PERSPECTIEF

De lege natie
Over de tragische ondergang van een mystiek lichaam
Door Allan Varkevisser
In het Westen leven mensen in zoHoe te denken over de
lende staten waren vaag en veelal het ongenaamde natie-staten, zonder dat
natie-staat waar, onder
derwerp van onderlinge twisten. De inwozij daar om hebben gevraagd of zich
ners identificeerden zich meer met de
hiervan bewust hoeven zijn. De vanzelfde verpletterende krachten
stad of het gebied waar men woonde, dan
van internationalisme en
dat men het gevoel had deel illt te maken
sprekendheid is groot. Het schijnt de meesvan een 'natie'.
ten toe -zeker de jongere generaties- dat
het altijd zo geweest moet zijn. Maar blijft
regionalisme, natie en staat Pas met de opkomst van nieuwe technolohet ook altijd zo?
van elkaar gescheiden
gieën -moderne communicatietechnieken,
d reigen te word
?
betere infrastructuur en snellere vervoerDe verschijnselen 'natie' en 'nationalisme'
en .
staan tegenwoordig volop in de aandacht
middelen- kon het centrale gezag van de
en schijnen te moeten worden onderworstaten worden versterkt en ontwikkelden
pen aan een proces van herwaardering.
.'- - - - - - - - - - - - - - - -'.
zich langzamerhand politieke gemeenDe natie lijkt bijvoorbeeld op gespannen
schappen van onderdanen, die ook het
voet te staan met de hilldige tendensen van internationalisering
gevoel hadden met elkaar een lotsverbintenis te hebben. Het
in economie en cultuur. Het toenemend nationalisme bij bevolwerd voor de verschillende staten mogelijk om herkenbare en stakingsgroepen en politieke partijen wordt door velen als bedreibiele afgrenzingen ten opzichte van elkaar te construeren. Zo ontgend ervaren.
stonden territoria met min of meer vaststaande grenzen, die door
De vraag naar de waardering van de natie en van het nationaliseen centraal gezag konden worden gecontroleerd.
me dient naar mijn mening vooraf te worden gegaan door een onDeze ontwikkeling markeert ook de eerste opkomst van de natioderzoek naar hoe de zogenaamde 'natie-staten' (1) eigenlijk tot
nale bureaucratieën, de staatsapparaten, waarmee de staat kon
stand zijn gekomen. Dit genealogisch onderzoek is noodzakelijk
regeren over haar ingezetenen. Wetten kregen een werkelijk alwant door een dillk in het verleden te nemen, wordt het mogelijk
gemeen geldend karakter voor de inwonenden van de staat, die
de vanzelfsprekendheden te ondervragen. Gelukkig kunnen we
vanaf dan als gelijken voor de wet werden behandeld. Deze overhierbij gebrillk maken van het imposante voorwerk van Benedict
gang gaat gepaard met het ontstaan van zoiets als een geAnderson, die met zijn boek 'Imagined Communities' (2) een bemeensehapsgevoel, een nationale identiteit, waarop mensen zich
langrijke bijdrage heeft geleverd aan een beter begrip van de opook lieten aanspreken en konden worden 'gemobiliseerd'.
komst en bloei van de natie en het nationalisme.
Het is moeilijk om te zeggen dat het één aan het ander vooraf
ging: in elk geval is duidelijk dat het de technologische ontwikkeling
was die het proces van natievorming mogelijk maakte. Anlmagined Comrnunities
derson noemt het een 'interaction between a system of production
(capitalism), a technology of communications (print), and the
De natie-staat is voortgekomen illt de traditionele staten: de dyfatality ofhuman lingillstic diversity" .
nastieke staten (zoals koninkrijken) en de religieuze gemeenschappen. Historisch gezien vindt de overgang naar zogenaamde
In een gevestigde natie-staat zijn de ingezetenen niet naamloos;
natie-staten in het moderne Europa plaats rond de 18e eeuw. De
zij hebben een thuis, zij behoren tot één gemeenschap die voor
traditionele staten waren min of meer feodale gemeenschappen.
hen zorgt en waarvoor zij verantwoordelijkheid kennen. Nationalisme is in dit opzicht dus een vanzelfsprekend kenmerk van moEen kleine elite heerste over een groot gebied, maar het gezag
bezat in feite slechts een geringe reikwijdte. Het centrum had
derne (verzorgings)staten, het is vooral de illting en de consenauwelijks invloed in de periferie. De grenzen tussen de verschilquentie van een culturele behoefte om ergens bij te horen. Leden
van een natie steunen ofkunnen ertoe worden gebracht elkaar te
ondersteunen onder moeilijke omstandigheden, zelfs zonder el(1) In het vervolgvlII' dit llrl.iJ.,eLwordt steed3 IIilgeglUJII Vlln de lIl.tie (l Ls
kaar te kennen.
1I(llie-sllwt Vllll wege de "Î3torische verbondenheid vlIn deze twee begrÎ/>pen
Vanwege de feitelijke onbekendheid met elkaar definieert Anderen de onderlinge illterdependentie ill tennen vlIn olltwikkeLillg.
(2) '1lIIlIgined COmmltllil.ies', B el/edict AI/derson, Verso, New York 1983,
son de natie als een "imagined community", een 'geprojecteerde'
re/>rinted 1991
gemeenschap. Als twee andere kenmerken van de natie noemt
hij:
a) 'beperktheid' - de gemeenschap van de natie omvat nooit de
Allllll VllrkevÎ3ser Î3 socioloog en beleids",~dewerke r bij het
gehele wereld; b) de claim van 'soevereiniteit' - de natie heeft het
wetensclwppelijk bnrem. vlIn D66.
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hoogste gezag, dit in tegenstelling tot de religieuze en dynastieke
en referentiekader van burgers in moderne staten gevormd. Het
gemeenschappen waar God, dan wel de persoon van de koning
heeft ook bijgedragen aan de totstandkoming van de moderne debekleed waren met het hoogste gezag.
mocratieën zoals we die nu kennen. Het maakte de noodzakelijke
Een natie is naar het oordeel van Anderson geen gemeenschap
scheiding tussen 'binnen' en 'buiten' en tussen 'vreemd' en 'eigen'
met een natuurlijke oorsprong, een vereniging van
begrijpelijk, acceptabel en legitiem.
mensen op basis van een aangeboren of een vooraf
Twee opmerkingen zijn in dit opzicht geboden om
gegeven lotsverbondenheid. De natie is een sociale
niet bij voorbaat een naïef beeld van de natie en
constructie; een geheel van symbolen, mythen, lehet nationalisme te schetsen. Het nationalisme leIn de
gendes en instituties, dat steeds opnieuw moet
gitimeert
niet alleen het verschil tussen de volkefolklore, de
worden opgebouwd. Bijvoorbeeld via het nationale
ren, het veroorzaakt het ook zèlf. De nationale sodracht van
nieuws. In de eigen nationale kranten, opgesteld in
cialisatie, het cultiveren van de nationale identikleren, komen
de eigen taal, wordt dagelijks het bestaan van de
teit, betekent een disciplinering en homogenisering
natie bevestigd. In dit alledaagse sociaal-psycholonaar binnen en een vervreemding en afgrenzing
archaïsche
gische proces van natie-vorming spelen de verbeelnaar buiten. Er ontstaat een continue besef van
elementen tot
ding en de projectie van axiomatische culturele
'anders zijn'. Het is het embryonale stadium van
uitdrukking
concepties -met als voornaamste de idee van een
een xenofobe houding. Het maakt het onderscheid
diepgaande, horizontale kameraadschap tussen
tot een verschil en van verschil naar verschil in
landgenoten- met behulp van technologische midkwaliteit, naar discriminatie en racisme, is een
delen een voorname rol. Het nationalisme is dus in
kleine stap.
feite de verzameling van ideeën , mythen, legendes en andere verIn het licht van bovenstaande beschrijving moet het nationalisme
beeldingen waarin het bestaan van de natie tot uiting komt.
ook irrationeel worden op het moment dat het concept van de
De conclusie die kan worden getrokken uit het bovenstaande is
natiestaat erodeert onder invloed van de woekering van oude en
dat nationalisme, het gevoel deel uit te maken van een politieke
de opkomst van nieuwe technologische middelen. Ontwikkelingen
gemeenschap van op elkaar betrokken mensen, in termen van
in de economie (internationalisering) en de cultuur (regionalisewelbegrepen eigenbelang rationeel is. De huidige natie-staat garing) kunnen een einde maken aan de natie als dominante vorm
randeert de onderdanen ciViele, politieke en sociale rechten en
van sociale organisatie. De stelling dat de natie-staat disfunctioheeft lange tijd het psychologisch en sociologisch oriëntatiepunt
neel is geworden in de huidige tijd van internationalisering en
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schaalvergroting en zodoende een blokkade vormt voor de ontwikkeling van een nieuwe wereldorde, lijkt heel wel verdedigbaar. Het blijkt echter gecompliceerder dan deze eerste indruk
doet vermoeden.

de bourgeoisie. Lijkt, want de ordening van de samenleving is nu
slechts op een andere, efficiëntere en goedkopere, wijze van
dwang gebaseerd waarbij de vorming van de natie-staat een belangrijke rol heeft gespeeld.
Een voorlopige conclusie is dat de ontwikkeling van het burgerlijke kapitalisme geen opheffing van de oude maatschappij-ideologie van het nationalisme betekende, maar dat het nationalisme
en kapitalisme onderling sterk met elkaar verweven waren en
zijn gebleven.

Kapitalisme en Nationctlisme: desintegratie
en integratie
Tussen de ontwikkeling van het kapitalisme en de historische
verschijning van het nationalistische fenomeen bestaat een direct
verband. Anderson laat in zijn boek bijvoorbeeld zien hoe de
uitvinding van de boekdrukkunst werd opgenomen in het kapitalisme. Op die manier ontstond het eerste massa-produkt, het
boek, geproduceerd binnen het zogenaamde 'print-capitalism'. Dit
samengaan van een nieuwe technische vinding en een economisch produktiesysteem heeft een culturele verandering ingezet,
waardoor eerst werkelijk de opkomst van het nationalisme mogelijk werd.
De ontwikkeling van het kapitalisme stond ook aan de basis van
de vorming van een nieuw wereldbeeld en een taal waarin de
verschillen tussen culturen, volkeren en mensen er minder toe
deden. De opkomst van de bourgeoisie ten tijde van het burgerlijk
kapitalisme met haar ideologie van de universele moraal en de
soevereiniteit van het individu, zou volgens Marx en Engels het
einde van de oude maatschappijen en hun ideologieën, waaronder
die van de natie, inluiden. In het eerste hoofdstuk van 'Het Communistisch Manifest' schrijven zij: "Zij heeft de bont geschakeerde feodale banden, die de mens verbonden aan wie van nature
boven hem waren gesteld, onbarmhartig verscheurd en geen andere band tussen mens en mens gelaten dan het naakste belang
van de gevoelloze 'contante betaling'". Voor Marx en Engels was
deze burgerlijke universalistische moraal een noodzakelijke stap
in de richting van de bewustwording van het proletariaat van
haar historische taak, namelijk het ontketenen van de socialistische wereldrevolutie, die een einde zou maken aan de uitbuiting
en onrechtvaardigheid onder dit perverse kapitalisme binnen de
natie-staat. Nationalisme en kapitalisme bleken echter sterker
structuren dan zij ooit hadden kunnen vermoeden en in plaats
van de opheffing van het nationalisme binnen het kapitalistische
systeem, is er sprake van een integratie van beide.
De Engelse socioloog Anthony Giddens wijt de onrealistische voorspelling van Marx en Engels aan de gebrekkige theorievorming
binnen het marxisme over de rol van de staat. Giddens veronderstelt een "intimate association between modern capitalism
and the nation-state" (3). De opkomst van de natie-staat met
haar vaste grenzen, de sterke bureaucratie en het geweIdsmonopolie van de staat vormden de voorwaarden voor de opkomst van
het moderne kapitalisme. In het moderne kapitalisme bestaat alleen nog een economische verhouding tussen de werkgever en de
werknemer en de onderdrukking van de werknemer door middel
van bruut geweld is vervangen door een verfijnde disciplinering
en dressuur van de werknemer binnen het economisch systeem.
Het fysieke geweld verdwijnt op die manier uit de sfeer van de arbeidsmarkt en uit de klassenverhoudingen. De maatschappij van
het moderne kapitalisme lijkt daarmee te beantwoorden aan de
burgerlijke ideologie van vrijheid, gelijkheid en broederschap van

De lege natie
De natie is een contingente aangelegenheid: zij is een door mensen zelf geschapen illusie. Desalniettemin, een illusie met een
enorme materiële kracht volgens het principe van het befaamde
Thomas-theorema: "Ifmen define situations as real, they are real
in their consequences". Anderson leidt zijn boek in met een beschrijving van het moeilijk grijpbare karakter van 'het' nationalisme
en stelt dat 'this emptyness easily gives rise, among cosmopolitan
and polylingual intellectuals, to a certain condescension'. Zonder
in deze minzaamheid te delen, wil ik vaststellen dat 'de natie' op
zichzelf een leeg begrip is, een zogenaamd semantisch vat. De inhoud ervan is afhankelijk van de historische en vooral de sociale
context. Het heeft er alle schijn van dat de gebruikelijke ideologische functie die het begrip steeds vervult, grotendeels is achterhaald. Deze deflatie kon ontstaan door veranderingen in de drie
factoren, die ook verantwoordelijk waren voor de vorming van het
oude natiebegrip: de economie, de sociale structuur en de communicatiemiddelen.
Het natiebegrip van de soevereine, autonome staat is, gezien het
huidige internationale wereldsysteem met een ongekende mate
van interdependentie en vervlechting, disfunctioneel geworden.
De produktieverhoudingen zijn geïnternationaliseerd: de arbeidsdeling is mondiaal geworden, het kapitaal is van iedereen en
vooral van niemand en vervluchtigd in de niet langer materiële
dimensies van kennis, informatie en geld. Nationale economieën
zijn een anachronisme geworden en de nationale staten hebben
niet langer volledige zeggenschap over de belangrijkste economische en sociale produktiemaatschappijen als de post- en telefoondiensten, de opwekking en levering van elektriciteit, de gezondheidszorg en het openbaar vervoer. Staatsondernemingen
worden in toenemende mate geprivatiseerd, daarmee vervaagt
het belang van de natie-staat.
De natie raakt leger en leger omdat grote delen van de bevolking
zich minder en minder verbonden voelen met 'een' nationale gemeenschap. De kennis van de eigen cultuur raakt miniem. Men
voelt geen exclusieve binding meer met het 'Vaderland'. Door de
individualisering en de ongekende mogelijkheden van transport
en communicatie, worden mensen zich bewust van de contingentie van de eigen nationaliteit. Zij zijn wereldburgers geworden, met een bijna nomadische levensstijl en een mondiale oriëntatie. Zo oefenen veel burgers in de gemoderniseerde samenlevingen hun burgerschap vooral uit door het lidmaatschap van internationale organisaties als Greenpeace, Arnnesty International of
het Foster Parents Plan.
De leegloop van de natie gaat gelijk op met de ontwikkeling van
de nieuwe media. Het print-capitalism is vervangen door het
multi-media kapitalisme: televisie, video, film, computers. Hierbij
spelen beelden en gesproken taal een belangrijkere rol dan de

(3) WO/iOIl-stlltes mul violellce " p. 171 , ill' 'Socilll Theory (md modem soci%gy', AI/I/lOlly Cic/dells, Po/ity Press, Combridge 1987, reprillted 1988.
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het mystieke van 'hun' onderlinge band, in de onveranderlijkheid
geschreven of gedrukte taal. Er is een nieuwe internationale symbolentaal aan het ontstaan, sterk beïnvloed door de reclame en de
van hun eigen culturele en etnische identiteit. Zij vrezen dat met
amusementsindustrie en niet gebonden aan een specifieke natiode vernietiging van hun natie ook zijzelf zullen verdwijnen.
nale cultuur. Overal op de wereld kunnen dezelfde progra=a's
Opgerold en teruggetrokken in hun cocon van de natie, verwijten
worden ontvangen, de media hebben van de wereld een 'global
zij de politiek het eigen land te verkwanselen, maar zijn zij te
village' gemaakt. De nationale culturen veramerikaniseren onder
bijziend om de grote economische en sociale veranderingen waar
invloed van deze media-ontwikkelingen. Wij, wereldburgers, kijte nemen die verantwoordelijk zijn voor de erosie van de natieken naar dezelfde soap-progra=a's, lijden aan dezelfde psychisstaat.
che complexen als de gasten van Oprah Winfrey en zien hoe de
Hun geloof in de intrinsieke waarde van de natie en hun doodsRussische en de Amerikaanse presiangst vormen een gevaar voor elk dedent elkaar niet langer begroeten door
mocratisch systeem en voor het bijbeDe 'cynisch nationalisten'
elkaar te kussen - zij doen dat tegenhorende morele handelen. De filosoof
woordig met een ferme westerse handAlain Finkielkraut voert deze stijl van
komen op voor de
druk.
nationalisme terug op de idee van de
Als laatste factor voor de deflatie van
'Volksgeist' van Johann Gottfried
maatschappij, die te
het oude natie-begrip kan de bescheiHerder. Ieder lid van de gemeenschap
den bijdrage van het post-modernisme
maakt daarbij deel uit van het mystieweinig voor hen opkomt.
genoemd worden. De deconstructie
ke lichaam van de natie: er bestaat
van de idealen van de verlichting hebVaak uit jaloezie en rancune. een organische samenhang en verbinben toch vooral een sfeer van nihilisding tussen natie en onderdaan.
me en relativisme doen ontstaan in de
Finkielkraut waarschuwt voor dit
politieke en intellectuele elite. De geschiedenis kan niet meer in
nationalisme: "een staat die aan de roes van de Volksgeist ten
termen van noodzakelijke opeenvolgingen en toename van de
prooi is wordt door niets meer weerhouden, kent geen enkele etrede worden beschreven. Er zijn geen absolute legitimeringen
hische bele=ering meer: zijn onderdanen, beroofd van een
voor de status quo meer te geven. Men dient te leren leven met
eigen bestaan en verdreven uit hun eigen geweten, kunnen geen
het contingente karakter van al het bestaande, inclusief dat van
rechten opeisen, en aangezien zijn vijanden niet tot dezelfde soort
de natie.
behoren is er geen reden om de regels van de menslievendheid op
Het oude natiebegrip staat onder druk. Betekent dit ook de onhen van toepassing te verklaren." (4) Het zou een beschrijving
dergang van het natie-denken en van het nationalisme - het
kunnen zijn van de nationalistische strijd in het voormalig Joegoslavië.
einde van de natie-staat? Op dit moment gaat na het ogenschijnlijk abrupte einde aan de koude oorlog een hete golf van nationalisme over Europa en Klein-Azië. De mondiale Oost-West teHet cynische nationalism.e
genstelling heeft lange tijd de indruk gewekt dat de culturele en
regionale verschillen waren opgeheven, maar smeulend hebben
De cynische nationalisten, ik refereer hier aan het cynisme zoals
deze conflicthaarden de periode van bevriezing weten te overlevgeformuleerd door de filosoof Peter Sloterdijk, beseffen het ilen en nu komen zij weer in alle hevigheid tot ontbranding. Hoe
lusoire van de natie als project en missie. Voor hen is het nationamoeten de ontwikkelingen in Joegoslavië, Nagorno Karabach,
lisme echter een strategische optie om onwelkome concurrenten
Koerdistan, of dichter bij huis, het electorale succes van rechtsop bijvoorbeeld de nationale arbeidsmarkt of de woningmarkt,
waar schaarsheid heerst, te weren of om uiting te geven aan hun
extremistische partijen met nationalistische sympathieën worden
geïnterpreteerd? Gaat het hier om nieuwe stijlen van nationalisgevoelen van onbehagen en jaloezie. Sloterdijk zegt in zijn 'Krime, om nieuwe inhouden van het natiebegrip of worden hier
tiek van de cynische rede': "Cynisme waagt naar voren te komen
nieuwe rijmpjes op oude melodieën gezongen? Om deze vraag te
met naakte waarheden, die in de manier waarop ze naar voren
kunnen beantwoorden is het van belang dat we meer inzicht krijworden gebracht een element van onwaarheid behouden" (5). Als
gen in de verschillende stijlen (Anderson, 1991) van nationaliswe met deze uitspraak in het achterhoofd kijken en luisteren
me. Gegeven de contingentie en de relatieve leegheid van de natie
naar het nationalisme van het Vlaams Blok of de rechts extremiswil ik hier drie stijlen van nationalisme onderscheiden: het
tische groeperingen in Nederland, dan zien we jongeren tussen de
15 en 30 jaar, die zeggen dat 'zwarten' en 'turken' moeten worden
groteske, het cynische en het verlicht-ironische nationalisme.
teruggestuurd omdat het eigen volk voorop dient te staan.
Jongeren die nog maar nauwelijks hebben bijgedragen aan de
Het groteske nation.alisme
totstandkoming van de samenleving -en ook weinig kansen zullen
krijgen dat te doen- werpen zich op als rechtmatige erfgenamen
Het groteske nationalisme wordt uitgedragen door degenen die
zich niet realiseren dat de natie een illusie is, dat het een geprovan de samenleving van 'hun' volk en pleiten voor het uitzetten
jecteerde gemeenschap betreft. Voor hen is het een diepzinnige
van andere leden van de samenJeving, ook van hen die al jarenrealiteit waarin (en waarmee) zij dagelijks leven. Zij voelen zich
lang werkzaam zijn in diezelfde samenJeving. De cynisch nationavoortdurend bedreigd door het oprukkende 'internationalisme' en
maken zich zorgen om de onafhankelijkheid van hun natie, om de
(4) 'De ondergallg 'vall het dellh'en', Alain FillkielJ.-rallt, Uitgeverij COlltact,
verdwijning van hèt voertuig van hun culturele identiteit, de
Am$/.erda /ll 1988, IJ. 45.
nationale taal, die door de internationale voertaal dreigt te wor(5) 'Kriti.eJ.· van de cynische rede', Pe/.er SLoIerdijk, Ui/,g everij de
Arbeiders1>ers, Amstertlllm.1992, 1>. 29.
den verdrongen. Hun houding is grotesk omdat zij nog geloven in
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listen komen op voor de maatschappij, die te weinig voor hen opkomt. Een paradox, die eerder de betrekkelijkheid van de natie
dan het gelijk van de neo-nationalisten aantoont.
Volgens Kees Schuyt (6) komt het merendeel van de vreemdelingenhaat en het cynische nationalisme voort uit jaloezie en rancune. De verzorgingsstaat geeft vele gelegenheden tot jaloezie en
nijd vanwege de sterke drang tot vergelijking en gelijkheid bij het
verdelen van de welvaart. De bron van het nationalisme ligt in
het ressentiment dat de verzorgingsstaat zelf in de hand werkt
en wordt versterkt door het corresponderende onvermogen om te
gaan met de contingentie van het eigen bestaan.
Gezien de explosiviteit van het cynisch nationalisme en het zichzelf bevestigende karakter ervan, ligt hier een belangrijke taak
voor de politiek. Helaas spelen veel politici gretig in op het cynische nationalisme. Omdat zij daar electoraal gewin van verwachten, maar ook omdat zij met een beroep op het nationalisme
het electoraat kunnen mobiliseren teneinde impopulaire maatregelen door te kunnen voeren. Ik denk hierbij aan het illegalendebat en de discussie over de legitimatieplicht.

riottisme en liberalisme niet bij voorbaat onverenigbaar. Een
combinatie van beide lijkt ideaal en vormt de kern van het verlichte nationalisme.
MacIntyre krijgt voor deze stelling steun uit onverwachte hoek.
De literator en oud-marxist John Berger ziet in de vele soorten en
stijlen van het hedendaagse nationalisme niet de wederopkomst
van een anachronistische kwaadaardige ideologie, maar vooral
een strijd tegen de anonimiteit en wezenloosheid van het huidige
kapitalistische stelsel. "Elk nationalisme hecht in de grond grote
waarde aan namen: aan de minst materiële, origineelste menselijke vinding. Wie namen afdoet als bijzaak is nog nooit verjaagd;
maar de volkeren aan de periferie worden constant verjaagd.
Daarom hechten ze zo aan de erkenning van hun identiteit, aan
hun continuteit, hun band met hun doden en de ongeborenen."(8).
Mensen hebben een bepaalde basis-veiligheid nodig om hun identiteit te kunnen beleven en te ontwikkelen. De natie kan deze veiligheid bieden. In een onveilige situatie maakt niemand zich immers bekend.
De Hongaarse schrijver György Konrád onderkent eveneens de
samenbindende functie van het nationalisme: "Niets is zo vanzelfsprekend als de nationale identiteit. We zijn met elkaar verbonden door oorsprong, taal en zeden." (9) Konrád pleit voor wat
hij noemt de creatieve democratie: "die absolute waarde toekent
aan de burgerlijke vrijheidsrechten en grondwettelijke bepalingen van de liberale democratie van het westerse type, en ieder
menselijk individu, elke staatsburger, gelijkwaardig acht, ongeacht afstamming, taal, huidskleur, of religie. Dit is een beslissing
van filosofische aard en wie haar goed doordenkt zal het met mij
eens zijn dat staten, grenzen, en andere willekeurige menselijke
instellingen zo min mogelijk de bewegingsvrijheid, onderlinge betrekkingen en leefwijze van mensen behoren te belemmeren." .
Konrád wordt in deze opvatting gesteund door de postmoderne filosoof Richard Rorty. In 'Contingency, irony and solidarity' heeft
Rorty een hoofdstuk gewijd aan wat hij veelzeggend noemt 'The
contingency of community' (10). Hij pleit daarin voor een radicale
liberale samenleving waarin individuen in de private sfeer zoveel
mogelijk vrijheid krijgen, inclusief de ruimte om de eigen moraal
te vestigen. De private levens van burgers dienen zoveel mogelijk
buiten de invloedssfeer van de overheid te blijven. In de publieke
sfeer dient echter onverminderd de roep om moreel te handelen
te klinken, om af te zien van het toebrengen van leed, te streven
naar het verzachten van pijn en het vermijden van wreedheden.
In de publieke sfeer pleit hij dus voor universalisme, terwijl in de
private sfeer zoveel mogelijk ruimte dient te blijven voor het
particularisme. Rorty wil zo een eind maken aan de pogingen om
deze twee sferen met elkaar in overeenstemming te brengen. Een
streven dat impliciet in het nationalisme besloten ligt, waar de
scheiding tussen het private domein en de publieke sfeer vaak
wordt ontkend. Zo'n streven werkt de vestiging van een dictatoriaal bewind in de hand.

Het ironisc/t..Jl)erlic/tte nationalisme
De laatste stijl van nationalisme is het verlichte of ironische nationalisme. De natie wordt geïnterpreteerd als een verdrag tussen individuen, een min of meer vrijwillig contract tussen leden
van een samenleving. Een project gebaseerd op een politiek van
verantwoordelijkheid, op burgerschap. De verlichte nationalisten
erkennen de noodzaak van de vorming van gemeenschap en de
begeleidende verantwoordelijkheden, zonder de natie of het 'vaderland' te verabsoluteren. De natie fan sich' bestaat niet, het is
wat we er zelf van maken. Anderson heeft dit wel een "open liefde" genoemd: de natie als een vrije, liberale en open samenleving.
Het verlichte nationalisme is eigenlijk een samensmelting van
twee houdingen die elkaar aanvullen. Alisdair MacIntyre zet in
een artikel, genaamd 'Is patriotism a virtue?' (7), de verschillende
morele stellingnames van de patriotten en de liberale universalisten tegenover elkaar. Zijn conclusie is dat ze elkaars zwaktes
voorspiegelen: de liberale universalist verwijt de patriot het project van de natie boven alle kritiek te verheffen en keurt de particularistische moraal van de patriot af. De patriot wijst de universalistische liberaal op zijn beurt op de noodzaak van het vormgeven aan universele waarden binnen een gemeenschap, waarin
men elkaar steunt in het naleven van deze moraal en waarbij
men bereid is offers te brengen om de eigen gemeenschap met gevaar voor eigen leven tegen dreigingen van buiten te beschermen.
De universalistische, liberale moraal ondergraaft bovendien in
zekere zin altijd de fundamenten van de eigen gemeenschap.
Vooral in moderne bureaucratische gemeenschappen waar het
belang van de gemeenschap louter nog in termen van wederzijdse
eigen-belangen wordt gearticuleerd.
De conclusie van MacIntyre is dat het patriottisme een voortdurend moreel gevaar blijft omdat het de natie boven alle kritiek
verheft, terwijl de liberale moraliteit een voortdurende moreel gevaar is 'because of the way it renders our social and moral ties too
open to dissolution by rational criticism'. Voor MacIntyre zijn pat-
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de 'liberale patriot' bij het realiseren van zijn project lastige dilemma's en uitdagingen te wachten. Ik wil.enkele ervan hier behandelen.

ontbreken. Dit heeft geleid tot een hernieuwde aandacht voor het
particularisme, die op zich weer gemakkelijk kan leiden tot de
verheerlijking van de nationale, of zelfs regionale, culturele traditie. Deze geeft tenminste een verklaring voor het contingente
bestaan en een doel aan de door God en Rede verlaten postmoderne mens in een verlichte natie. Wat kan de liberale patriot doen
om de verleiding van dit culturele determinisme te weerspreken?
Hij moet dan minstens ten dele teruggrijpen op de idealen van de
verlichting, een appèl doen aan de redelijkheid van onverlichte
nationalisten en dogmatici en hen ervan proberen te overtuigen
dat het beeld van homogene etnische en culturele bevolkingen berust op een levensgevaarlijke illusie. De liberale patriot zal daarnaast andere publieke doelen moeten aanbieden, zoals Rorty voorstelt: het tegengaan van het onnodig lijden van mensen (en dieren) in de wereld en vooral het vorm geven aan de democratie.
Hiermee komen we aan bij het vraagstuk van de relatie tussen
nationalisme en de kwaliteit van de cultuur, wat culmineert in het
vraagstuk van de kwaliteit van de democratie.

Uitdagi1lgen voor de liberale patriot

I!

I.'

Eén manier om uit te vinden of het verlichte nationalisme een levensvatbaar concept is, is te kijken of er in de huidige politiek
vraagstukken zijn waarbij het project van de liberale patriot in
enorme dilemma's dreigt te verzanden. Anders gezegd, waar loopt
de droom van het liberale nationalisme uit op een nachtmerrie?
Bij welke kwesties wordt de liberale patriot vertwijfeld wakker en
weet hij niet meer met welk been uit bed te stappen: met zijn universalistische linkerbeen of het patriottische rechter?
Het meest voor de hand liggende probleem dat zich onmiddellijk
voordoet op het moment dat men een voluntaristisch concept van
de natie hanteert, is het verschijnsel van migratie. Jaarlijks zoeken grote aantallen mensen toegang tot de naties van Europa. De
discussie over de regels voor toelating en de grenzen aan de opname komt nog maar net op gang. Naties kunnen nooit de gehele
wereld omvatten, zodoende zal elke natie grenzen vaststellen aan
de opnamecapaciteit van nieuwkomers. Niet alleen economische
grenzen, maar eveneens -hoe voluntaristisch de natie ook wordt
opgezet- culturele grenzen. Echter, binnen het discours van de
verlichte natie is er geen uitsluitingsgrond meer te geven op basis
waarvan mensen, die aangeven dat zij toe willen treden tot het
verdrag van de natie, überhaupt de toegang kan worden geweigerd. Een inhoudelijke selectie maken tussen de potentiële gegadigden is al helemaal onmogelijk. De enige reden om op een gegeven moment mensen de toegang te weigeren is een pragmatische:
als de komst van teveel nieuwkomers leidt tot ontwrichting van de
samenleving, dan is niemand daarbij gebaat. De enige uitweg, die
voor de selectie genomen kan worden, is als het ware het instellen
van een lotingprocedure. Laat het toeval beslissen wie wel en wie
wel niet toegang zal krijgen tot de natie. Daarmee wordt bovendien het contingente karakter van de natie onderkent en onderstreept.
Een tweede probleem voor de liberale patriot is de economische ordening. Enerzijds dient de natie bescherming te bieden aan de desastreuze gevolgen van de kapitalistische produktiewijze, zowel
aan de bevolking als aan de natuur. Anderzijds is het kapitaal de
enige èchte internationale macht in de wereld waardoor de liberale patriot wel aansluiting moet zoeken bij andere natie-staten. Om
enige invloed te krijgen op de economische en politieke beslissingen die ook zijn gemeenschap aangaan en om niet aan deprivatie
ten onder te gaan als gevolg van de eigen 'splendid isolation', zal
de liberale patriot zich op internationaal niveau politiek moeten
organiseren. Daarbij zal hij de valkuilen van bureaucratische integratie in grotere politieke besluitorganen moeten ontlopen en toch
tot een sterkere politieke integratie moeten komen om het internationaal georganiseerde kapitalisme het hoofd te kunnen bieden.
Zo ontstaat het beeld van de liberale patriot als evenwichtskunstenaar boven de vierzijdige afgrond van economische deprivatie,
politieke desintegratie, ecologische vernietiging en regressief
nationalisme. Een derde probleem is het omgaan met de contingentie van het eigen bestaan en de behoefte van mensen aan een
rechtvaardiging voor hun existentie en hun lijden. Een consequentie van het postmodernisme is misschien wel dat de criteria
om onderscheid te kunnen maken tussen vooruitgang en regressie
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Kwaliteit van de democratie
Voor de huidige nationalistische bewegingen en de verschillende
uitingen van nationalisme valt een aantal, welwillende rationele
verklaringen te geven. In het bovenstaande zijn enkele terug te
vinden. Echter, in bescheidenheid zullen we misschien moeten
toegeven dat het nationalistische streven voorbij de rede ligt. Dan
gaat het om een beweging die niet rationeel kan worden begrepen,
zoals de collectieve zelfmoord van walvissen die zich en masse op
de kusten van Australië laten stranden. Inspelen op en sturing
geven aan nationalistische gevoelens in het kader van het project
van de verlichte natie-staat, is dan ook spelen met vuur. Hoe kan
men de verleiding van en tot het irrationalisme weerstaan?
Voor een liberale democratie luidt het antwoord dat het democratische systeem dient te fungeren als het geweten van de natie,
maar dit uitgangspunt is als procedurele waarborg niet voldoende.
Nationale politieke partijen zullen al het mogelijke moeten doen
om de democratische en de rationele krachten in de samenleving
te organiseren. Naast het koesteren van de democratische instituties, dient vooral ook aandacht te worden geschonken aan de
kwaliteit van de democratie in cultureel opzicht en dus aan de
kwaliteit van het bestaan in ruimere zin. Om zich te vrijwaren
voor de gevaren van het ecologische fascisme of een conservatiefliberalistisch gelegitimeerde dictatuur, uitgeoefend in de ruimte
van de natie-staat is een andere politiek noodzakelijk. Een politiek die zich weldegelijk kenmerkt door een kritische houding tegenover het internationalisme en binnen het discours van het verlichte nationalisme blijft. Die de werking en de gevolgen van kapitalisme en bureaucratisering voor de leefwereld aan de kaak
stelt, zonder daarbij te vervallen in populisme. Een politiek die er
naar streeft iedereen toegang te geven tot de culturele maatschappij en de persoonlijke levenssfeer weet te beschermen tegen een
eenzijdig uitgeoefende macht van de staat.
In deze opgaven ligt de belangrijkste taak voor de politieke partijen als het gaat om de verdediging van de democratie en de mensheid tegen het mystieke lichaam van de natie dat men ergens in
de samenleving heeft gebalsemd, wachtend op de gunstige omstandigheden om met de mummie van de Volksgeist de dictatuur
opnieuw tot leven te brengen . •
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