetzelfde
beschouwd of juist als anders? In de 15 landen van de Europese Unie hebben
zich sinds 1990 ruim 20 miljoen mensen van buiten de Unie gevestigd, waar-
schijnlijk ongeveer een derde van hen illegaal. Een onbekend aantal is ook
weer teruggegaan naar het land van herkomst, maar omdat ook voor 199Q
al grote aantallen migranten genoteerd konden worden, is tussen de 5 en
10% van de bevolking van de EU to beschouwen als migrant in de zin van
'allochtoon' of 'etnische minderheid'. De aantallen intra-Europese migran-
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ten zijn zeker zo hoog, maar hun aanwezigheid volt veel minder op en wordt
in het algemeen ook niet als een probleem gezien.

In Nederland wordt inmiddels 10% van de bevolking als allochtoon
beschouwd, rond 1970 ging bet nog om ongeveer 1%. Turken, Marokkanen
en Surinamers maken elk ongeveer 2% van de bevolking uit, Antillianen 1%.
In Amsterdam, Rotterdam en Den Haag is inmiddels meer dan een derde
van de bevolking van allochtone herkomst en van de kinderen onder de
12 jaar geldt dat in Amsterdam zelfs voor de meerderheid. In 2004 is het net
veertig jaar geleden dat de eerste Turken als gastarbeider naar Nederland
kwamen, vijf jaar later kwamen de eerste Marokkanen en weer vijf jaar later
volgde een groot deel van de Surinaamse bevolking, vlak voor hun land de
onafhankelijkheid kreeg. De Antillianen zijn vooral de laatste vijf jaar in
grote getale gekomen. Voor hen is de blijvend slechte economische toestand
van hun land de belangrijkste reden om naar Nederland to komen.

Natuurlijk, er is de luxe migratie van gelukkige studenten, succesvolle
kunstenaars en welgestelde ouderen naar oorden die aantrekkelijker zijn dan
waar men thuis is. Nederland is dan zelden de bestemming, des to meer de
Riviera, Ibiza, de Alpen, maar ook New York, Londen en Parijs of Oxford en
Berkeley. Geliefde plekken voor wie het al goed heeft en bet nog veel beter
wenst. In zekere zin is deze vorm van migratie nooit serieus, omdat men zon-
der enig probleem en zonder verlies zijn koffers weer kan pakken en verder
kan trekken of terug kan gaan naar bet land van herkomst. De echte
migrant heeft die keuze meestal alleen als laatste optie en vaak zelfs hele-
maal niet. Politiek kan het vaderland to gevaarlijk zijn en financieel is het
soms onmogelijk om op de eenmaal gezette schreden terug to keren.

Dot laatste gold zeker voor de landverhuizers van de vijftiger jaren, die
Nederland per schip verlieten om in een ver land en meestal ver van de grote
steden een nieuw bestaan op to bouwen. Een deel van hen is weer terugge-
keerd naar Nederland, omdat het toch niet lukte om door to aarden en
omdat het inmiddels zoveel gemakkelijker en naar verhouding ook zoveel
goedkoper is geworden aan het heimwee toe to geven. De meesten zijn geble-
ven in hun nieuwe land en hun kinderen en kleinkinderen spreken zelfs de
taal van hun ouders -niet meer. Zij zijn als zoveel andere migranten deel
geworden van een nieuwe samenleving, waarin zij alweer lang tot de
gevestigden behoren.

Met de migranten die naar Nederland en naar vrijwel alle andere landen
van West-Europa zijn gekomen, is het gemiddeld genomen toch wat anders
gegaan. De gastarbeiders van de jaren vijftig en zestig waren bijna allemaal
jonge mannen-met een tijdelijke vergunning voor verblijf. Ze kwamen op uit-
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nodiging en alleen voor werk, in de wederzijdse verwachting van terugkeer
naar het eigen land. Met het verdiende geld zouden ze daar een nieuw
bestaan kunnen opbouwen en een gezin kunnen stichten. Met de arbeiders
uit Italie, Griekenland en Spanje is dot inderdaad zo gegaan. De economi-
sche situatie in hun eigen land verbeterde bovendien zodanig, dot het animo
om weg to trekken snel kleiner werd en het animo om hen aan to trekken
eveneens: ze werden to duur. Wie bleven, zijn inmiddels geheel gelntegreerd
in de samenleving van het land van vestiging.

Anders ging het met de jonge mannen uit Turkije en Marokko, die hun
plaats innamen. Van gastarbeiders werden zij immigranten en 'landverhuis-
den', die hun vrouw en kinderen geleidelijk naar Nederland of Duitsland lie-
ten overkomen. Het verdwijnen van de traditionele industrieen en daarmee
van de arbeidsplaatsen waar zij voor waren aangetrokken, deed hen niet
naar hun vaderland terug keren. Daar was voor hen ook nauwelijks een toe-
komst weggelegd. De economie ontwikkelde zich daar niet gunstig en ook
politiek en sociaal was het gesternte niet gunstig. Voor zover zij zelf nog terug
zouden hebben gewild, werd het al snel duidelijk dot zeker hun kinderen wei-
nig heil zagen in een werkloos bestaan in een armoedig plattelandsdorp. In
vergelijking daarmee leek zelfs de slechtste achterstandswijk van een
Westerse stad een in alle opzichten rijke en uitdagende omgeving.
Soortgelijke overwegingen golden ook voor de inwoners van de vroegere
kolonien van vooral het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Nederland. Op de
golven van de dekolonisatie kwamen zij met hun vroegere overheersers mee
naar het moederland. Meestal wel beter opgeleid dan de gastarbeidersbevol-.
king en met een betere beheersing van de taal van de kolonisator vonden zij
ook gemakkelijker een plaats in de nieuwe samenleving.

De Indiers en Pakistani in Engeland, de Indische Nederlanders en
inmiddels ook de Surinamers in Nederland, de Algerijnen in Frankrijk,
inmiddels hebben zij voor een belangrijk deel een "gewone' plaats in de
samenleving verworven. Hun kinderen en kleinkinderen beschouwen zich
nog wel als 'anders', maar vaak niet meer als immigranten. Ze zijn in het
nieuwe vaderland geboren en getogen, spreken de taal van het land als de
autochtonen, zijn op dezelfde scholen geweest en hebben ook grotendeels
dezelfde nationaliteit. In Nederland en Engeland hebben ze zelfs de samen-
stelling van het nationale menu of de mode in muziek, kleding en sport in
belangrijke mate veranderd. De godsdienst is meestal wel anders, de rol van
de familie is vaak groter en de leefstijl thuis misschien nog wat exotisch,
maar in het publieke leven is er van het anderszijn niet veel meer dan de
zichtbaarheid van een andere huids- of haarkleur overgebleven.
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Een andere huidskleur blijkt ook geleidelijk aan minder afstand to schep-
pen dan een andere cultuur. Dat geldt in het bijzonder voor de moslims, die
in kleur nauwelijks van de Europeaan to onderscheiden zijn, maar qua
opvattingen en leefstijl een steeds scherper gevoeld contrapunt vormen. In
veel gevallen wordt de kloof kleiner door een geleidelijke aanpassing aan de
Westerse normen en waarden, maar in minstens evenveel gevallen lijkt de
kloof juist bewust groter to worden door een sterker wordende hang naar een
meer traditionele geloofsopvatting en leefstijl. Het vreemde daarbij is dat
juist in de grote steden de aanblik van de bevolking steeds meer bepaald
wordt door mensen die in het geheel niet aangetrokken worden door een
grootstedelijke levensstijl. Integendeel, in de eigen wijken en buurten probe-
ren zij juist steeds meer vorm to geven aan een herleving van de traditione-
le en rurale leefstijlen van de dorpen waar ze oorspronkelijk vandaan
komen.

Berlijn is na Istanboel en Ankara de grootste 'Turkse' stad ter wereld, in
Nederland is de Islam wat aantal belijdende gelovigen betreft al de tweede
godsdienst met inmiddels bijna vijfhonderd moskeeen, Parijs kent complete
Marokkaanse voorsteden. Het zijn naar woonvorm en inwoneraantal kij-
kend typisch grootstedelijke milieus waar zich een sociale infrastructuur pro-
beert to handhaven, die daarvan bij uitstek de ontkenning is. Dat levert de
nodige problemen op, maar groter nog zijn de problemen in de grootstede-
lijke wijken waar individuele migranten uit West-Indie en Afrika zich een
bestaan moeten zien op to bouwen. Bij hen ontbreekt vaak iedere vorm van
sociale cohesie en onderlinge solidariteit. Dat betekent ook dat er in hun
geval niet of nauwelijks sprake zal zijn van de sociale controle en ook de eco-
nomische steun die een familie kan bieden. De kans om in een marginaal en
crimineel milieu terecht to komen, wordt dan erg groot.

'Stadslucht maakt vrij', placht men vroeger to zeggen en daarom trokken
zoveel jonge en ondernemende mensen naar de stad. De trek naar de stad is
gebleven, maar wordt nu in veel gevallen gedomineerd door kansarmen met
een geringe kans op succes in het competitieve milieu van de stad. Nog altijd
functioneert de grote stad als een sociale percolator, die aan de onderkant
nieuwe mensen aantrekt en aan de bovenkant een deel van hen weer suc-
cesvol `uitschenkt' over de hele samenleving. De moderne grote stad wordt in
zijn goede functioneren bedreigd door een to grote instroom aan de onder-
kant en een to snelle uitstroom van succesvollen aan de bovenkant.
Migranten zowel als autochtonen verlaten vaak de grote stad weer of trek-
ken zich terug in voor de minder succesvollen onbereikbare gebieden, waar

85



de huizen duur, de scholen wit, de eigendommen bewaakt en de straten leeg
zijn. De aantrekkelijkheid van de stud lijkt clan alleen nog to zitten in de aan-
trekkingskracht die zij uitoefent op migranten die nergens anders naar toe
kunnen. Het sociale, culturele en economische leven van de stad komt onder
grote druk to staan en het nieuwe stedelijk milieu met zijn zwervers, junks en
zakkenrollers dreigt of to stoten wie het altijd probeerde aan to trekken. Het
is elders beter toeven.

Zover is het in de meeste steden nog niet, althans zeker niet in de stad als
geheel. Voor jongeren, uit het eigen land en van elders, is de grote stad nog
altijd een aantrekkelijke plek om to studeren, to werken, to leven en uit to
gaan. In toenemende mate moeten zij op de woningmarkt concurreren met
nieuwkomers van elders. Woonruimte is schaars en duur en steeds vaker
alleen nog to vinden in minder aantrekkelijke delen van de stad of op zeer
grote afstand van het centrum. De reistijden zijn lung en de prijs van het
openbaar vervoer goat overal snel omhoog. Jongeren merken dat in het bij-
zonder, omdat een groot deel van hun leven - als, student, als starter op de
arbeidsmarkt, als uitgaander - zich afspeelt in de openbare ruimte in en om
het centrum. De orientatie daarop verandert pas op het moment dot er een
gezin gevormd goat worden. Dat gebeurt weliswaar steeds later, maar zodra
het zover is, verliest de grote stad veel van haar aantrekkingskracht en krijgt
het leven in een veilige en ruimere omgeving de overhand.

De belangrijkste migratiebewegingen in eigen land zijn die van jongeren
naar de stad en van volwassenen met kinderen naar `suburbia', waar de leef-
stijl wel stedelijk, maar de leefvorm toch huiselijk en zelfs enigszins landelijk
is. Zoals altijd met migratie, goat het um een beweging in de richting van
betere kansen, voor de betrokkenen zelf, maar vooral voor hun kinderen.
Migratie is altijd een keuze voor een betere toekomst. Dat kan een illusie blij-
ken to zijn, een teleurstelling zelfs, maar het is de verwachting van verbete-
ring die vooral jonge mensen in beweging brengt. Dat was vroeger al het
geval en het is nog steeds zo.
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