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44.  VOLK EN NATIONALISME.*) 

„Stelt U voor de kwellingen, ons volk aangedaan, het geheele Duitsche volk 
aansprakelijk of alleen de nationaal-socialisten?", luidde een vraag, die de 
Nederlandsche Stichting voor Statistiek een groot aantal landgenoten voorlegde. 
Het antwoord der meerderheid was: „Alleen de nationaal-socialisten." 

Daarbij wil ik in de eerste plaats de aandacht bepalen. Er is nog een tweede 
zaak, die ik hiermee in verband breng. 

Er wordt een nog niet zeer luide, maar niettemin verbeten strijd gestreden 
over de toelating der statenloozen. Door het Militair Gezag wordt de stelling 
geponeerd — en in de practijk toegepast — dat na de vervallenverklaring door 
Generaal Eisenhower van de Neurenberger Wetten de van het Duitsche 
staatsburgerschap vervallen verklaarde Joden Duitschers zijn en als Duitschers 
onze grenzen niet mogen passeeren. Daartegen wordt met felheid geprotesteerd. 
Deze menschen zijn Joden, slachtoffers van de tyrannie van het nationaal-
socialisme, dat in het anti-semitisme een zijner meest typeerende 
karaktertrekken vertoonde. Daartegen ging onze strijd; die als paria's 
voortgedreven Joden moeten weder in Nederland worden opgenomen. De 
strijdvraag heeft wijder strekking, niet alleen de toelating aan de grenzen 
beheerscht zij, zij is evenzeer beslissend voor het lot van de hier reeds 
gevestigde Duitsche Joden, ja voor de Duitschers, tegenstanders van het 
nationaal-socialisme in het algemeen. 

Beide verschijnselen hangen samen. Als onze strijd niet een strijd tegen het 
Duitsche volk, maar tegen het Duitsche nationaal-socialisme was, is oplossing 
van het probleem der „statenloozen" in de geest der protesteerenden geboden. 
Als hij ging tegen het Duitsche volk in zijn geheel blijft de oplossing open. 

Niemand zal het tegenspreken: We vochten tegen het nationaal-socialisme. 
Maar hoe dan te oordeelen over het Duitsche volk? Kunnen we volk en partij 
wel zoo scherp scheiden? Zijn er niet nog andere machten en groepen 
aansprakelijk dan de partij? 

Naast de scheiding tusschen nazi's en „goede" Duitschers staat de opvatting, 
die in de eerste plaats het Pruisisch militarisme verantwoordelijk stelt. De kaste 
der generaals, de groep van hen, die de militaire macht om zichzelf vereerde, 
den oorlog een begeerlijk goed noemde, in Duitschlands met de wapenen 
gehandhaafde macht het ideaal zag — die is verantwoordelijk, zegt b.v. het 
Londensche „Vrij Nederland". Het militarisme heeft het nationaal-socialisme in 
zijn dienst gesteld. Het is de vraag, of het laatste waar is, of het niet juister is in 
het militarisme de kiem te zien, nu al eeuwen lang, van den geest, die in zijn 
duivelsche naaktheid in het nationaal- 

*)    „Vrij  Nederland",   25  Augustus   1945. 
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socialisme zou bloot komen, die daarin zijn orgieën vierde en zoo tot de 
wereldrampen van de laatste jaren voerde. Maar ook als men dat volhoudt, moet 
men toegeven, dat mede het Pruisische militarisme voor die rampen 
aansprakelijk is. De weermacht heeft zich onvoorwaardelijk in dienst van de 
partij gesteld en al wilde zij zich van deze distanciëeren, tegelijk was er 
overeenstemming: Duitschland móét heerschen. Weermacht en militarisme zijn 
stellig mede-aansprakelijk. Doch als wij die stap doen en dus naast de partij de 
weermacht en het militarisme plaatsen, moeten we dan niet verder gaan? Hebben 
niet de groot-industriëelen en de agrariërs Hitler in zijn opkomst geholpen en 
was het niet hun geld, dat zijn propaganda mogelijk maakte? Dus ook zij. En 
weer verder: wat was de houding van de boeren, die onder de Weimar-republiek 
meer en meer tegenover de sociaal-democraten en de regeering kwamen te 
staan? Wat die van de arbeiders? Men vergeté het niet: Hitler is aan de macht 
gekomen door het algemeen stemrecht. Later werden die stemmingen comedies, 
maar in den aanvang was het een stembusstrijd, die hem naar boven bracht. Hoe 
zou hij die gewonnen hebben als niet boeren en arbeiders voor hem waren 
opgegaan? En de intellectueelen? Hebben ook zij niet de opkomende zon 
aanbeden, hun weten en kunnen in dienst gesteld van de nieuwe heerschers en in 
wonderlijk kronkelende betoogen het optreden dezer lieden geprezen? Dus toch 
het Duitsche volk. Zeker, er waren uitzonderingen, maar talrijk waren zij niet en 
kracht ging van slechts zeer weinigen uit. En is de massa niet aansprakelijk, die 
domweg geloofde wat haar werd voorgebrald en voor-gekrijscht en ons nu komt 
vertellen, dat zij van al de wreedheden in de concentratiekampen niet wist? We 
kunnen heusch niet het nationaal-socialisme aansprakelijk stellen en tegenover 
het Duitsche volk gaan staan, alsof er niets was gebeurd. 

We moeten op de vraag van de verhouding van beide nog wat dieper ingaan. 
En dan niet alleen op die, wie onze vijand was: het nationaal-socialisme of 
Duitschland, maar ook op die, wie die ,,wij" zijn, wier vijand wij trachten te 
helpen. „De kwellingen ons volk aangedaan", noemt het enquête-formulier. Wij 
moeten de statenloozen toelaten. Wij zijn toch het Nederlandsche volk. Het gaat 
om de verhouding van een volk tot anderen buiten het volk, zelf ook weer 
,,volk". We krijgen zoo bij het „voor" dezelfde vraag als bij het „tegen". Voor de 
vrijheid, maar ook voor Nederland, tegen de tyrannie der dictatuur, maar tegen  
Duitschland. 

„Wij", de menschen, die de vrijheid lief hebben en de tyrannie verfoeien, die 
gruwen van de geraffineerde wreedheid der sadisten van de S.S., die in de 
Jodenhaat een verzoeking zien van den booze, die dit alles hebben uitgedreven 
en willen blijven uitdrijven, zoodra het zich onder ons vertoont, zijn de 
Hollanders en de Limburgers, de Amsterdammers en de Groningers, met alle 
vezelen 
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gebonden aan ons land. In ons leeft onze beschaving, ons landschap is 
Nederlandsch en onze steden, onze kunst en ons denken, zelfs onze kerk. Om 

geen Duitschers te worden, Nederlanders te blijven,  hebben wij  gestreden. 
Volk is een historisch bepaalde grootheid, de gemeenschap, die in de 

geschiedenis ontstaat en in de geschiedenis zich wijzigt. Van dat volk zijn we 

deel, we kunnen ons er niet van losmaken, er niet buiten gaan staan, zelfs niet als 

we ten eenenmale verwerpen wat het nastreeft, zelfs niet als we zien, dat het zich 
vergooit. Het is niet de vraag, of we het hooger of lager schatten, of we zelfs in 

geslagen vijandschap ermee leven. Het is ons volk. We kunnen niet uit onze 

huid kruipen. En gelijk een mensch zichzelf lief heeft, heeft hij, als hij zich 

bewust wordt tot een volk te behooren, dat volk lief. Die liefde is onuitroeibaar 

ook in hen, die meenen op hun volk te moeten schelden. En die liefde is plicht. 

Het volk is politiek gesproken de naaste. 

Maar is dit geen nationalisme? Gaan we zoo niet de weg, die we tot geen prijs 
in willen, van de verheerlijking van het eigene ten koste van het andere? Is er 
niet het gevaar van een Nederlandsch nationalisme, dat, misschien wat 
fatsoenlijker, in wezen even erg is als het Duitsche? Wie ziet, dat de liefde tot 
het vaderland nooit het laatste woord is, vermijdt dit, maar het gevaar is er, we 
moeten voortdurend toezien dat we de grens tusschen het nationale en het 
nationalistische niet overschrijden. Zoodra we aan dat relatieve absolute waarde 
toekennen, het nationale tot voorwerp van vereering maken, zijn we over de 
grens. En die wordt daarom zoo moeilijk onderkend, omdat het vaderland van 
den mensch geen minder offer dan dat van zijn leven vraagt en mag vragen. En 
toch: De grens is er. Voor een Christen is dit dadelijk evident, tegenover God 
valt het vaderland weg. Ten allen tijde bestaat het gevaar voor ieder volk, het 
wordt grooter naarmate het volk in beweging is. Er is geen volk, dat niet heeft 
geknield voor den afgod van zichzelf. Nooit eerder heeft een volk dit zoo gedaan 
als het Duitsche in onzen tijd. 

We staan tegenover een neiging in deze richting, die waarlijk niet het kleinst 
is bij wie zich het meest vijandig voelen aan het nationaal-socialisme, alleen 
sterk, als we ons duidelijk realiseeren, dat ,,volk" is een historische grootheid. 
Een volk ontstaat in strijd. Het Nederlandsche volk is ontstaan in de strijd tegen 
Spanje. Voordien waren er allerlei factoren, die tot dit worden van een volk 
zouden leiden: de overeenstemming in ras en taal, in gebied en in zeden; eerst de 
strijd deed de gemeenschap ontstaan, die in de staat zijn noodzakelijke vorm 
vond, die in gebondenheid naar binnen en afscheiding naar buiten het volk 
maakte. Die strijd heeft alleen dan de kracht tot volksvorming, indien hij in het 
rechts-bewustzijn is geworteld. Voor ons recht streden we tegen Spanje. 
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het recht onszelf te zijn, onze oude privilegiën en herkomsten, ook en bovenal 
ons recht van gewetensvrijheid. Het was weder het verzet tegen het onrecht door 
Duitschland ons aangedaan, dat het Nederlandsche volk weder zichzelf bewust 
maakte in de af-geloopen jaren. Dat Duitschland tot dit onrecht kwam, was 
uiting van de geest van het Duitsche volk, die geest was slaaf van het nationaal-
socialisme. De ideeënstrijd wordt zoo tegelijk een strijden tegen een volk; daarin 
wordt hij tot oorlog. De verantwoordelijkheid van het nationaal-socialisme is de 
verantwoordelijkheid van het Duitsche volk. In wat wij bestreden zijn zij één. 

Nog een enkel woord over de conclusies, waartoe deze beschouwingen leiden 
ten aanzien van de statenloozen. Het is hier niet de plaats om dit probleem in al 
zijn breedte te behandelen. Hier slechts dit. 

Een volk, vast en gesloten in zijn geheel, is toch aan de grenzen vloeiend, niet 
alleen aan de territoriale grenzen, ook in die zin dat er altijd van buiten bijkomen 
en naar buiten afgaan. Het volk kan dit niet tegenhouden, mag dit al niet 
krachtens zijn verhouding tot andere volken. In oorlogstijden is dit echter anders. 
Tegen den vijand sluit het zich af. Deze oorlog en wat eraan voorafgegaan is 
heeft wel geleerd, hoezeer wij gerechtigd zijn deze afsluiting tegenover het 
Duitsche volk bijna hermetisch te maken. Voor Duitschers is hier in afzienbare 
tijd geen plaats. 

Daarop kunnen principieel slechts twee uitzonderingen worden gemaakt: Ie. 
toegelaten moeten worden zij, wier verblijf hier te lande een Nederlandsch 
belang is; 2e voorts zij, wier leven in gezin, bedrijf of beroep, wier gedragingen 
in de bezettingsjaren hebben getoond, dat zij bezig zijn Nederlanders te worden, 
hun taal. hun levenshouding, hun gezindheid, hun cultuur Nederlandsch is. Zij 
zijn nog geen Nederlanders, maar zij worden het. 

De „statenloozen" kunnen onder deze tweede groep vallen, zij doen het niet 
altijd. Voor de overigen zal moeten worden gevraagd, of hen eenige band aan 
Nederland bindt. Dan kan het in deze tijd een daad van barmhartigheid zijn hen 
op te nemen. Voor toelating van iederen ..statenlooze". die zich meldt, bestaat 
geen reden, maar is er die verbondenheid (vroeger verblijf hier — gezinnen hier, 
die zich deze menschen aantrekken — behooren tot een Nederlandsch 
kerkgenootschap), dan bedenke men dat iedere regel van recht zijn 
uitzonderingen heeft in bijzondere omstandigheden. Het strenge recht heerscht 
niet alleen. Recht op verblijf hebben deze menschen niet, maar het is recht hen 
menschelijk, barmhartig te behandelen. Die barmhartigheid kan tot toelating 
leiden. 



 


