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H OOFDSTUK III 

DE TWEE POL EN EENER ZEDELIJKE ONTWIKKELING 
VAN HET NATIONALISME 

Zooals wij reeds zeiden zien wij het nationalisme zeer zeker wel 
als een ethiseh probleem. Dit is het a1 voor zoover wij aan de enkele 
personen inv10ed toeke:lllen op het vo1ksgeheel. Die inv10ed moge 
bij versehillende regef.ringsvormen meer of minder groot zijn, zeer 
werkelijk of bijna illusoir zijn, hij mag zieh uiten in het a1 of niet 
opgaan naar de stembus, hij mag gekneeht worden door inv10eden 
van overheersehers: hij is er. In zooverre is dus het nationa1isme a1 
terstond een zedelijk prebleem, dat de enkeling zieh zedelijk verant
woorden moet over zijn nationalisme. R eden ten dage is het probleem 
van gemeensehap en enkeling wederom aan de orde. Dueht een vorige 
eeuw, dat de enkelingen zieh sehaarden tot een gemeensehap, thans 
krijgt men wederom oog voor het primaire del' gemeensehap, die de 
enkelingen voertbrengt. Hoe het zij: ons antwoord zal er niet no emens
waard door beYDvloed behoeven te worden. Het persoonlijkheidsideaal 
moge op den aehtergrond treden, de persoonlijke verantwoordelijkheid 
wordt niet opgeheven. Het gemeensehaps-ideaal moge zieh terug
trc:kken: ook dan blijft er toeh een gemeenschappelijke verantwoorde
lijkheid, waaraan geen deel der gemeensehap zieh kan onttrekken. 
Deze gedaehte dringt in den 1aatsten tijd wederom zeer duidelijk door. 
am op thcologiseh g~bied te 'Dlijven is tcgenwoordig het vraagstuk 
der kerk weer sterk aan de orde, en ziet men die kerk als iets objectiefs, 
dat meer is dan het geheel der subjeetiev,- leden dier kerk. Ook op 
ander gebied vertoonen zieh deze gedachtengangen. Nemen wij de 
koloniale verhouding, dan leeft men sterk in het "wijbewustzijn", zoo
weI van Oostersche als van Westersehe zijde. Men traeht te kom :1 

uit het atomistisch gevoel, dat een vorige peri ode kenmerkte, en aller
wege vindt nieuwe groepsvorming pIa2ts. 
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Het moge dan een feit zijn, dat voor den enkeling het nationalisme 
Teeds een zedelijk vraagstuk kan zijn. Juist in de groote conflicten van 
dezen tijd kwam dat duidelijker d:::n ooit naar voren. Men vroeg het 
zich af in de loopgraven-oorlog, en men vraagt het zich dage1ijks af 
in het koloniale vraagstuk. "De persoonIijkheid ontstaat door de roe
ping", placht Prof. GUNNING Jr. te zeggen. In de "Pneumatologische 
Fragmente" van EBNER wordt aangeto01:d, hoe van de drie personen 
van het werkwoord de tweede het eerste ontstond. Het aangesproken 
worden met "gij" deed het "ik" als het ware ontstaan. P8S toen "gij" 
en "ik" er waren, kon men gaan spreken over den derden persoon: 
over "hij" 1). Zoo is het ook in het groote verband van het leven der 
volken. Een yolk wordt zich bewust van zichzelf door een ander 
yolk: wij bemerkten het te1kens opnieuw, ook in de geschiedenis. Maar 
de uitgegrocide volkspersoonlijkheid vraagt om meer. Het wil meer 
zijn dan een "Sehnsuchtsvolk", het wiI zijn een gebodsvolk. Tusschen 
dit verlangen en dit gebod liggen aIle mogelijke variaties, van meer 
idealistischen en van meet messianistischen aard *). Maar men erke:nt 
ecn yolk pas in zijn waarde, als men het aansprakelijk acht, en dan niet 
in mam van een contract of it:. naam van een cultuur, maar in hooger 
zin. Een r;.ationalisme, dat naar die aanspraken niet wil luisteren, kun

ell wij niet meer zEddijk noemen. Dit geldt voor Oost en West. Dit 
geldt voor het oude Europeesche nationaiisme cvengocd als voor het 
jonge japansche, chineesche, indische nationalisme, in de koloniale 
verhouding evengoed voor het leidende yolk als voor het geleide yolk; 
voor ovcnvinnaars zoo goed als voor overwcnnenen; voor het yolk 
der Joden evengoed als voor de volkeren hunner vreernde1ingschap; 
voor den bevrijden negerslaaf evengoed als voor de verdrukte n8tio
nalitc:iten in Europa. Ja, ook daar waar het despotisme heerscht in 
welken vorm ook, daar blijft die aansprakelijkhcid bestaan even goed 
als in een republiek. Immers: dit gebod-van-boven is dail aIlem bin
dend als het absoluut is, als het niet afhangt van ras, klimaat, geschie
denis, omgeving, staatsvorm en karakter. Dit wiI niet zt:ggen, dat h::;1 
oordeel over de overtrede.rs avan stet'ds even zwaar zal zijn. Al het 
zoo juist genoemde, ras, klimaat, cultuur, kan dat oordeel verlichten 
of vr.:rzwaren. Wij spreken niet in mgatieven zin over schuld, maar 

*) Men denke bijvoorbeeld aan de roI, die DOSTOYEWSKI reeds aan het volk 
oer Russen toebedeelde, van plaatsbekleedend te zullen lijden voor de rest van 
Europa. 
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in positieven zin van plicht. En dan is er geen verdeeling van plichten: 
allen, dus ook alle volken, moeten in een richting. Er is een doel. 
Verdeeling van krachten is mogelijk; in zooverre zou men de idee 
van een taakverdeeling toe kunnen laten. Dat is het waardevolle der 
synthese-gedachte. Maar de inhoud van die volstrekte aanspraak, die 
tot de volken komt, daarover kan niet onderhandeld worden. De moei
lijkheid is echter juist: wat die inhoud is? 

Wij vroegen ons af, wat dan de inhoud dier aanspraak is waardoor 
de volken zich een plicht gesteld zien en waardoor het nationalisme 
tot een zedelijk vraagstuk wordt. Nog eenmaal keeren wij terug tot 
KANT en zijn formuieering van den kategorischen imperatief. Zij luidde 
formeel: handel zoo, dat uw wilsprincipe het beginsel kan zijn van een 
algemeene wetgeving. Hoc: willen wij dan thans dat als louter formeel 
geroemde of gesmade ethisch gebod van KANT toch een inhoud gaan 
geven? Ja: in zekeren zin weI. Beter gezegd: KANT's kategorische impe
ratief kan niet zoo louter formeel worden toegepast. Hij spreekt over 
"het beginsel eener algemeene wetgeving", dat dan zal moeten zijn 
de norm van al ons handelen. Maar dan staat toch de vraag open, 
hoe zoo'n algemeene wetgeving er ongeveer zou moeten uitzien. Wat 
is "de menschheid": wat stelt men zich voor van het wezen dier 
menschheid? In de afgebakendheid van een Europeesch regime of 
een Europeesche cultuur kan men dan weI een vulling vinden van "de 
naaste menschheid" en zich in zijn zedelijk handelen daarnaar richten. 
Maar als men in grooter verband gesteld wordt, als men in wereld
verband gesteld wordt? Kan het principe van mijn wil practisch genor
meerd worden door een menschheidsvisie, waarin Eskimo's, Vuurlan
ders en Tibethanen verwerkt zijn? Het dunkt ons, dat KANT zelf 
deze moeilijkheid reeds in den kring van zijn Europeesche wereld 
gevoeld he eft. Hij zelf zegt, dat, zoolang er geen volkenbond is, het 
de plicht der enkele groepen is zich zelf te beschermen met aIle mid
delen van oorlog en vrede. Dat is dus, zooals TROELTSCH terecht op
merkt, een noodrecht 2), daar waar de algemeene menschheidsidee nog 
niet helder is. KANT heeft zeer zeker behoefte aan een rechtsorde, ook 
voor zijn normeering: en die ontbreekt in het wereldgeheeI. LE FUR 

heeft dan ook gelijk, als hij zegt, dat het eigenlijke probleem van het 
nationalisme hct internationalisme is 3). En dan is dat internationalisme 
niet in een beperktm zin op te vatten, bijvoorbeeld als internationa
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