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'We beleven vandaag het ver
zwakken van het burgerbewust
zijn en van de sociale banden', 
stelt Dominique Schnapper vast 
aan het begin van La communauté 

des citoyens. De burger en zijn 
idealen worden verdrongen door 
het individu en zijn belangen. Het 
wordt zelfs onmogelijk om aan de 
burgers te vragen hun leven in te 
zetten voor de bescherming van 
de democratie. Tegen de atomi
sering van de hedendaagse maat
schappij wil Schnapper een reme
die bieden. 

De essentie van de natie ligt 
volgens Schanpper hierin dat ze 
bevolkingen integreert in een 
gemeenschap van burgers. Die 
gemeenschap legitimeert het bin
nen- en buitenlandse handelen 
van de natie. De natie wordt dus 
gevormd door gemeenschappe
lijk handelen, en niet door een of 
andere band als gevolg van een 
zelfde ras, taal, religie of cultuur. 
Toch hebben reeds bestaande 
politieke gemeenschappen vaak 
met buitengewoon gemak be
weerd dat ze op een dergelijke 
band gebaseerd waren. 

Alhoewel ze essentieel politie
ke scheppingen waren, sugge
reerden naties dus dat ze het pro
dukt waren van een stamver
wantschap. Bovendien werd in 
Centraal-Europa de etnische na
tie een lapmiddel om de misluk
king te verbergen van de ware 
natie, de burserschapsnatie. Bij-

BOEKEN 

gevolg werd het politieke debat 
over de natie geleidelijk aan 
beheerst door de idee van cultu
rele homogeniteit. Maar een ge
meenschap van burgers kan best 
cultureel heterogeen zijn, zoals 
het voorbeeld van Zwitserland 
aantoont. De voorwaarde voor 
het bestaan van de natie ligt niet in 
homogeniteit, maar in het aan
vaarden door de burgers van een 
politiek domein dat los staat van 
hun privé-belangen en waarvan 
ze de spelregels respecteren. 

Schnapper komt hier dicht bij 
het Veifassunsspatriotismus, bij de 
notie dat gehechtheid aan een 
democratische grondwet een 
goede en afdoende basis vormt 
voor nationaal gevoel. Jürgen 
Habermas bepleit zulk een patri
ottisme als de kern van een open, 
multiculturele maatschappij. 
Schnapper daarentegen gelooft 
niet dat het onderschrijven van 
abstracte principes de politieke 
en emotionele mobilisering kan 
bewerkstelligen die een natie vol
gens hem nodig heeft. Soeverei
niteit en burgerschap zijn nu een
maal abstracte begrippen die met 
concrete werkelijkheid, met 
waarden en belangen moeten 
worden gevuld. Ook wijst 
Schnapper erop dat zelfs Ernest 
Renan, die de natie in zijn be
roemde definitie omschreef als 
een 'dagelijkse volksafstemming' 
(un plébiscite de tous les jours), 
wel degelijk het verleden, de 
door de voorouders gelegde basis 
in zijn analyse betrok. Maar voor
al maakt Schnapper zich te veel 
zorgen over desintegratie en ver
val om een zo open, vrijblijvende 
formule als die van Habermas te 
kunnen onderschrijven. 'Niets 
verzekert ons dat de democrati-

sche natie in de toekomst in staat 
zal zijn om de sociale band in 
stand te houden, zoals ze dat in 
het verleden deed.' 

Jacobijns Centralisme 
Ondanks zijn respectvolle refe
rentie aan Zwitserland, put 
Schnapper zijn inspiratie hoofd
zakelijk uit Frankrijk: Frankrijk is 
erin geslaagd niet alleen de poli
tieke, maar ook de culturele par
ticularismen voldoende uit te 
wissen om de socio-politieke 
communicatie en samenwerking 
aanzienlijk te vergemakkelijken. 
Schnapper staat duidelijk in de 
jacobijns-centralistische traditie. 
In de 'multiculturele maatschap
pij' ziet hij slechts een dubbelzin
nige formule die de politieke 
neergang met woorden probeert 
te stoppen. Participatie op lokaal 
niveau vindt Schnapper mooi en 
wel, maar ze kan volgens hem 
niet volstaan om de burgers te 
verenigen rond een 'gemeen
schappelijke wil' en om te garan
deren dat die burgers de politieke 
gemeenschap en haar waarden in 
geval van nood ook zullen verde
digen. 

Het is ongetwijfeld juist dat de 
bereidheid de politieke gemeen
schap te verdedigen essentieel is 
voor haar overleven. Maar 
Schnapper is te sterk gefixeerd op 
het Primat der Aussenpolitik om de 
eigentijdse werkelijkheid recht te 
laten wedervaren. In zijn ijver om 
de natie zo veel mogelijk los te 
koppelen van het benevelende 
stam-denken en -voelen, maakt 
hij internationaal-politiek hande
len tot een dermate centrale 
component van de natie dat zijn 
model ronduit conservatieve 
trekken krijgt. Voor Schnapper 

55 



vindt een natie haar contouren en 
haar ware saamhorigheid pas 
wanneer ze zich laat gelden in de 
internationale arena. Zo beweert 
Schnapper bijvoorbeeld dat de 
Bondsrepubliek weliswaar een 
handelsnatie maar geen echte 
natie was, onder andere omdat ze 
zich niet met wellust in de 
Golfoorlog heeft gestort. Alsof 
Duitsland niks beters te doen had 
in I 99 I, midden in zijn eenwor
dingsproces (een fenomenaal 
diplomatiek succes, overigens), 
en met de Russische troepen nog 
op zijn bodem. 

Schnappers Aussenpolitik is die 
van de oude, 'realistische' 
school. De Europese eenwor
ding, schrijft hij pessimistisch, 
zou wel eens het 'perverse effect' 
kunnen hebben dat ze de liberale 
democratieën depolitiseert. 
Waarom? Omdat de EU zo veel 
bevoegdheden heeft maar demo
cratisch nog steeds onvoldoende 
gelegitimeerd is? Omdat de Unie 
de eigenlijke kerntaak van de 
politieke democratie, namelijk 
het handhaven van die democra
tie, nog steeds niet weet waar te 
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nemen, zoals Herman van 
Gunsteren en Rudy Andeweg 
benadrukken in Het srote onsenoe

sen (I994)? Dat is wat men 
geneigd zou zijn te denken, maar 
dat is niet wat Schnapper de 
meeste zorgen baart bij het Eu
ropse eenwordingsproces: 'De 
vrede die ze heeft geschapen 
onder de Europese naties demo
biliseert het nationale gevoel.' 
Schnappersnationaalgevoelheeft 
een wel zeer hoge prijs, en is 
bovendien erg beperkend. 

De zwakheid van Schnappers 
modelligt erin dat enkele van zijn 
basisassumpties dermate traditio
neel zijn dat hij er niet in slaagt het 
grote spanningsveld tussen een
heid en diversiteit te pacificeren, 
tenzij volgens het strak-jacobijnse 
patroon en onder directe buiten
landse dreiging. Bijgevolg weet 
hij ook geen bruikbare formule te 
leveren voor het hedendaagse 
Europa. In zijn laatste zin geeft hij 
dat trouwens impliciet toe: 'De 
Europeanen waren tijdens de 
achttiende eeuw getuige van de 
verzwakking van de monarchale 
bestuursvorm, die slecht was uit-

zag de Utrechtse historicus Hans 
Meijer kans om zijn omvangrijke 
dissertatie over de diplomatieke 
verhoudingen tussen Nederland 
en haar voormalige kolonie af te 
ronden. Startpunt voor zijn on
derzoek is overigens niet augus
tus I 945, het tijdstip waarop 
Soekarno en Hatta de Republik 
Jndonesia uitriepen, maar I 950. 

Het betreft hier geen eigenwijs
heid van de auteur zelf, maar 
eigenwijsheid van de toenmalige 

gerust om aan de nieuwe aspira
ties van de volkeren tegemoet te 
komen; het is niet uitgesloten dat 
vandaag de nationale politieke 
bestuursvorm uitgeput raakt.' 
Schnappers natie heeft haar beste 
tijd achter zich. 

La communauté des citoyens is 
eigenlijk een gepassioneerd plei
dooi voor de oude, strak-integre
rende jacobijnse natie. Het zou 
echter een vergissing zijn zich te 
laten ontmoedigen door de evi
dente zwakheden in Schnappers 
betoog. Dit hoogintelligente 
boek is buitengewoon stimule
rend. Bovendien neemt Schnap
per zijn taak zeer ernstig, met het 
gevolg dat dit werk veel meer is 
geworden dan een essay rond een 
centraal argument: La commu

nauté des citoyens biedt niets min
der dan een zeldzaam helder en 
briljant overzicht van de W es
terse politieke ontwikkeling. 
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Nederlandse regering, die, zoals 
bekend mag worden veronder
steld, weigerde de soevereiniteit 
over 'ons Indië' over te dragen. 
Aangezien Nederland zichzelf 
soeverein achtte over Neder
lands-Indië (en dat volgens inter
nationaal recht ook was), kon er 
van diplomatieke betrekkingen 
geen sprake zijn. Het Nederlands 
gezag werd uitgeoefend door de 
HVK, de Hoge Vertegenwoordi
ger van de Kroon. Pas na de offi-
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