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Denken over hetvaderland

Denken over het vader-
land: theorie en praktijk
.

Denkend aan Holland / zie ik breede rivieren / traag door oneindig / laagland
gaan'. Deze verzen van de 2oste-eeuwse dichter Hendrik Marsman kennen
we allemaal. Ze zijn misschien wel de ultieme uitdmkking van een vader-
landgevoel. De auteur drukt zijn verbondenheid met het vaderland uit via
landschappelijke symbolen als populieren, rivieren, kerken en olmen. Mars-
man staat in een lange traditie als het om odes aan het vaderland gaat. Een
tot dusver onderbelicht genre vormen de vroegmoderne vredesgeschriften:
na iedere vredessluiting klommen schrijvers massaal in de pen om hun
vaderland te bejubelen. Deze hausse aan vaderlandslievende teksten roept
vragen op over de hedendaagse theorievorming rondom natie en nationa-
lisme. Hoe verhouden de moderne theorievorming en de historische praktijk
zich tot elkaar?

Nationale identiteitsvorming is een onderwerp
dat ons allemaal raakt. We zijn allemaal dragers
van een paspoort en daarmee opjuridische wijze
gebonden aan de wetten en regels van een be-
paald land. Maar ook gevoelsmatig speelt nati-
onale identiteit een rol in ons leven: het maakt
verschil in welk(e) land(en)je opgroeit en welke
vormen van onderwijsje geniet. We warden da-
gelijks met het fenomeen geconfronteerd: in de
taal, op het werk, op de televisie en op straat. Of
je nu wel ofniet gehecht bent aanje nationale
identiteit, het speelt in ieders leven een rol.

Geen wonder dat ook het wetenschapsveld
zich intensief met het fenomeen nationale
identiteitsvorming heeft bezig gehouden. Over
nationalisme en natievorming zijn de laatste
decennia bibliotheken volgeschreven. Centrale

vragen in dit alsmaar uitdijende veld zijn: wat is
een natie en hebben naties een navel? De eerste
vraag gaat terug op een lezing van de Franse his-
toricus Ernest Renan uit 1882, getiteld Qu'est-ce
qu'une nation?. De tweede kwam uit de koker van
de Britse socioloog en antropoloog Ernest Gell-
ner en riep veel debat op over de vraag hoe oud
naties zijn. Is de natie een moderne uitvinding
ofheeft ze een oudere oorsprong, en zoja, hoe-
ver loopt de navelstreng dan terug?1 Globaal ge-
nomen valt het veld uiteen in twee verschillende
kampen: de modernisten en traditionalisten. De
eerste groep ziet de natie als een product van de
modernisering die na 1800 optrad. De traditio-
nalisten zijn daarentegen van mening dat naties
diepere wortels hebben. Volgens hen zou het on-
derzoek zich niet moeten beperken tot de i9de

Afb. i Verbeelding van een typisch Nederlands winterlandschap met schaatsers, knotwilg en molen.
Prent doorjohannes Franciscus Hoppenbrouwers, ca. 1829-1866. Collectie Rijksmuseum
Amsterdam.
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en 2oste eeuw, maarjuist de historische wortels
van hedendaagse verschijnselen moeten bloot-
leggen.2

Kritiek op het modernisme

Het modernistische paradigma is lange tijd do-
minant geweest, maar de laatste jaren neemt
de kritiek toe. Twee recente studies waarin het

modernistische denkraam ter discussie wordt

gesteld zijn The Origins of Nationalism (2012) van
Caspar Hirschi en Nations: the Long History and
Deep Roots of Political Ethnicity and Nationalism

(2013) van Azar Gat. De eerstgenoemde betoogt
dat de oorsprong van de natie in het i4de-eeuw-
se katholieke Europa gezocht moet warden. Hir-
schi stelt dat vroege vormen van nationalisme al
in de Renaissance te vinden waren en dat het

i9de-eeuwse nationalisme zich alleen maar tot
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een drijvende kracht in de saraenleving heeft
kunnen ontwikkelen dankzij deze historische
fundamenten. 3 Gat gaat nog een stap verdei en
meent dat naties en nationalisme van alle tijden
zijn: Nations and national states can be found
where ever states emerged since the beginning

of history.'4 Hirschi en Gat hebben weliswaar
verschillende visies op de oorsprong van de.na-
tie en het nationalisme, maar ze vinden elkaar in

hun kritiek op het modernistische perspectieE
Ook het werk van Anthony Smith dient in dit

verband genoemd te warden. Deze Britse socio-
loog heeft het veld met talloze studies verrijkt,
waaronder het handboek Nationalism. Theory,

Ideology, History (20io).5 Daarin beschrijft hij alle
mogelijke posities binnen het nationalisme-de-
bat, waarbij hij uitgaat van tegenstellingen, zoals

organisch versus voluntaristisch nationalisme,

Afb. 2 Historici hebben crop gewezen dat de Bataafse
Revolutie en devormingvan deeenheidsstaateen
fundamenteleveranderingteweeg brachten in het
denken over het vaderland. Ontwerp voor de vlag

van de marine van de Bataafse Republiek. Aquarel
door Dirk Langendijk, 1796. Collectie Rijksmuseum
Amsterdam.
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Afb. 3 Om belangrijke gebeurtenissen te vieren en te
herdenken was het zeer gebruikelijk om speciale
gedenk- oftriomfpenningen te slaan. De penning
die hier is afgebeeld was geslagen ter ere van de
Vrede van Munster. Historiepenning door een ano-
nieme vervaardiger, 1648. Collectie Rijksmuseum
Amsterdam.

constructivisme versus determinisme, politiek
versus cultured nationalisme, enzovoorts. Wie

over nationale identiteiten schrijft, kan eenvou-
digweg niet om zijn werk been. Smith schaarde
zich aanvankelijk volmondig aan de kant van
de modernisten, maar in zijn latere publicaties
heeft hij zijn opvattingen vermimd en beklem-
toont hij het belang van de langere historische
lijnen. Om over premoderne verschijningsvor-
men van de natie te kunnen spreken, hanteert
hij begrippen als ethnic, ethnic community en eth-
nosymbolism, waarmee hij een soort tussenposi-
tie heeft gecreeerd. Hij benadrukt het belang van
symbolen, mythen en tradities in de vorming
van etnische gemeenschappen. Die groepen val-
len soms samen met politieke natiestaten, maar
lang niet altijd. De Joden vormen bijvoorbeeld
zo n duidelijke ethnic, terwijl er pas veel later een
politieke natiestaat werd gecreeerd die zij als
hun thuis zijn gaan beschouwen.6

Hoe belangwekkend de theorievorming ook
is, er kleeft een belangrijk nadeel aan de inde-

ling tussen modernisten en traditionalisten.

Ten eerste ontkomen onderzoekers er niet aan
om positie te kiezen. Dat doen ze door de twee-

deling eerst te reproduceren - zoals ook hier
gebeurt - om vervolgens hun standpunt te ver-
helderen. De tegenstelling wordt zo in stand
gehouden, terwijl het ook vruchtbaar kan zijn
om het denken in dichotomieen te overstijgen.7
Ten tweede gaapt er een Idoof tussen de theo-
rie en de historische praktijk. De bronnen laten
vaak een complexere werkelijkheid zien, die zich
niet in algemene schema's laat vangen. Niet al-
leen doen de abstracties en generalisaties geen
recht aan temporele ontwikkelingen, maar ook
de geografische en culturele verschillen tussen
verschillende landen komen zo onvoldoende tot
hun recht.

Reden te meer voor historici om in eerste

instantie de contemporaine bronnen te laten
spreken: hoe werd er vroeger geschreven en ge-
dacht over begrippen als 'het vaderland'; welke
vormen van vaderlandsliefde kwamen tot uiting
en naar welke territoriale gebieden verwezen au-
teurs dan precies?

Het Nederiandse natiebesef

Er bestaat intussen een indrukwekkende hoe-
veelheid studies over het Nederlandse natiebesef

in historisch perspectief Tot de gezichtsbepa-
lende studies behoort onder meer de vuistdikke

bundel Vaderland (1999) onder redactie van Niek
van Sas, waarin het gebruik van begrippen als
volk', 'natie', 'patriot' en 'vaderland' door de tijd
heen warden gevolgd.8 Onder historici bestaat,
in grote lijnen, consensus over de ontwikke-

Ung van het Nederlandse natiebesefdoor de tijd
heen. In de tweede helft van de i6de eeuw, zo
luidt de gangbare visie, kreeg het gemeenschap-
pelijke natiebesef steeds duidelijke contouren,
mede aangezwengeld door de Opstand tegen de
Spanjaarden. In de i7de en i8de eeuw zette deze

ontwikkeling zich voort om in het laatste kwart
van de i8de eeuw uit te groeien tot een heuse
'vaderlandcultus'. Dit gedeelde natiebesef was
allesbehalve statisch, maar verschoot steeds van

56

Lottejensen Denken over hetvaderland

kleur, afhankelijk van de religieuze en politieke
opvattingen van de auteurs." In de i9de eeuw
nam de politieke ideologie van het nationalisme
zo n hoge vlucht dat we deze eeuw als het hoog-
tepunt van het nationalisme in Nederland be-

schouwen. Vaderlandsliefde en heldenverering
waren toen even vanzelfsprekend als ademen,
lopen en bewegen en hadden een centrale plaats
in allerlei culturele media. 10

Historic! lijken het er dus over eens dat er
ook voor 1800 gesproken kan warden van een
algemeen natiebesef; dat regio-overstijgend was.
Hoewel de zeven gewesten een hoge raate van
autonomie bezaten, was er ook een heel arsenaal

aan beelden, metaforen en symbolen waarin de
eendracht benadmkt werd." Het is dus best mo-

gelijk dat een Leidenaar zich behalve Hollander

soms ook deelgenoot voelde van een nog groter

geheel: de Republiek der Zeven Verenigde Ne-
derlanden. In de gelegenheidsgeschriften die
in de vroegmoderne tijd circuleerden werden
dergelijke mogelijkheden tot identificatie met
het grotere verband althans volop aangeboden.
Daarmee is niet gezegd dat iedere Leidenaar,
Rotterdammer ofAmsterdammer zich ook daad-

werkelijk een 'Nederlander'voelde, maar de con-

touren van zo'n regio-overstijgend natiebesefwa-

ren duidelijk zichtbaar in de media van die tijd.
Tegelijkertijd wordt er nog steeds vastgehou-

den aan de breukgedachte tussen het vroegmo-
derne en moderne 'nationale' denken. De meest

invloedrijke pleitbezorger van die breukgedach-
te is de literatuurwetenschapper Joep Leerssen.
Hij introduceert een handzaam onderscheid
tussen 'nationaal denken' en 'nationalisme'. 12

Met het laatste doelt hij op de politieke ideolo-

/£{»w S^f^^ wtf^ih ?r isyuls
'...... .. Ufitw, .f^j/g.i Sfnl'r ^r. m 'jthvj '. riA, '"/tsvt.l^SfchS1,

Mof^fs^ /r c-fyfss- ̂ ^^, - JsnfW-'.y^

Afb. 4 Een van de terugkerende thema's in vroegmoderne vredepublicaties is de terugkeer
naareen gouden tijdperk. Aanvankelijk grepen voorstellingen hieroverterugopvoor-
beelden uitde klassieke oudheid. In deze prentzienvan deverbeeldingvan het leven
tijdens de Gouden Eeuw naar de Metamorfosen van Ovidius. Prent door Hendrick
Goltzius, 1589. Collectie Rijksmuseum Amsterdam.
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de handel, kunsten en wetenschappen. Er was
bovendien een overvloed aan voedsel: in dit

vredige Nederland tierde de landbouw welig en
gaven de koeien volop raelk. Alles verliep even
voorspoedig:

De koeien geven melck en room.
Het is al boter tot den boom.

Men zingt al PAIS en VRE'. 21

Aldus Joost van denVondel (1587-1679), die speci-
aal voor de gelegenheid een toneelstuk schreef;
Leeuwendalers. Ook anderen wezen op de groei-
ende voordelenvan de melkproductie: 'De Huys-
lien nu haar Koeyen ruymer graazen / Zullen
vervroolijkt offren vette Kaazen', dichtte de Am-
sterdarase kruidenhandelaar Jan Six van Chan-

delier (i62o-i695). 22 De Nederlandse koe was bij
uitstek het symbool van hernieuwde welvaart in
een tijd van vrede. 23 Het vieren van de vrede van

1648 was dus onlosmakelijk verbonden met het
idee van de terugkeer van een gouden tijd. Dat
idee ging terug op klassieke voorsteUing van de
aurea aetas', zoals onder meer beschreven door

de Romeinse auteurs Vergilius en Ovidius.24 Nu
de oorlog ten einde was, zo luidde de gedachte
in 1648, keerde de gouden tijd in volle glorie
weer terug.

Op zichzelfzijn dit geen verrassende consta-
teringen voor wie enigszins thuis is in de vroeg-
moderne historische bronnen. Opmerkelijk is
echter wel dat dit motief ook volop terugkeert
in de vredesgeschriften die in de daaropvol-
gende decennia werden geschreven. Of het nu
ging om de Vrede van Breda (1667), de Vrede
van Rijswijk (1697), de Vrede van Aken (1748) of
de Vrede van Amiens (1802), schrijvers grepen
steeds weer terug op het beeld van een gouden
tijdperk als richtsnoer voor de natie. Ging het
aanvankelijk om een klassiek ingebed motief;
steeds vaker werd dat beeld geografisch en tem-
parcel verankerd in de i7de-eeuwse Republiek.
Zo wemelde het in de vredespubliciteit van 1748
van de bekende topoi, zoals de overvolle graan-
schuren, bloeiende handel, zeevaart, de ongeeve-

naarde kunsten, de harmonie en de eendracht.

De bloeitijd van de natie werd gesitueerd in de
lyde-eeuwse Republiek met Amsterdam als het
stralende econoraische centrum van Holland, de

Republiek, en de wereld. De vermoedelijk Am-
sterdamse dichterjoannes van der Heide hoopte
bijvoorbeeld dat die tijd weer in volle luister
hersteld zou warden:

De Neering zit niet stil, de Koopmanschap
herleeft,

Die grondzuil, die dit Land tot zulk een
hoogte heeft
Verheven, moet het weer in d'ouden luister

stellen. [...]
Dus blyve ons Amsteldam het marktplyn
van de waereld.

De ryke Welvaart, door de Vrede in heil be-
paereld,

Huwt voorspoed aan dit Land. [...]
Juich Amstel! want de Vree speeld op uw wa-
terstroomen.

Juich Ystroom! want gy ziet ontelbre Schee-
pen koomen.

Vier waerelddelen zyn vereend, om haar ge-
win

Te werpen in den school van Neerlands
Koopvorstin.'s

Van der Heide verwees hier niet zozeer naar de

klassieke gouden tijd, maar naar het recentere
verleden. Anderen benadrukten dat behalve de

handel ook de kunsten tot nieuwe hoogten zou-
den stijgen. De economische voorspoed zou ge-
paard gaan met een nieuwe artistieke bloei. Zoals
een van de auteurs het treffend verwoordde: 'Zo

zullen alle Kunsten groeijen, / Het Koopgeluk en
Neering bloeijen.'26 Soortgelijke bewoordingen
vinden we ook in de vredespubliciteit van 1802,
toen de koophandel, zeevaart en welvaart door
de vrede hersteld werden. 27

Kortom, toen de verheerlijking van de Gou-
den Eeuw aan het begin van de i9de eeuw in
reactie op de Franse overheersing een nieuwe
pick bereikte, waren de fundamenten daarvoor
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al anderhalve eeuw eerder gelegd. In de decen-
nia daarna haalden auteurs dit beeldenreper-

toire steeds opnieuw van stal om vaderlandse
trots uit te drukken. Nationalistische schrijvers
als Helmers, Loosjes, Tollens en Loots borduur-
den voort op deze traditie en verrijkten deze met
nieuwe elementen. Oude beelden kregen bij hen
dus een nieuwe functie in een andere politieke
context, maar van een radicale breuk was geen

sprake. Wel drong bij de i9de-eeuwse cultuur-
nationalisten steeds meer het besefdoor dat de

lyde-eeuwse glorietijd voorgoed tot het verleden
behoorde. Ze konden slechts omzien in bewon-

dering en de vroegere daadkracht tot voorbeeld

stellen aan de in verdrukking geraakte natie.
Om teiug te keren naai de hierboven ge-

noemde theoretische discussies tussen nioder-

nisten en traditionalisten: de bronnen laten

zien dat een eenvoudige tweedeling niet vol-

staat, maar dat de geschiedenis van nationale
zelfbeelden en tradities complexer is. Om te

begrijpen hoe i9de-eeuwse cultuurnationalisten
de nationale identiteit vormgaven, mogen we de
voorgeschiedenis dus niet negeren. Het denken
over een gemeenschappelijk vaderland begon
niet pas in 1800, maar de wortels ervan liggen
dieper. Hoe diep precies? Daarover twisten his-
torici nog volop.
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