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Voorwoord

Drs. Job Mulder

Nog maar een paar jaar geleden was de euforie in Europa groot.
De spectaculaire ineenstorting van het communisme, maakte een
einde aan de deling het continent in twee vijandige blokken. De
Muur, het symbool van deze scheiding, werd triomfantelijk neer-
gehaald. De Duitse eenwording die al snel volgde, leek het begin
van een groter verenigd Europa. Inmiddels is de stemming omge-
slagen. In het Oosten blijken onder de ijskap van het communisme
oude sentimenten to zijn geconserveerd, die nu ontdooien. In het
Westen groeit het verzet tegen een verdere Europese integratie en
tegen de aanwezigheid van allochtonen en komst van nieuwe im-
migranten.

Veel van de genoemde recente ontwikkelingen in Europa houden
verband met een verbazingwekkende herleving van het nationalis-
me. Reden om dit gedachtengoed tot het overkoepelend thema to
maken van de Universitaire Vredesdagen die in april-mei 1993 aan
de Universiteit Utrecht werden georganiseerd.

In een viertal lezingen, die u in bewerkte vorm in deze bundel
terugvindt, werden verschillende aspecten van het nationalisme
nader belicht. Prof.dr. Hermann von der Dunk (historicus)
schilderde de complexe historische achtergrond van het begrip
nationalisme. Prof.dr. Joep Leerssen (literatuurwetenschapper)
richtte zich op stereotypen in het nationalistische denken. De situ-
atie in voormalig Joegoslavie waar de destructieve kanten van het
nationalisme duidelijk aan het licht komen, werd geanalyseerd
door Dr. No Goldstein (historicus uit Zagreb). Tot slot onderzocht
Dr. Meindert Fennema (politicoloog) de relatie tussen nationalisme
en racisme.

Behalve aan de sprekers wil ik mijn dank uitspreken aan de ande-
ren die een bijdrage geleverd hebben aan het welslagen van de
Universitaire Vredesdagen. In de eerste plaats zijn dat de leden
van Commissie Universitaire Vredesdagen: prof.dr. J.S. ten Brinke,
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verbonden aan het IVLOS (Interfacultair Instituut voor Lerarenop-
leiding, Onderwijsontwikkeling en Studievaardigheden), ir.dr. W.
de Ruiter, lid van de vakgroep Natuurwetenschap en Samenleving,
prof.dr. J.G. Siccama, bijzonder hoogleraar Veiligheidsproblema-
tiek en daarnaast verbonden aan Instituut Clingendael, prof.dr. L.
Vriens, bijzonder hoogleraar Vredespedagogiek. Verder moeten
genoemd worden: mw. B. Troost-Filipovic, mw.drs. V.A.A.
Bedaux, dr. A.P. van Goudoever, Hans van den Berg (voorzitter
YES Nederland) en drs. Jan Weerdenburg (Studium Generale
Utrecht).
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Europees nationalisme, vroeger en nu

Pro f .d r. Hermann Yon d er Dunk

1. Het probleem

Hoe is het to verklaren dat mensen die decennia lang vreedzaam
naast elkaar hebben gewoond, in hetzelfde dorp, in dezelfde
stad, die elkaar kenden van naam, in verloop van enkele maan-
den elkaar op een gruwelijke manier naar het leven staan, elkaar
mishandelen, uitmoorden, elkaars vrouwen verkrachten enz.
zoals we nu al maanden in ex-Joegoslavie, in Bosnie zien gebeu-
ren? Welke driften, welke krachten worden daarbij losgemaakt
in mensen, en hoe rechtvaardigt men, hoe rechtvaardigen zij
zelf dit gedrag? Hebben we daarbij to maken met een typische
mentaliteit, een eigenaardigheid, die alleen bij bepaalde volke-
ren, bijvoorbeeld op de Balkan, voorkomt, of is het een alge-
meen menselijk fenomeen, dat in bepaalde crisissituaties overal
naar voren kan komen, deze agressiviteit, deze vijandigheid?
Heeft vader Freud gelijk met zijn wat pessimistische theorie dat
de menselijke libido, de agressiedriften alleen maar door een
soort 'fiber-ich' kunnen worden getemd en zijn getemd in de
loop van een eeuwenlang civilisatieproces? Is de beschaving,
zoals wi j die kennen, een moeizaam, door vele generaties ont-
wikkelde vorm van samenleven, die voor ons misschien een
tweede natuur lijkt, maar waaronder toch nog altijd de oude
Adam zit, die dan inderdaad, als ons op een of andere manier
het mes aan de keel wordt gezet, losbreekt? Of, is het de ge-
schiedenis, zijn het ideologieen, indoctrinaties, artificiele ver-
houdingen of een bewuste, door bepaalde groepen bewerkstel-
ligde manipulatie, waardoor de van huis uit misschien goedaar-
dige menselijke natuur misvormd is, of misvormd en gecorrum-
peerd kan worden; zoals de idealisten in het kielzog van Rous-
seau aan het eind van de Verlichting en nog Lang daarna dach-
ten? Even opmerkelijk als het dagelijkse oorlogsgeweld op de
Balkan en in andere landen, is het feit dat dit gebeuren bij ons,
bij de toeschouwers, op den duur eigenlijk een zekere gewen-
ning teweeg brengt. Tot de geschiedschrijving van de achter ons
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liggende jaren behoort, wanneer men zich bezig hield met het
fascisme, met het Derde Rijk, met de Shoah, de standaardvraag
hoe het mogelijk was, dat Nederlanders lijdzaam toezagen wat
er met de Joden gebeurde en veelal een andere kant opkeken.
Een gedeeltelijk antwoord wordt ons vandaag gegeven door het
drama op de Balkan, waar de enkeling machteloos is, en waar
zelfs een enkele staat als Nederland vrij machteloos is; met het
gevolg, dat er een gewenning ontstaat. Men hult zich vanzelf in
een soort dikke jas, een vacht van zelfbescherming, gewoon uit
zelfbehoud. Dat is menselijk. En het is, denk ik, misschien een
van de lessen (als historicus ben je altijd buitengewoon voor-
zichtig met het hanteren van het begrip les) van het huidige
Balkan-drama en de rol die Europa als toeschouwer tot nu toe
speelt, dat wij de houding van de bevolkingen en de staten in de
jaren dertig ten aanzien van het agressieve Hitler- Duitsland wat
beter zouden kunnen begrijpen. Waarmee ik de immense ver-
schillen natuurlijk niet wil ontkennen. De vraag is echter of
juist die enorme verschillen vandaag niet eerder tegen ons dan
voor ons pleiten, als we onze reacties vergelijken met die van de
bevolking en van de regering in de jaren dertig, de 'appeasers',
waarop in de geschiedschrijving na '45 regelmatig zoveel kritiek
is geuit. Wat er op de Balkan gebeurt, (en elders in Oost-Europa
vandaag in een gelukkig wat minder gruwelijke vorm), die felle
tegenstellingen, afscheidingen, scheuringen, krijgen gewoonlijk
door ons het etiket nationalisme opgeplakt als de drijvende
kracht achter deze gebeurtenissen. Maar wat gebeurt er als wi j
met z'n duizenden in oranje staan gehuld om to toeteren als het
oranje-elftal de Europacup heeft gewonnen? Daar ontstaat iets
van een warme verbroedering, scenes van een inderdaad globaal
collectief wij-gevoel, waarbij iedereen even al zijn dagelijkse
misere, zorgen en ellende, voor zover die er zijn, kan vergeten.
Is ook dat nationalisme? De term nationalisme heeft in het
Nederlands, maar dan ook speciaal in het Nederlands, een
uitgesproken negatieve connotatie. Bij nationalisme denkt men
aan oorlogen, geweld en agressie. Het is identiek met zelfver-
heffing, verheerlijking van de eigen natie, ten koste van ande-
ren, ten overstaan van anderen. Een logisch uitvloeisel, een
logische consequentie is dan vijandigheid, agressiviteit. Het cu-
rieuze is, dat in het Frans, Engels, Duits, in andere talen, dit
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woord niet die eenzijdig negatieve betekenis heeft, die negatie-
ve lading. Ook in die talen zit dat negatieve aspect, maar niet
uitsluitend. Als Engelsen praten over nationalisme, dart denken
zij niet alleen aan agressiviteit, vijandigheid, aan oorlog en al
die fenomenen, die ik hier genoemd heb. Nationalisme geldt in
Nederland daarentegen al lang en algemeen na '45 als een ver-
foeilijk verschijnsel. De grote oorlogen die wij achter de rug
hadden, de Eerste Wereldoorlog, de Tweede Wereldoorlog, een
aantal oorlogen daarvoor in de negentiende eeuw, werden
duidelijk afgeleid uit het nationalisme. Nationalisme werd
gezien als de oorzaak van deze machtsconflicten en de Europa-
gedachte, de hele Europese integratie is een reactie hierop; een
poging om het Europese nationalisme to overwinnen. Men kan
zeggen dat tot voor kort over het algemeen ook de opinie be-
stond dat in Europa het nationalisme inderdaad passe was,
behorend tot de negentiende eeuw, tot de eerste helft van de
twintigste eeuw. Het was na de Tweede Wereldoorlog afgelopen.
Daar is de laatste jaren na de ineenstorting van het commu-
nistisch regime, het verdwijnen van de Koude Oorlog in Oost-
en Centraal-Europa een duidelijke verandering in gekomen,
maar niet alleen daar. We weten dat ook in West-Europa, zelfs
bij ons, een opleving van nationale gevoelens ontstond. Het
woord nationaal heeft niet meer die negatieve of gedateerde
lading die het vlak na de oorlog, ook in de jaren vijftig en zestig
nog had.

Nationalisme wordt gewoonlijk geidentificeerd met de politiek
van rechtse partijen. De rechtse partijen worden als de grote
dragers gezien. En hoe rechtser, hoe nationalistischer, of omge-
keerd, hoe nationalistischer, hoe rechtser. Denkt u maar aan de
verbinding die er op het ogenblik gemaakt wordt tussen rechts-
extremisme en nationalisme. Het criterium om een groep, een
partij, rechts-extremistisch to noemen is dat die buitengewoon
nationalistisch is. Zij cultiveert in dat verband xenofobe gevoe-
lens.
Hier komen nu dus de vragen. Ten eerste, is nationalisme iets

van alle tijden? Is het universeel? Is het uitsluitend negatief en
agressief? Is nationalisme altijd de oorzaak van oorlogen of
omgekeerd: zijn oorlogen altijd op een of andere manier in
verband to brengen met nationalisme, het gevolg van nationalis-
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me? En dan komt nog de kernvraag: wat is de natie? Het begrip
nationalisme is immers afgeleid van natie. Zonder het idee,
zonder de voorstelling van een natie is nationalisme als zodanig
ondenkbaar. En tenslotte de concrete historische, sociologische
vraag: wanneer en onder welke omstandigheden is nationalisme
opgekomen? Komt het op? Laat dat eventueel voorzichtige pro-
gnoses toe ten aanzien van de toekomst waar het op het ogenblik
in Europa heengaat? Die vragen heb ik, zoals dat wetenschappe-
lijk gebruikelijk is, uit elkaar gerafeld, maar ze hangen natuur-
lijk allemaal met elkaar samen. Om een antwoord to geven op de
laatste vraag "wanneer komt nationalisme op?" moet ik natuur-
lijk eerst een antwoord gegeven hebben op de eerste vragen: is
het een algemeen, is het een historisch verschijnsel?". Dat
antwoord kan ik alleen maar geven wanneer ik een definitie van
nationalisme heb opgesteld. De hele discussie over wat nationa-
lisme is, begint in zekere zin met de definitie, maar omgekeerd
vloeit die definitie weer voort uit een concrete voorstelling van
het verschijnsel in de geschiedenis. En daarmee is dit in het
geheel een schoon voorbeeld van een vicieuze-cirkel-redene-
ring.

2. Het wij-gevoel

Laten we hier nu even proberen uit die vicieuze cirkel to sprin-
gen. Een universeel gegeven is het'wij-gevoelen', het groepsbe-
sef. Dat is zo oud als de geschiedenis, en ik geloof, we kunnen
rustig zeggen, zonder groepsbesef, zonder een wij-gevoel, is er
geen enkele menselijke samenleving en ook geen enkele vorm
van persoonlijke identiteit mogelijk. Maar, er zijn enorm veel
verschillende groepen op verschillende niveaus. Iedere enkeling
leeft in het kruisvuur van bindingen: de binding aan de geloofs-
gemeenschap, aan de eigen familie, aan het eigen geslacht, aan
de eigen generatie, aan het eigen beroep, aan de eigen sociale
laag, eventueel aan de eigen plaats, de eigen streek. Dat is een
binding die in het verleden enorm sterk was, maar die in de
loop van de negentiende en de twintigste eeuw in velerlei op-
zichten veel zwakker is geworden door de immense mobiliteit,
zeker in de westerse wereld. Dus, bindingen op velerlei vlak,
waarbij altijd verschuivende hierarchieen optreden. Bijvoor-
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beeld: er is natuurlijk altijd een zekere generatie-tegenstelling,
een generatiekloof, gewoon op grond van het feit dat iedere
generatie een ander stuk geschiedenis heeft meegemaakt, ge-
deeltelijk andere ervaringen heeft. Dat wil niet zeggen dat die
generatietegenstelling altijd even scherp en bewust naar voren
komt en zich uit, ideologisch, politiek of sociaal, maar er kun-
nen situaties voorkomen waarbij die tegenstelling even alle
andere bindingen en andere tegenstellingen, alle andere soorten
van wij-gevoelens kan overwoekeren. Een dergelijke situatie
hebben we bijvoorbeeld gehad aan het eind van de jaren zestig
met de grote studentenbeweging, en ook met Provo. Er was in
de hele westerse wereld een soort opstand van de jongere gene-
ratie tegen wat we noemen het oudere 'establishment'. Door een
samenspel van oorzaken was er toen inderdaad even dat genera-
tieconflict dat heel centraal beleefd werd. Als u denkt aan
bepaalde godsdiensten, aan de Islam, met name aan het fun-
damentalisme, daar is de tegenstelling tussen de geslachten, de
man-vrouw tegenstelling, een absoluut elementair gegeven
waardoor jongens en meisjes al vanaf de geboorte heel nadruk-
kelijk in een bepaald rollenpatroon opgevoed worden. Het is een
tegenstelling, die doorgaans alle andere tegenstellingen mis-
schien overschaduwt, die althans heel hoog op de hierarchische
ladder staat.

En dan is er natuurlijk ook het wij-gevoel gebaseerd op
hetgeen wij 'een volk' noemen. Daar beginnen de problemen.
Wat is een yolk? Op grond van welke definitie spreken we van
een volk? Volkeren kennen we zolang we de geschreven ge-
schiedenis kennen. Een volk wordt gedefinieerd door een aantal
factoren, die niet altijd allemaal aanwezig hoeven to zijn. Maar
een aantal van die factoren zijn onmisbaar, wil je van een volk
kunnen spreken. Ik begin met de taal, een gemeenschappelijke
taal. Dat is natuurlijk een van de meest elementaire bindingen
van mensen. Maar het is niet alleen de taal. Het is daarnaast de
gemeenschappelijke cultuur (onder gemeenschappelijke cultuur
versta ik gemeenschappelijke normen, zeden, omgangsvormen
en vooral ook het idee van een gemeenschappelijk verleden).
Voor iedere vorm van identiteitsbesef is het bewustzijn van het
verleden onmisbaar, of dat klopt of niet klopt, of gemythologi-
seerd is, van legendes aan elkaar hangt of historisch op waarheid
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berust, is een volkomen secundaire zaak. Maar identiteit van een
collectiviteit, van een volk is alleen mogelijk dankzij het besef
van een gemeenschappelijke herkomst, een gemeenschappelijk
verleden. Daarnaast is van belang in zeer veel gevallen een
gemeenschappelijke staatsorganisatie, een heel belangrijk feno-
meen, dat gelijke wetten betekent. Gelijke wetten brengen al
een zekere conformering van gedrag met zich mee, waardoor
mensen op elkaar gaan lijken. Ze zijn onderworpen aan dezelfde
beperkingen, natuurlijk ook aan dezelfde tradities. Ze ontwik-
kelen dus in de omgang een bepaald type gedrag dat weer
afwijkt van een groep mensen die onder een andere staatsor-
ganisatie met andere wetten leeft. Gekoppeld aan die staatsorga-
nisatie is natuurlijk ook een gemeenschappelijk territorium.
Maar we weten dat een territorium bepaald geen voorwaarde is
voor het bestaan van een volk. We hebben de nomadenstammen
en etnische groeperingen die versplinterd zijn, verschillende
groepen die op verschillende plaatsen leven, die zich echter wel
allemaal onderling verbonden voelen door een gemeenschappe-
lijke taal, een al dan niet mythologisch verleden en die zichzelf
als een volk gaan zien. Binnen ieder volk zijn er bovendien ook
nog weer grote verschillen. Niet alleen die ik genoemd heb van
generatie, geslacht, sociale structuur, beroep enz. maar ook
duidelijk hierarchische verschillen. Ik geloof dat een samen-
leving die niet op een of andere manier hierarchisch geordend
is, ondenkbaar is. Dat brengt met zich mee, dat er ook in iedere
hierarchisch gevormde samenleving toplagen zijn, elites, die
zich in de regel het meeste identificeren met het geheel. Zij
hebben daar de leiding, zij hebben de meeste macht, omgekeerd
hebben zij, als het goed is, ook het gevoel dat zij de grootste
verantwoordelijkheid dragen. Het volk wordt dus bijeengehou-
den door dit hele complex van factoren, die echter Lang niet
altijd allemaal aanwezig behoeven to zijn. En er is altijd een
soort hierarchische structuur. Er is ook altijd een zekere relatie
tussen macht en bezit. Macht zonder enige vorm van bezit is
eigenlijk ondenkbaar. Dat wil niet zeggen dat in alle gevallen de
meeste macht gekoppeld is aan het meeste bezit. Er zijn politie-
ke elites, macht-elites, economische elites, en culturele elites.
Het hele statuselement speelt ook een geweldige rol. Waar het
mi j om gaat is dat er binnen datgene wat zich een volk noemt
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ook altijd nog hierachieen bestaan en dat je binnen dat volk ook
groeperingen kunt aanwijzen die zich meer of minder met dat
volk zullen identificeren.

Wanneer we in grote lijnen naar de geschiedenis kijken, naar
de heerschappijvormen, dan kun je zeggen dat er in de meest
primitieve fase waarschijnlijk overal een soort collectieve
leiding is, een vorm van oligarchie. Stamhoofden, die misschien
nog wel een van hen tot de primus inter pares maakten. In het
algemeen zie je pas in de volgende fase dat er een soort koning-
schap ontstaat; een figuur die duidelijk een leider of een tiran
wordt. Heel vaak wordt een periode van koningschap, van een
eenhoofdig leiderschap weer afgelost door een vorm van oli-
garchie, die dan in de moderne tijd een representatief karakter
aanneemt. De politieke leiding ligt dan bij een elite, die haar
legitimatie ontleent aan het feit dat zij zich ziet als duidelijke
representant, zelfs als gekozen representant van het geheel.
Dit wij-gevoel, dit zich afzetten tegen de ander, op grond van

al de factoren die ik genoemd heb, is universeel, is niet weg to
denken. Ik geloof dat ook de enkeling niet kan bestaan zonder
deze binding. Er zijn echter wel verschillen. Je kunt over het
algemeen constateren dat het veelal aan de ene kant de machti-
gen zijn, de leidende elites, die zich in hoge mate identificeren
met het geheel. Omgekeerd doers dat de zeer zwakken ook, de
randfiguren. In de moderne tijd kun je ook zien dat bij de
randfiguren, bij de zwakken (sociaal zwakken, economisch
zwakken), de identificatie met het volk een enorme rol speelt,
een soort noodzaak is als compensatie voor het zelfbewustzijn.

3. Opkomst van gepolitiseerd wij-gevoel

De term nationalisme is pas opgekomen in het begin van de
vorige eeuw. Het begrip natie als zodanig dateert eigenlijk pas
vanaf de achttiende eeuw. Natuurlijk kun je zeggen dat het ook
daarvoor bij de volkeren, bij al de oorlogen die toen gevoerd
zijn, in de eerste plaats door koningen, door leidende elites met
elkaar, ging om landbezit, om economische macht. De gewone
factoren! Je kunt zeggen dat deze heersers op een of andere
manier wel een zekere consensus nodig hadden van de bevol-
king. Die werd dan bewerkstelligd door allerlei religieuze
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normen en ideologieen. Als zodanig had de bevolking evenwel
niets to vertellen. Men was onderdaan. Globaal gezien was men
in Europa tot aan de Franse revolutie overal onderdaan. En het
waren de machtigen, de koningen, de leidende aristocratische
groeperingen die de politiek in handen hadden en dus ook
oorlogen voerden om allerlei belangen die voor hen van beteke-
nis waren. De bevolkingen kenden, ofschoon zij eigenlijk niets
to vertellen hadden, in vele gevallen een soort vage identificatie
kenden met de eigen koning of met de eigen vorst. Bij bindin-
gen aan de eigen koningen bestond bij brede lagen iets van een
wij-gevoel, een soort trots.

Nogmaals, de term natie komt pas op in de achttiende eeuw, in
de Verlichting. Dat is niet helemaal toevallig. Dan gaan de
Verlichtingsideeen doorwerken: gelijkheid, vrijheid; alle mensen
zijn in feite gelijk geboren. De hele standenstaat deugt niet! Uit
deze ideeen, die door Rousseau als een van de belangrijksten
verwoord zijn - maar hij was niet de enige - is tenslotte de
Franse revolutie voortgekomen. De afwijzing van de feodale,
hierarchische samenleving betekent nu dat de onderdaan burger
wordt en zich bewust met zijn staat kan identificeren. Dan komt
niet toevallig het begrip natie, eerst in Frankrijk 'nation', op.
We kennen dat woord voor die tijd. Je vindt het voor het eerst
bij de universiteiten. Die waren heel internationaal bevolkt en
daar groepeerden studenten uit hetzelfde land zich als 'natie'.
De Nederlanders aan de universiteit van Bologna noemden zich
daar de Nederlandse natie, zo ook de Duitsers enz. Natie is
afgeleid van het Latijnse 'natus', geboren worden; mensen van
eenzelfde herkomst. Maar nu aan het eind van de achttiende
eeuw wordt die term natie eerst in Frankrijk en later in andere
landen gebruikt voor het volk, voor de bevolking binnen een
staatsgeheel. Daarbij is heel belangrijk om to beseffen dat er
hier een proces had plaatsgevonden en dat deze natie in Frank-
rijk, in Engeland en later in andere landen, een belangrijk
produkt was van de staatsvorming. Door het centralistische
beleid van de Franse koningen was er een algemene Franse
cultuurtaal ontstaan, waardoor al die verschillende streken van
Frankrijk met elk een eigen dialect, langzamerhand samen zijn
gevoegd en het spreken van deze cultuurtaal was ook een abso-
lute voorwaarde om hoger op to klimmen op de sociale ladder.
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Door een centralisatiepolitiek van de koningen werden van
bovenaf die oorspronkelijk zeer heterogene delen van Frankrijk
samengesmolten. Zo ontstond in de achttiende eeuw een gevoel
'Wij Fransen vormen een natie. Door de Franse veroveringen
werd die gedachte uitgedragen over heel Europa. De onderdaan
wordt burger! De burger kan zich nu met de staat identificeren.
Het is zijn staat. Een hele grote rol heeft daarbij natuurlijk ook
de gedachte van de volkssoevereiniteit gespeeld. De soevereini-
teit berust volgens deze nieuwe ideeen niet langer bij de vorst,
bij de koningen, bij de gratie Gods. De soevereiniteit berust bij
de hele bevolking die van nature gelijke rechten heeft en die
baas in eigen huis is. Dat betekent dat dit nationalisme - dat
zien we heel duidelijk bij de Franse revolutie, en ook in het
begin van de negentiende eeuw - oorspronkelijk een uitgespro-
ken emancipatorische stootkracht had. Het was nauw verbonden
met de gedachte van democratie. De Fransen die de revolutio-
naire ideeen uitdroegen, wilden overal de volkeren bevrijden en
wilden dat er een Europa zou ontstaan van vrije volken die in
harmonie met elkaar zouden leven. Het was in zekere zin een
soort axioma dat invoering van democratie vanzelf oorlogen zou
uitbannen. Die gedachte vind je tot vandaag de dag nog heel
sterk terug in de Amerikaanse democratie. De Amerikaanse
revolutie was ook een produkt van deze verlichtingsideeen.
Nationalisme is dus van oorsprong een emancipatiebeweging. De
grote tegenstander was daarbij niet eens het andere volk. De
grote tegenstander was de standenstaat, de koning, de aristocra-
tie.

4. Extern nationalisme

De negentiende eeuw is de eeuw van het nationalisme geworden.
Door de Romantiek komt de voorstelling op: naties zijn niet -
zoals ik verteld heb - produkten van de geschiedenis op een heel
ingewikkelde manier, door een bepaald vormingsproces, veelal
van bovenaf, tot een geheel gesmolten. Nee, naties zijn quasi-
natuurlijke organismen die er altijd al waren en die nu pas tot
ontwaken komen. Je kunt zeggen dat de geschiedschrijving, die
in de negentiende eeuw een enorme vlucht heeft genomen, in
hoge mate in het teken stond van deze nationalistische ideologie.
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Bi j ons net zo goed als overal elders, waarbij de geschiedenis
werd gezien als een lange aanloop tot het opkomen van de eigen
natie. Een soort biografie. Men beschreef hoe die eigen natie uit
een soort lange Doornroosje-slaap gaandeweg was ontwaakt en
nu tot zelfbesef was gekomen. Naties werden gezien als levende
eenheden, die zich heel duidelijk van elkaar onderscheidden.
Iedere natie had zo zijn eigen karakter. Nogmaals, met het
ontstaan van het wij-gevoel, ontstaat ook een zekere reserve,
vijandigheid, een wat neerbuigende houding ten aanzien van de
ander, het vreemde. Het vreemde bedreigt de veiligheid. Daar
komen voor een belangrijk deel de vele cliches en stereotypen
vandaan, die er natuurlijk voor die tijd ook waren. Maar die
worden nu door de romantische voorstelling gelegitimeerd, bij
wijze van spreken wetenschappelijk onderbouwd. Ieder volk is
een organisch geheel met eigen eigenschappen en - nu komt het
cruciale - ieder volk heeft recht op een eigen staat! Daar begint
dan de ellende. Terwijl er in West-Europa door de staatsvor-
ming in de loop van de zestiende, zeventiende en achttiende
eeuw inderdaad een snort homogeniteit bij de bevolkingen was
ontstaan bijvoorbeeld in Frankrijk, Nederland en in Engeland,
zien we in Centraal- en Oost-Europa grote staten die er niet in
geslaagd waren een soort eenheidscultuur, of een soort een-
heidsbewustzijn op to leggen. Daar bleven die verschillen van
herkomst, van taal, van religie heel sterk spelen. Toen hier dus
die gedachten van nationalisme over werden gebracht via vooral
de Duitse Romantiek naar het hele Habsburgse rijk, naar Rus-
land, Polen en tenslotte naar de Balkan, begonnen deze minder-
heden ook een zelfbewustzijn to ontwikkelen, zagen zichzelf als
eigen volk en eisten nu een eigen staat. Daar zijn dan een groot
aantal oorlogen in de negentiende en in de twintigste eeuw uit
voortgevloeid. Het programme 'Ieder volk zijn eigen staat'
moest er natuurlijk toe leiden dat de voorstelling van etnisch-
multi-nationale staten, neem bijvoorbeeld het Habsburgse rijk,
niet deugde, dat dit in strijd was met de natuur. Al die volks-
groepen, Tsjechen, Slowaken, Slovenen, Kroaten enz. zouden
eigenlijk een eigen staat moeten hebben. Dat heeft tenslotte
geleid tot een geweldige explosie in de Eerste Wereldoorlog.
Toen is de Habsburgse monarchie uiteen geploft. In het Turkse
sultanaat krijgen we hetzelfde. Rusland heeft die spanningen
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door een ijzeren bewind en ook door de bolsjewistische revolu-
tie tot 1990 nog enigszins onder de duim kunnen houden. Om-
gekeerd hebben we natuurlijk ook gevallen, waar in vele staten
een besef ontstond van een gemeenschappelijke natie dankzij
gemeenschappelijke cultuur, het gevoel een gemeenschappelijk
verleden to hebben, een gemeenschappelijke norm, een gemeen-
schappelijke taal, zoals in Italie en Duitsland. Ook dat besef
heeft tot enkele grote oorlogen gevoerd waar tenslotte de Duitse
en Italiaanse eenheid uit zijn voortgekomen.

Dat noem ik de externe stootkracht van het nationalisme,
waardoor de bestaande grenzen, die niet klopten met het ideaal
'Elke staat zijn eigen natie' als maar ter discussie stonden. Hier
zitten we met een fundamenteel probleem dat naar mijn mening
absoluut onoplosbaar is doordat in de loop van de eeuwen, die
bevolkingen, die minderheden zo door elkaar heen zijn gelopen,
met name in Centraal- en Oost-Europa, dat het creeren van
zuivere nationale staten onmogelijk is. Men heeft dat nog in
Versailles (de vrede na de Eerste Wereldoorlog) geprobeerd.
Vooral Wilson was daar de man die het nationaliteitenbeginsel
verkondigde, het zelfbeschikkingsrecht van ieder volk. Wat
Centraal- en Oost-Europa betreft, was dat eenvoudigweg niet to
realiseren. Men heeft het zo goed mogelijk proberen to doen.
Men kon echter alleen maar staten oprichten waarin vaak zeer
aanzienlijke minderheden leefden. Men heeft geprobeerd door
speciale regelingen voor die minderheden, een enigszins drage-
lijk systeem to creeren. In de praktijk heeft dat echter tot
allerlei conflicten en fricties geleid. Het waren deze problemen
en deze spanningen, deze discrepantie tussen het ideaal van de
natie-staat en de realiteit, waar onder andere Hitler op heeft
ingespeeld, waardoor hij van veel Oosteuropese landen en
volkeren steun kreeg.

5. Intern nationalisme

Daarnaast, en dat is even belangrijk, ontwikkelt zich die ge-
dachte van het organisch geheel. Men heeft hier heel duidelijk
met biologische metaforen gewerkt. Het is op zichzelf altijd
interessant om to zien waar het historische en het politieke
denken zijn beelden vandaan haalt. Welke wetenschap de leve-
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rancier is van de beelden, van de begrippen. In de achttiende
eeuw was dat de mechanica, in de negentiende eeuw wordt dat
de biologie. Op het ogenblik is het in hoge mate de techniek.
Als historici werken we voortdurend met begrippen, met ter-
men, ontleend aan de techniek, aan het ingenieursvak: structu-
ren, patronen, modellen, sturingsmechanismen. Ons hele denken
wordt bepaald door de machine. In de negentiende eeuw werd
het denken dus in hoge mate bepaald door de biologie. Men
heeft dan dat beeld van een levend organisme. Dat betekent dat
minderheden volgens deze gedachte eigenlijk vreemd zijn, niet
geintegreerd kunnen worden en dus als een stoorfactor worden
gezien. Je zou dat als een zuiver theoretische kwestie kunnen
opvatten. Dat werd echter in de negentiende eeuw een buiten-
gewoon politieke en explosieve kwestie. Het was de eeuw van
het nationalisme en tegelijkertijd de eeuw van de gigantische
modernisering, industrialisatie en verstedelij king. Daardoor
werd de bevolking uit haar oude eeuwenlange bindingen en
tradities gegooid. Daardoor ontstond een geweldige onrust.
Daardoor was er een extra behoefte, met name natuurlijk bij die
groepen die zich door die veranderingen bedreigd voelden in
hun status, in hun sociale positie, aan een nieuw houvast. Je
kunt dan ook opmerken dat het nationalisme in de negentiende
eeuw heel duidelijk de functit van de religie gaat vervullen.
Met die modernisering hing natuurlijk ook de toenemende
secularisatie samen. De religie vloeit bij wijze van spreken
steeds meer uit het openbare leven weg. Ze wordt steeds meer
een particuliere, een persoonlijke zaak. Daardoor was er be-
hoefte aan een nieuw geloof. Op een bijna komische manier kun
je zien hoe het nationalisme gevoelens, beeldspraak en meta-
foren uit de religie overneemt: "Offeren op het altaar van het
vaderland" om maar een heel bekend cliche to gebruiken. Het
zich opofferen voor het eigen land werd eigenlijk al ingeheid
tijdens de hele opvoeding. Dat gold als een hoge plicht. De
liederen, de schoolboeken in de vorige eeuw staan er vol van.
Nederland als een klein land, een neutraal land, is voor vrede.
Alsjeblieft geen oorlog, want die konden we gewoon niet voe-
ren! Bovendien, dat was to duur. Daarom hebben deze dingen in
Nederland allemaal op een gemoedelijke, op een getemperde
manier gespeeld. Maar ze speelden wel degelijk.
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Daar zitten we nu ook bij de oorsprong van het moderne racis-
me, van het moderne antisemitisme dat ten nauwste met het
nationalisme samenhangt. Nationalisme, dat een soort religieuze
en een soort integratiefunctie heeft. Door to zweren bij de natie,
door het op to nemen voor het eigen volk, voor de eigen natie,
kon je alle sociale tegenstellingen, alle spanningen wegdrukken.
En je kon minderheden, die om wat voor redenen niet voor vol
werden aangezien, die niet bij de natie hoorden, in velerlei op-
zichten als zondebokken aanwijzen. In de meest uitzonderlijke
gevallen ontwikkelden zich daar rechts-extremistische stromin-
gen uit die vonden dat die minderheden een minderheidsstatus
moesten krijgen. Zij behoorden niet bij de echte natie.

Geschiedschrijving en onderwijs stonden in de vorige eeuw
heel duidelijk in dienst van die natie-vorming; in dienst van de
gedachte: de natie is een soort orgaan. Daar speelde toch iets
doorheen van een soort bloedgemeenschap. Denkt u maar aan
het officiele Nederlandse volkslied, dat geen mens waarschijn-
lijk meer kent, "Wie Neerlands bloed door d' aderen stroomt,
van vreemde smetten vrij". Nu kunt u zeggen: dat heeft toch
niet zo'n geweldige consequenties gehad. Maar ook Nederland
ging met die stroom op zijn manier mee. In andere landen, in
groteie landen zoals Frankrijk, Engeland en Duitsland, waar
men bovendien permanent verwikkeld was in grote machts-
conflicten met de buren, heeft dat natuurlijk een veel grotere
rol gespeeld. We zien in 1914 dat die Eerste Wereldoorlog voor
een belangrijk deel gevolg is van dat nationalisme, van die
spanningen, tegenstellingen tussen Frankrijk, Engeland, Duits-
land, Oostenrijk, Rusland, waar nu de hele bevolking, of laten
we zeggen het hele gepolitiseerde deel van de natie, zich in hoge
mate identificeert met het beleid van de regering. Er is een heel
ingewikkelde wisselwerking, want de bevolking gaat natuurlijk
altijd ook of op de informatie die zij krijgt. En die informatie
stond in het teken van "Right or wrong, my country". Maar 1914
was er in Frankrijk, Engeland en Duitsland een uitbarsting van
chauvinisme, een roes, een heerlijk wij-gevoel: alle tegenstellin-
gen, alle spanningen binnen onze natie zijn overwonnen. Hoera,
we zijn weer een! En de intellectuelen liepen voorop bij deze
nationalistische uitbarsting.
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In dat nationale bleef het religieuze dus van belang. Dat zien
we ook in de strijdliederen. Daarin wordt duidelijk geappeleerd
aan religieuze sentimenten. Het vaderland gnat boven alles. Het
zou natuurlijk eenzijdig zijn om uitsluitend de nadruk to leggen
op dat negatieve aspect. Vandaar dat ik ook gewezen heb op dat
oorspronkelijk sterk emancipatorische karakter van het nationa-
lisme. Je moet ook erkennen dat in die offerbereidheid een snort
appel wordt gedaan op idealisme, op menselijke eigenschappen
van een hoog kaliber. Zo werd het ook door deze generaties
veelalervaren.

Huizinga heeft voor de oorlog een bekend essay geschreven
waarin hij duidelijk een tegenstelling maakt tussen nationalisme
en patriottisme. Patriottisme is die universele binding aan het
eigen volk, is liefde voor het vaderland, een affectieve binding,
die algemeen menselijk is. Dat is goed en dat is mooi. Dat leidt
tot een zekere offerbereidheid, het voor elkaar opkomen. Natio-
nalisme is dat negatieve of agressieve. Ik geloof echter dat deze
scheiding heel moeilijk is. Ik denk dat we hier met een feno-
meen hebben to maken, met een wij-gevoel, dat na de Franse
revolutie op grond van de emancipatorische ideologie gepoliti-
seerd wordt en zich met de natie, met de eigen staat verbindt en
dat ook heel uitdrukkelijk een eigen staat wil.

6. Nationalisme en elites

Is nationalisme nu altijd de oorzaak van oorlogen? En omge-
keerd: zijn oorlogen altijd terug to voeren op nationalisme?
Wanneer we nationalisme zien als een gepolitiseerd wij-gevoel,
waarbij zich een bevolking met de eigen staat identificeert of
een eigen staat wil, als zij zich niet met de bestaande kan identi-
ficeren, dan kunnen we inderdaad pas van nationalisme vanaf
de negentiende eeuw spreken. Daarvoor vind je vormen van
pre-nationalisme. Toen was er ook iets van dat wij-gevoel. Een
groot deel van de oorlogen van v66r de 19e eeuw zijn niet
gevoerd vanuit nationalistische overwegingen, maar wel altijd
vanuit de behoefte om de eigen macht to verdedigen, to be-
schermen of to vergroten. Je zou kunnen zeggen dat de oor-
spronkelijke motieven van de koningen, van de heersers, van de
leidende elites, nu worden overgenomen door de hele bevolking.
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Uit dat nationalisme, uit die binding aan de eigen natie, vloeit
voort het opkomen voor de kracht en de macht van de eigen
natie en dat leidt er in conflictsituaties toe dat men een oorlog
met de ander, met de vijand, vanuit de nationalistische optiek
wil. De gedachte dat democratie automatisch een einde maakt
aan de oorlogen is dan ook in onze eeuw helaas een illusie
gebleken.

Nu is een belangrijk punt: wie maakt uit wat het belang van
een staat of een natie is? Er is hier een getrapte betrokkenheid
van hoog tot laag. In de eerste plaats zijn dat de politiek heer-
sende elites, die soms ook - en dat is herhaaldelijk voorgekomen
- om hun heerschappij to consolideren of om of to leiden van
speciale binnenlandse spanningen, bewust dat nationalisme
propageren. Een bekend feit is dat men interne spanningen
probeert to overwinnen of weg to drukken door de aandacht van
de bevolking to richten op een tegenstander. We zien ook het
merkwaardige fenomeen - 1914 is daar een voorbeeld van, maar
niet het enige - dat zodra een oorlog uitbreekt ook bij de oppo-
sitionele krachten al heel gauw de solidariteit met de eigen natie
domineert. Dat is een bewijs dat dit gepolitiseerde nationale
wij-gevoel toch in die hierarchie van wij-gevoelens zeer hoog
op de ladder staat en heel vaak de allerhoogste hierarchische
positie inneemt. Dat wij-gevoel verdringt andere wij-gevoelens
van sociale of religieuze aard. Nationalisme kan dus een instru-
ment worden - en is dat ook vaak geweest - van de elites om
hun macht to consolideren, of of to leiden van sociale spannin-
gen. Omgekeerd kunnen ook lagere groeperingen en vaak juist
groepen die in het nauw gedreven zijn, in dat nationalisme een
soort uitlaatklep zien, een soort compensatie voor eigen sociale,
economische en statusproblemen. Door je to identificeren met
de glorie van de eigen natie, vergeet je je eigen ellende, deel je
ook in zekere zin in die glorie. Het nationale wij-gevoel impli-
ceert altijd een zekere gelijkheid van geest. Xenofobie is dan
ook een vast bestanddeel van dit nationale wij-gevoel, dat onder
omstandigheden op een heel laag pitje teruggedrongen kan
worden - zoals thans in vele Westerse landen - in de vorm van
wat goedkope stereotypen ten aanzien van de buren. Maar in
een crisissituatie, economisch of politiek, kan dat weer heel
sterk naar boven komen. Nationalisme is dus een soort gepoliti-
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seerd wij-gevoel dat in crisissituaties als een soort bindmiddel
fungeert, als een soort pseudo-religie. Dat is ook nu geloof ik in
Oost-Europa heel duidelijk het geval.

Er is een theorie die stelt dat de opleving van het nationalisme
nu in Oost-Europa een reactie is op de onderdrukking door het
stalinisme. In de marxistisch-socialistische ideologie was - zoals
u weet - nationalisme formeel taboe. Voor de orthodoxe marxist
zijn niet de nationale tegenstellingen die van belang zijn, het
zijn de klassentegenstellingen, de solidariteit van het interna-
tionale arbeidersproletariaat tegen de kapitalistische uitbuiters.
Daar moest op gehamerd worden. Dat was de ideologie en die is
ook officieel door het leninisme en het stalinisme overgenomen.
Je had de socialistische broedervolken, Sovjets, Oostduitsers,
Polen, Chinezen, noem maar op, die eigenlijk een grote familie
vormden tegenover het kapitalistische imperialisme. Het leuke is
dat vanaf het begin of aan, dat begint al bij Marx, en zelfs nog
vbbr Marx, bij de eerste communisten al, het nationale element
wel degelijk een grote rol speelt. En je kunt laten zien dat een
heleboel tegenstellingen en ruzies binnen het marxisme en het
socialisme in de vorige eeuw en ook in onze eeuw, ten nauwste
samenhangen met die nationale tegenstellingen. Voor Marx (hij
had een gruwelijke hekel aan de Russen, want die vond hij
achtergebleven boeren) zou de ware revolutie natuurlijk in
Duitsland uitbreken. Misschien eerst in Engeland, want volgens
zijn theorie was dat het land waar het kapitalisme het verst
gevorderd was. Maar het zou pas een echte heilige wereldrevo-
lutie worden als hij van Duitsland uitging. Nou, als je naar de
Franse socialisten kijkt (Proudhon of Fournier) dan zou de
wereld pas echt socialistisch worden als Frankrijk socialistisch
werd. Bakoenin, de grote concurrent van Marx, die bovendien
nog een flinke antisemiet was, de grote Russische anarchist, zei
dat het allemaal gezwets was wat die westerse intellectuelen
beweerden; uit het Oosten, uit Rusland, daar moet het vandaan
komen. Dus, je ziet van het begin of aan hoe die nationale
tegenstellingen een rol speelden. Maar ze werden officieel in de
ideologie onderdrukt en er is een theorie dat door dat taboe en
door het wegvallen van het deksel van de stalinistische regimes
in Centraal- en Oost-Europa het nationalisme ineens zo sterk
naar boven komt. Ik heb zelf ook wel even die theorie aange-
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hangen; ik geloof nu toch dat het iets ingewikkelder is en dat je
ook hier moet zien dat er een zekere versmelting was tussen de
partij-elites met een bepaalde nationale groepering. In de Sov-
jet-Unie was dat onder Stalin ook heel duidelijk gepropageerd:
het groot-Russische imperialisme. Natuurlijk, die nationaliteiten
waren als zodanig taboe en daardoor ontstond er een speciale
identificatie tussen het groot-Russisch nationalisme met dat
stalinistische regime. In Servie, is het heel duidelijk, waar ook
een vorm van identificatie ontstond tussen het communistische
regime en het oude Servische nationalisme. Dat verklaart ook
iets van die strijd op het ogenblik, en van dat verzet van Kro-
aten, Bosniers en al die andere groeperingen, die natuurlijk dat
Servische imperialisme tegelijkertijd nog zien als een relict van
die communistische partijdictatuur die zij nu net hebben ver-
worpen.

7. Nationalisme en modernisering

Wanneer we constateren dat het nationalisme als gepolitiseerd
wij-besef pas aan het eind van de achttiende eeuw is opgeko-
men, is het dan daarmee ook vergankelijk? Wat we in elk geval
kunnen zeggen, om hiermee of to sluiten, is dat op de drempel
van de modernisering, wanneer de maatschappij van een sterk
feodaal-agrarische structuur en samenleving langzamerhand
overgaat naar een industrieel-burgerlijke, dat in deze over-
gangsfase het nationalisme in Europa, in West-Europa dus
vooral in de negentiende eeuw, een heel sterke functie had.
Aangezien in Oost-Europa en Centraal-Europa deze ontwik-
keling later plaats vond en gedeeltelijk nog plaats vindt, is die
overgang van een pre-moderne naar een modern samenleving
daar nu nog aan de gang. Je zou kunnen zeggen dat het daarom
ook historisch niet helemaal onverklaarbaar is dat daar nu het
nationalisme die speciale rol overneemt en die speciale kracht
ontwikkelt. Maar, de nationale staat, de ideale nationale staat (ik
heb het al gezegd) is nooit zuiver realiseerbaar. Bovendien
constateert men in West-Europa op het ogenblik heel duidelijk
een functieverlies van die nationale staat. De grote kwesties,
milieuproblematiek, kernenergie, luchtvervuiling, de kwestie
van de stratosfeer, de bedreiging van de atmosfeer, het feno-
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meen Tsjernobyl, zijn helemaal niet meer binnen het kader van
de nationale staat op to lossen. Die sterke internationaliserings-
tendens en ook het fenomeen van de Europese integratie, al die
internationale systemen die wij na de oorlog kregen, hebben een
deel van de functies van de nationale staat overgenomen. Het
curieuze is dat je op het ogenblik, ook wel in het Westen, een
wonderlijke opleving ziet, een soort verzet tegen een verdere
internationalisering. Er wordt ook hier in Nederland sinds jaar
en dag alsmaar geroepen Vat is onze Nederlandse identiteit,
raken we die niet kwijt in een verenigd Europa?'. Bij andere
landen is dat hetzelfde; bij de Engelsen en bij de Denen komt
dat nog veel sterker tot uiting. Dat is een reactie op deze grote
ontwikkelingen en op het feit dat de nationale staat functies
verliest. Ik heb er al op gewezen dat de opkomst van het natio-
nalisme nauw samenhangt met de opkomst van de democratie.
En een van de argumenten die tegen die verdere internationali-
sering en europeisering op het ogenblik naar voren wordt ge-
bracht, is ook dat dit tot een verlies van de directe democratie
kan leiden. Dat valt natuurlijk niet to ontkennen, want hoe
hoger het forum gemaakt wordt waar de beslissingen vallen, des
to verder weg is het van de burger. De vraag is alleen of dit
verlies van betrekkelijk directe democratie niet gewoon aan-
vaard moet worden, of het niet het kleinere euvel is wanneer je
het plaatst tegenover een terugval van de europelsering. Stagna-
tie in de geschiedenis bestaat niet, die staat nooit stil. Het zou
dus in de praktijk al heel snel betekenen een zekere ontbinding.
De vraag is dus of de gevaren van zo'n ontbinding niet veel
groter zijn. Ik geloof daarom ook dat je de huidige staat moet
zien als een brug tussen aan de ene kant een onvermijdelijke en
noodzakelijk toenemende internationalisering waarbij steeds
meer beslissingsbevoegdheden naar supra-nationale gremia
overgeheveld worden en aan de andere kant het wij-gevoel aan
de basis, dat op het ogenblik merkwaardigerwijs niet alleen
maar een nationaal maar veelal ook een sterker regionaal ka-
rakter vertoont, want het regionalisme is sterk in opleving. Dat
zie je aan allerlei symptomen. Lokale geschiedenis, regionale
geschiedenis, ze doen het bij ons de laatste jaren ineens weer
goed. Na de oorlog gold dat als een beetje muf verouderd
parochianisme, we zijn Europeanen en we moeten naar een
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grote wereldconceptie toe! Op het ogenblik bij al die burocrati-
seringsverschijnselen waar de mensen geen greep meer op
hebben en waar je het fijne niet meer van begrijpt, (ja, 'Brussel'
staat gewoon voor burocratisering in het denken) geeft dat zich
weer vastklampen aan de eigen regio, aan die speciale culturele
eigenaardigheden en tradities, een zeker gevoel van solidariteit,
van warmte, van menselijkheid, als tegenwicht tegen die abs-
tract wordende burocratisering van de internationalisering.

Het wij-gevoel als zodanig is tijdloos, maar de vorm die het in
dat nationalisme heeft aangegaan hoeft niet van alle tijden to
zijn. Er zou een machtsverdeling tussen de staat en de interna-
tionale organisatie moeten komen, waardoor er ook machtsfora
ontstaan die op den duur een einde zouden kunnen maken aan
deze nationalistische conflicten, die wij op het ogenblik zien.
Want, nogmaals, een oplossing in de zin van een zuivere na-
tie/staat is onmogelijk. Dat impliceert echter dat de nationale
soevereiniteit ook in de toekomst formeel beperkt zal moeten
worden.
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De natie en de staatl

Joep Leerssen

Waarom schaffen we Nederland niet af? Die vraag bedoel ik niet,
of nauwelijks, rhetorisch. Ik wil daadwerkelijk weten waarom wij
ons instinctief tegen de gedachte verzetten dat we Nederland zou-
den kunnen afschaffen. Wat is het dat het bestaan van Nederland
zo belangrijk voor ons maakt?

Het is een actuele vraag, die de laatste jaren onophoudelijk door
de openbare meningsvorming rondwaart. Enerzijds zijn er initia-
tieven die beogen, Nederland (of althans een aspect daarvan) to
laten opgaan in een groter geheel: men denke aan de Europese
eenwording, of aan de diverse proefballonnetjes van Minister Rit-
zen omtrent de status van de Moderne Talen of het gebruik van de
Nederlandse dan wel Engelse taal, aan de universiteiten hier to
lande. Anderzijds kunnen zulke initiatieven verontruste nationale
gevoelens provoceren.

Als men daadwerkelijk gedwongen wordt om op de vraag to ant-
woorden: "Waarom is Nederland nodig?", dan wordt meestal met
een ideeel of cultureel argument gewerkt. Nederland is nodig als
staat teneinde de Nederlandse natie, de Nederlandse cultuur, in
een soeverein politicon to kunnen belichamen en to kunnen hoe-
den. Als de onafhankelijkheid van Nederland teloor gaat, dan
dreigt het gevaar dat ook de Nederlandse taal of de Nederlandse
cultuur teloor gnat. Het wegvallen van de Europese binnengrenzen
betekent misschien dat Penguin en Gallimard onze Nederlandse
uitgeverijen kunnen wegconcurreren en dat een Armageddon aan-
breekt voor de Nederlandse literatuur. Het uitbesteden van staats-
macht aan onduidelijke ambtenarijen in het Brusselse betekent dat
Nederland een Europese provincie wordt, een periferie, en zulk

1. Een meer uitgewerkte versie van dit artikel is verschenen in de bundel De onmacht
van het grote: Cultuur in Europa, red. J. Leerssen, H. Blom en P. de Rooy (Amsterdam
University Press, 1993). Voor een meer theoretische beschouwing, vgl. mijn Over
nationale identititeit", Theoretische geschiedenis, 16 (1988): 417-430.

23



cultuurpessimistisme is niet echt overtuigend. Het zal de Neder-
landse lezer om het even zijn of hij een roman van Mulisch als
Nederlandstalige Penguin of als Bezige Bij-uitgave in handen
krijgt. De Nederlandse taal heeft het eeuwenlang uitstekend ge-
daan zonder dat er een soevereine Nederlandse regering over
waakte - integendeel: pas na de onafhankelijkheid van deze ge-
westen zien we hoe in de achttiende eeuw een grote verfransing,
en in de twintigste eeuw een grote verengelsing van onze woor-
denschat opkomt. Als ik het aantal Macdonald -restaurants bezie,
of het doorsnee-programma-aanbod van ons televisiebestel, of het
feit dat Amsterdam in de laatste twintig jaar de facto een tweetali-
ge stad is geworden, dan krijg ik sterk de indruk [a] dat de Neder-
landse cultuur meer to vrezen heeft van een Amerikaanse invloed
dan van een Europese eenwording, en [b] dat de Nederlandse soe-
vereiniteit geen al to beste staat van dienst heeft voor wat betreft
de bescherming van ons cultuureigen. Cultureel gezien stonden we
sterker toen we nog onder het gezag stonden van het Heilige
Roomse Rijk, van Bourgondie of van Spanje, in de tijden van
Hadewych, Maerlant, Vanden Vos Reinaerde, tot en met Valerius'
Gedenkklank, Rembrandt en Rubens. Na het verkrijgen van onze
soevereiniteit bij de Westfaalse Vrede in 1648 is het eigenlijk
bergafwaarts gegaan met onze cultuur. Van de Gouden Eeuw naar
de veel bekritiseerde Jan Salie-geest en de spruitjeslucht. De Ne-
derlandse staat als beschermengel van de Nederlandse cultuur
heeft geen track record om over naar huis to schrijven.

Het interessantste in ons hedendaags nationaliteitsbesef is
misschien dat wij de politieke, staatkundige onafhankelijkheid
zien als een belichaming van een nationaal-cultureel besef, van het
feit dat wij Nederlanders een natie zouden zijn. En die natie is
voor ons zowel een gegeven in de ruimte als in de tijd: iets dat ons
verbindt, op dit ogenblik, met al onze mede-Nederlanders, en iets
dat ons verbindt met ons verleden.

Dat nationaal besef, zowel contemporain als historisch, is voor
ons een welhaast natuurlijk gegeven. We krijgen het met de paple-
pel ingegoten en het wordt door iedereen in onze omgeving
gedeeld. Het is zo vanzelfsprekend als het feit dat we twee oren
hebben of tien tenen. Het is, met andere worden, zo vanzelfspre-
kend dat het wel een natuurlijk gegeven lijkt, iets dat er altijd is
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geweest.
Maar dat is natuurlijk niet zo. De cultuurpessimisten beseffen dat

ook heel goed: want hoewel de hoeveelheid oren en tenen per per-
soon ook na de Europese integratie ongewijzigd zal blijven, is men
bezorgd dat ons nationaal besef wel eens zou kunnen sneuvelen.
Zb natuurlijk en tijdloos en eeuwig is die nationale identiteit dus
blijkbaar niet.

Het is dan ook geen verrassing als we terugblikkend in de
geschiedenis merken dat onze voorouders er helemaal niet zo'n
nationaal besef op nahielden als wij. Ik geef een voorbeeld. Een
van de kinderversjes van Hieronymus van Alphen draagt als titel
"De Liefde tot het Vaderland". Nu zouden we van de dichter van
"Jantje zag eens pruimen hangen" mogen verwachten dat dit ge-
dicht bol zou kunnen staan van nationaal sentiment - als het ware
een kinderversie van "Waar de Blanke Top der Duinen". Maar Van
Alphens "De Liefde tot het Vaderland" is integendeel, een zeer
nuchter, zakelijk versje. Ik citeer.

Al ben ik maar een kind,
Tog wordt mijn Vaderland van mij op 't hoogst bemind;
Ik werd er in geboren;
Ik heb er drank en spijs;
Ik mag er 't onderwijs
Van wijze Meesters hooren.
Ik heb er ouders, vrienden in,
Die ik met al mi jn hart bemin;
Ik kan er veilig woonen;
Dies zal ik dankbaar mij betoonen;
En, worde ik eens een man,
Zoo nuttig zijn voor 't land, als ik maar wezen kan.

Het vaderlandslievend knaapje dat hier spreekt heeft een wel zeer
pragmatische inborst. Niks verheerlijking van de volksaard of het
landschap of van datgene waarin Nederland de rest van de wereld
overtreft; geen trots of sentiment, maar een nuchtere overweging
dat dit land ons ons natje en ons droogje biedt, goed onderwijs en
gezelligheid. Deze tekst zou letterlijk in Duitse, Franse of om 't
even welke vertaling door elk kind waar ook ter wereld opgezegd
kunnen worden. Er zit niets in dat alleen maar op Nederland van
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toepassing is. Van Alphens gedicht is dus een kindervoortzetting
van dat pragmatisme dat al door Erasmus werd verkondigd: Ubi
bene, ibi patria est, "Waar ik het goed heb, daar ligt mijn vader-
land".

Wat een verschil met dat gedicht van Tollens dat een tijdlang als
volkslied heeft gefungeerd, en dat snorkend snoeft over het Neer-
lands Bloed dat ons door d'aadren vloeit, van vreemde smetten
vrij! en dat eindigt met de bede "bewaar, O God, de koning lang,
en 't lieve vaderland".

Tussen Van Alphen en Tollens, en hun respectieve houding je-
gens 't Vaderland, nemen we een opmerkelijk verschil waar; en
dat verschil is niet zomaar een toevalligheid. Integendeel, het is
een symptoom van een van de belangrijkste structurele verschui-
vingen in de Europese ideeengeschiedenis van de nieuwe tijd. Van
Alphens gedicht is achttiende-eeuws, Tollens werkt in de negen-
tiende. En ergens op het breukvlak tussen die eeuwen, afgebakend
als ze zijn door Franse Revolutie en Romantiek, ontstaat wat we
het "nationaal denken" noemen.

Die omslag van de achttiende eeuw naar de negentiende kunnen
we goed registreren in de betekenisverandering van het woord
`patriot'. Tegenwoordig betekent patriot iemand die zijn vaderland
liefheeft a la Tollens; iemand die trots is op zijn land en zich voor
de eer en glorie van de natie inzet. Voor 1800 is een patriot ook
iemand die zijn vaderland liefheeft, maar dan A la Van Alphen:
iemand die tracht een nuttig en verantwoordelijk staatsburger to
zijn. Immers, het achttiende-eeuwse patriottisme was niet, zoals
we het tegenwoordig begrijpen, een milde vorm van nationalisme,
maar een burgerlijk-liberale beweging. Een gedenkwaardige de-
fintie van het begrip "patriottisme" op zijn achttiende-eeuws komt
van de Ierse wijsgeer George Berkeley: "A Patriot is one who hear-
tily wisheth the public prosperity, and doth not only wish, but also
study and endeavour to promote it".' Die definitie is volledig
maatschappelijk van woordkeus en heeft niks met nationaliteit of
cultuur to maken. Dit soort patriotten gnat niet met vlaggen staan

2. Maxims concerning Patriotism (1750). Vgl algemeen mijn "Anglo-Irish Patriotism
and its European Context: Notes towards a Reassessment", Eighteenth-Centrwybelan4
3 (1988), 7-24; en Otto Dann, "Introduction", in Nationalism in the Age of the French
Revolution, ed. O. Dann & J. Dinwiddy (London 1988), pp. 1-11.
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zwaaien maar richt, in de geest van Berkeley, liefdadige vereni-
gingen op zoals de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen (1780).
Dat filantropische en burgerlijke patriotisme bedoeld Van Alphen
in zijn "De Liefde tot het Vaderland", als het kind voorneemt om
later "zoo nuttig to zijn voor 't land, als hij maar wezen kan".

"Het Vaderland" is dus voor een dergelijke instelling een maat-
schappelijk gegeven: een sociaal-economisch systeem waarin de
diverse staatsburgers verbonden zijn. Het nut van de staat is dan
ook primair om de sociale en economische verhoudingen tussen de
burgers to regelen: de contractgedachte zoals die opgeld doet sinds
John Locke en Jean-Jacques Rousseau.
Na de Franse Revolutie en de Romantiek wordt dat allemaal

anders. Nu wordt het vaderland opeens een primair cultureel gege-
ven. Ernest Gellner heeft in zijn gezaghebbende boek Nations and
Nationalism (Oxford 1983) het in die tijd opkomende nationale
denken gekenschetst als de neiging om staatsgrenzen to doen sa-
menvallen met culturele grenzen. De ideale burgerlijke solidariteit
krijgt vorm in het kader van culturele verwantschap: het feit dat
men dezelfde taal spreekt, dat men dezelfde culturele bagage mee-
draagt; en om die reden, vindt men, moet een hechte, levensvatba-
re staat stoelen op die organische, culturele gemeenschappelijk-
heid. In de praktijk betekent dat het volgende: elke volksgroep met
zijn eigen cultuur en zijn eigen taal (met andere woorden: elke
"natie") dient zelfbeschikking to krijgen in een autonome, soeve-
reine staat; en idealiter bestaat elke staat uit een homogene "natie".

Dat nationale denken heeft tot talrijke bewegingen en beroerin-
gen geleid. In de coop van de negentiende eeuw zien we hoe slui-
merende of geminoriseerde cultuurtradities en cultuurtalen nieuw
leven ingeblazen krijgen: het Vlaams, het Catalaans, het Pro-
vengaals, de diverse Keltische talen. We zien voorts hoe bijna elke
niet-autonome natie in Europa een poging onderneemt tot staat-
kundige emancipatie: de Polen, de Ieren, de Hongaren, de Vlamin-
gen, de Tsjechen, de Grieken 3 We zien tevens hoe cultuurnaties
die staatkundig verbrokkeld zijn pogingen ondernemen om zich
samen to voegen: zo Italie en Duitsland. Die neiging kan zich
voortzetten: verschijnselen als het Panslavisme, het Pangermanis-

3. Een van de vroegste voorlopers van dece trend is Corsica in de 1760'er jaren,
onder de "patriot" Paoli die in heel Europa een groot moreel prestige genoot.
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me, het Pankeltisme, waarin bepaalde idealisten de vorming van
mega-staten nastreven die hele taalfamilies omvatten. Deze ideolo-
gie is een van de bronnen voor het nationaal-socialisme; maar ook
de Groot-Nederlandse gedachte is een voortvloeisel van de inmid-
dels ingesleten wens om "taal" en "staat" als identieke grootheden
to zien. Een laatste voortvloeisel van het nationale denken is het
irredentisme: de onvrede met het feit dat een deel van de natie
buiten de staatsgrenzen valt, en het verlangen om de staat nave-
nant uit to breiden. In die grensgebieden waar een cultureel ge-
mengde bevolking woont, kan dat tot slepende conflicten leiden:
men denke aan het geval Elzas-Lotharingen, dat tot twistappel
tussen Duitsland en Frankrijk wordt; of Zuid-Tirol, tussen Oos-
tenrijk en Italie; of de Belgische Oostkantons. De bittere erfenis
daarvan volgt op dit ogenblik zijn bloedige verloop in Joegoslavie.

Het leidende principe in de Europese staatsinrichting wordt dus
"nationaliteit"; en wel een nationaliteit op basis van culturele crite-
ria zoals bijv. de taal. Dat is wat de historische blik ons leert: niet
de cultuur heeft de staat nodig om materieel to overleven (zoals de
Nederlandse cultuurpessimisten wel beweren), maar de staat heeft
de cultuur nodig om zich moreel to legitimeren.

Maar wat is dat nu precies, die "nationaliteit", die "culturele iden-
titeit" die de laatste tweehonderd jaar zo'n belangrijke politieke rol
is gaan spelen?

Identiteit is datgene waarin we van al het andere verschillen, en
datgene waarin we van moment tot moment aan onszelf gelijk zijn.
Ook hier weer een synchroon en een diachroon aspect, dus: identi-
teit is apart-zijn en bestendig-zijn. De filosoof Paul Ricoeur
noemt die twee aspecten van identiteit memete en ipseite, wat we
zouden kunnen vertalen als jezelf-zijn en dezelfde-blijven.4 In
het geval van nationale of culturele identiteit komt dat neer op
twee dingen: een scheiding tussen onze volksgenoten en "de ande-
ren", en een historisch besef. Om jezelf Nederlander to voelen then
je je anders to voelen dan de Duitsers, en then je je verwant to
voelen met voorvaderen zoals Thorbecke of Willem de Zwijger. We
kunnen die twee aspecten samenvoegen: als we het panorama van

4. Paul Ricoeur, Soi-mAme comme un autre (Paris: Seuil, 1992).
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het Europese verleden overzien vanuit het oogpunt van onze ratio-
nale identiteit, dan zijn sommige figuren uit het verleden eerste
persoon meervoud, "wij" (zoals Thorbecke, of Michiel de Ruyter),
en andere zijn derde persoon, "zij", zoals Gustav Vasa of Wilhelm
Tell.

Maar ik heb het al gezegd: nationale identiteit mag dan een cen-
traal element van onze belevingswereld zijn, het is geen natuurlijk
gegeven zoals onze lichaamskenmerken, bijvoorbeeld het aantal
oren of tenen. Het is een kwestie van bewustzijn, van attitude,
van mentaliteit. Iemand is Nederlander naarmate hij zich Neder-
lander voelt. Dat is gebleken in 1830, toen de helft van alle Neder-
landers ophield met Nederlander to zijn, omdat ze zich geen Ne-
derlander voelden, en zich als Belgen onafhankelijk verklaarden.

Dus dat ene belangrijke aspect van identiteit, "anders-zijn-dan-
de-anderen" moeten we om precies to zijn omformuleren tot
"jezelf anders voelen dan de anderen". Het is dus in wezen een
kwestie van zelfbeeld, van beeldvorming. We zijn Nederlanders
omdat we Duitsers anders vinden. Belgen zijn geen Nederlanders
omdat zij ons anders vinden. Limburgers hebben pas in de laatste
honderd jaar geleerd om zichzelf als Nederlanders to beschouwen;
inwoners van de Randstad hebben pas in de laatste vijftig jaar
geleerd om hun vaderland "Nederland" to noemen in plaats van
"Holland". De beeldvorming over welke nationale identiteit we aan
onszelf toekennen is veranderlijk. En ook de beeldvorming "waar-
in we dan wel verschillen van de anderen" is veranderlijk.

De tak van wetenschap die zich met dit soort problemen omtrent
rationale of culturele identiteit bezighoudt heet de "imagologie" of
beeldvormingskunde s Aan de hand van literair en tekstueel bron-
nenmateriaal hebben imagologen de laatste decennia diepgaand de
beeldvorming omtrent diverse nationale identiteiten bestudeerd en
daarbij met name gelet op wat er in de loop der jaren verandert en
wat hetzelfde blijft. De imagologie heeft bepaalde standaardpa-
tronen beschreven die in de beeldvorming over culturele identiteit
hun invloed voelbaar maken in vaak zeer uiteenlopende perioden

5. Voor de imagologie en haar achtergronden, ire mijn artikel "Echoes and Images: Reflec-
tions upon Foreign Space", inAlterity, Identity, Image. Selves and Others in Society and Scho-
larship, ed. R. Corbey & J. Lcerssen (Amsterdam: Rodopi,1991), pp. 123-138, en de aldaar
aangegeven literatuur.
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of gebieden. Zo is bijvoorbeeld in heel Europa een contrast gang-
baar tussen het "rationele, betrouwbare en saaie" noorden tegen-
over het "romantische, gevoelvolle maar onbetrouwbare" zuiden -
ongeacht of het gaat om Noord-Nederland tegenover Zuid-Neder-
land, Noord-Frankrijk tegenover Zuid-Frankrijk, Noord-Italie
tegenover Zuid-Italie, of Noord-Europa tegenover Zuid-Europa.
Voorts is er een constant stereotype van de "achtergebleven perife-
rie": dat de periferie van een gegeven cultuursfeer minder ver
ontwikkeld is, dichter bij de natuur staat, tijdloos is, onschuldiger
en trager. Dat geldt voor het Nederlandse platteland ten opzichte
van de Randstad, en voor mediterraan Europa ten opzichte van
Noord- West- Europa, en voor de Derde Wereld ten opzichte van
Europa als geheel. Hoe men de blik ook kadreert, welk gebied of
samenleving men ook onder de loep neemt, grootschalig of klein-
schalig: als er een noord-zuid verloop to onderkennen valt, of een
centrum-periferie-tegenstelling, dan staat al een heel arsenaal aan
cliches en gemeenplaatsen klaar waarmee onze blik en ons oordeel
worden voorgeprogrammeerd.

Het belangrijkste werkterrein van de imagologie is dat van de
nationale beeldvorming. De Europese naties - dat wil zeggen groe-
pen van mensen die gezamenlijk eenzelfde nationaal zelfbeeld
onderschrijven - gebruiken sinc:s eeuwen een rollenpatroon waarin
elk land of volk een eigen temperament, een specifiek karakter,
toegeschreven krijgt. Die beeldvorming kan heel triviaal of cliche-
matig zijn: Schotten zijn zuinig, Belgen zijn dom; maar triviaal of
niet, die rollenspel- images zitten diep verweven in ons bewustzijn,
en grijpen op talloze kleine maniertjes in in onze nationale en
culturele plaatsbepaling. Als we onszelf anders vinden dan de
Duitsers of de Vlamingen of de rest van Europa, dan is dat goed-
deels op grond van zulke onderhuidse percepties: "ze zijn gewoon
anders dan wij". We passen dit soort gemeenplaatsen voortdurend
toe: ook als we naar schilderijen kijken of naar muziekstukken
luisteren, dan zal vaak onze appreciatie vervat worden in termen
van de nationale herkomst van dat doek of van dat stuk.
Oosteuropese muziek is per definitie zwaarmoedig (behalve de
Hongaarse, want die is vurig, nietwaar, vanwege de paprika), en
Franse elegant. Chopin is zwaarmoedig, want hij was een Pool,
maar ook elegant, want hij woonde in Frankrijk en had iets met
George Sand.
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Ook hier heeft de beeldvormingskunde een dieptestructuur on-
derkend. Het is bij vergelijkend onderzoek naar zulke nationale
images frappant, dat deze gemeenplaatsen meestal twee tegenstrij -
dige karaktereigenschappen bestrijken, zodat in elke situatie wel
iets gevonden kan worden dat van toepassing is. Nederlanders
kunnen zichzelf zien als een ferme aanpakkers of stijve harken,
Piet Hein of Pieter Stastok: ze kunnen een voor-beeld van hun
karakter zoeken in de tegenstrijdige prototypen van dominee of
watergeus. Vlamingen kunnen voor een prototype van hun karak-
ter terugvallen op Ruusbroec, de verstilde mysticus, of op Pallie-
ter; ze kunnen refereren aan de kalme vroomheid van de Vlaamse
primitieven of aan de bruisende levenslust van Breughel of Ru-
bens. En zo geldt dat voor vrijwel elk nationaal stereotype in Eu-
ropa, dat bijna altijd uit twee tegenpolen bestaat. Spanjaarden zijn
vol zelfbeheersing maar ook vurig. Fransen zijn galant en tegelij-
kertijd afstandelijk. Zweden zijn seksueel vrijmoeding, verstande-
lijk en suicidaal. Duitsers zijn musisch en soldatesk. Elk volk, om
even de ultieme gemeenplaats to citeren, is een volk van tegenstel-
lingen.

Die tegenstrijdigheid kan op interessante wijze door de geschie-
denis worden gevolgd. Neem de voorbeelden van Spanje en Duits-
land.

Vanaf de zestiende eeuw gold Spanje als een nors, hoogmoedig
en wreed land; die uiterst negatieve beeldvorming staat in het
Spaans bekend als la leyenda negra. Edoch, sinds de romantiek
heeft dat beeld plaatsgemaakt voor een exotisch Spanje van stie-
rengevechten, serenades en castagnetten: het Spanje van Carmen,
zoals in de novelle van Prosper Merimee, de opera van Bizet, of de
film van Saura. In het geval van Duitsland is de beeldvorming
rond 1800 pittoresk en romantisch: dichters, wijsgeren, rondzwer-
vende of duellerende studenten in stadjes vol vakwerkbouw en
tussen steile, beboste rivierdalen. Naderhand echter ontstaat een
volslagen omgekeerd Duitslandbeeld: dat van technocraten en le-
gerofficieren, van Grundlichkeit en rigiditeit.

De imagoloog beziet die beeldvorming historisch en herkent te-
midden van al die tegenstellingen een dieptestructuur. Een pitto-
resk, exotisch beeld ontstaat ten aanzien van zwakke landen: het
Spanje dat na 1750 steeds armer en krachtelozer wordt, het Duits-
land van de Kleinstaaterei dat rood 1800 nog Been politieke of
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economische vuist kan maken. Ten aanzien van machtige landen
is de beeldvorming meer gereserveerd en negatiever. het Spaanse
wereldrijk van de zestiende en zeventiende eeuw, het Duitse rijk
van na Bismarck.

Diezelfde dieptestructuur (we hebben welwillend interesse voor
zwakke landen, staan gereserveerd ten opzichte van sterke landen)
geldt ook ten aanzien van de beeldvorming over Europa. Europa
is niet langer het gewonde en vertrapte werelddeel van de late
veertiger jaren; het is niet langer de culturele bufferzone tussen
Amerika en Rusland, zoals in de Koude Oorlog. De toenemend
negatieve beeldvorming over Europa (als burocratisch, als een
Kafkaeske moloch) is rechtstreeks to verklaren uit het Europese
succesverhaal, en uit het feit dat Europa een politieke macht wordt
die de nationale staat naar de kroon gaat steken.

De eerste persoon meervoud die "we" in de mond nemen als het
gaat over "onze" nationaliteit moet aan een kritische beschouwing
worden onderworpen. Ik noem een voorbeeld. U herinnert zich
waarschijnlijk de ongelukkige uitlating van minister DAncona,
enkele jaren geleden, dat Nederland toch eigenlijk een andere
cultuur had dan Vlaanderen. Dat is veel mensen, de Vlamingen
voorop, in het verkeerde keelgat geschoten als teken van een ge-
brek aan culturele solidariteit. Maar wat mij frappeerde was, eens
to meer, de automatische vereenzelviging tussen staat en cultuur.
Minister D'Ancona gaat over cultuurbeleid in het Koninkrijk der
Nederlanden. Maar is dat wel zo heel precies hetzelfde als "de"
Nederlandse cultuur? Schrijver dezes komt uit Zuid-Limburg; ik
ben Nederlands staatsburger, en het cultuurbeleid dat Minister
D'Ancona uitstippelt gaat van mijn belastingcenten. Maar ik voel
als Zuid-Limburger soms meer verwantschap over de Nederlandse
staatsgrens heen, met Tongeren of Hasselt waarmee mij een ge-
meenschappelijke geschiedenis verbindt of met mijn vrienden in
de Voerstreek met wie ik mijn eigen dialect kan spreken - een
Nederlands dialect dat hier, in mijn eigen hoofdstad van mijn
eigen Nederland, niet begrepen wordt. Mijn politieke en mijn
culturele identiteit zijn beide "Nederlands"; maar dat woord heeft
twee verschillende betekenissen al naar gelang het in een politieke
of culturele zin wordt gebezigd.
Als het gaat om culturele identiteit, dan heeft het onschuldige
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woordje "wij" een heel onzekere betekenis. Ikzelf kan het over
"wij" hebben en daarmee een kleine groep zoals "mijn dorpsgeno-
ten" bedoelen, of met "wij" een iets minder kleine groep zoals mijn
provinciegenoten aanspreken, of (bijvoorbeeld tijdens een voet-
balwedstrijd) mijn mede-Nederlanders. Er is een vloeiend verloop
van het lokale naar het regionale en nationale niveau; die aggrega-
tieniveaus zijn onderling niet scherp afgebaken en staan geenszins
met elkaar in tegenstelling. Net zo goed is het mogelijk om een
Europees "wij"-gevoel to ervaren en uit to drukken, bijvoorbeeld
als we aan de borreltafel schamperen over de (vermeende!) cultu-
rele naiviteit van Amerika. Zodra we beschikken over buiten-
staanders, is er ruimte voor een wij-gevoel. En omgekeerd bestaat
er geen nationalisme zonder xenofobie.

De laatste jaren wordt het Nederlands wij-gevoel vaak geculti-
veerd door aan Europa de rol van buitenstaander toe to schrijven;
dat vind ik kortzichtig en zorgwekkend. Kortzichtig, omdat aan de
instituten van de Europese eenwording allerhande vuige karakter-
trekjes in de schoenen worden geschoven die de aandacht afleiden
van wat er allemaal mis is met ons eigen land. De weldenkende
Nederlander mag graag naar voren brengen dat de EG ondemocra-
tisch is, een dorknoperiaanse burocratie vol verkwisting van geld,
mankracht en papier. Maar is het niet primair hier in Nederland
dat wij ons zorgen moeten maken over de kloof tussen burger en
politiek, en over de verburocratisering van ons staatsbestel? Zulke
bedenkingen kan de bezorgde burger met evenveel recht aan onze
eigen regeringsinstellingen richten; echter, door de blik van Den
Haag of to wenden en op Brussel to richten bedrijven we een
Freudiaanse projectie.

Daarnaast vind ik dit mechanisme zorgwekkend omdat het een
tegenstelling tussen Nederlanderschap en Europeanisme constru-
eert - de diverse reikwijdten van een mogelijk "wij"-gevoel (waar-
van we zojuist zagen dat ze zonder tegenstrijdigheid van het locale
tot het regionale en nationale kunnen fluctueren) worden nu als
elkaars tegengestelden verwoord. "Nederland" ziet zichzelf als een
land dat nu eenmaal "anders is dan de anderen" en daarom ook
anders dan (de rest van) Europa. Die isolationistische zelfgenoeg-
zaamheid van de polders is een vorm van provincialisme die niet
onder doet voor de zo gevreesde marginalisering van ons land in
een verenigd Europa.
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Nationalism as a nightmare: the case of former Yugoslavia

Dr. No Goldstein

There are many difficulties concerning the analysis of current
events on the territory of former Yugoslavia: there are many docu-
ments which are not available, there are many events which are
secret, there are many others whose nature is unclear, because of
the different claims of the two sides and there are even more
events which are not covered by the media. So nobody has the
complete picture of the events. Secondly, in these events many
internal and external interests and influences are mixed; rationa-
lism and irrationalism, history and the present time combine. Last,
but not least, the events are developing so fast that even our con-
clusions have changed quite rapidly: in autumn 1990 one would
say that some Serbs in Croatia rebelled against Croatian authorities
because they felt imperilled and deprived of their basic civil and
national rights. In spring 1991 one would say that Yugoslav
People's Army was strongly helping Serbian mutineers to
destabilize large parts of Croatia and to expel Croatian population
from the regions where Serbs and Croats lived together. Then in
June 1991 YPA started the war against Slovenia in order to
prevent secession of Slovenia from Yugoslavia. In autumn 1991
and particularly in spring 1992 the nature of war in former
Yugoslavia is obvious: YPA strongly supported by the Serbian
government and the part of the Serbian population in Croatia and
in Bosnia and Herzegovina is waging an imperialist war against
Croatia and Bosnia and Herzegovina. Their final aim is to enlarge
Serbian territories at the expense of those two former Yugoslav
republics, or, what is now less probable, to rebuild old unitarian
structure of Yugoslavia under the direct Serbian hegemony.

A widespread opinion that there is eternal hatred between
nations which lived in former Yugoslavia is wrong. There are
many examples which would support this thesis, but, on the other
hand, there are many more which would prove that coexistence is
possible - intermarriages, cultural, economic, political contacts,
etc. The extreme intermingling of various nations - Serbs, Croats,
Muslims, Albanians, etc., living in the same town, or, even in the
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same village, and their cooperation throughout history, shows that
this Babylon worked; otherwise ethnically homogenous regions
would be constituted in their stead. So, speaking about the causes
of wars in former Yugoslavia the answer can be quite simple - the
nationalist and aggressive politics of the Milosevic's regime in
Serbia. Nevertheless, speaking about historical background of
these events, the answer must be much more complicated and one
should go back as far as Middle Ages.

Slavic tribes migrated to the territory of former Yugoslavia in
6th and 7th century from old Slavic homeland, now situated in
Poland and Ukraine. Among the first medieval states which were
organized the most powerful were those of the Croats and Serbs
who carried their names from old homeland, and are the only
Southern Slavic tribes to have preserve their name from Early
Middle Ages. To the others - like Bosnians, Montenegrins or
Macedonians the names of the regions where they live were given,
or, as Slovenes, they were called simply "Slavs".

At the beginning of 12th century Hungarian kings of the Arpad
dynasty became also kings of Croatia, so Croatia entered the
personal union with Hungary which lasted till 1918. Till the 15th
century Bosnia was for the most time subjugated to Hungarian
kings, but for some time it was also an independent kingdom.
Bosnians were predominantly catholic, but there was a certain
number of "christians" - members of a dualistic heresy, similar to
those in Italy or southern France in that period. In the meantime,
Slovenia became part of Holy Roman Empire. During the 13th and
14th century Serbia developed into a powerful state conquering
large parts of modern Macedonia, Albania and northern Greece,
and its ruler Steven Du$an around 1350. proclaimed himself an
emperor. Being of Orthodox faith, Serbs were orientated towards
Byzantium.

The big turbulence was caused by the invasion of the Ottoman
Turks. Slowly but steadily Turks were conquering eastern Balkans,
and in 1389. they defeated Serbs in the famous battle of Kosovo.
The immediate weakening and final collapse of the Serbian state
followed. In the national Serbian tradition battle of Kosovo
became a symbol of national tragedy and the cause for the revenge
and hatred against Turks and Muslims in general.
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Turkish conquests caused large-scale migrations: Serbs started to
leave central parts of their territory, and to populate regions on
the north and west, namely Vojvodina, Bosnia and Herzegovina.
In Croatia they repopulated some parts which were almost deserted
and many of them (together with Croats) became a virtual standing
army against the Turks. Croats fled to Slovenia, Austria, Slovakia,
Hungary, Italy, or to more secure parts of the country. Along with
the constitution of the Turkish rule the islamization began: by
gradual conversion certain number of inhabitants accepted Islamic
faith, but they were still Slavs, speaking the same language as their
Christian neighbours. They were Sunni, though, and avoided Shi'a
extremism. Turkish language was used predominantly in
administration because Turkish immigrants were always an
insignificant minority.
The agression of the Turks reached its peak at the end of 16th

century, when they possessed Macedonia, Serbia, Montenegro,
Bosnia and Herzegovina and large parts of Croatia. The weakness
of Croatia forced its northern parts to join the Habsburg Empire,
while Istria and Dalmatia were already parts of Venetian Republic.
The retreat of the Turks started when they were defeated by
Croats in the battle of Sisak, a town near Zagreb. By the end of
the 17th century Croatia was completely liberated, and so was the
northern Serbian province of Vojvodina. Islamic population left
those areas and moved backwards, to the south.

The new period started in the 19th century with the emergence
of Croat and Serb national consciousness - with the First Serbian
uprising in 1805, when Serbs began to liberate their country from
the Turks, having Russia as their constant ally. In the first few
decades of their expansion, they were orientated towards
liberation of southern Serbia, but their national programs
expressed in the slogan "All Serbs in one state" included
Montenegro, Macedonia and Bosnia and Herzegovina, as well as
large parts of Croatia into the future state of Serbia.

In Croatia, Serbian immigrants, being of Orthodox faith, were
conscious of, and actively preserved, an identity separate from
their Catholic Croat neighbours. Croats wanted to form a national
Croatian state, but Serbs wanted to participate in it as an equal
factor, which means as a sovereign nation, not as a minority. The
myth that they are "imperilled" by the Croatian majority developed
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in the 19th century is still used. So, relations between Serbs and
Croats in Croatia, as well as between Croatia and Serbia ranged
from unity and collaboration on one hand, to open expressions of
intolerance and hatred on the other.
Serbia was in 1878 recognized as a independent state. At the

same time Austro-Hungarian Empire occupied, and few years
after that, annexed territory of Bosnia and Herzegovina, so Serbia
had to supress for a while its ambition to gain control over it. In
1912 and 1913 two Balkan wars took place and the Turkish rule
was completely destroyed in central parts of the Balkans. In the
first period of the Serbian liberation war the Islamic population
was as a rule expelled, and mosques were destroyed, but in the
south, in Sandjak and Macedonia, they were allowed to stay. By
enlarging its territory Serbia became the neighbour of Greece and
Bulgaria. It was obvious that it cannot gain any more territory in
that region, so it turned to the west. Austro-Hungarian Empire
was already weakened by internal national conflicts, and the
question of Bosnia was never resolved in a manner which could
satisfy both internal and external interests. Serbian ambition to
conquer Bosnia could have been achieved only by war: the
assasination of Franz Ferdinand 1914 committed by Gavrilo Prin-
cip, member of the Serbian nationalist organization "Young
Bosnia", supported by Serbian government, was the direct cause of
the First World War.

The outcome of the war for Southern Slavs was the creation of
the Kingdom of Yugoslavia in 1918, i.e. the Kingdom of Serbia
and Kingdom of Montenegro together with former
Austro-Hungarian lands: Hungarian Vojvodina, Bosnia and
Herzegovina, Croatia and Slovenia were unified in a single state.
From the very beginning this state was in deep crisis as it was
based on a misunderstanding: the Serbs thought that this state is
nothing else but their reward for the victory in the war, that they
have a special status because they annexed territories of the
nations which fought on the losing side. On the other hand, Croats
primarily understood this state as a fullfillment of the Yugoslav
idea which was developed mostly by Croatian politicians in 19th
century. These politicians thought that Croatia is too small to
defend itself alone against centralising tendencies from Vienna
and dangerous Hungarian nationalism from Budapest, so they tried
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to strengthen their contact with other Southern Slav peoples.
Serbian hegemony was imposed from Belgrade: previously it was

agreed that the dilemma - republic or monarchy will be resolved
in a democratic manner, but Serbian dynasty of Karadjordjevic
showed no willingness to debate its position. The constitution was
never accepted by Croatian delegates. In 1928 in Belgrade's
parliament 3 Croatian delegates were assasinated, among them the
charismatic Croatian leader and president of Croatian Peasants'
Party Stjepan Radic. Demonstrations and unrest in Croatia which
followed the funeral led to the proclamation of open dictatorship
by King Alexander. national names were forbidden, and the state
changed its name - instead of "Kingdom of Serbs, Croats and
Slovenes" it became the "Kingdom of Yugoslavia".
More than today, the core of Yugoslav crisis was in

Serbo-Croatian relations. Slovenes were quite satisfied living on
the rather homogenous territory, and were often collaborating with
the central government. Macedonians and Montenegrins were not
recognized as a nation, in other words they were considered as
Serbs. Albanians were a small minority and were of no political
importance, while Bosnian Muslims and their political
organisations were close to the Belgrade government. General
opinion was that they cannot be a nation, and they were
considered only as a religion. So Croats were the only real
opposition, and solution of Yugoslav crisis was possible only by
reaching some sort of agreement in Serb-Croat relations. In 1939
the so-called Banovina Croatia was created, which included
territories of Croatia and some parts of Bosnia and Herzegovina,
but the war was too close.

The great majority of Croats were hostile towards the central
authorities. A radical Croat separatist movement (the Ustase) grew
out of this discontent, and with the support of Fascist Italy and
Nazi Germany set up the Independent State of Croatia in 1941,
which included territory of Croatia and Bosnia and Herzegovina
a state which organised the mass murder of the Serbs as well as
others. Many Croats welcomed the new government, but most of
them changed opinion quite quickly: Croatian partisans very soon
outnumbered Croatian ustasha. Croatian government proclaimed
that Muslims are the flower of Croatian nation" and there was a
certain number of Muslims who joined ustasha movement.
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The results of the war in former Yugoslavia was horrible: 1
million people died (pop. was around 12,5 millions). Broken down
to nationalities, figures are different more than 80% of Jews, 8%
of Muslims (who were victims of chetnik terrorism, but also were
dying as soldiers of Independent State of Croatia and as partisans),
7% of Serbs and 5% of Croats. On the territory of Independent
State of Croatia there were 2,1 millions Serbs before the war -
330.000 have not survived it 82.000 as partisans, 23.000 as
chetniks and other collaborators, 217.000 as victims of Nazi and
Ustasha terror. On this territory there were around 3,4 mil. Croats
- 178.000 were killed: 46.000 as partisans, 65.000 as victims of the
Nazi, Ustasha and chetnik terror, and around 70.000 as ustasha
and other collaborators. In the biggest concentration camp of
Jasenovac around 83.000 people were killed, among them around
20.000 were Jews.

In 1945, when Tito's communists gained power, many Croats as
well as others were killed in a campaign to "annihilate class enemy
and remnants of quislings' bands". Around 50.000 soldiers of
Indepedent State of Croatia as well as the civilians were killed by
YPA when the British army deported them from Austria, where
they fled, back to Yugoslavia. Memories of these events weigh
heavily on the present.

Tito as the absolute ruler of Yugoslavia had sense of basic justice
and a sense that all parties (that means nations) should be given
certain rights. By constituting republics of Macedonia and
Montenegro and proclaiming that Macedonians and Montenegrins
are nations as are others, by constituting the autonomous provinces
of Kosovo and Vojvodina with a large percentage of Albanians,
Hungarians and others, Tito neglected the Serbian territorial
aspirations. Nevertheless, by constituting strong centralistic
government, Serbs as the most numerous nation, became the most
powerful.

At the time of the 1981 census in Yugoslavia there were 36,3%
Serbs, 19,7% Croats, 8,9% Muslims, 7,8% Slovenes, 7,7%
Albanians, 6% Macedonians, persons who declared themselves
Yugoslavs 5,4%, Montenegrins 2,6%, Hungarians 1,9%, Gypsies
0,7%, Turks 0,5%, Slovaks 0,4%. At the same time in Croatia there
were 75% Croats, 11,6% Serbs and 8% Yugoslavs, and in Bosnia
and Herzegovina 39,5% Muslims, 32% Serbs, 18,4% Croats and
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7,9% Yugoslavs. By the time the new census was taken in 1991 the
numbers had changed slightly - with the disintegration of
Yugoslavia and the distortion of Yugoslav idea, the number of
Yugoslavs diminished, so there were 12,2% Serbs in Croatia and
44% Muslims in Bosnia.

As a minority in certain parts of Yugoslavia, Serbs constantly felt
under threat (although there was no actual threat), and considered
that they might be more secure if they acquired positions in the
state apparatus and work within it. So, during the whole of the
post-war period, Serbs in Croatia and Bosnia and Herzegovina
have been over-represented in the state bureaucracy, the ruling
League of Communists, the army, and the police force. For
example, according to some claims, they made up as much as 67%
of the Croatian police. In the army, despite the law which
stipulated that national representation should be balanced among
the officers, it has never been achieved: according to some
approximations, because official data were never published, 70%
of the officers were Serbs and Montenegrins, although there
percentage in total population was not bigger then 40%. Since,
however, the state apparatus in the one party dictatorship was by
its very nature repressive, the Serbs who were so well represented
within it came to be associated by others, especially Croats, with
everything that was wrong with the regime. This created new
mistrust and deepened antagonism even more. The situation was
further complicated by an economic malaise which started in late
seventies. Instead of looking for the causes of the crisis in the
failings of an inefficient economic and political system, Croats
tended to blame Serbia and the Serbs for Yugoslavia's declining
fortune. In Serbia on the other hand, accusations that their
national economy had been exploited by Slovenes, Albanians, and
most of all Croats, became a key motivating force in politics.

After Second World War, Muslims were granted nationality, and
became the most numerous nation in Bosnia, which created an
opportunity to constitute a Muslim national state in Bosnia.
Nevertheless, because they became a nation, Muslims were
grateful to Yugoslavia and most of them were fiercely attached to
the idea of Yugoslavism. In the first period of Yugoslav
catastrophy, in the time of wars in Slovenia and Croatia, Muslims
were predominantly neutral, and while Slovenes and Croats were
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leaving YPA, most of the Muslims stayed. When in the beginning
of 1992 they finally realised what was really happening and voted
for Bosnian independence on the referendum, they were
condemned to even more cruel punishment than Croats.

Yugoslav multiethnic society lived a normal life: liberal
communist society brought prosperity, uncomparable with other
Eastern European states, system of selfmanagement gave relative
economic freedom, people who worked abroad were sending their
revenues home, tourism (mainly on Adriatic coast) was
flourishing. Coexistence was inevitable: Serbs, Croats and Muslims
were neighbours and in some towns or villages the rate of mixed
marriages exceeded 30%. It seemed that particularly in Bosnia this
coexistence and intermingling were extremely well developed.
Politicians showed Bosnia as an example of small Yugoslavia.
Although it never became an official policy, it seemed that
growing number of Yugoslavs would avoid possibility of national
conflicts. Nevertheless, under the surface of normal life many
people were frustrated because the restricted democracy did not
allow them to say everything they wanted. Bosnia was always ruled
by hardline -communists who restricted freedom of speech more
then in other republics.

Communist Yugoslavia was a fragile structure. Too large dose of
nationalism from whatever side would bring the existence of
Yugoslavia to its end. Tito was the policeman who kept the state
together, but after his death in 1980, the nationalist campaign
started in Serbia: in 1981 demonstrations of ethnic Albanians took
place in the Serbian province of Kosovo. They were put down
cruelly, according to unofficial numbers 300-400 Albanians were
killed and many were sentenced to long-term imprisonment.
Kosovo is the cradle of medieval Serbian state and these events
incited the new wave of Serbian nationalism. Many journalists and
historians started, first covertly, but after a while openly, to prove
that Serbian are constantly being "cheated", always "victims". There
is a slogan "Serbs are winners in war, but losers in peace". Various
theories were created about "conspiracy of all against Serbs", i.e.
most of the Yugoslav peoples and some international factors,
primarily the Vatican and former "Nazi" states (Germany, Austria).

A new stage was reached in autumn 1987, when Slobodan
Milosevic became leader of the Serbian Communist Party, and
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after that the President of Serbia. He cast himself as the protector
of all Serbs living in other Yugoslav republics, and incited
nationalist movement which succeeded in removing unsuitable
politicians in Serbian provinces of Kosovo and Vojvodina, then in
Serbia itself and Montenegro.

There is no doubt that the scenario for the destabilization of
other Yugoslav republics, particularly Croatia and Bosnia and
Herzegovina was established in Belgrade. Milo§evic stated that in
the pursuit of his aims he would use "both institutional and
noninstitutional means, for these aims represent the will of the
people". Subsequently in summer 1989 he declared that in the
pursuit of his vision of Yugoslavia not even armed struggle is
excluded". He gained strong popular support in Serbia and
particularly among the Serbs in other Yugoslav republics. When
democratization in Eastern Europe started in the late eighties,
Yugoslavia was already in nationalistic histeria: the primary goal
was not to become free, and thus make it possible to express
national feelings - to become a Serb, a Croat, an Albanian, etc.,
but it was more important to express national feeling and thus to
become free.

Pressure of Milo§evic's regime on other Yugoslav republics was
becoming stronger day by day and when after multiparty elections
in 1990 governments of Croatia and Slovenia submitted plans for
the reorganisation of Yugoslavia as a confederation, Milosevic
confirmed that in that case, a re-drawing of inter-republican
borders would have to be considered, repeating what president of
Yugoslavia Dobrica )osic and "father of Serbian nationalism" kept
saying in the eighties in the Western media If Yugoslavia
collapses, Serbia would allow others to go, but then the question
of frontiers will be posed". Milo§evic's intentions were clean if
Serbia does not succed in organising Yugoslavia according to his
own wishes, i.e. to create an unitarian state (and current
developments show that such wishes are highly unlikely to be
fulfilled), then it should proceed with the creation of a Greater
Serbia which would include all the territories in which Serbs live,
either as a majority or a minority. Nationalist Serbs never had
problem with mathematics: they have completely or partially
occupied and thus, in their view integrated into their Greater
Serbia communes in Bosnia and Herzegovina such as Jajce where
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they make up only 19% of the population and many other
communes (particularly in Eastern Bosnia) where they represent
a minority, or in Croatia Drnis, Beli Manastir in Baranja,
Vinkovci, Osijek, Nova Gradiska, Novska where they make 20,
24, 14, 18, 18, 21% of the total population respectively. Maps
showing their maximalistic demands are even more absurd.

Croatian and Slovenian ambition for independence is
understandable: it is now proved that with Milo§evic nobody can
make any deals, so Croatia and Slovenia could not either. They
were the two most developed Yugoslav republics: although they
had a little more then 30% of Yugoslav total population, their
export was more then 60% of the Yugoslav total. If index of BNP
for Yugoslavia was 100, for Slovenia it would be 200, and for
Croatia around 136. Croatia accounted for more then 80% of
Yugoslav foreign tourism, around 70% of total Yugoslav air
traffic, around 70% of traffic through ports. In the eighties
revenues only from tourism were about 3 billions US $ annualy,
and this was the money which logically everyone wanted to claim
as their own.

Serbs needed an armed force to reach their goals, and that was
the role assigned to YPA. It was created during the Second World
War, when Tito's partisans fought bravely against Germans,
Italians, Croatian ustasa, Serbian chetnik and others. After the war
the army was Tito's favourite, always showing two crucial
characteristics: ideological purity following Tito's communist idea
and steady "yugoslavism" which was allegedly preserving
Yugoslavia from disintegration. As Yugoslavia was really
disintegrating in the late eighties, YPA was becoming more and
more an extremely dangerous weapon in the hands of S.
Milosevic, although army officials created their own political
party - League of Communists - Movement for Yugoslavia. And
Milosevic never stopped talking about Yugoslavia, even at the
time when he was directly destroying its federal structure. Leading
generals always thought that the main threat for the future of
Yugoslavia will come from Slovenia and Croatia and actually they
never concealed it. General Branko Mamula, former minister of
defence said in a lecture given at the Institute for Strategic
Research in London in November 1990: If we are compelled to
make use of repressive measures - including army forces, we are
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convinced that Yugoslavia will be able to control situation within
its frontiers" (Financial Times, 24.11.1990). He said also that the
"Croatian and Slovenian proposal for confederation is not
acceptable, because the formation of the national Croatian or
Serbian state is not possible without bloodshed". Top army generals
till 1991 were not classic nationalists, they were not obssessed by
mythological or romantic emotions, as nationalists usually are.
They only had a chauvinistic impulse, prejudice and hatred toward
Croatian "nationalism". Their own national feelings were highly
utilitarian: although most of them were Serbs, they were rather
presented as Yugoslavs. However, during three consequent wars
(Slovenia, Croatia, Bosnia and Herzegovina) YPA was abandoning
both of the fundamental principles to which it had dedicated
itself. It renounced Yugoslavism at the moment when, after a short
unsuccessful war, it decided to withdraw from Slovenia at the
insistence of the Serb leadership (which thought that concept of
Greater Serbia should be realized). This was followed by a purge
of almost the entire non-Serb senior officer corps. A final farewell
to any idea of a union of equal peoples ensued when the military
leadership took upon itself the role of defenders of Serbs in
Croatia and consciously began affiliating itself to the project of
the creation of a Greater Serbia, for which in Croatia the
supposedly federal army became known as the army of
"Serbo-Communists". By the time the war in Bosnia started, in
spring 1992, it had already been entirely transformed into a
Serbian army.

It was even easier to shake off communism. The League of
Communists which was created by the army senior staff, never
became a significant political force, mainly because Serbia
rejected communism as historical anachronism. Milosevic's regime
imposed fascist groups of Chetniks as army allies - the very group
against which the army had fought during the People's Liberation
War. YPA even had to renounce its traditional red star, and now
has traditional Serbian and royal Yugoslav uniforms. The old
generation of generals is now replaced by youngsters who are
characterised by their cruelty, arrogance and insensibility.

It is not easy to answer why the Serbian aggressors are so cruel,
so emotionless towards the suffering of their neighbours, friends,
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sometimes even relatives. Nobody could imagine that such horrors
could ever happen.

First, it seems that Serbian propaganda simply implanted in many
Serbian heads the idea that they are always right", that the others
have always cheated and imperilled them" and that they will,
logically, live safely only in their own state. Guilt is imposed on
Croats because of ustashas' crimes committed against the Serbs in
1941-5, and even more so on Muslims: their eternal guilt is the
battle at Kosovo. Both of the nations are blamed because of voting
for independence of their republics - this has been considered as
a traitorous act. One of the top Serbian officials said: this is not
a war, this is revenge". Moreover, Muslims are considered as Serbs
of Islamic faith, they are not recognized as a separate nation. Mus-
lims should disappear: nationalist concept of Greater Serbia
integrates the whole of Bosnia and Herzegovina and about three
fourths of the Croatian territory, up to the line Virovitica - Ogulin
- Gospic - Karlobag. So Croats have their "Lebensraum", although
small, but Muslims do not. That is one of the reasons why the war
in Bosnia and Herzegovina is more cruel that the war in Croatia.
The second reason is very simple: generally, to commit the first
crime is always difficult, but to do it for the second or third time
is much easier. When Serbs saw that nobody is punishing them for
the atrocities committed in Croatia, they proceeded with the crime
by starting the war in Bosnia and Herzegovina.

Also, in these wars pure primitivism played an important role.
Many are driven by a psychopathic instinct for destruction, and
others find big motivation in robbery, the traditional profession of
poor villagers living in mountainous regions. One must not forget
the fact that in these Balkan areas many wars were led, but none
of them was "civilised" - as a rule, civilians were persecuted and
killed, houses were robbed and burned.

Serbs may have also been instigated by stories about massacres
committed by Croatian "ustasha" or Muslim "fundamentalists".
However, a lot of information served by Serbian propaganda about
the alleged crimes of the Croatian and Muslim forces were proved
to be false. Croats and Muslims committed crimes, of course, but
Serbs have committed ten, maybe twenty times more. Last but not
least, everybody must know who the agressor is, and who the
victim is; who is defending himself, and who is attacking.
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The fact that a strong army is backing them, gives the Serbian
fanatics an additional feeling of security and arrogance. They are
always stronger and thus ready not to honour any of the
agreements on ceasefire and peace plans. Their logic is: "might is
right". Put frankly and clearly: in former Yugoslavia total peace
will not be achieved before balance of force is achieved.
Milo§evic and his men never knew how to negotiate and really
never wanted to. They are still real communists who accept only
the argument of force (the last three sentences I wrote in October
1991).

After the war everybody will be the victim - if Serbs, Croats and
Muslims, and even Albanians, forget mutual hatred, which is
highly improbable, they will face common poverty, a destroyed
country, towns and villages, unemployment. The people in western
Balkan, particularly Croats, have spent the last 500 years trying to
show that they are a part of Europe. A few years ago, with the
introduction of the multiparty system, it seemed that this region
is closer to Europe than ever before. Now it looks as though
Europe is extremely far, unattainable for many years to come. The
question is, when will the next train for Europe pass through the
territory of former Yugoslavia?
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Eigen volk eerst: racistische partijen in West-europa

Dr. Meindert Fennema

Mijn betoog over racistische partijen in West-Europa valt in vier
delen uiteen. Eerst zal ik stilstaan bij de naamgeving, vervolgens
maak ik onderscheid tussen verschillende varianten van racisme,
daarna komt de relatie tussen nationalisme en racisme aan de orde,
en tenslotte zal ik ingaan op de vraag hoe de racistische partijen
moeten worden bestreden.

What's in a name?

De titel van het boekje dat ik samen met Frank Elbers heb
geschreven en dat is uitgegeven door de stichting Burgerschaps-
kunde luidt: 'Racistische partijen in West-Europa'. Dat is geen
vanzelfsprekende terminologie; veel gebruikelijker is het om to
spreken van extreem-rechtse partijen. Wij waren echter van me-
ning dat vreemdelingenhaat het gemeenschappelijke en dragende
element vormt van de verschillende partijen die wij behandeld
hebben. Ik kom nog terug op de overwegingen die bij de keuze
voor deze karakterisering een rol spelen.

Waarom hebben we niet gekozen voor de term extreem-rechts?
Om met het minst overtuigende argument to beginners: een aantal
van die partijen beschouwt zichzelf niet als extreem-rechts, zelfs
niet als rechts. De Centrumdemocraten zijn een sprekend voor-
beeld: zij beschouwen zichzelf als democraten die in het politiek
centrum staan, en niet links of rechts. Dat geldt voor meer van de
onderzochte partijen: de Lega Lombarde bijvoorbeeld die be-
schouwt zich heel uitdrukkelijk als'niet links, niet rechts' maar als
een alternatief voor het corrupte Italiaanse systeem. Dat betekent
dat je goede argumenten moet hebben om die partijen toch zo to
noemen.

Een tweede argument om niet van extreem-rechts to spreken is
dat niet alleen de partijen zelf, maar ook de kiezers die partijen
niet als extreem-rechts zien. Wanneer je hen vraagt om hun partij
op een links- rechts- schaal to plaatsen, blijken zij daartoe niet in
staat, hoewel ze alle andere partijen, ondanks de verschillen in de
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opvattingen van de kiezers van die partijen en ondanks het feit dat
zij zelf desgevraagd niet precies weten wat links en rechts is, feil-
loos weten in to delen. En interessant daarbij is dat er in Neder-
land de neiging bestaat bi j rechtse kiezers om de Centrumdemo-
craten als een extreem-linkse partij to definieren, en bij linkse
kiezers om hen als extreem-rechts to zien. Ook dat is geen goede
basis om to besluiten om de betreffende partijen extreem-rechts
to noemen.

Een bijkomende derde overweging is dat de grondwet van Duits-
land extreem-linkse en extreem-rechtse partijen verbiedt en een
Bundesamt in het leven heeft geroepen dat tot task heeft om vast
to stellen of bepaalde partijen in die kategorieen vallen en dus
verboden moeten worden. Tot nu toe heeft dat Bundesamt echter
nog niet besloten om de Republikaner als extreem-rechts to kwali-
ficeren en daarmee to verbieden.

We besloten ook om de term neo-fascistisch niet to gebruiken.
Eigenlijk om vergelijkbare redenen, hoewel er wel een aantal par-
tijen zijn die je als zodanig zou kunnen aanduiden. Het Vlaams
Blok en het National Front in Engeland zijn daarvan goed voor-
beelden, en ook een deel van de Republikaner en het Front Natio-
nal zou je als neo-fascistisch kunnen kwalificeren. Maar bijvoor-
beeld de Centrumdemocraten zijn - ik kom daar nog op terug -
zeker niet neo-fascistisch to noemen. En dat geldt in nog zekere
mate voor de Lega Lombarde.

Waarom dan niet gekozen voor een andere term als neo-nationa-
listisch, nationalistisch of extreem-nationalistisch? Op zichzelf zou
een dergelijke benaming niet onjuist zijn; het probleem is alleen
dat wij allemaal een beetje nationalistisch zijn en dat de eenheden
van dat nationalisme nog niet geijkt zijn. Dus zolang men niet kan
zeggen hoeveel nationalisme er nodig is om neo-nationalistisch of
extreem-nationalistisch genoemd to worden, zolang is het niet
verstandig om de betreffende partijen neo-nationalistisch of ex-
treem nationalistisch to noemen. Maar je kan hetzelfde zeggen van
de term racisme.

Waarom dan wel spreken van racistische partijen? Ook daarover
bestaan immers grote verschillen van mening. Zo wordt bijvoor-
beeld naar voren gebracht dat die partijen eigenlijk niet zozeer
biologisch racisme aanhangen of uitdragen, maar veeleer een cul-
tureel racisme of een culturalisme.
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Cultureel en biologisch racisme

We kunnen binnen het racisme inderdaad verschillende varianten
waarnemen. Ik zal beginnen met het onderscheid tussen de cultu-
rele en de biologische. Het is mijn stellige overtuiging dat de bio-
logische variant heden ten dage zeer weinig voorkomt, maar dat
alle vormen van culturalisme of cultureel fundamentalisme - zoals
men dat ook wel noemt - toch een biologische basis hebben. Het
scherpst werd die basis geformuleerd door een conservatieve co-
lumnist in Engeland die in verband met migranten schreef: 'Par-
liament can no more turn a Chinese into a Englishman, than it can
turn a man into a woman'. Hier zien we eigenlijk de kern van alle
redeneringen die de racistische partijen, waar ik het nu over heb,
ten aanzien van migranten hanteren. Culturen worden tegenover
elkaar gezet door hen een biologische of quasi -biologische grond-
slag to geven. Dat betekent - om het even anders to formuleren -
dat mensen een cultuur toegewezen krijgen waar zij niet vanaf
kunnen.

Dat betekent niet dat alle uitspraken over bepaalde culturen ra-
cistisch van aard zijn. De neiging bestaat om racisme to verbinden
met twee uitspraken, namelijk: 'gij zult niet generaliseren' en 'gij
zult geen andere culturen bekritiseren'. Beide uitspraken lijken
mij volledige onzin. Mensen leven door permanent to generaliseren
en het idee dat dat niet zou mogen is een bizarre gedachtengang.
Men ordent het maatschappelijk leven door een permanente
stroom van generalisaties. Men doet voorspellingen over mensen
op grond van kleren en dus ook op grond van huidskleur. En daar
is op zichzelf niet racistisch aan. Hoewel dat wel tot vergissingen
kan leiden. Want je kan denken dat iemand uit Suriname komt,
terwijl hij uit de Antillen komt of gewoon uit Afrika. Maar al die
vormen van generalisaties - zelfs al zijn die niet altijd effectief -
hebben volgens mij heel weinig met racisme to maken. Ook de
andere stelregel dat je van een andere cultuur alleen maar goeds
zou kunnen zeggen, heeft weinig met racisme to maken. Bij dat
debat rond Bolkestein is daar nogal het een en ander over gezegd.
Bolkestein had iets gezegd over elementen in de Islam, waar hij
niet voor was. Onmiddellijk riep men toen dat is racisme. Het is
echter mijn overtuiging dat je pas van racisme zou kunnen spre-
ken wanneer Bolkestein in dat debar een bepaalde groep mensen
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had aangewezen, die als fundamentalisten of islamieten had beti-
teld en vervolgens had geimpliceerd dat die mensen qua geboorte
islamiet zouden zijn dan we] daartoe een onbedwingbare neiging
zouden hebben vanwege hun afkomst. Pas wanneer een culturalis-
tische opvatting ook een biologische grondslag verondersteld, kan
het als racisme worden beschouwd.

Koloniaal en nationalistisch racisme

Ik wil hier nog een andere onderscheiding in het begrip racisme
uitwerken. Want een van de zaken waarover ook veel verwarring
ontstaat is dat men het begrip racisme vaak relateert aan het kolo-
nialisme. Daarbij wordt uitgegaan van het idee dat racisme de
mensheid indeelt in verschillende rassen en die in een hierarchi-
sche verhouding tot elkaar staan en de koloniale expansie vergoe-
lijkt of zelfs verdedigt. Dat koloniale racisme bestaat nog steeds.
Het is naar mijn mening in West-Europa niet het belangrijkste
element in het racistische vertoog, ook niet in dat van racistische
parti jen. Wat is het grote verschil tussen het koloniale racisme
enerzijds en het nationalistische racisme anderzijds? In feite komt
het hier op neer dat het koloniaie racisme aan het slachtoffer een
ondergeschikte positie aanwijst, maar het slachtoffer niet uitsluit
van de natie. De achterliggende gedachte is: onze negers horen er
wel degelijk bij, het zijn onze negers en ze zijn ook beter dan die
van de Fransen. Het nationalistische racisme doet eigenlijk het
omgekeerde. Het doet niet noodzakelijkerwijze een uitspraak over
de vraag of het slachtoffer inferieur is of niet, maar meent dat het
slachtoffer moet verdwijnen, goedschiks dan wel kwaadschiks. Het
nationalistische racisme leidt tot assimilatie of de Holocaust, en in
beide gevallen is het gericht op liquidatie. Zo vergeleek een Mexi-
caanse parlementarier de Noordamerikaanse oplossing van het
Indianenprobleem door middel van kogels met de Mexicaanse ma-
nier van liquidatie door opname in de natie. De Mexicaan vond
zichzelf aanzienlijk beschaafder dan zijn noorderburen - lijkt me
overigens niet zo'n onterechte opmerking in dit verband - maar in
beide gevallen ging het erom dat de Indiaan moest verdwijnen.
Een ander voorbeeld is gegeven door een Amerikaanse socioloog
die de houding van de Angelsaksen ten opzichte van de zwarte
Amerikaanse bevolking samenvatte met de volgende zin: You will
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become like us whether you want to or not. Terwijl hij de hou-
ding van de Amerikaanse Angelsaksische bovenklasse ten opzichte
van de Italianen, Ieren, Polen, Hollanders en Duitsers, karakteri-
seerde als: No matter how much like us you are, you will remain
apart". De assimilatie wordt in het laatste geval als het ware opge-
legd en daarmee wordt de etnische groep vernietigdt.

Van republikeins nationalisme naar volksnationalisme

Hoewel het racisme dus een nationalistische variant heeft is niet
per definitie elke vorm van nationalisme ook racistisch. Aanvan-
kelijk was het nationalisme een niet-racistische en democratische
beweging die zich keerde tegen de privileges van de adel en gees-
telijkheid. De natie was een politiek project, waarin de gelijkheid
voor de wet centraal stond.'Vrijheid, gelijkheid en broederschap'
waren de thema's van de Franse Revolutie, en vreemdelingenhaat
paste daarin niet. Integendeel, de vreemdelingen die van heinde en
verre kwamen om deel to nemen aan de revolutie, werden met
open armen ontvangen. De Engelsman Thomas Paine en de Duitser
Anacharsis Cloots werden zelfs gekozen in de Nationale Vergade-
ring.

Nu waren dergelijke vormen van cosmopolitisme niet nieuw. In
de eerste plaats was in de loop van de achttiende eeuw de gedachte
gemeengoed geworden dat bijvoorbeeld het eigendom de mens
toekwam krachtens de wetten der natuur die de landsgrenzen to
boven gingen. De discriminatie van vreemdelingen, maar evenmin
van inboorlingen in de kolonien kon op dit gebied geen sprake
zijn. Iedereen, ongeacht zijn afkomst of herkomst had recht op de
bescherming van zijn eigendom en op gelijke behandeling. In de
Code Civil zou het onderscheid tussen landgenoten en vreemde-
lingen dan ook geheel dienen to verdwijnen. In het ontwerp van
de Code Civil uit 1799 werd dat onomwonden geformuleerd: "Les
strangers jouissent en France de tour les avantages du droit natu-
rel, du droit des gens et du droit civil proprement dit, sauf les mo-
difications 6tablies par les leis politiques qui les concernent".
("Vreemdelingen genieten in Frankrijk alle voorrechten voort-

1. Stephen Steinberg, The Eth» is Myth. Beacon Press, Boston, 1981:42.
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vloeiende uit het natuurrecht, uit het volkenrecht en uit het bur-
gerlijk recht in de eigenlijke zin van het woord, uitzonderlijk de
wettelijke bepalingen die op hen van toepassing zijn") Dat laatste
sloeg met name op de politieke rechten die men aan het bezitten
van de nationaliteit kon ontlenen. Nationaliteit verwees dus naar
burgerschap, naar citoyennite. Het had weinig relaties met het
begrip als etnische categorie. Niet alleen in het democratische na-
tuurrechtdenken, ook voor de adel had het begrip vreemdeling
nooit veel betekenis gehad en dat gold in nog sterkere mate voor
die aristocraten die zich inzetten voor de zaak van de vrijheid.
Hadden de markies de Lafayette en de graaf de Rochambeau zich
niet verdienstelijk gemaakt in de Amerikaanse onafhankelijk-
heidsstrijd? Was niet markies van Condorcet de voorvechter van
de zwarten in de Franse kolonien?

Het nationalisme in de Franse Revolutie was allereerst een poli-
tiek nationalisme. De natie berustte op een verbond waar men in
principe op vrijwillige basis kon toetreden en uittreden. Niemand
mocht tegen zijn wil in de Franse staatsgemeenschap worden op-
genomen of vastgehouden. De deelname aan de natie was geba-
seerd op een individuele, politieke keuze en ook de uitsluiting van
de natie gebeurde niet op etnische, maar op politieke gronden,
zoals vele slachtoffers van de Jacobijnse terreur zouden ervaren.
En toch, naarmate de Revolutie een meer populair karakter kreeg
raakte het aristocratische cosmopolitisme in diskrediet, en kwam
het etnische element in het nationalisme meer naar voren. Men
beriep zich daarbij op het romantisch populisme van Rousseau.
Rousseau moest niets hebben van "die zogenaamde cosmopolieten
die zich er op voor laten staan om van iedereen to houden om zo
het recht to hebben van niemand to houden."?

Meer nog dan door het 'volkse' karakter van de revolutionaire
massa werd het verdwijnen van het cosmopolitisme uit de revolu-
tionaire bewegingen veroorzaakt door de oorlogen die uit naam
van de vrijheid gevoerd werden. Toen Frankrijk met haar buur-
landen in oorlog raakte kreeg het nationalisme in toenemende mate
ook een etnische inhoud. De Fransen stonden nu tegenover de
Duitsers en de broederschap was verkeerd in vijandschap. De
Duitse nationalisten verzetten zich tegen het revolutionaire cosmo-
politisme door de culturele eigenheid van de Duitse natie to bena-
drukken. De natie was hier dus Been politiek project gericht tegen
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het Ancien Regime, maar een cultureel project gericht tegen de
export van de Franse revolutie. Maar ook in Frankrijk zelf kreeg
het nationalisme steeds meer een etnische inhoud. In december
1793 werden de vreemdelingen die aanvankelijk met zoveel en-
thousiasme waren binnengehaald, uit de Nationale Vergadering
gezet. De neiging om de natie niet als een politiek project maar als
een culturele eenheid op to vatten was nog sterker in de omringen-
de landen die door Napoleon uit naam van het universalisme en de
vooruitgang veroverd werden. Het cosmopolitische rationalisme
werd de ideologie van de overwinnaar en de overwonnenen ver-
schansten zich in een cultureel en romantisch particularisme. De
natie werd door de laatsten gedefinieerd in termen van eigen taal
en cultuur, een cultuur die voortsproot uit een gemeenschappelijke
afkomst. Met die afkomst sloop het biologische argument het nati-
onalisme binnen. Het begrip 'ras' werd in de loop van de 19e eeuw
synoniem met het begrip 'volk' en die tendens culmineerde in het
Duitse volksnationalisme.

In het volksnationalisme behoort men tot een natie op grond van
een gemeenschappelijke afkomst, taal en cultuur. Het lidmaatschap
van de natie is dan niet meer een individuele keuze, zoals in het
republikeinse nationalisme, maar een biologisch gegeven lotsbe-
stemming. Nationaliteit wordt in het volksnationalisme uitsluitend
bepaald door afstamming. De nationaliteit van de ouders bepaalt
onvoorwaardelijke de nationaliteit van de kinderen, los van wils-
beschikking of woonplaats. Het begrip 'etnische Duitser' waarmee
mensen aangeduid worden die van Duitse afkomst zijn, maar niet
in Duitsland wonen - en die soms zelfs geen Duits meer spreken -
past in die traditie. Maar ook in het zionistische denken wordt

nationaliteit geheel door afstamming bepaald en vormen de Joden,
waar ook ter wereld, een yolk, een etnische groep. Etniciteit ver-
wijst hier naar culturele verschillen tussen mensen op grond van
afkomst en daarmee heeft het begrip een biologische grondtoon.

In het racistische denken gebaseerd op het volksnationalisme
wordt zowel de geli j kheid tussen de 'volksgenoten' als het verschil
met de 'ander' beargumenteerd in termen van afkomst. De 'ander'
wordt hier, anders dan bij het koloniale racisme, van de nationale
gemeenschap uitgesloten op grond van zijn (of haar) afkomst. In
het volksnationalistisch denken is het niet voldoende om zich als
vreemdeling aan de wetten van het land to conformeren; men moet
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zich ook in cultureel opzicht volledig aanpassen. De etnische groep
wordt als zodanig geelimineerd, goedschiks of kwaadschiks. Assi-
milatie of liquidatie, dat is de ultieme keus waar het nationalistisch
racisme haar slachtoffers voor stelt. Maar ook hier is, net als bij
het koloniale racisme, sprake van een 'double bind'. Niet aanpas-
sen betekent uitstoting, maar omdat het volksnationalisme een
biologistisch grondslag heeft worden ook de'aangepaste' leden van
een etnische minderheid nog steeds niet volledig geaccepteerd.
Juist omdat de aanpassing gedwongen is, blijft een wantrouwen
jegens de geassimileerde etnische groep voortbestaan: "Het blijven
joden, ook al zijn ze katholiek of luthers geworden"; "Het blijven
Marokkanen ook al spreken ze Amsterdams." Ddt is de kern van
het nationalistisch racisme. Het culturele verschil wordt centraal
gesteld, ja zelfs opgeblazen, maar niet erkend. Het fysieke verschil
blijft daarentegen bestaan: de antisemiet meent de Jood van verre
to kunnen herkennen, de Oranj e -nationalist haat de 'papekop',
zelfs van iemand die het katholieke geloof allang heeft afgezwo-
ren.

De nationale mythe

In feite is dat de kern van de verbinding tussen nationalisme en
racisme. Ik wil dat nogmaals onderstrepen aan de hand van een
volksliedje dat ik zelf op school heb moeten leren, waarvan de
eerste vier regels luiden:

Alle man van Neerlands stam,
Voelen zich des vaadren zonen,
Willen graag op het plekje wonen,
Dat hen tot hun erfdeel kwam (...)

In dat lied zitten alle elementen van een volksnationalistisch ver-
toog. In de eerste plaats de gemeenschappelijke afstamming, Neer-
lands stam. Het tweede is een gemeenschappelijke woonplaats
waarop men een historisch recht kan doen gelden:'Nederland voor
de Nederlanders' (en dan liefst natuurlijk zonen en niet dochters).
Maar bovendien is in die tekst ook het element van het objectieve
en het subjectieve verbonden. Men is niet alleen van Neerlands
stam en voelt zich des vaderen zonen, maar men wil ook graag op
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dat plekje wonen dat hen tot het erfdeel kwam. Mensen die dat
niet willen zijn ook niet echt tof.

In een dergelijke nationale mythe onderscheidt Anthony Smith
een bepaalde structuur die telkens terugkomt. We nemen de Ne-
derlandse als voorbeeld:
een mythe van de bevrijding: of hoe de Nederlandse natie het
Spaanse juk afwierp;
een mythe van de Gouden Eeuw: of hoe Piet Hein samen met de
jongens van Jan de Witt van Nederland een zeevarend en welva-
rend land maakten;
een mythe van verval; of hoe de Jan Salies door gebrek aan durf
en werklust de verworven welvaart verloren lieten gaan;
een mythe van herstel: of hoe de huidige generatie geinspireerd
door het voorbeeld van de vaders des vaderlands de natie opnieuw
sterk en welvarend zullen maken2.

Deze cyclus ziet Smith in elke nationale mythe terugkeren. Je zou
kunnen zeggen dat in het volksnationalistisch vertoog, dat tegen-
woordig met die racistische partijen geassocieerd wordt, in Neder-
land althans een soort mini-mythe ontstaan is. Deze begint met de
bevrijding van ons land in 1945. Een Gouden Eeuw die zich afge-
speeld heeft zo in de vijftiger jaren toen Nederland nog een ho-
mogeen etnisch natie was, die de schouders eronder zetten. Dan
komt de mythe van het verval die gekoppeld wordt aan een Jan
Saliegeest, mensen willen niet meer werken en men haalde buiten-
landers omdat de Jan Salies dat vuile werk niet meer willen doen.
En nu is er nodig een herstel: waarbij een combinatie van het uit-
stoten van die buitenlanders - die trouwens in hun eigen land ook
veel gelukkiger zullen zijn - en een herstel van de oude communi-
taire geest.

Solidariteit

Daarbij kom ik tenslotte voor mijn laatste punt nog op een ele-
ment waarop heel weinig nadruk is gelegd naar mijn idee in de
discussie over die racistische partijen. Die partijen zijn eigenlijk
solidariteitspartijen of anders gezegd: zij doen een poging om de

2. Anthony D. Smith, The ethnic origin of nations. Oxford, Basil Blackwell, 1986, p. 192.
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gevoelens van solidariteit die ter linker zijde in diskrediet geraakt
zijn - want je kan met socialistische solidariteit al nergens meer
aankomen - daarvoor hebben zij een alternatief: namelijk etnische
solidariteit. Die partijen zijn dus niet alleen maar negatief to ka-
rakteriseren. Zij doen een beroep op een mythisch geloof dat die
etnische solidariteit weer terug zal halen wat verloren is gegaan.
Het is overigens niet de enige beweging die dit beroep op solidari-
teit doet. Ook een andere sterk groeiende groep - de EO-familie
zal ik maar even zeggen - doet natuurlijk een beroep op gevoelens
van solidariteit tussen mensen, van harmonie en anti-marktden-
ken.

In voorbereiding van dit boekje, heb ik alle leiders van de racis-
tische partijen in West-Europa geinterviewd en zij keren zich allen
- met Janmaat als grote uitzondering - niet alleen tegen het mar-
xisme en socialisme, maar ook tegen het kapitalisme. Zij zeggen:
"Wij zijn op zichzelf niet tegen de markt, maar dat marktdenken,
dat individualisme, dat alleen maar aan jezelf denken, dat moet
een halt toegeroepen worden. Wij staan voor Europese gemeen-
schappelijke traditionele waarden van samenwerking en solidari-
teit." Men kan dat extreem-rechts noemen, maar dat betekent dan
wel dat men bedoelt iets verder naar rechts dan Bolkestein, nog
iets bezitteriger dan Bolkestein, maar veel meer ik noem extreem-
rechts al datgene dat op een of andere fascistische traditie terug-
gaat. In die zin is Janmaat een uitzondering, want die gaat wel
volledig uit van de calculerende burger en mij ook voor rekende
hoeveel het allemaal niet kostte die vluchtelingen, dat we dat toch
niet konden opbrengen. Hij zei: "Weet je dat jij rondloopt met een
ton staatsschuld om je nek en een uitkeringstrekker op je rug". Dat
is een heel ander vertoog dan van Karel Dillen van het Vlaams
Blok of dat van de Republikaner.

De bestrijding van racistische partijen

Dan kom ik nu tot een aantal opmerkingen over de bestrijding van
die partijen, omdat daar de laatste tijd nogal wat over to doen
geweest is. In Nederland zijn racistische partijen altijd bestreden
met een boycot- en negeerstrategie. In tegenstelling tot wat de
media nu beweren ben ik van mening dat die strategie altijd vrij
goed gewerkt heeft en dat het feit dat die partijen vergelijkender-
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wijs nog relatief klein zijn, mede to danken is aan de grote mate
van taboeisering van dat thema. Maar daar moeten we bij beden-
ken dat die taboeisering effectief kon zijn mede dankzij de ver-
zuilde traditie die wij kennen in Nederland. De verzuilde elites die
konden onderling afspreken om geen onaangename over het ko-
ningshuis to vertellen of to doen publiceren, maar ook - en dat
vind ik zelf wat positiever - om geen onaangename dingen over
Indo's to publiceren. En dat is zeker een van de redenen waarom
de integratie van de Indische Nederlanders in de Nederlandse sa-
menleving eigenlijk vrij geruisloos is verlopen. Dus niet zozeer
omdat er in Nederland geen racisme zou zijn, als wel omdat de
elites besloten hadden om dat racisme geen kans to geven. Op het
moment dat daar in het dorp enige stampei over ontstond dan ging
de pastoor dan wel de vakbondsleider even naar de raddraaiers en
zei: Kameraden of geloofsgenoten dat doen wij zo niet. En er was
een grote volgzaamheid, dus men deed dat niet.

Dit alles betekent dat de boycotstrategie minder effectief wordt
naarmate de volgzaamheid van de achterbannen van de politieke
elites minder wordt. En dat is natuurlijk nu het geval. Er is een
duidelijke ontzuiling en die heeft aanvankelijk eerst D66 erg ge-
holpen maar het is nu onmiskenbaar zo dat - wat veel van mi jn
collega's noemen - de emancipatie van de kiezers ook de Centrum-
democraten ten goede komt. En dit betekent dat die boycotstrate-
gie waarschijnlijk minder effectief aan het worden is.

Nu had die boycotstrategie naast een aantal voordelen een groot
nadeel namelijk dat die niet leidt tot een bijzonder grote belang-
stelling voor argumentatieve strategieen. Men zegt namelijk niets
en men hoeft ook niet to argumenteren. En ik wou u daar ter illu-
stratie iets voorlezen uit een Groen Linksblad waarbij een alloch-
toon Statenlid uitlegt hoe men dat aanpakt in Zuid-Holland: "Tij-
dens commissievergaderingen ga je vaak naar de we als de CD aan
het wordt is. In de Statenzaal blijf altijd een Groen-Linkser op-
letten wat hij zegt. Staat er bijv. een subsidie aan een migranten-
organisatie op de agenda dan zit de hele fractie klaar om to reage-
ren. Op z'n argumenten wordt niet ingegaan, maar er wordt bijv.
artikel 1 uit de Grondwet geciteerd, waarna applaus volgt3." Dat

3. Eef van den Berg en Bert van den Berg, Van buitenstaanders tot insiders. In: De Rode
Draad, april 1993; pagina 17.
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is natuurlijk heel mooi, maar dat wil niet altijd zeggen dat je men-
sen daarmee overtuigd. Wanner je een groter aantal mensen te-
genover je vindt, die eigenlijk zeggen of denken dat wat die Jan-
maat beweert eigenlijk nog zo gek niet is, zul je toch wat meer
moeten kunnen, dan artikel 1 uit de Grondwet citeren, hoewel het
heel nuttig dat je dat zo nu en dan eens doet. Wat van groot belang
is in mijn optiek is in de eerste plaats jezelf to realiseren dat ex-
treem rechts de mensen aanspreekt op een bepaalde vorm van soli-
dariteit, op etnische solidariteit. En de argumentatieve strategie
daartegen zal dus moeten laten zien waarom die vorm van solidari-
teit niet de beste is, niet uit moreel oogpunt en ook niet uit het
oogpunt van eigenbelang.
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