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De januskop van het 
nationalisme 

G. Manenschijn bespreekt: 

S. W. Couwenberg, Nationaliteit en natio· 

nalisme. Bron van integratie en desintegratie, 

sou-Uitgeverij, Den Haag, 1994. 

Na de Tweede Wereldoorlog 
werd nationalisme als historisch 
achterhaald beschouwd. Boven
dien werd het moreel veroor
deeld. Oat bleek prof. Couwen
berg toen hij in I 967 een boekje 
liet verschijnen onder de titel 
Herlevend nationalisme. Hem werd 
de vraag gesteld of hij wei vol
doende oog had voor de groeien
de Europeanisering en globalise
ring van de samenleving. Oat was 
onterecht. De geschiedenis heeft 
hem gelijk gegeven: het nationa
lisme is nooit weggeweest, het 
werd alleen maar doodgezwe
gen. Toen de bewoners van de 
voormalige D DR in de aanloop 
naar de val van de Muur op 9 
november I989 riepen: 'Wir 
sind das Yolk', veranderde de 
tekst al gauw in: 'Wir sind ein 

Yolk'. Daarmee werd de nationa
le eenheid beleden. Iedereen die 
regelmatig in de o oR kwam en 
zich niet door de politici om de 
tuin liet leiden, had trouwens al 
kunnen vaststellen dat, buiten de 
slogans om, van 'internationale 
solidariteit' tussen socialistische 
staten niets te bespeuren was. 
W el van Duits-nationale gevoe
lens. Wij waren er een keer tij 
dens de Olympische Spelen el
ders in de wereld. Onze DDR 

vrienden zeiden: 'wij hebben de 
meeste medailles gewonnen'. Ze 
telden gewoon die van Oost- en 

West-Duitsland bij elkaar op. 
Kenners van Oost-Europa wij

zen erop dat de etnische con
flicten in Bosnie, Tsjetsjenie en 
andere voormalige Oostblok
landen een eeuwenlange voorge
schiedenis hebben en wei tot uit
barsting moesten komen toen het 
centrale gezag wegviel. Stellig is 
het ontbreken van historisch be
sef in de huidige Nederlandse 
politieke cultuur er debet aan dat 
dit niet werd voorzien. In de 
jaren zestig en zeventig waren de 
brillen te ideologisch beslagen 
om gewoon waar te nemen water 
in Oost-Europa gebeurde. Oat 
had stellig ook te maken met de 
overtuiging dat Nederland gids
land is om een buitenland, dat 
alles verkeerd ziet, de juiste weg 
te wijzen. Couwenberg wijdt aan 
deze nationale zelfoverschatting 
enkele belangwekkende opmer
kingen (46-5 I). 

Dubbel buraerschap 
De ondertitel van Couwenbergs 
boekje - bran van intearatie en des

intearatie - wijst erop dat in zijn 
visie nationalisme zowel po
sitieve als negatieve krachten kan 
oproepen. Couwenberg meent 
dan ook dat de onderzoeksme
thode daar rekening mee moet 
houden, ze moet polariteiten, 
paradoxen en dilemma's opspo
ren en analyseren. Zo ontdekt 
men dat het nationalisme een 
januskop heeft ( 1 I o ). Het heeft 
een emancipatorische oorsprong, 
maar die kan omslaan in een anti
emancipatorische drijfkracht. 
Hoe dat kan, wordt helaas onvol
doende duidelijk. 

De grote verdienste van dit 
geschrift is dat het de discussie 
over het nationalisme heeft her-
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opend. Volkomen terecht stelt 
Couwenberg- om een voorbeeld 
te noemen - dat Europese inte
gratie tot mislukken is gedoemd 
als er geen rekening wordt 
gehouden met nationalistische 
gevoelens. Omgekeerd kan het 
nationalisme niet de grenzen be
palen van dit noodzakelijke inte
gratieproces. Er moet ook een 
doorbraak komen naar 'een Eu
ropees burgerschap dat beleefd 
wor-dt als een noodzakelijk ge
worden complement van het 
nationale burgerschap' ( 1 1 8). 
Couwenberg meent dat in de 
Europese cultuur, hoe pluriform 
die ook is, de historische wortels 
liggen voor zulk een 'dub bel' 
burgerschap. Maar de grote vraag 
is natuurlijk of daarvoor in Eu
ropa de voorwaarden aanwezig 
zijn. Het gebrek aan historisch 
besef is bijna epidemisch gewor
den. 

Couwenberg biedt in kart 
bestek buitengewoon veel infor
matie, en daar kan de lezer zijn 
voordeel mee doen. Een nadeel is 
dat het vaak bij signaleren blijft en 
dat de gewenste diepgang ont
breekt. Het is typisch multa in 
plaats van multum. Voeg daarbij 
een Iicht belerende toon, die op 
den duur enige irritatie wekt. Ik 
moest vee] informatie verwerken 
en werd te weinig aan het denken 
gezet. Alsof tal van zaken niet in 
een ander daglicht gezien kunnen 
worden. Ik noem enkele voor
beelden. 

In zijn inleiding ( 1 1- 1 7) zegt 
Couwenberg dat 'links' geen 
greep heeft op het verschijnsel 
nationalisme, maar het wel -
onbedoeld - heeft bevorderd. 
Aan het slot komt hij daarop terug 
(112-114). Wat Oost-Europa 
betreft heeft hij stellig gelijk. 
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Maar hij noemt oak de sociaal
democratie (die tach in Oost
Europa de grate afwezige was) en 
zegt dat speciaal voor haar het 
nationalisme opnieuw een pijn
lijk dilemma betekent, met name 
voor wat betreft de herinrichting 
van de verzorgingsstaat ( 1 1 2-

1 13). Elders suggereert hij dat 
het liberalisme hier nauwelijks of 
geen problemen heeft: 'Tegen
over het permanente integratie
streven van de staat stelt het libe
ralisme als ideologische inspira
tiebron van de liberale democra
tie het zelfregulerend vermogen 
van de samenleving via het markt
mechanisme voorop' (2o). Hij 
trekt de democratie in de sfeer 
van het liberalisme en verzuimt te 
vermelden dat de sociaal- en 
christendemocratie elk hun eigen 
inspiratiebron hebben voor de 
democratie. En wat moeten wij 
denken van de bijdrage van het 
marktmechanisme aan het zelfre
gulerend vermogen van de 
samenleving? In sociaal en cultu
reel opzicht is die eerder desinte
grerend dan integrerend. Nu 
reeds wordt 'paars' daarmee kei
hard geconfronteerd. 

Een normatieve boventoon 
Elders stelt Couwenberg het libe
rale nationalisme (Thorbecke) 
tegenover het confessionalisti
sche nationalisme (Abraham 
Kuyper) met een duidelijke voor
keur voor het eerste. Vanuit zijn 
politieke voorkeur is dat begrij
pelijk. Maar dan client de preten
tie 'wetenschappelijk' te zijn, te 
worden gematigd. Oat gebeurt 
niet, terwijl tach op tal van plaat
sen een normatieve boventoon de 
hoofdmelodie van het betoog 
duidelijk omspeelt. Oat is bij
voorbeeld het geval als Couwen-

berg beweert dat het confessiona
listische nationalisme zijn voort
zetting vindt in het na-oorlogse 
socialisme met zijn getuigende en 
moraliserende mentaliteit, ter
wijl het liberale nationalisme een 
ondogmatische, pragmatische en 
tolerante levenshouding repre
senteert (46-51). De suggestie 
lijkt mij duidelijk: voor het pro
bleem van het moderne nationa
lisme hebben christen- en sociaal
democratie niet de juiste oplos
sing, het liberalisme in beginsel 
wel. Oat is verdedigbaar, maar er 
valt ook wei wat op af te dingen. 
Kuyper verwierp de ideeen van 
de Franse Revolutie, maar kon 
die van de Amerikaanse best 
waarderen. Zo confessionalis
tisch was dat niet. En niet aileen 
de sociaal-democratie, ook het 
liberalisme heeft een probleem 
met het nationalisme. Couwen
berg laat zelf zien dat in de Angel
saksische wereld, waar tach een 
groat vertrouwen bestaat in het 
'zelfregulerend vermogen via het 
marktmechanisme', het nationa
lisme een probleem vormt (39, 
68-73). In Amerika is trouwens 
een discussie op gang gekomen 
over de vraag of de al maar toene
mende pluraliteit in waarden en 
normen, veroorzaakt door de 
instroom van etnische minderhe
den, nog wel voldoende kan wor
den begrepen vanuit het liberalis
me. Er worden a! voorstellen 
gedaan om een onderscheid te 
maken tussen een politiek libera
lisme als theorie van de democra
tische rechtsstaat enerzijds en een 

.filosifisch liberalisme als ideologie 
van de burgerlijke middenklasse 
anderzijds. De hypothese is dat de 
toenemende pluraliteit in leef
stijl, godsdienst en overtuiging, 
alsmede in normen en waarden 
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die daarmee samenhangen, wel
licht vraagt om een aflossing van 
de wacht: een filosifisch pluralisme 

zou in de plaats moeten komen 
van het filosifisch liberalisme. Het 
filosofisch pluralisme houdt dan 
in dat de democratische rechts
staat dusdanig gestructureerd 
moet zijn dat alle religieuze en 
levensbeschouwelijke groeperin
gen in de samenleving hem kun
nen aanvaarden en helpen in
stanclhoudcn, en wel omdat hij 
het hun mogelijk maakt volgens 
eigen opvatting te Ieven, zonder 
dat zij op enigerlei wijze het 
filosofisch liberalisme zouden 
moeten omhelzen. Oat heeft ook 
praktisch-politieke betekenis. De 
instroom van allochtonen met 
hun eigen tradities en godsdien
sten hoeft dan niet Ianger als een 
bedreiging voor het politiek-libe
rale erfgoed te worden gezien -
wat nu juist in liberale kring wel 
geb urt - maar als een bijdrage 
aan de vorming van een plurifor
mc cultuur, die een nieuwc en rij 
kere voedingsbodem vormt voor 

Een omslag op papier? 

Jan "an Zijl en Eric Hees bespreken: 

II. Bekke, J . de Vries en G. Neclen, 

De Saito Mortale van het ministerie van 

Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. Beleid, 

oraanisatie en manaaement op een breukvlak, 

AlphenaandcnRijn: amsonH.D. 

Tj cnk Will ink, '994· 

Voor wic - zoals ondergeteken
den - de afgelopen jaren te 
maken heeft gehad met de ont
wikkelingen rond het ministerie 
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de democratische rechtsstaat. 
Het culturele integratieproces 
moet dan worden opgevat als een 
systeem met een dubbele wer
king; enerzijds biedt de structuur 
van de democratische rechtsstaat 
onderdak aan zowel autochtone 
als allochtone culturen, waar
door ze tevens op haar spankracht 
wordt beproefd; anderzijds slijpt 
de cultuur van de democratische 
rechtsstaat de diverse subcultu
ren, die zich onder zijn hoede 
plaatsen, bij tot tolerantie en ver
draagzaarnheid. Natuurlijk is dat 
een normatieve voorstelling van 
zaken, maar van de hoogst actuele 
discussie hierover tref ik bij 
Couwenberg niets aan. W elias ik 
een opmerking over de Islam die 
in al haar onvolledigheid weinig 
kennis van de Islam verraadt (67). 

Een laatste voorbeeld van een 
eenzijdige interpretatie is de be
schrijving van de oorzaken van 
het etnisch conflict in het voor
malige Joegoslavie (89). Het et
nisch-culturele nationalisme zou 
tot uitbarsting zijn gekomen als 

van Landbouw, Natuurbeheer en 
Visserij (LNv), is Saito Mortale 

van de Leidse bestuurskundigen 
Bekke , De Vries en Neelen ver
plichte kost. Het grootste dee! 
van het hoek is gemakkelijk lees
baar en geeft een kleurrijke 
indruk van de wisselwerking tus
sen burger en bestuur. Veel daar
van gaat zonder twijfel ook op 
voor andere ministeries . De re
cente gebeurtenissen op L N v 
maken het op de snijtafel leggen 
van dit ministerie evenwel extra 
interessant. 

een reactie op het streven van 
Milosevic om Groot-Servische 
aspiraties te verwezenlijken. An
dere personen en krachten wor
den niet genoemd. Maar waame
mers ter plekke komen tot het 
aanwijzen van meer oorzaken: 
het conflict is eeuwenoud en het 
vuurtje wordt niet aileen door de 
Serven opgestookt. Kroaten en 
Moslims hebben eveneens etni
sche aspiraties, terwijl in Bosnie 
een Moslim-minderheid zich 
keert tegen een Moslim-meer
derheid. De situatie is vee! com
plexer dan Couwenberg hier 
doet voorkomen. Elders laat hij 
dat ook wei blijken; ik denk dat 
de neiging om in zo weinig moge
lijk bladzijden zoveel mogelijk te 
zeggen, hem parten heeft ge
speeld. 

GERRIT MANENSCHIJN 

is hoosleraar ethiek aan de 

Theolosische Universiteit van 

Kampen 

Wie de 'dikke' Van Dale raad
pleegt voor de betekenis van het 
van origine Italiaanse begrip 
Saito Mortale, vindt daarin drie 
verschillende antwoorden: een 
dodensprong, een ingewikkelde 
sprong achterwaarts en een groot 
waagstuk. W elk van de drie de 
auteurs van dit boekje heeft ge
inspireerd tot de titel, is ons nog 
niet helemaal duidelijk. De eerste 
kan het niet zijn, de tweede zou 
neerkomen op - in het beste 
geval - terugkeren op de oude 
plaats. De inhoud van het hoek 
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