
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 

Als vrienden uit 
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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. 

JACOBUS DELWAIDE, 

politicaloos en horifddocent aan de 

K u Brussel, en redactieraadlid van 

s&.P. 

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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ciële soevereiniteitsoverdracht 
op 2 7 december I 949 werden de 
Verenigde Staten van Indonesië 
een soevereine staat, die met 
Nederland verbonden bleef in de 
Nederlands-Indonesische Unie. 

Van meet af aan stond de ver
houding tussen de beide landen 
onder druk. Voor een deel werd 
die druk veroorzaakt door kolo
niale sentimenten die bij (ver
tegenwoordigers van) beide lan
den leefden. Voor velen was het 
moeilijk te verteren dat de Ne
derlandse grandeur in Indië vol
tooid verleden tijd was. In po
litiek Den Haag werd over 
Indonesië gesproken als ware het 
nog steeds een deel van het 
Koninkrijk. Deze houding lever
de de nodige aversie op in 
Djakarta. In Indonesië leefde 
sterk het gevoelen dat Nederland 
zich nog steeds bemoeide met 
zaken die nu tot de interne aan
gelegenheden behoorden. Wan
neer men de discussies in de 
ministerraad bestudeert, kan 
men dat gevoelen ook niet onte
recht noemen. 

Een tweede bron van voort
durende spanning betrof de 
Nederlandse economische belan
gen in de 'Gordel van Smaragd'. 
Ten tijde van de soevereiniteits
overdracht betrof het totaal van 
de Nederlandse investeringen in 
Indonesië maar liefst 3,5 miljard, 
omgerekend 7, 8 procent van het 
nationaal inkomen. 

Een van de grootste proble
men tussen Den Haag en Djakarta 
was ontstaan ten tijde van de soe
vereiniteitsoverdracht, rond de 
kwestie Nieuw-Guinea. De Ne
derlandse regering bleef perti
nent weigeren Nieuw-Guinea 
aan Soekarno over te dragen. 
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Voor de Indonesiërs was dat on
acceptabel. Door dit conflict 
werd het bereiken van normale 
diplomatieke verhoudingen een 
schier onmogelijke taak, die wel
haast moest uitdraaien op het ver
breken van de betrekkingen. 
Aldus geschiedde in I 96o, vlak 
voordat de vijandelijkheden tus
sen beide landen om het bezit 
van Papoea-Nieuw-Guinea een 
aanvang namen . 

Diplomatie vs politiek 
In een minutieus betoog be
schrijft Meijer de oplopende 
spanning tussen de ex-kolonie en 
het voormalige moederland. Zijn 
invalshoek daarbij is verrassend, 
zoals de ondertitel van zijn studie 
al aangeeft: 'De postkoloniale 
relaties tussen Nederland en In
donesië, gezien vanuit de Neder
landse (diplomatieke) gemeen
schap in Djakarta, met stemmen 
uit de Indonesische samenle
ving.' Niet de politiek, maar de 
diplomatie staat bij Meijer cen
traal. Daarnaast doet hij een 
geslaagde poging om ook enige 
aandacht aan de Indonesische 
kant te geven. 

Uit Meijers analyse blijkt zon
neklaar dat politiek Den Haag 
zich niet altijd evenveel aantrok 
van wat de Hoge Commissaris 
(H c, van een ambassadeur was 
geen sprake omdat de beide lan
den in een Unie verbonden wa
ren) aan adviezen bracht. Vooral 
op het terrein van de Nieuw
Guinea-politiek stonden politiek 
en diplomatie lijnrecht tegenover 
elkaar. De achtereenvolgende 
H c's (Hirschfeld, Lamping en 
Van Bylandt) en, na het eenzijdig 
verbreken door Indonesië van de 
Unie, ambassadeurs. lieten hun 

regering in steeds fellere be
woordingen weten dat het be
houd van Nieuw-Guinea onder 
Nederlandse vlag illusoir was 
wanneer men prijs stelde op 
redelijke verhoudingen met In
donesië. Meijer legt zo een con
flict bloot tussen de Nederlandse 
regering en haar zaakgelastigden 
in Indonesië, en geeft ook een 
onthullend kijkje in de standpunt
bepaling binnen de ministerraad. 
Niet alleen de vertegenwoor
digers van de KVP wensten in 
I 950 ten tijde van de Nieuw
Guinea-conferentie aan het laat
ste Nederlandse bastion in de 
Stille Oceaan vast te houden, ook 
(en misschien zelfs vooral) PvdA
premier Willem Drees wilde 
van een overdracht aan de on
betrouwbaar geachte Soekarno 
niets weten. Overigens had juist 
Kv P -minister en kabinetsforma
teur Van Schaik zich vóór over
dracht uitgesproken, een feit 
waaraan Meijer in zijn studie 
voorbij gaat. 

Den Haag-Djakarta is een 
uiterst boeiende, goed geschre
ven en dus goed leesbare bijdrage 
aan de beschrijving van de post
koloniale geschiedenis van Ne
derland in Indonesië. Overigens 
is postkolonialisme een term die 
Meijer voor de beschreven perio
de niet wenst te hanteren; zijns 
inziens is er van een zo oneven
wichtige verhouding tussen de 
beide landen sprake, dateen term 
als informeel kolonialisme meer 
op zijn plaats is . Feit is in ieder 
geval dat de verhouding tussen de 
twee landen, zowel op diploma
tiek als politiek niveau en wellicht 
zelfs op het niveau van 'normale 
menselijke relaties', nog altijd 
verre van optimaal is. Het opzeg-
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gen van de ontwikkelingsrelatie 
vanwege de gevoelde inmenging 
in interne Indonesische aangele
genheden, de verkrampte reac
ties op alleen al het voornemen 
van het staatsbezoek aan 
Indonesië (nota bene een dag na 
de officiële onafhankelijkheids
viering), de uiterst behoedzame 
wijze waarop koningin Beatrix de 
Hollandse kool en de Indone-
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sische geit moest sparen bij haar 
toespraken en de nog steeds 
levende bitterheid bij complete 
generaties Indonesiërs en (In
dische) Nederlanders doen bij mij 
de vraag rijzen of we in het huidi
ge tijdsgewricht dan wel kunnen 
spreken van postkolonialisme. 
Wanneer we het huidige, wat 
stroeve staatsbezoek vergelijken 
met het bezoek dat de toenmalige 

koningin Juliana enkele decennia 
geleden aan Indonesië bracht, 
lijkt Hans Dorrestijns adagium 
opgeld te doen: 'De tijd heelt alle 
wonden, maar slaat er nog veel 
meer.' 

PETER VAN DER HEIDEN 

is verbonden aan het Centrum voor 
Parlementaire Geschiedenis van de 
KU Nijmeaen 
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