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Voor u ligt de tweede symposiumeditie 
van Historisch Tijdschrift Aanzet. Net 
als vorig jaar is dit speciale nummer 
tot stand gekomen in samenwerking 
met de Symposiumcommissie van de 
Utrechtse Historische Studentenkring 
(UHSK). Op 4 maart 2013 zal deze 
commissie het symposium ‘Alternatieve 
Wegen. Niet-westers nationalisme in de 
negentiende en twintigste eeuw’ orga-
niseren. De Aanzet die u nu in handen 
heeft, dient ter inleiding en verdieping.

Zoals de titel al verraadt wil het 
symposium het nationalisme over een 
alternatieve weg benaderen. Dit begrip 
wordt doorgaans geplaatst in een Euro-
centrische context, waarbij vooral lan-
den als Duitsland, Engeland en Frank-
rijk het onderwerp van bestudering zijn. 
Het doel van dit symposium is om het 
licht eens de andere kant op te schijnen. 
De twintigste eeuw liet namelijk een 
explosie van nationalistische uitingen 
buiten Europa zien. In Azië, Afrika en 
Zuid-Amerika worstelden koloniale en 
postkoloniale maatschappijen met dit 
idee van saamhorigheid. Na het einde 
van het Europees kolonialisme en in de 
huidige tijd van verregaande mondia-
lisering kunnen we ons afvragen of we 

nog wel vanuit een nationalistisch per-
spectief moeten redeneren.

Op de dag zelf zullen verschillende 
sprekers aan de hand van casestudies 
over India, Indonesië, Tanzania en Ja-
pan uitweiden over de niet-westerse 
wegen van het nationalisme. Deze 
symposiumeditie biedt daarnaast extra 
verdieping in de vorm van twee artike-
len. Enno Maessen neemt u mee over 
de Bosporus en laat zien hoe de huidige 
Turkse regering het Osmaanse verle-
den herwaardeert ten behoeve van de 
nieuwe nationalistische politiek van de 
regering-Erdoğan. In het andere artikel 
behandelt Tom van Dungen het Tsjet-
sjeens nationalisme. Hij vroeg zich af in 
hoeverre de drang naar onafhankelijk-
heid in de autonome republiek binnen 
de Russische federatie het gevolg is van 
het nationaliteitenbeleid van de Sovjet-
Unie.

Verder bevat dit nummer twee inter-
views met sprekers van het symposium. 
De redactie sprak met Klaas Stutje over 
zijn onderzoek naar de internationale 
netwerken van Indonesische nationalis-
ten. Hij vertelt onder andere over het 
vermeend eurocentrisme en over my-
thevorming en heldengeschiedschrij-

Voorwoord
Gidi Pols
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ving in de geschiedenis van Indonesië. 
Het tweede interview geeft het woord 
aan Frans Huijzendveld. Op het sym-
posium spreekt hij over de Bantu-
identiteit in Tanzania, in dit interview 
vertelt hij over zijn bredere passie voor 
eigentijdse Afrikaanse geschiedenis.

Hoewel deze speciale editie wezen-
lijk anders is dan de ‘normale’ nummers 
van Aanzet heeft de redactie toch beslo-
ten enkele vertrouwde elementen terug 
te laten komen. Allereerst de rubriek 
Beeldspraak, waarin een Utrechtse 
historicus schrijft over het belang van 
een niet-tekstuele bron voor zijn on-
derzoek. Ditmaal hebben we dr. Ugur 
Ümit Üngör bereid gevonden om een 
bron te bespreken die aansluit op het 
symposiumonderwerp: een foto die ge-
maakt is tijdens de Armeense Genocide. 
Een ander element dat we terug laten 
komen is een recensie. Bastiaan Nugte-
ren recenseert Imagined Communities 
van Benedict Anderson. Hij kijkt of het 
canonieke werk dertig jaar na dato nog 
altijd even relevant is voor historici die 
zich met nationalisme bezighouden.

Met al deze verschillende stukken 
en de lezingen op 4 maart hopen we de 
alternatieve wegen van het niet-westers 
nationalisme bekender en begrijpelijker 
te maken. Veel plezier met het lezen van 
dit nummer en het bezoeken van sym-
posium!<<
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SKennismaking met de 
sprekers

Klaas Stutje, MA

Carolien Stolte is docent aan de Uni-
versiteit Leiden. Haar onderzoek richt 
zich op de intellectuele geschiedenis van 
Zuid-Azië, bekeken vanuit een transre-
gionaal perspectief. Ze is op het mo-
ment geïnteresseerd in de geschiedenis 
van internationalisme en regionalisme 
tijdens de dekolonisatie. Daarnaast is ze 
managing editor bij Itinerario.

Klaas Stutje is PhD-onderzoeker aan 
de Universiteit van Amsterdam. Zijn 
huidige onderzoek richt zich op In-
donesische politieke netwerken in de 
jaren twintig en dertig van de twintig-
ste eeuw, met een nadruk op Europa. 
Daarnaast publiceert Klaas Stutje regel-
matig artikelen en internetbijdragen op 
het grensvlak tussen geschiedenis, poli-
tiek en maatschappij.

Dr. Carolien Stolte
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Dr. Frans Huijzendveld

Frans Huijzendveld is docent aan zowel 
de Vrije Universiteit van Amsterdam 
als Wageningen University. Hij speci-
aliseert zich in de culturele, politiek-
economische en agrarische geschiedenis 
van Afrika. Op het moment onderzoekt 
hij de migratiegeschiedenis van Oost-
Afrika, met als eerste focus de Griekse 
migratie en gemeenschap vanaf het 
einde van de negentiende eeuw tot nu.

Dr. Ethan Mark

Ethan Mark is docent aan de Universi-
teit Leiden. Hij is gespecialiseerd in de 
moderne geschiedenis van Japan, in het 
bijzonder in het Japanse imperialisme 
en haar sociale en culturele geschiedenis 
van 1920 tot 1940. Hij heeft recent als 
vertaler meegewerkt aan de Engelstalige 
uitgave van een klassieke Japanse studie 
naar de oorlogservaring van het Japanse 
volk.
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De Turkse natie 2.0
Het Osmaanse verleden als alternatief middelpunt van politiek 
geheugen in Turkije

Enno Maessen

De zeggingskracht van het seculiere gedachtegoed van Atatürk is in 
het huidige Turkije niet meer zo groot als het ooit was. Het heeft 
concurrentie gekregen van religieuze krachten in de samenleving, 
zichtbaar in de opkomst van islamitische politieke partijen vanaf 
de jaren tachtig. Ten behoeve van deze religieuze politiek is de Os-
maanse geschiedenis uit de taboesfeer gehaald. Door de regering-
Erdoğan wordt, net zoals onder Atatürk gebeurde, het verleden tot 
een instrument van politiek en ideologie gemaakt.
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In de ochtend van 10 november heerst 
er een vreemde rust in de straten van 
Istanbul. Voor het Dolmabahçepaleis, 
het laatste paleis van de Osmaanse 
dynastie, verzamelt zich langzaam een 

zwijgende menigte. 
Het is negen uur, 
vijf minuten later 
zal de stilte met 
een uniform lawaai 
worden doorbro-
ken. Luchtalarm, 
scheepshoorns, si-
renes en claxons 
herdenken de dood 
van de vader des va-
derlands, Mustafa 
Kemal Atatürk, in 
1938. Dit jaarlijkse 
moment van ge-
institutionaliseerd 
gedenken is in toe-
nemende mate een 
ritueel dat ieder-
een in de publieke 

ruimte meeneemt naar een Turkije dat 
slechts bestaat in een nostalgische ver-
beelding of herinnering. Sevinç, een 
25-jarige studente, groeide op in Istan-
bul. Zij herinnert zich haar kindertijd 
en de beladenheid van deze dag. ‘We 
waren als schoolkinderen erg emoti-
oneel op deze dag, wat zeer zeker ook 
werd aangemoedigd door onze leraren. 
Zij waren aanhangers van Atatürk, Ke-
malisten van de oude stempel, en spra-
ken over de kansen die Turkije zou heb-

ben gehad indien Atatürk nog tien jaar 
zou hebben geleefd. Door zijn vroege 
dood is de Turkse Republiek nooit de 
supermacht geworden die het voorbe-
stemd was te worden, zo stelden mijn 
leraren. De held van velen is tegen-
woordig echter onze premier Erdoğan. 
Waar het vroeger maatschappelijke of 
commerciële voordelen kon opleveren 
om een seculiere identiteit uit te dra-
gen, kiezen velen er nu om soortgelijke 
redenen voor om hun religie te bena-
drukken’, zegt Sevinç.1

Het beeld dat het hedendaagse Tur-
kije ook het Turkije van Atatürk is en 
zijn gedachtegoed koste wat kost moet 
worden beschermd, bezit niet langer de 
draagkracht die het ooit had. De bele-
ving van het nationale verleden is veel 
breder geworden en wie Turkije be-
zoekt, zal onmiddellijk opvallen dat nu 
ook het Osmaanse verleden in de eta-
lage staat. Een bijzondere breuk, want 
de Turkse staat heeft lange tijd haar best 
gedaan om de Osmaanse geschiedenis 
te vergeten of in ieder geval te stigma-
tiseren als de absolute tegenpool van de 
moderne Turkse Republiek. Voorname-
lijk sinds de opkomst van islamistische 
partijen in de jaren negentig en het toe-
treden van de AKP (Adalet ve Kalkınma 
Partisi – Partij voor Rechtvaardigheid 
en Ontwikkeling) onder Recep Tayyip 

1 Citaat uit interview van de au-
teur met de betreffende persoon.               
Uitgevoerd op 6 december 2012.

Osmaanse 
geschiedenis 

staat in 
toenemende 

mate op 
gelijke voet 

met de 
geschiedenis 

van de 
republiek
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Erdoğan tot de nationale regering 
in 2002 is er veel veranderd. Os-
maanse geschiedenis staat in toene-
mende mate op gelijke voet met de 
geschiedenis van de republiek. De 
consequenties daarvan zijn zowel 
positief als negatief. Enerzijds is de 
geschiedenis van het Osmaanse Rijk 
nu uit de taboesfeer en is er nu brede 
aandacht voor deze historische di-
mensie. Anderzijds wordt dit deel 
van het verleden nu eveneens ingezet 
voor nationalistische en partijpolitieke 
doeleinden. Dit artikel brengt in beeld 
hoe en waarom de AKP, net zoals de 
Kemalisten voor hen, het verleden in-
strumentaliseert voor ideologische en 
politieke doeleinden.

Een ‘nieuwe’ visie op nationale 
geschiedenis
Een groeiende behoefte om het Os-
maanse verleden meer zichtbaar in 
beeld te brengen, wint aan alomtegen-
woordigheid in de publieke ruimte. De 
beleving van het Osmaanse verleden in 
het hedendaagse Turkije lijkt een gelijk-
tijdige popularisering en politisering 
te ondergaan. Notitieboekjes, pennen, 
vlaggen, dekbedovertrekken en tele-
fooncovers met afbeeldingen van sultan 
Mehmet de Veroveraar (1423-1482) 
vinden gretig aftrek. Een film over de 
verovering van Istanbul in 1453, Fetih 
1453, de duurste productie uit de Turk-
se filmgeschiedenis, en Muhteşem Yüzyıl 

(eerste seizoen werd uitgezonden in 
2011), een bijzonder populaire, maar 
niet onomstreden, dramaserie over sul-
tan Süleyman de Grote (1494-1566) 
geven geromantiseerde impressies van 
een herontdekt verleden. Waar pseudo-
Osmaanse symboliek in de jaren negen-
tig voornamelijk in het teken stond van 
de gestage opmars van Turks islamisme, 
spreekt het Osmaanse verleden nu in 
toenemende mate bredere lagen van 
de Turkse bevolking aan.2 Twintig jaar 
geleden werd met name een ‘islamiti-
sche mode’ aangeprezen als Osmaans, 
maar nu worden ook jurken, kleuren, 
lingerie en zelfs haarverf als zodanig in 
de markt gezet. Naar aanleiding van 
Muhtesem Yüzyıl raakte het anderhalf 

2 Amy Mills, ‘The Ottoman Legacy: 
Urban Geographies, National Imagi-
naries and Global Discourses of Tol-
erance’, Comparative Studies of South 
Asia, Africa and the Middle East, Vol. 
31 (2011),  193.

Poster van  de Turkse soap opera Muhtesem Yüzyil, gebaseerd op 
Süleyman de Grote.
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jaar geleden voor jonge vrouwen in de 
mode om hun haren rood te verven, 
naar voorbeeld van de actrice die in de 
serie de rol van vrouw van de sultan 
vervult.3 

Op het eerste gezicht lijkt het een po-
sitieve ontwikkeling dat het Osmaanse 
verleden zo nadrukkelijk in de armen 
wordt gesloten: na meer dan zeventig 
jaar van categorische ontkenning en 
stigmatisering van de geschiedenis van 
voor de stichting van de republiek door 
Atatürk in 1923 is het een voorzichtig 
begin van de acceptatie van minder 
problematische verhoudingen met het 
verleden. Welbeschouwd is er echter 
op politiek niveau weinig veranderd ten 
opzichte van tachtig jaar Kemalistisch 
monopolie op nationale geschiedenis. 
Toen de Kemalisten begonnen met het 
opbouwen van een ‘moderne natie-
staat’, kozen zij voor een selectieve pas-
tiche van ‘moderniteit’ met een sterke 
nadruk op modernistische of Westerse 
symboliek.4 De sociologe Nazlı Ökten 

3 Yael Navaro-Yashin, ‘The Market 
for Identities: Secularism, Islamism, 
Commodities’, in: Deniz Kandiyoti 
and Ayşe Saktanber (eds.), Fragments 
of Culture: The Everyday of Modern 
Turkey (London 2002) 221-253, 225, 
‘Kadınlar ‘Hürrem Karameli’ istiyor’, 
NTVMSNBC (28 november 2011), 
www.ntvmsnbc.com/id/25300891.
4 Erik-Jan Zürcher, The Young Turk 
Legacy and Nation Building: From 
the Ottoman Empire to Atatürk’s           

stelt dat Atatürk zelfs de ‘grammatica 
van de Turkse politiek’ heeft bepaald.5 
Atatürk is verworden tot een bewuste 
en onbewuste noemer voor een breed 
scala aan maatschappelijke waarden. 
Als Turkse leraren hun leerlingen vra-
gen om de karak-
terkenmerken van 
Atatürk op te noe-
men, zullen zij op de 
proppen komen met 
kwaliteiten als vast-
houdendheid, em-
pathie, waardigheid 
en moed. Atatürk 
is een noemer voor 
het ‘goede’, een bron 
van inspiratie die zijn 
weerga niet kent in 
Turkije.

Deels door deze 
extreme hang naar 
symboliek in politiek en maatschappij, 
heeft de AKP, net als haar voorgangers, 
voor een alternatief medium tot poli-
tieke legitimatie gekozen. De ideolo-
gie van de AKP heeft haar wortels in 

Turkey (London 2010) pp. 6-16, Ke-
rem Öktem, Angry Nation: Turkey 
since 1989 (London 2011) 7-10, 185-
189.
5 Nazlı Ökten, ‘An Endless Death 
and an Eternal Mourning: November 
10 in Turkey’ in: E. Özyürek (ed.), 
The Politics of Public Memory in Tur-
key (Syracuse: Syracuse University 
Press, 2007), 95-100.

Atatürk is een 
noemer voor 
het ‘goede’, 
een bron van 
inspiratie die 
zijn weerga 
niet kent in 
Turkije
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de jaren negentig. De toenmalige RP 
(Refah Partisi – Welvaartspartij) van 
Necmettin Erbakan, de voorganger van 
de AKP, zette het Osmaanse verleden in 
als een alternatief voor politieke legiti-
matie zoals die werd geboden door de 
officiële Kemalistische interpretatie van 
het nationale verleden.6 De partij van 
Erbakan kon niet goed uit de voeten 
met de seculiere doctrines van het Ke-
malisme en de daaraan verbonden nati-
onale geschiedschrijving. Het Osmaan-
se verleden dat zo lang in de ban was 
geweest, werd daardoor gebombardeerd 
tot synoniem voor islamitisch succes en 
tegenpool van de Kemalistische sym-

6 Alev Çınar, Modernity, Islam, and 
Secularism in Turkey: Bodies, Places, 
and Time (Minneapolis: University of 
Minnesota Press, 2005), 143.

boolcultuur.7 De wijze waarop Erba-
kan toen en Erdoğan nu elementen uit 
het Osmaanse verleden inzetten in een 
politiek programma, vertoont daarbij 
sterke gelijkenissen met de wijze waar-
op Kemalisten beleid legitimeerden 
door te stellen dat het in lijn zou zijn 
met de waarden van de seculiere repu-
bliek of het gedachtegoed van Atatürk. 
Erdoğan zegt met regelmaat zich sterk 
te maken voor het verdedigen van tra-
ditionele kunst en ambacht en het be-
schermen van Osmaans erfgoed. Zoals 
de Kemalisten van iedere belediging 
van Atatürk een halszaak maakten, uit-
te Erdogan op zijn beurt zijn onvrede 
over de wijze waarop sultan Süleyman I 
werd afgeschilderd in Muhteşem Yüzyıl. 
De sultan is in de dramaserie een spil 
in de erotische omgang in het paleis en 
nuttigt bovendien alcohol. ‘Wij kennen 
de sultan zo niet, hij heeft dertig jaar 
op de rug van een paard gezeten. Dat 
moeten we goed weten en begrijpen. Ik 
veroordeel de makers en de eigenaren 
van de tv-zenders. Het gerecht zal hier 
de nodige beslissing over nemen’, zei de 
premier.8 

7 Çınar, Modernity, Islam, and    
Secularism in Turkey, 144-151.
8 ‘Başbakan Erdoğan’dan Muhte-
şem Yüzyıl’a ağır eleştiri’, Hürriyet  
(25 november 2012),
http://www.hurriyet.com.tr/gun-
dem/22009998.asp.

Mustafa Kemal Atatürk
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Istanbul: het alternatieve na-
tionale centrum
Net als de Kemalistische nationale ge-
schiedschrijving is de representatie van 
Osmaanse geschiedenis door de AKP 
vooral een pastiche. De grondslag van 
Turkije in het discours van de AKP en 
islamistische partijen ligt namelijk niet 
bij de stichting van de republiek, maar 
bij de verovering van Istanbul. De Os-
maanse geschiedenis wordt geëssenti-
aliseerd tot een geschiedenis van grote 
gebeurtenissen, met name uit de vroeg-
moderne periode; de ‘Gouden Eeuw’ 
van het Osmaanse Rijk. Na ruim tien 
jaar van opeenvolgende regeringen on-
der premier Erdoğan is het geografische 
centrum van het nationale verleden 
goeddeels verschoven van Ankara naar 
Istanbul. Cultureel geografe Amy Mills 
legt uit dat de huidige gemeentelijke 
overheid zich aldaar heeft toegelegd op 
het benadrukken van de islamitische 
identiteit en geschiedenis van Istan-
bul door het te verbeelden als een hei-
lige stad en de voormalige Osmaanse 
hoofdstad.9 In lijn met die plannen 
wil de premier een enorme moskee la-
ten bouwen in Çamlıca, op de hoogste 
heuvel van Istanbul, zodat die vanaf elk 
punt in de stad zichtbaar zal zijn.10

9 Mills, ‘The Ottoman Legacy’, 192.
10 ‘PM announces construction 
of giant mosque in Istanbul’, Hür-
riyet Daily News,  (31 mei 2012), 
http://www.hurriyetdailynews.com/

Historisch silhouet
Dit voornemen is met name in het licht 
van voorgaande beslissingen interes-
sant. In 2012 onthulde de premier tij-
dens een persconferentie namelijk nog 
plannen om het historische silhouet van 
de stad te beschermen. Het plan houdt 
onder andere in dat een aantal wolken-
krabbers, of enkele verdiepingen, zullen 
moeten worden verwijderd. Met het 
oog op de plannen van de premier in 
Çamlıca blijkt dat hij niet alleen het 
historische silhouet wil herstellen en 
beschermen, maar vooral bepaalde ele-
menten in het profiel wil accentueren. 
Klaarblijkelijk beschouwen Erdoğan 
en sommige beleidsmakers een mos-
kee met een oppervlakte van 15.000 
vierkante meter niet als een schadelijke 
interventie in het historische silhouet 
van Istanbul. De casus van de geplan-
de moskee in Çamlıca laat zien hoe 
de AKP de historische identiteit graag 
representeert: met veel nadruk op een 
dynastiek en religieus verleden. Overi-
gens is de definitie van de AKP over het 
historische silhouet van Istanbul niet 
helder gedefinieerd of onderbouwd.

In Istanbul is er momenteel sprake 
van een prioritering van specifieke 
soorten erfgoed boven anderen door 
gemeentelijke en nationale overheden. 

pm-announces-construction-of-gi-
ant-mosque-in-istanbul.aspx?page-
I D = 2 3 8 & n I D = 2 2 0 1 9 & N e w s -
CatID=338.
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Dat blijkt met name uit zorgen van-
uit andere nationale en internationale 
groepen en organisaties die zich inzet-
ten voor het behoud van het historische 
silhouet van Istanbul. Onder andere 
Turkse oppositiepartijen en het werel-
derfgoedonderdeel van UNESCO ma-
ken zich sterk voor het beschermen van 
de visuele integriteit van de stad. Zo 
drong UNESCO bij de Turkse regering 
en gemeentelijke overheid in 2008 aan 
op de bescherming van meer dan alleen 
het historische schiereiland, waar het 
merendeel van de moskeeën en paleizen 
van de Osmaanse dynastie uit de vijf-
tiende tot en met de negentiende eeuw 
zich bevindt. In plaats daarvan moest 
ook aandacht uitgaan naar Beyoğlu, de 
wijken langs de Bosporus en de Prin-
seneilanden, districten die in de tijd van 
het Osmaanse Rijk voornamelijk door 
niet-Moslims werden bevolkt.11 De 
CHP (Cumhuriyet Halk Partisi – Repu-
bliekeinse Volkspartij), de belangrijk-
ste oppositiepartij, vroeg in mei 2012 
eveneens aan de toenmalige minister 
van Cultuur en Toerisme Ertuğrul 
Günay om de plannen van de regering 
met historische buurten in Galata, rond 
de Gouden Hoorn, Eyüp en Beşiktaş, 
toe te lichten.12 

11 Historic Areas of Istanbul’, UN-
ESCO World Heritage Convention, 
http://whcnesco.org/en/list/356/docu-
ments.
12 ‘İstanbul Milletvekili Öğüt,    

Een van de redenen waarom de AKP 
selectief omspringt met het bescher-
men van erfgoed is de rol die Istanbul 
vervult in de ideologie van de partij. 
Erdoğan beschreef al 
in de jaren negentig, 
enkele maanden voor 
hij burgemeester van 
Istanbul zou worden, 
de verkiezingsover-
winning in Istanbul 
van zijn toenmalige 
partij, de RP (Refah 
Partisi – Welvaarts-
partij), als ‘de tweede 
verovering van Istan-
bul, in de zin van het 
brengen van licht in 
de duisternis’.13 Po-
liticoloog Tanıl Bora 
toont aan dat Istan-
bul in de context van 
het islamistische dis-
cours in Turkije de 
islamitische stad bij 
uitstek is. De wes-
terse invloeden in de stad die vanaf de 
achttiende eeuw hun intrede deden, 
hebben het pure karakter van de stad 
beschadigd. In de islamistische retoriek 

Başbakan Erdoğan’a İstanbul’un tari-
hi dokusu ve siluetini bozan yapılaş-
mayı sordu.’, Cumhuriyet Halk Par-
tisi,  (26 May 2012), http://www.chp.
org.tr/?p=73555.
13 Hürriyet, 26 December 1993.

Istanbul 
wordt 
verbeeld als 
de bakermat 
van een 
alternatieve 
interpretatie 
van de 
Turkse 
nationale 
identiteit
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van de jaren negentig en daarvoor heeft 
de Turkse Republiek daartoe bijgedra-
gen door de stad te beroven van haar 
authentieke, Osmaans-islamitische, 
karakter.14 De voormalige Osmaanse 
hoofdstad wordt door de AKP en hun 
voorgangers verbeeld als de bakermat 
van een alternatieve interpretatie van de 
Turkse nationale identiteit. Dit is een 
proces dat sterke gelijkenissen vertoont 
met de wijze waarop de Kemalisten 
Ankara gebruikten om er de grondslag 
van hun nationale cultuur te leggen, in 
afzondering van het verstorende Os-
maanse erfgoed.

De AKP beweert veelal een non-
ideologische partij te zijn, maar geeft 
er desondanks blijk van een alternatief 
nationalistisch historisch discours te 
hebben ontwikkeld. In dit discours is 
er plaats voor een locatie, een histori-
sche grondslag, rituele momenten van 
nationale herinnering, een finalistische 
interpretatie van nationale geschiede-
nis en wordt een emotioneel beladen 
continuïteit tussen Osmaanse geschie-
denis – met name de hoogtijdagen 
onder Mehmet II en Süleyman I – en 
de hedendaagse Turkse maatschappij 
gecreëerd. Daarnaast wordt er een ver-

14 Tanıl Bora, ‘Istanbul of the Con-
queror: The “Alternative Global City” 
Dreams of Political Islam’, in: Çağlar 
Keyder, Istanbul: Between the Global 
and the Local (Lanham, Md.: Row-
man & Littlefield 1999), 48-49.

onderstelde continuïteit verbeeld voor 
de rechtmatige positie die de Islam in 
de Osmaanse maatschappij had en in 
het tegenwoordige Turkije heeft of zou 
moeten hebben. Een van de meest pro-
minente voorbeelden waarmee de AKP 
poogt om een alternatief beginpunt in 
de nationale geschiedschrijving te in-
troduceren, is het Panorama 1453 Mu-
seum. In dit museum wordt de defini-
tieve overwinning van de Osmanen op 
de Byzantijnen herdacht.

Panorama 1453
Na binnenkomst en een korte tocht 
door een gang met informatie over sul-
tan Mehmet II en ‘de verovering van 
Constantinopel’, betreedt de bezoeker 
een enorme koepel. Op de wanden van 
de koepel is in een realistische stijl ‘de 
beslissende slag om Constantinopel’ 
geschilderd. Op de achtergrond hoort 
hij geschut, Janitsarenmarsen, oorlogs-
kreten en explosies. Premier Erdoğan 
omschreef het museum tijdens de ope-
ning als uniek in de wereld, omdat er 
volgens de premier geen andere plek in 
de wereld is waar een panoramaschilde-
rij als museum is geopend. Dit is een 
interessante constatering, aangezien 
het panorama duidelijk niet is gemaakt 
om de kwaliteiten van de kunstenaars 
te bewonderen. De Engelse website 
van het museum belooft de beoogde 
bezoeker dat hij tien seconden lang in 
shock zal verkeren en vervolgens ge-
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tuige zal zijn van een belangrijk mo-
ment in de geschiedenis, namelijk ‘de 
val van Constantinopel’. Op de Turkse 
website staat echter: ‘u staat op het punt 
de verovering van Istanbul te beleven’. 
Dit onderscheid is cruciaal, omdat de 
twee verschillende beschrijvingen zich 
op een ander publiek richten: het ene 
internationaal, het andere Turks. De 
representatie van de gebeurtenis wordt 
in de Turkse versie omgekeerd op een 
wijze die beter past bij de gebeurtenis 
als een grondslag in de nationale ge-
schiedenis. Politicoloog Alev Çınar om-
schrijft deze ‘verovering van Istanbul’ 
als het islamistische alternatief van 29 
oktober 1923 is, de dag waarop in de 
Kemalistische historiografie de Turkse 

Republiek werd gesticht. Deze dag kan 
als het belangrijkste zwaartepunt in de 
Kemalistische nationale tijd worden 
beschouwd.15 Door te benadrukken 
dat het gaat om een overwinning van 
de Osmanen, wordt impliciet getracht 
om een inspirerende grondslag voor de 
Turkse natie te creëren.  

Conclusie
Met de stichting van de Turkse Repu-
bliek in 1923 werd de grondslag gelegd 
voor een problematische verhouding 
tot het verleden in Turkije. De Kemalis-

15 Çınar, Modernity, Islam, and Sec-
ularism in Turkey, 154-155.

Schildering van de slag om Constantinopel in het Panorama 1453 museum



 17 

Enno Maessen (26) studeerde Geschiedenis 

in Utrecht en Istanbul en is momenteel werk-

zaam bij het Nederlands Instituut in Turkije, 

te Istanbul. Hij houdt zich met name bezig 

met continuïteit en discontinuïteit in het 

Turkse nationale geheugen en de dynamiek 

tussen identiteit en de stedelijke ruimte. De 

gepresenteerde bevindingen zijn gebaseerd op 

een artikel dat in het tijdschrift Middle Eas-

tern Studies is gepubliceerd en op onderzoek 

dat in de zomer van 2013 in Istanbul werd 

uitgevoerd.

ten fabriceerden een nationaal verleden, 
waarin meer werd weggelaten dan er 
daadwerkelijk werd herinnerd. Het Os-
maanse verleden werd historia non grata 
verklaard, tot het vanaf de jaren negen-
tig door onder andere de RP en AKP 
opnieuw werd geclaimd. Met Istanbul 
als het zwaartepunt van een nieuw his-
torisch narratief, wordt een essentialis-
tische interpretatie van het Osmaanse 
verleden voorgesteld als alternatief voor 
het Kemalistische discours. In dit nar-
ratief wordt een oneigenlijk belang ge-
hecht aan dynastieke en islamistische 
dimensies van het Osmaanse verleden. 
Het Osmaanse verleden verwordt daar-
mee tot een Turks-islamitisch verleden, 
met de ‘verovering van de islamitische 
stad’ als het middelpunt in de natio-
nale geschiedenis, hetgeen herdacht 
wordt in een museum of herdenkings-
monument. Daarmee wordt er vanuit 
de Turkse staat opnieuw een geïdeolo-
giseerd verleden opgedrongen aan zijn 
maatschappij. Meer dan zij zelf zul-
len willen toegeven, begeven premier 
Erdoğan en zijn medestanders zich 
daarmee op het pad van hun Kemalis-
tische voorgangers.<<
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Een interview met... symposiumspreker Klaas Stutje

Onderzoek naar het 
telefoonboekje van 
Indonesische natio-
nalisten

Het promotieonderzoek van Klaas Stutje aan de Universiteit van Am-

sterdam richt zich op de internationale netwerken van Indonesische 

nationalisten in de jaren twintig en dertig van de twintigste eeuw. Op-

vallend genoeg is Stutje werkzaam bij de afdeling Europese Studies. 

Aanzet sprak met hem over Europese intellectuele centra als bruggen-

hoofd voor nationalisme, over vermeend eurocentrisme en over my-

thevorming en heldengeschiedschrijving in de geschiedenis van Indo-

nesië. 
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Remy Balistreri en Paula Hendrikx
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Klaas Stutje onderzoekt het ontstaan 
van het Indonesisch nationalisme in de 
jaren twintig en dertig van de twintigste 
eeuw vanuit een opvallende invalshoek. 
Hij bestudeert niet alleen het ontstaan 
van (grote) politieke organisaties, maar 
ook en vooral hun internationale con-
tacten met andere anti-koloniale na-
tionalistische elites. Hoewel dit ana-
chronistisch lijkt noemt Stutje deze 
nationalisten overigens ‘Indonesisch’ 
en niet ‘Indisch’, aangezien zij zichzelf 
principieel ook zo noemden en steeds 
meer Nederlanders dat eveneens begon-
nen te doen. 

Nederland is het beginpunt van zijn 
onderzoek, omdat Indonesische intel-
lectuelen hier tijdens hun studietijd 
in contact kwamen met nationalisti-
sche denkers en hun gedachtegoed. Ze 
breidden hun netwerken verder uit naar 
intellectuele centra als Brussel, Parijs, 
Berlijn, Caïro en Moskou. Deze steden 
noemt hij ‘bruggenhoofden’. Het zijn 
steden die de brug vormden tussen de 
Indonesische studenten in Nederland 
en de nationalistische beweging in 
Nederlands-Indië. Vanuit Nederland 
verbreedt Stutje zo zijn spectrum, door 
steeds bredere cirkels te trekken, waar-
bij de steden aan de rand minder aan-
dacht krijgen dan zijn centrum.

Hij gaat echter niet in op enkele be-
langrijke bruggenhoofden buiten Euro-
pa, zoals Tokio, Singapore en Kanton. 
Dit is een praktische begrenzing van zijn 
onderzoek: anders zou het simpelweg te 

veel worden. De jaren twintig, waarin 
een zekere stroomversnelling van natio-
nalistische bewegingen plaatsvond, vor-
men de kernperiode van dit onderzoek. 
Stutjes beginpunt ligt 
echter al in 1917, toen 
de belangrijke Indo-
nesisische nationalist 
Samual Gerungang 
Ratulangie naar Zürich 
vertrok. Vandaaruit 
loopt de onderzoeks-
periode door tot eind 
jaren dertig, waarin 
de activitieiten van de 
nationalistische bewe-
ging afzwakten. Stutje 
onderzoekt de inter-
nationale contacten 
van deze nationalisten: 
‘Ik ben eigenlijk het 
telefoonboekje van de 
Indonesiërs aan het 
doorspitten. Met wie 
kwamen ze in contact? 
Met welke gelegen-
heden kwamen ze bij 
elkaar? Wat probeerden ze daaruit te 
halen en wat voor ideeën hadden ze 
daarbij?’

Eurocentrisch? 
Stutje is gek genoeg verbonden aan de 
afdeling Europese studies. Hoewel hij 
dit een administratieve kwestie noemt, 
erkent hij dat het ook een begrenzing 

‘Ik ben ervan 
overtuigd dat 
je Europese 
geschiedenis 
niet kunt 
beschrijven 
als je niet 
onderkent 
dat het een 
belangrijk 
koloniaal 
verleden heeft’



 20 

van zijn onderzoek vormt. ‘Ik had 
even goed een boek kunnen schrijven 
over de internationale contacten van 
anti-koloniale nationalisten in Tokio of 
Singapore.’ Omdat zijn promotor Joep 
Leerssen bij Europese studies werkt, is 
hij echter bij deze afdeling terecht ge-
komen, met als gevolg dat zijn onder-
zoek wat meer op Europa gericht is. 
Toch is dat minder raar dan het lijkt: 
‘Ik ben ervan overtuigd dat je Europa 
of Europese geschiedenis niet kunt be-
schrijven als je niet onderkent dat het 
een belangrijk koloniaal verleden heeft. 
In de jaren twintig en dertig was er nou 
eenmaal veel kennis over wat er in “de 
Oost” gebeurde; er was heel veel uitwis-
seling.’ In die zin vormt zijn aandacht 
voor de vroege migratie naar Europa 
een belangrijk raakvlak met het onder-
zoek van zijn collega’s.  

Zijn benadering kun je dus wel de-
gelijk eurocentrisch noemen. Stutje 
erkent dit ook: ‘Misschien had ik dat 
ook wel anders gewild, maar had ik 
dat nog niet echt door toen ik begon.’ 
De basis voor zijn promotieonderzoek 
ligt in zijn masterscriptie, die ongeveer 
over hetzelfde onderwerp ging.  Vanuit 
praktische overwegingen besloot hij 
zich te richten op de Indonesiërs die 
naar Nederland kwamen, waardoor zijn 
onderzoek al vanaf de ‘embryonale fase’ 
op Nederland gericht is geweest. De 
notie van de wereld als één groot we-
reldomspannend netwerk is hieraan een 
belangrijke toevoeging. In die zin sluit 

zijn onderzoek ook aan bij dat van zijn 
promotor, dat gericht is op negentien-
de-eeuwse Europese intellectuele net-
werken.

De taal die de internationaal ge-
schoolde nationalistische elite sprak, 
sluit in zekere zin aan bij Stutjes op 
Europa gerichte benadering. Zij was 
namelijk vloeiender in het Nederlands 
dan in het Maleis. De nationalisten be-
gonnen pas vanaf 1928 te streven naar 
de ontwikkeling van een eigen taal, het 
Bahasa Indonesia (gebaseerd op het Ma-
leis). Kennis van het Indonesisch is voor 
Stutje wel degelijk van belang, maar 
voornamelijk om biografieën en ander 
later werk van Indonesische historici 
te kunnen lezen. Daarnaast zijn over-
heidsdocumenten van Europese veilig-

Klaas Stutje
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heidsdiensten, die in de gaten hielden 
wat deze elites in hun schild voerden, 
voor hem belangrijke bronnen. 

Heldengeschiedschrijving
Hoewel Stutjes benadering hoofdza-
kelijk politiek is, benadert hij het In-
donesische nationalisme ook vanuit 

een culturele hoek. 
De ‘politieke’ of 
‘culturele’ benade-
ringen kun je niet 
los van elkaar zien: 
‘Bepaalde culturele 
voorstellingen over 
“volksaarden” heb-
ben gevolgen voor 
de politiek. Maar 
ook als je andere 
mensen in een po-
litieke setting tegen-
komt, kan dit als 
gevolg hebben dat 
je in andere termen 
gaat denken over 
hun cultuur.’ Hoe-
wel imagologie (de 
analyse van culture-

le representaties en beeldvorming) geen 
belangrijke benadering is voor Stutje, 
speelt dit wel een rol in zijn onderzoek. 
De manier waarop je jezelf of de ander 
door bepaalde uitspraken of aannames 
definieert, zegt namelijk veel over hoe 
je zelf in de wereld staat. Het ontstaan 
en verwoorden van de ideeën van één 

Indonesië, als culturele benadering van 
nationalisme, zijn zichtbaar in zijn on-
derzoek. 

Op het symposium op 4 maart 
aanstaande zal Stutje hier verder over 
uitweiden. Tegenover het beeld dat In-
donesië geen ‘land’ is, maar slechts een 
gebied met een gedeelde Nederlandse 
overheersing, kunnen beelden of my-
then van eenheid worden gesteld zoals 
Indonesische nationalistische ‘hardli-
ners’ die definieerden. Zo werden de In-
donesiërs voorgesteld als een zeevarend 
volk, dat niet gescheiden, maar juist 
verbonden was door het water tussen 
de duizenden eilanden. Dat de Indo-
nesiërs als zeevaarders al in de negende 
eeuw Madagascar bereikten, terwijl we 
hier in Nederland nog in berenvellen 
rondliepen, is een belangrijk onderdeel 
van deze Indonesische geschiedschrij-
ving. Het Indonesische woord voor 
‘vaderland’ betekent dan ook zoiets als 
‘land-water’. Deze radicale omkering 
– nationalisme gebaseerd op water in 
plaats van land – laat zien dat nationa-
lisme ook heel fluïde kan zijn. 

Op zulke ideeën die in de jaren 
twintig en dertig zijn ontstaan, is na de 
onafhankelijkheid voortgebouwd. Een 
nieuwe Indonesische geschiedenis, met 
een nadruk op heldengeschiedschrij-
ving, werd toen onderdeel van een of-
ficieel institutioneel beleid. De Indone-
sische staat had behoefte aan nationale 
helden en mythefiguren. Deze helden-
geschiedenissen vormen een obstakel in 

‘Biografieën 
van 

prominente 
Indische 

nationalisten 
zijn als 

gevolg van 
mythevorming 

vaak erg 
selectief.’
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het onderzoek dat Stutje uitvoert: bio-
grafieën van prominente Indonesische 
nationalisten zijn als gevolg van my-
thevorming vaak erg selectief. ‘Politiek 
gevoelige dingen worden weggelaten of 
juist aangedikt en de insteek is om de 
grootsheid van de figuur aan te tonen.’ 

Deze mythevorming is echter niet 
het aandachtspunt van zijn promotie-
onderzoek, waar hij langzaam in gerold 
is door zijn bachelor- en masterscrip-
ties. De mogelijkheid zich zo te spe-
cialiseren is fijn, maar aan de andere 
kant zou hij zich later ook nog graag op 
andere gebieden en meer actuele onder-
werpen richten, zoals migratie en het 
multiculturalismedebat. Hij staart zich 
niet blind op de universitaire wereld, 
waar in de regel maar voor één van de 
tien of twintig gepromoveerden plek is. 
Stutje stelt zich graag open voor andere 
gebieden, zoals de journalistiek, advies-
bureaus of ontwikkelingssamenwer-
king, bijvoorbeeld door korte artikelen 
te schrijven. Voor zijn promotieonder-
zoek werkte hij ook bij een uitgeverij 
en het Stadsarchief in Amsterdam en 
hij houdt deze contacten graag warm. 
Stutje zou in ieder geval graag binnen 
hetzelfde brede terrein van denken, 
opiniëren en schrijven blijven werken. 
Voorlopig houdt hij zich echter bezig 
met de internationale contacten van de 
Indonesische nationalistische elites met 
hun telefoonboekje.<<

CV
Klaas Stutje (1986) is een PhD-onderzoeker 

aan de Universiteit van Amsterdam, depar-

tement Europese Studies, onder supervisie 

van prof. dr. Joep Leerssen. In 2010 rondde 

hij aan dezelfde universiteit de Researchmas-

ter Geschiedenis af. Daarnaast publiceert hij 

regelmatig artikelen op het grensvlak tussen 

geschiedenis, politiek en maatschappij.  
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Strijd door 
tegenstrijdigheid 
De invloed van het nationaliteitenbeleid van de Sovjet-Unie op het 
ontstaan van het Tsjetsjeense conflict

Tom van den Dungen

Al jaren komt Tsjetsjenië vooral in het nieuws vanwege oorlog en 
geweld. Vers in het geheugen liggen de gijzeling van honderden the-
aterbezoekers in Moskou door Tsjetsjeense rebellen en de invasies 
van Russische troepen in de Tsjetsjeense republiek. Ondanks de 
verkregen autonomie binnen de Russische federatie blijft de drang 
naar onafhankelijkheid aanwezig. Dit artikel laat zien in hoeverre 
het Sovjetbeleid het conflict in de hand gewerkt heeft.
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Tijdens het Sovjettijdperk (1917-1991) 
kenmerkten de Tsjetsjenen zich door 
hun grote liefde voor vrijheid en onaf-
hankelijkheid. Dit stond op gespannen 
voet met het vanuit Moskou georkes-
treerde nationaliteitenbeleid, dat werd 
gekenmerkt door dualiteit en tegenstrij-
digheid. Elke leider voerde een totaal 
ander beleid dan zijn voorganger, met 
vergaande gevolgen voor de niet-Russi-
sche volkeren. In 1944 deporteerde Sta-
lin haast het volledige Tsjetsjeense volk 
naar Centraal-Azië. Toen Chroesjtsjov 
in 1953 aan de macht kwam, rekende 
hij rigoureus af met het Stalinisme en 
keerden de Tsjetsjenen terug naar hun 
thuisland in de Kaukasus. Hierna volg-
de een periode van aanhoudende on-
derdrukking van het Tsjetsjeense volk 
totdat Michail Gorbatsjov in 1985 aan 
de macht kwam. Tijdens Gorbatsjovs 
beleid van glasnost en perestrojka greep 
het volk haar kans en begon de Tsjet-
sjeense revolutie van 1991. Toen de 
Sovjet-Unie in hetzelfde jaar uiteen viel, 
volgde een drie jaar durende ‘koude 
oorlog’ tussen de Russische Federatie 
van Boris Jeltsin en de Tsjetsjeense re-
publiek. Uiteindelijk viel het Russische 
leger op 11 december 1994 Tsjetsjenië 
binnen. Deze Russische invasie van 
Tsjetsjenië was het begin van een sle-
pend conflict dat tot op de dag van van-
daag voortduurt. De achtergrond van 
dit conflict ligt voor een groot deel in 
het Sovjettijdperk. De vraag is op welke 
manier het nationaliteitenbeleid van de 

Sovjet-Unie heeft bijgedragen aan het 
ontstaan van dit conflict.

Het Sovjetnationaliteitenbe-
leid
De Bolsjewieken waren in tegenstelling 
tot hun nationalistische tegenstanders 
voor het zelfbeschikkingsrecht van de 
niet-Russische volkeren. In 1917 vaar-
digden zij de Verklaring van de rechten 
van de volkeren van Rusland uit. De 
vier belangrijkste punten hierin waren 
de erkenning van de gelijkheid en soe-
vereiniteit van de volken van Rusland, 
het recht van de volken van Rusland 
om zich af te scheiden en zelfstandige 
staten te vormen, de afschaffing van alle 
nationale en religieuze privileges en be-
perkingen, en de erkenning van de vrije 
ontwikkeling van nationale minder-
heden en etnische groepen. Dit beleid 
zou een verklaring kunnen zijn voor de 
aanvankelijke populariteit van de Bol-
sjewieken bij de niet-Russische volke-
ren door het hele land.1 Hoe mooi deze 
rechten ook klonken, in de praktijk zag 
men er maar weinig van terug. Tijdens 
de kunstmatige creatie van republieken 
en autonome gebieden waren name-
lijk vooral de politieke en persoonlijke 
voorkeuren van de leiders in het Krem-
lin doorslaggevend.

De Tsjetsjenen raakten als gevolg 

1  V. Tishkov, Ethnicity, nationalism and 
conflict in and after the Sovjet Union. The 
mind aflame (London 1997) 29.
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van dit proces enorm getraumatiseerd. 
De vernederingen en het verlies van de 
collectieve eigenwaarde zouden samen 
met territoriale problemen tot de la-
tere etnische spanningen en conflicten 
leiden. Hoewel de spanningen dus een 
gevolg waren van nationaal beleid,  is 
het moeilijk te bewijzen dat de Sovjet-
autoriteiten bewust etnische tijdbom-
men creëerden in hun grensgebieden. 
Het lijkt er meer op dat het proces in 
de aard lag van de communistische bu-
reaucratie. Het overheersende motief 
was waarschijnlijk het creëren van eco-
nomisch rendabele republieken. Vooral 
in de etnisch sterk gefragmenteerde 
noordelijke Kaukasus leidde dit tot 
problemen omdat verschillende bevol-
kingsgroepen als gevolg van dit streven 
gedwongen werden om samen in één 
republiek te leven. 

Tegen het einde van het Sovjettijd-
perk telde de USSR 53 verschillende 
autonome naties: 15 unierepublieken, 
20 autonome republieken, 8 autonome 
oblasts (provincies) en 10 autonome 
okrugs (districten). Deze autonome na-
ties werden op hun beurt bevolkt door 
128 etnische groepen.  De groepen ver-
schilden in omvang van enkele honder-
den tot miljoenen personen. Het cen-
trale Sovjetgezag was aanvankelijk sterk 
genoeg om de nationalistische bewegin-
gen te onderdrukken. Ook kon het ge-
zag belangrijke sociale leiders aan zich 
binden door het idee van een multina-
tionale staat uit te dragen. De ideologie 

van macht en vereniging van volkeren 
verloor echter na verloop van tijd zijn 
kracht en daarmee kwamen ook de fun-
damenten van het nationaliteitenbeleid 
in gevaar.2 

Het Sovjetnationaliteitenbeleid werd 
dus gekenmerkt door de enorme kloof 
tussen verwachting en resultaat. Deze 
tegenstrijdigheid was tekenend voor 
het hele Sovjettijdperk, van Stalin tot 
Gorbatsjov (1922-1991). Het beleid 
dat lokale gemeenschappen zelfstandig 
moest maken en economische vooruit-
gang moest brengen werd juist gebruikt 
als manier van indirecte overheersing 
van het centrum over de periferie. Het 
centrale communistische gezag kon 
door het verlenen van privileges en het 
gebruik van repressie decennia lang 
controle uitoefenen op deze periferie, 
waaronder ook Tsjetsjenië.3

Deportatie: het uitwissen van 
de Tsjetsjeense natie
Gedurende de Tweede Wereldoorlog 
werd het nationaliteitenbeleid van Sta-
lin nog veel radicaler. Het Sovjetregime 
ging over op het deporteren van hele 
volkeren naar Siberië en Centraal-Azië. 
Op 23 februari 1944 waren de Tsjetsje-
nen aan de beurt. Als reden voor hun 
deportatie hield Stalin de Tsjetsjenen 

2  Ibidem 45.
3  S.E. Cornell, Small nations and great 
powers. A study of ethnopolitical conflict in 
the Caucasus (Surrey 2001) 42-44.
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voor dat zij met de nazi’s hadden ge-
collaboreerd. Een meer aannemelijke 
reden voor de deportaties waren de 
opstandige elementen onder het Tsjet-
sjeense volk. Zo was er onder Hasan Is-
railov (1910-1944) net voor de oorlog, 

in 1940, een Tsjet-
sjeense opstand uit-
gebroken.4 

Vo o r a f g a a n d 
aan de deportatie 
stroomden enor-
me hoeveelheden 
vrachtwagens en 
soldaten Tsjetsjenië 
binnen onder het 
voorwendsel dat 
de troepen zouden 
werken aan de in-
frastructuur van de 
regio. De inheemse 

bevolking moest zich verzamelen bij lo-
kale gebouwen van de Communistische 
Partij. Hier werd hen verteld dat zij ge-
deporteerd zouden worden vanwege 
collaboratie met de Duitsers. De Tsjet-
sjenen werden verdeeld over 12.000 
vrachtwagens en binnen een week wer-
den er 387.229 Tsjetsjenen en 251.250 
Ingoesjeten naar Centraal-Azië en 
Siberië gedeporteerd.5 De deportaties 
gingen gepaard met ongekende wreed-
heden. De vrachtwagens hadden geen 
sanitaire voorzieningen en de slachtof-

4  Ibidem, 200.
5  Cornell, Small nations and great powers, 
198.

fers kregen gedurende de reis maar eens 
per week eten. Dit resulteerde in tyfu-
sepidemieën en sterfte door honger en 
kou. In sommige transporten kwam 60 
procent van de mensen om. De grootste 
wreedheden werden door leden van het 
volkscommissariaat van interne zaken 
(de NKVD) in de Tsjetsjeense hooglan-
den begaan. In deze gebieden werden 
‘niet transporteerbare’ mensen die ziek, 
oud of slecht ter been waren soms le-
vend verbrand in houten schuren.6 De 
man die verantwoordelijk was voor deze 
gruweldaden, NKVD-generaal Gres-
hani, kreeg later een medaille voor zijn 
wandaden. Ooggetuigenverslagen laten 
zien hoe de soldaten en NKVD-leden 
te werk gingen: 

‘Zij kamden de hutten uit om 
er zeker van te zijn dat niemand 
was achtergebleven. De soldaat 
die het huis binnenkwam wilde 
niet bukken. Hij doorzeefde de 
hut met een regen van kogels 
uit zijn tommy gun [sic]. Bloed 
stroomde onder een bankje van-
daan waar een kind zich had ver-
stopt. De moeder schreeuwde het 
uit en wierp zich op de soldaat, 
hij schoot haar ook neer. Er was 
niet genoeg transportmaterieel, 
degenen die werden achtergelaten 
werden ook neergeschoten. De li-

6  J. B. Dunlop, Russia confronts Chech-
nya. Roots of a seperatist Conflict (Cam-
bridge 1998) 65.
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sche stamvolkeren hun nieuwe buren 
werden.8 Dit maakte het erg moeilijk 
voor de Tsjetsjenen om te integreren 
in hun nieuwe omgeving.9 Na enkele 
maanden had nog maar één zesde van 
de gedeporteerde families in Kirgizië 
een permanent huis. In Kazachstan was 
de situatie nog slechter. Hier waren er 
nog maar enkele huizen gebouwd in 
1946. Het totale dodental als gevolg 
van deze wreedheden zou ergens tus-
sen de 100.000 en 200.000 liggen, op 
een totale Tsjetsjeense bevolking van 
420.000 mensen.10 Ondanks dit al-
les bleven de gedeporteerde Tsjetsje-
nen mentaal weerbaar. In de woorden 
van de bekende schrijver en dissident 
Alexander Solzhenitsyn: ‘Alleen één 
volk weigerde zich te onderwerpen, dit 
waren de Tsjetsjenen’.11 

de Tsjetsjeens natie
Na de dood van Stalin werden de be-
perkingen in bewegingsvrijheid van de 
gedeporteerde Tsjetsjenen geleidelijk 
opgeheven. Voorheen mochten zij niet 
meer dan drie kilometer afstand van 
hun woonplaats reizen. Al snel werd 

8  Cornell, Small Nations And Great 
Powers, 199.
9  Er zijn echter ook voorbeelden van Ka-
zachen en Kirgiziërs die hun nieuwe buren 
zoveel mogelijk hielpen door hun bezit en 
vee met de Tsjetsjenen te delen.
10  Ibidem 199.
11  Zoals geciteerd door S.E. Cornell in: 
Ibidem.

Jozef Stalin in 1937.

chamen werden slordig met aarde 
bedekt. Het schieten was ook 
slordig geweest en mensen kro-
pen onder de aarde vandaan. De 
NKVD-mannen waren vervol-
gens de hele nacht bezig geweest 
hen opnieuw te beschieten.’7

Na de komst van de Tsjetsjenen in 
Kazachstan verslechterde de situatie 
alleen maar verder. Een kwart van de 
Tsjetsjenen stierf binnen vijf jaar na 
de deportaties. Ze ontvingen onvol-
doende voedsel en andere primaire 
levensbenodigdheden. Als gevolg hier-
van stierven vooral veel kinderen door 
ondervoeding en ziektes. De lokale be-
volking in Centraal-Azië en Siberië was 
er door de autoriteiten op voorbereid 
dat verraders, rebellen en kannibalisti-

7  J. Burds, ‘The Soviet War against 
“Fifth Columnists”: The Case of Chechnya, 
1942–4’, Journal of Contemporary History 
42 (2007) 39 (vertaald uit het Engels).
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het de Tsjetsjenen toegestaan vrij in 
Kazachstan te reizen en zelf kranten en 
radiostations op te richten. Deze maat-
regelen werden waarschijnlijk genomen 
om de Tsjetsjenen in Centraal-Azië te 
houden en te voorkomen dat zij zou-
den terugkeren naar de Kaukasus. De 
mogelijkheid van een autonome Tsjet-
sjeense regio in Kazachstan zou zelfs 
zijn overwogen.12

In 1953 kwam Nikita Chroesjtsjov 
naar voren als de nieuwe leider van de 
Sovjet-Unie. In een geheime toespraak 
op het 20e congres van de Communis-
tische Partij sprak hij zich in sterke be-
woordingen uit tegen de excessen van 
Stalins bewind, in het bijzonder tegen 
de deportaties. Terwijl deze toespraak 
in Stalins geboorteland Georgië werd 
gezien als een aanval op hun natie, von-
den de verbannen Tsjetsjenen er hoop 
in. Zij begonnen zich de mogelijkheid 
voor te stellen om naar hun thuisland 
in de Kaukasus terug te keren. 

Al in 1954 reisden de eerste groe-
pen Tsjetsjenen en Ingoesjeten illegaal 
terug. Veel van hen werden tegenge-
houden, maar het proces van terugkeer 
bleek niet meer te stoppen. Alleen al 
in 1956 keerden tussen de 25.000 en 
30.000 mensen terug.13 Zij brachten 
zelfs de lichamen mee van familieleden 
die waren omgekomen tijdens de bal-

12  Dunlop, Russia confronts Chechnya, 
76.
13  Cornell, Small nations and great 
powers, 202.

lingschap. Het regime volgde deze ont-
wikkelingen argwanend. Eerst boden ze 
de Tsjetsjenen autonomie in Oezbeki-
stan, daarna probeerden de Sovjets hen 
naar andere gebieden in de Kaukasus te 
laten terugkeren. Uiteindelijk voorzag 
de regering in een gefaseerde terugkeer 
naar de nieuw opgerichte Tsjetsjeens-
Ingoesjetische autonome Sovjetrepu-
bliek (ASSR). De autoriteiten moesten 
echter de realiteit accepteren dat de 
Tsjetsjenen en Ingoesjeten massaal te-
rugkeerden naar hun thuislanden. Al in 
1959 was het percentage Tsjetsjenen in 
de ASSR  41 procent. Daarnaast nam 
het absolute bevolkingsaantal van de 
Tsjetsjenen snel toe: de Tsjetsjeense 
populatie binnen de Sovjet-Unie ver-
dubbelde zelfs tussen 1959 en 1979.14 
In deze periode daalde het percentage 
Russen in Tsjetsjenië geleidelijk van 50 
procent naar 30 procent. Dit was niet 
alleen een gevolg van de Tsjetsjeense be-
volkingsexplosie maar kwam ook door-
dat duizenden Russen de regio verlieten 
tussen 1979 en 1989. Het aandeel van 
de Russische bevolking in Tsjetsjenië 
daalde volgens een officiële census met 
meer dan 12 procent.15 

Deze terugkeer betekende echter niet 
dat de burgerrechten van de Tsjetsjenen 
volledig werden hersteld.16 Ten eerste 

14  Dunlop, Russia confronts Chechnya, 
77-80.
15  Tishkov, Ethnicity, nationalism and 
conflict in and after the Sovjet Union, 40.
16  Dunlop, Russia confronts                
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kwamen de grenzen van de nieuwe 
Ingoesjetisch-Tsjesjeense republiek niet 
overeen met die van voor de deportatie. 
De republiek Noord-Ossetië behield 
het door Ingoesjeten bewoonde Pri-
godniy district. Dagestan behield een 
gebied van voormalig Oost-Tsjetsjenië 
waar een groep Lakken gedwongen 
naartoe was verhuisd.

Ten tweede werden de Tsjetsjenen en 
Ingoesjeten nog steeds gediscrimineerd 
in hun eigen republiek op gebieden als 
onderwijs en werkgelegenheid. Het 
verbod op hoger onderwijs voor gede-
porteerde volken werd in de jaren vijf-
tig opgeheven en het aantal Tsjetsjenen 
met een hoger onderwijsdiploma steeg 
van haast niemand tot 50.000 in 1960. 
Dit was echter nog steeds minder dan 5 
procent van de bevolking. Daarbij had 
15 procent van de Tsjetsjenen helemaal 
geen toegang tot onderwijs. In het on-
derwijs werd de Tsjetsjeense identiteit 
ook onderdrukt. De meeste autonome 
republieken lieten ouders kiezen tus-
sen een Russische school waar de lokale 
taal de tweede taal was, of een inheemse 
school waar de eigen taal de eerste taal 
was en Russisch als de tweede taal werd 
onderwezen. In Tsjetsjenië was het 
daarentegen onmogelijk om onderwijs 
in de eigen taal te krijgen.17 

Ten derde beheerste de Russische 

Chechnya, 86.
17  Gail W. Lapidus, “Contested 
sovereignty: the tragedy of Chechnya”, 
International security 23 (1998) 9.

bevolking van de Tsjetsjeense ASSR 
het economische en politieke leven. De 
meeste Tsjetsjenen leefden op het plat-
teland en zij die in de steden woonden 
hadden moeite om een baan te vinden 
omdat zij werden gediscrimineerd ten 
bate van Russen. Dit leidde samen met 
een bevolkingsexplosie 
tot massale werkloos-
heid onder de Tsjet-
sjenen en Ingoesjeten. 
Hierdoor werden veel 
van hen gedwongen 
seizoensarbeid te zoe-
ken in andere delen 
van de Sovjet-Unie. 
Een groot aantal Tsjetsjenen emigreerde 
samen met andere Noord-Kaukasiërs 
naar Moskou en Leningrad, waar zij 
werk vonden in de grijze en zwarte sec-
toren van de economie.18 Het gevolg 
hiervan was dat de Tsjetsjenen werden 
gestigmatiseerd als criminelen. 

Ook het politieke leven in de Tsjet-
sjeens-Ingoesjetische ASSR werd gedo-
mineerd door de Russen. Zij hadden de 
topposities binnen de lokale Commu-
nistische Partij en de ambtenarij van de 
republiek in handen. Daarnaast werd 
de functie van Eerste Secretaris van de 
lokale Communistische Partij, die in de 
meeste autonome republieken naar een 
inheems persoon ging, in de ASSR be-
zet door een Rus.19 Pas na enkele jaren 

18  Lapidus, “Contested sovereignty: the 
tragedy of Chechnya”, 9.
19  Cornell, Small nations and great 
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van perestrojka en democratisering kreeg 
Doku Zavgayev als eerste Tsjetsjeen de 
hoogste post in de republiek. De Tsjet-
sjeense republiek werd ten slotte ook 
op het gebied van volksgezondheid be-
nadeeld. De sterfte door besmettelijke 
ziekten was bijna twee keer zo hoog als 
in de rest van de Sovjet-Unie. Dit werd 
veroorzaakt door een groot tekort aan 
artsen en ziekenhuizen.20 

Als gevolg van de achterstelling van 
de Tsjetsjenen in hun eigen republiek 
kenmerkte de periode tussen de terug-
keer van de Tsjetsjenen naar hun thuis-
land en de omwentelingen van 1991 
zich door sociale onrust. De frustratie 
van de Tsjetsjenen en de angst van de 
Russen leidden tot spanningen. Al in 
1958 kwamen deze aan de oppervlakte 
in Grozny. Een gevecht vanwege een 
persoonlijk geschil liep dodelijk af en 
ontaardde in etnisch geweld waarbij 
de Russen de terugkeer van de Tsjet-
sjenen naar Centraal-Azië eisten. Na-
dat er werd geplunderd moesten Sov-
jettroepen de orde komen herstellen. 
Dit was een van de ernstigste gevallen 
van sociale onrust in de Sovjet-Unie                
sinds 1922.21

powers, 203.
20  Ibidem 204.
21  Ibidem.

Glasnost en Perestrojka: 
dromen van Tsjetsjeense onaf-
hankelijkheid
In 1987 en 1988 begonnen de effecten 
van Michail Gorbatsjovs glasnost, peres-
trojka en demokratizatsjiya voelbaar te 
worden in de voorheen rigide gecontro-
leerde ASSR. Tot 1985 werden uitingen 
van nationalisme onder de Sovjetvol-
keren onderdrukt. Gorbatsjov bracht 
hier verandering in.22 Glasnost en peres-
trojka waren aanvankelijk bedoeld om 
het stagnerende Sovjetsysteem nieuw 
leven in te blazen maar eenmaal begon-
nen bleken de in gang gezette ontwik-
kelingen niet te stoppen - ook niet in 
Tsjetsjenië. Vanaf 1988 groeiden onder 
alle volkeren van de Sovjet-Unie de na-
tionalistische emoties die voorheen zo 
onderdrukt werden. Hiermee kwamen 
ook nationalistische politieke bewe-
gingen op. Met uitzondering van de 
etnische Russen richtten haast alle vol-
keren informele organisaties op die de 
nationalistische ongenoegens kenbaar 
moesten maken. Verrassend genoeg 
begon het met klachten over de mili-
euproblematiek die ontstaan was door 
het Sovjetbeleid van ‘extensieve ontwik-
keling’, het verhogen van de productie 
door meer en meer grondstoffen te ge-
bruiken. Hierna werd de invoering van 
nationale symbolen als de staatsvlag en 

22  R. Does, Etnisch separatisme in 
de voormalige Sovjet-Unie. Nederlands 
Instituut Voor Internationale Betrekkingen 
Clingendael (2009) 9.
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het volkslied, en een hogere status voor 
de nationale taal geëist. Daarnaast wer-
den de zogenaamde ‘witte vlekken’ in 
de nationale geschiedschrijving inge-
vuld. Dit betrof meestal misdaden uit 
de Stalintijd zoals de deportaties van 
de Tsjetsjenen. Ook werden vermeende 
onrechtmatigheden in het vastleggen 
van de grenzen van de unierepublieken 
en kleinere autonome republieken aan-
gevochten.23

Tsjetsjenië kenmerkte zich als natie 
in de Kaukasus door omstandigheden 
die gunstig waren voor onafhankelijk-
heid. De Tsjetsjenen waren de meest 
omvangrijke bevolkingsgroep van de 
noordelijke Kaukasus, met een bevol-
king van 957.000 waarvan er in 1989 
734.000 in de ASSR leefden. Het aan-
tal Russen in de ASSR was relatief laag, 
rond de 300.000. Er leefden rond de 
164.000 Ingoesjeten in de gemeen-
schappelijke republiek. Er was dus een 
duidelijk genoeg Tsjetsjeens demogra-
fisch overwicht om een onafhankelijk 
beleid na te streven. Het overwicht van 
de Tsjetsjenen op de Ingoesjeten was 
zelfs zo groot dat zij gedurende de peres-
trojka haast een monopolie kregen bin-
nen de politiek.24 Een belangrijk gevolg 
van deze demografische situatie was 
dat in tegenstelling tot andere Noord-

23  Ibidem 10.
24  D.V. Trenin, A.V. Malashenko en A. 
Lieven, Russia’s restless frontier. The Chech-
nya factor in post-Sovjet Russia (Washington 
2004) 16.

Kaukasische republieken één etnische 
groep een strijd voor onafhankelijkheid 
kon voeren. Omdat de andere Noord-
Kaukasische republieken etnisch zo 
divers waren en het etnisch homogene 
Noord-Ossetië geen onafhankelijk-
heidsstreven had, ontstonden er verder 
geen levensvatbare onafhankelijkheids-
bewegingen. Hierdoor kon geen geza-
menlijke Noord-Kaukasische afschei-
dingsbeweging ontstaan. Ten slotte 
heeft Tsjetsjenië veel natuurlijke hulp-
bronnen, zoals olie en gas, in tegenstel-
ling tot andere autonome republieken 
in de noordelijke Kaukasus. Ook dit 
maakte Tsjetsjenië, meer dan de andere 
Noord-Kaukasische republieken, een 
levensvatbare kandidaat voor afschei-
ding.25 Het is dan ook niet verrassend 
dat de Tsjetsjeense roep om autonomie 
en onafhankelijkheid luider werd.

In Tsjetsjenië werd tijdens de door 
Gorbatsjov ingezette omwenteling ge-
werkt aan een steeds grotere soevereini-
teit. Jonge Tsjetsjenen verenigden zich 
in de radicale ‘Democratische Partij’. 
Zij wilden een onafhankelijke Tsjet-
sjeense republiek tot stand brengen. 
Ook waren zij tegen het atheïsme als be-
ginsel van de staat en de onderdrukking 
van moslims. Daarbij wilden zij tradi-
tionele Tsjetsjeense instituties, zoals de 
raad van ouderen, heroprichten.26 In de 

25  Cornell, Small nations and great 
powers, 205.
26  Dunlop, Russia confronts Chechnya, 
91-93.
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zomer van 1990 pleitten Tsjetsjeense 
intellectuelen voor de oprichting van 
een Tsjetsjeens nationaal congres. Er 
werd een soevereine Tsjetsjeense repu-
bliek uitgeroepen die op gelijke voet 
stond met de unierepublieken binnen 
de Sovjet-Unie. Het nationale con-

gres dat de nieuwe 
Tsjetsjeense repu-
bliek moest leiden, 
bestond uit drie 
fracties: de offici-
ele communistische 
autoriteiten onder 
Eerste Secretaris 
Doku Zavgajev, een 
gematigde midden-
fractie die een volle-
dig onafhankelijke 
republiek wilde en 
een radicale fractie 
die een islamitische 
staat nastreefde. 

Deze fracties wilden alle drie op zijn 
minst volledige soevereiniteit voor 
Tsjetsjenië.27 

Zavgajev probeerde de leiding over 
de gebeurtenissen te nemen. Uiteinde-
lijk trok echter de radicale fractie aan 
het langste eind. De Sovjetluchtmacht-
majoor Dzhokhar Dudajev kwam naar 
voren als hun leider. Net als Chroesjt-
sjov maakte hij indruk met een krach-
tige eerste toespraak voor het nationale 

27  Ibidem 93.

congres.28 Op 1 december 1991, toen 
hij nog steeds in dienst van de Sovjet-
luchtmacht was, werd hij tot voorzitter 
van de Ispolkom gekozen. Dit was het 
uitvoerende orgaan van het nationale 
congres. Dudajev had de taak gekregen 
de Tsjetsjeense natie te herstellen en de 
Tsjetsjeense taal en cultuur te restau-
reren. Snel na zijn aanstelling nam hij 
ontslag bij de Sovjetluchtmacht en ver-
huisde hij naar Grozny. Toen de Russi-
sche Socialistische Federatieve Sovjetre-
publiek (RSFSR) in april 1991 een wet 
voor de rehabilitatie van onderdrukte 
volkeren uitvaardigde, greep Duda-
jev zijn kans. Hij gebruikte de nieuwe 
wet om de Opperste Sovjet van de re-
publiek aan de kant te schuiven. Hij 
gaf de Ispolkom en zichzelf tijdens de 
overgangsperiode naar onafhankelijk-
heid vergaande bevoegdheden. De door 
Zavgajev voorgezeten Opperste Sovjet 
bood geen weerstand. Dudajev sloot nu 
verdragen met buurland Georgië om de 
isolatie van Tsjetsjenië te doorbreken.29 

Tijdens de aanloop naar de verkie-
zingen voor het Russische president-
schap op 12 juni 1991 beloofde Boris 
Jeltsin maximale autonomie aan de 
niet-Russische volkeren binnen de Rus-
sische Federatie. Deze tactiek wierp 
voor hem op korte termijn in Tsjetsje-
nië zijn vruchten af. Jeltsin behaalde 
80% van de stemmen in Tsjetsjenië en 

28  Ibidem 94.
29  Cornell, Small nations and great 
powers, 208.
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Ingoesjetië, waarschijnlijk door de anti-
imperialistische en anticommunistische 
toon van zijn campagne.30 

In Tsjetsjenie diende de Ispolkom van 
Dudajev in de periode van juni 1991 
tot de coup in Moskou van 18 augustus 
1991 als het centrum van de radicale 
oppositie tegen het communistische 
leiderschap van Zavgajev. De leden van 
de Ispolkom werden echter voortdurend 
lastiggevallen door de communistische 
autoriteiten en werden gedwongen om 
hun kranten en pamfletten buiten de 
republiek, in de Baltische staten en Ge-
orgië, te publiceren. Dudajev vergrootte 
zijn machtsbasis in alle districten van de 
Tsjetsjeense republiek door lokale afde-
lingen van de Ispolkom op te richten. 
Vanuit deze lokale afdelingen legde hij 
de basis voor de Tsjetsjeense revolutie, 
die op 1 november 1991 plaatsvond.31

De hoop op een Tsjetsjeense na-
tie werd na deze revolutie snel de kop 
ingedrukt. Toen Boris Jeltsin stevig in 
het zadel zat, richtte hij zich op separa-
tistische tendensen in de nieuwe Rus-
sische Federatie. Na het tekenen van 
een verdrag in februari 1994, waarmee 
Tatarstan binnen de Federatie bleef, 
restte alleen Tsjetsjenië nog als separa-
tistische regio. De Russische regering 
begon in de lente van 1994 met het 
actief destabiliseren en ondermijnen 

30  Lapidus, “Contested sovereignty: The 
tragedy of Chechnya”, 11.
31  Dunlop, Russia confronts Chechnya, 
100.

van de Tsjetsjeense regering, met als 
doel Dudajev af te zetten. Tegelijkertijd 
verleende de Russische regering steun 
aan de Tsjetsjeense oppositie. Dit had 
een burgeroorlog 
tot gevolg. Op 23 
november vaar-
digde Jeltsin een 
ultimatum van 48 
uur uit, waarin hij 
de Tsjetsjeense re-
gering opriep een 
wapenst i l s tand 
met de opposi-
tie te sluiten. Dit 
ultimatum werd 
door de Tsjetsje-
nen genegeerd. 
In de ochtend 
van 11 december 
1994 vielen Rus-
sische troepen 
van het ministerie 
van Defensie en 
het ministerie van Binnenlandse Zaken 
Tsjetsjenië binnen met 23.700 man, 80 
tanks en 208 pantservoertuigen.32 De 
oorlog tussen Rusland en Tsjetsjenië 
was een feit.

Conclusie
Het nationaliteitenbeleid van de Sov-
jet-Unie droeg door haar inherente 

32  Cornell, Small nations and great 
powers, 225.

Een Tsjetsjeense man bid tijdens 
de slag om Grozy (1995)



 34 

dualiteit en tegenstrijdigheid bij aan 
het ontstaan van een bloedig conflict in 
1994. Het Sovjettijdperk bestond voor 
veel Tsjetsjenen uit een aaneenschake-
ling van beloftes en deceptie. Toen de 
Bolsjewieken aan de macht kwamen, 
hielden zij zelfbeschikking voor aan de 
Tsjetsjenen, maar hier kwam niets van 
terecht. Wat volgde was de deportatie 
van het Tsjetsjeense volk in 1944, ge-
deeltelijke rehabilitatie in 1953 en een 
onsuccesvolle revolutie in 1991. Keer 
op keer werd de mythe van een onaf-
hankelijke Tsjetsjeense natie gevoed, 
maar deze bleek steeds onhaalbaar. Dit 
proces ging gepaard met veel leed, met 
als climax de deportatie in 1944 van 
grote delen van het Tsjetsjeense volk 
naar Centraal-Azië. De rehabilitatie 
van het Tsjetsjeense volk onder leiding 
van Nikita Chroesjtsjov in 1953 gaf 
veel Tsjetsjenen nieuwe hoop. De hoop 
bleek echter tevergeefs omdat terug-
gekeerde Tsjetsjenen als tweederangs 
burgers werden behandeld in hun her-
opgerichte republiek. Tijdens de val van 
de Sovjet-Unie gebruikten Gorbatsjov 
en Jeltsin Tsjetsjenië als wapen in hun 
machtsstrijd. Jeltsin beloofde de Tsjet-
sjenen aanvankelijk verregaande auto-
nomie. Toen de Sovjet-Unie was geval-
len en Jeltsin zelf eenmaal stevig in het 
zadel zat, kwam ook hij terug op zijn 
beloften. Het Tsjetsjeense leiderschap 
was echter vastbesloten. De weg naar 
natievorming en onafhankelijkheid was 
deze keer onomkeerbaar. Na enkele ja-

Tom van den Dungen (25) studeerde Ge-

schiedenis en Conflict Studies in Utrecht. Hij 

houdt zich met name bezig met de geschiede-

nis van nationalisme en conflict, in het bijzon-

der in het Midden-Oosten. De gepresenteerde 

bevindingen komen voort uit onderzoek ver-

richt in het kader van het vak Onderzoeks-

seminar II binnen de Bachelor Geschiedenis.

ren van ‘koude oorlog’ tussen de Rus-
sische Federatie en Tsjetsjenië, ging 
Rusland op 11 december 1994 tot de 
aanval over.<<
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Een iconische foto 
van de Armeense 
genocide

Historici doen hun onderzoek in stoffige archieven, waar ze eindeloos 

boeken, artikelen en andere geschreven bronnen lezen. Het kan ech-

ter anders. Ook schilderijen, sculpturen, films en allerlei andersoortige 

niet-tekstuele bronnen kunnen heel nuttig zijn voor historisch onder-

zoek. In Beeldspraak schrijft een docent van de Universiteit Utrecht 

over zijn ervaring met onderzoek aan de hand van beeldbronnen.  

Ditmaal wordt dit gedaan door dr. Ugur Ümit Üngör, docent bij de 

afdeling Politieke Geschiedenis van de Universiteit Utrecht. De voor-

naamste historische interesses van Üngör zijn staatsvorming en natie-

vorming, met een specifieke focus op massaal geweld. Hij vertelt over 

een foto die gemaakt is tijdens de Armeense Genocide en hoe deze een 

rol heeft gespeeld bij de ontwikkeling van zijn historische interesse.

Ugur Ümit Üngör
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De bovenstaande foto is een afbeelding 
van de Armeense bevolking van de Os-
maanse stad Harput (het hedendaagse 
Elazığ) die door Turkse gendarmes 
wordt gedeporteerd. De foto is op 2 
juli 1915 heimelijk genomen vanuit het 
gebouw van het Amerikaanse consulaat, 
hoogstwaarschijnlijk door de consul 
zelf: Leslie A. Davis (1876-1960). Con-
sul Davis maakte het vernietigingspro-
ces van de Armeniërs uit die provincie 
van nabij mee en schreef er tevens een 
uitvoerig rapport over.1 Op de foto is 
duidelijk een deportatiekonvooi te zien: 

1 Leslie A. Davis, The Slaughterhouse Pro-
vince: An American Diplomat’s Report on the 
Armenian Genocide, 1915-1917 (New York: 
Caratzas, 1989), ed. Susan Blair.

Armeense mannen, waarvan aan hun 
kleding af te lezen is dat ze uit de wel-
varende middenklasse afkomstig zijn, 
worden de stad uitgemarcheerd door 
circa 25 Turkse gendarmes, die hen 
enkele uren later zullen vermoorden. 
Aan de schaduwen kunnen we vaststel-
len dat het middag is (snikheet dus), en 
Turkse stedelingen kijken terloops toe. 

Deze primaire bron is één van de 
meest iconische foto’s van de Armeen-
se genocide, zoals ook de foto van het 
joodse jongetje, die met zijn handen 
omhoog gestoken in het getto van War-
schau symbool staat voor de Shoah. In 
tegenstelling tot de Holocaust zijn er 
relatief weinig foto’s van de Armeense 
genocide. De meeste foto’s die we wel 

“Een groep Armeense mannen worden de stad uitgeleid om gedood te worden.”
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hebben, zijn echter onomstotelijk en 
helder: grootschalige deportaties en 
massa-executies, ontvolkte dorpen, 
massagraven, verhongerende weeskin-
deren en pronkende daders. Beelden 

van gewelddadige 
conflicten worden 
soms gebruikt voor 
affectieve doelein-
den, dus met het 
oogmerk om ge-
voelens of emoties 
aan te wakkeren.2  
Ook tijdens de Ar-
meense genocide 
zijn suggestieve 
foto’s gemaakt van 
ontbindende lijken 
of slachtoffers met 
gapende wonden. 
Deze foto bevat 

echter weinig emotionele manipulatie, 
maar daarentegen des te meer bewijs-
kracht en educatieve waarde.

In 2003 ben ik voor het eerst in aan-
raking gekomen met deze foto in de me-
moires van de Deense missionaris Ma-
ria Jacobsen, één van de belangrijkste 
ooggetuigen van de Armeense genocide 
die de foto hoogstwaarschijnlijk van 
Davis heeft gekregen.3 Jacobsen schreef 
onder de foto: ‘Een groep Armeense 

2 Zie de Beeldspraak van Remco Raben 
in Aanzet 28-2.
3 Maria Jacobsen, Diaries of a Danish 
Missionary: Harpoot, 1907-1919 (London: 
Gomidas Institute, 2006), ed. Ara Sarafian.

mannen worden de stad uitgeleid om 
gedood te worden.’ (‘En skare armenske 
mænd føres ud af byen for at dræbes’). De 
foto wakkerde mijn nieuwsgierigheid 
aan en leidde me tot vele andere me-
moires en foto’s van de genocide. Toch 
knaagde er iets: als merkwaardige vorm 
van verificatie ben ik enkele foto’s nage-
gaan door de plekken te bezoeken waar 
de opnames waren gemaakt.

Zo stond ik in juli 2005, 90 jaar na 
dato, op hetzelfde plein met een ca-
mera, een notitieblok en een print-out 
op een A4’tje. Ik tuurde om me heen, 
op zoek naar herkenbare bakens uit de 
foto. De lemen gebouwen met aarden 
dakbedekking hadden, met een en-
kele gerenoveerde uitzondering, plaats 
gemaakt voor strakke kantoorgebou-
wen en moderne cafés. Midden in het 
plein stond een rotonde met een groot 
standbeeld van Mustafa Kemal Atatürk. 
Geen spoor van de deportatie en ge-
nocide. Onder het mom van ‘stads-
planning’ en ‘ruimtelijke ordening’, 
maar ook door nationalistische herin-
neringspolitiek was de herinnering aan 
de Armeniërs uitgewist. Als historicus 
vond ik dit toen zodanig verbijsterend 
dat ik me heb gewijd aan het proberen 
bloot te leggen van dit type verzwegen 
historische momenten. Deze foto heeft 
een bijzondere betekenis voor me, om-
dat mijn grootmoeders dorp achter de 
linkerheuvel ligt. Zelf heb ik daar geen 
herinneringen van, omdat ik in Neder-
land ben opgegroeid, maar oma was een 

Er was geen 
spoor van de 
deportatie en 
genocide; de 
herinnering 

aan de 
Armeniërs 

was uitgewist
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decennium na de genocide geboren. Ik 
vroeg haar eens voorzichtig: ‘Oma, wat 
is er gebeurd met de Armeniërs in onze 
omgeving?’ Ze keek sloom op, bromde, 
‘weet je dat niet, de regering heeft ze 
allemaal vermoord’, en hervatte onge-
stoord haar breiwerk.<<
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Interview met... symposiumspreker Frans Huijzendveld

Afrika als passie: de 
ontmoeting tussen 
Europa en Afrika

Hoewel docenten van de cursus Wereldgeschiedenis al jaren hun best 

doen om studenten warm te maken voor niet-westerse geschiedenis, 

gaat de voorkeur van de meeste studenten uit naar de geschiedenis 

van de westerse wereld. Frans Huijzendveld, assistent-professor aan de 

Vrije Universiteit en Wageningen University, vormde een uitzondering 

op deze regel. Al tijdens zijn studie ontwikkelde hij een passie voor de 

eigentijdse geschiedenis van Afrika. Aanzet zocht hem op en sprak met 

hem over zijn passie voor dit bijzondere onderzoeksveld.
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Wisanne van ’t Zelfde en Jelle Wassenaar
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Frans Huijzendveld studeerde begin 
jaren tachtig niet-westerse geschiedenis 
aan de Vrije Universiteit. In deze perio-
de reisde hij voor een stage af naar Tan-
zania, een land dat destijds in een zware 
economische crisis verkeerde. Zijn be-
langstelling voor Afrika werd tijdens 
deze reis gewekt: ‘Het is heel interes-
sant om juist in een land te reizen waar 

dingen helemaal niet 
zo soepel lopen als je 
gewend bent.’ Zijn 
afstudeerscriptie ging 
over economisch her-
stel in Tanzania. Na 
een kortstondige car-
rière in het middel-
baar onderwijs werd 
hij gevraagd om aan 
de VU te promove-
ren op een onderzoek 
over de geschiedenis 
van dit land. 

Inmiddels is Huij-
zendveld assistent-
professor aan zowel 

de VU als Wageningen University en 
bezoekt hij Afrika regelmatig in het ka-
der van zijn onderzoek. Dat een verblijf 
in Afrika niet zonder gevaar is, ervoer 
Huijzendveld in 2007, toen hij in Kenia 
tijdens de verkiezingsstrijd verbleef: ‘Ik 
bezocht een huis waar de kogels dwars 
doorheen waren geschoten’. Hij bena-
drukt echter dat veel Afrikaanse landen 
niet zo gevaarlijk zijn als de media ons 
willen laten geloven. In al die jaren dat 

hij nu onderzoek doet in Afrika heeft 
Huijzendveld zich nooit bedreigd ge-
voeld: ‘Een toerist in Amsterdam moet 
ook op zijn hoede zijn’.

Het academisch leven in Afri-
ka 
‘Het academische leven is een inter-
nationaal leven’, zo wordt door Huij-
zendveld benadrukt. Het Afrikaanse 
academische leven verschilt dan ook 
nauwelijks van het Europese en de on-
derlinge contacten verlopen over het 
algemeen goed. Zo heeft Huijzendveld 
in samenwerking met West-Afrikaanse 
historici artikelen gepubliceerd. Het is 
voor Afrikaanse academici die zich be-
zighouden met de geschiedenis van hun 
eigen continent echter nog moeilijk om 
in vooraanstaande tijdschriften te pu-
bliceren. Huijzendveld geeft aan dat dit 
gegeven te wijten is aan de Amerikaanse 
tijdschriften die de Afrikanistiek do-
mineren. ‘De interactie komt op gang, 
maar er is nog een lange weg te gaan’. 

Deze samenwerking tussen acade-
mici beperkt zich niet tot het onder-
zoek alleen. Huijzendveld werkt bij-
voorbeeld samen met de Universiteit 
van Kaapstad aan een collegereeks die 
gevolgd kan worden door studenten uit 
Kaapstad, Taiwan en Amsterdam. Waar 
de academische conventies aan Afri-
kaanse universiteiten niet verschillen 
van die in het Westen, is de kwaliteit 
van het universitair onderwijs wel de-
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dr. Frans Huijzendveld

gelijk anders. Aan Afrikaanse studenten 
worden over het algemeen namelijk 
lagere eisen gesteld. Daarom is de col-
legereeks bedoeld voor Zuid-Afrikaanse 
masterstudenten en derdejaarsstuden-
ten uit Nederland.

Dat deze collegereeks niet overbodig 
is, blijkt uit de vele vooroordelen die in 
het Westen bestaan over het Afrikaanse 
continent. Nog steeds overheerst in 
Europa de perceptie dat Afrika een re-
delijk uniform geheel is, met als over-
heersende thema’s armoede, corruptie 
en geweld. Huijzendveld bestrijdt dit 
beeld door te benadrukken hoezeer 
Afrika juist wordt gekenmerkt door di-
versiteit. Zo wordt in de westerse media 
veel gesproken over ‘stammen’. Huij-
zendveld geeft echter aan dat een ‘stam’ 
uit diverse clans bestaat, die ieder hun 
eigen belangen nastreven. Afrika is ook 
in klimatologisch opzicht divers. In het 
regenwoudgebied kan geen vee gehou-
den worden omdat deze regio geplaagd 
wordt door de tseetseevlieg, terwijl an-
dere gebieden kampen met droogte, 
waardoor belangrijke gewassen niet ge-
dijen. Dit heeft grote gevolgen voor de 
rijkdom en de cultuur van een regio.

Onderzoek in Afrika 
Het verband tussen ecologie en de cul-
tuur van een gebied vormt een belang-
rijk thema binnen Huijzenvelds onder-
zoek. Hij schreef zijn dissertatie over 
de koloniale geschiedenis (1870-1930) 

van West-Usambara, gelegen in het hui-
dige Tanzania. Hierin laat hij zien hoe 
de door de Duitsers ingezette veran-
deringsprocessen, zoals de onteigening 
van landbouwgrond, nog een lange tijd 
hebben doorgewerkt. De veranderende 
agrarische technieken hadden niet en-
kel grote gevolgen voor de ecologie van 
een gebied, maar hadden ook hun weer-
slag op de bevolking. De introductie 
van nieuwe landbouwtechnieken en de 
geldeconomie maakte vroegere samen-
werkingsverbanden steeds meer overbo-
dig, waardoor de samenlevingen wer-
den aangetast. De Afrikaanse bevolking 
besefte dat de moderniteit niet slechts 
heil bracht, waardoor de wens ontstond 
om terug te keren naar de traditionele 
waarden van vroeger. De introductie 
van invented traditions als antwoord 
hierop zorgde voor spanningen bin-



 42 

nen de Afrikaanse samenlevingen. De 
huidige etnische conflicten en de sen-
timenten van homofobie, bijvoorbeeld 
in Uganda, moeten onder andere tegen 
deze achtergrond worden gezien.

Tegenwoordig onderzoekt Huij-
zendveld de gevolgen van migratiestro-
men vanuit een meer cultuurhistori-
sche invalshoek. Hij kijkt daarbij niet 
naar de in de media breed uitgemeten 
zuid-noord migratie, maar juist naar de 
onderbelichte noord-zuid migratie. De 
Griekse gemeenschap in Tanzania staat 
hierin centraal. Huijzendvelds inspira-
tiebron voor dit onderwerp kwam uit 
een bijzondere hoek. Toen hij in 1990 
werkte aan het onderzoek voor zijn dis-
sertatie, werd hij in de haven van Dar 
es Salaam om hulp gevraagd door een 
Griekse alcoholist,  ‘want blanken moe-
ten elkaar helpen’. Tijdens het daar-
opvolgende gesprek bleek dat de man 
onderdeel was van een Griekse gemeen-
schap in Tanzania. Deze gemeenschap 
was nog grotendeels onbekend in de 
wetenschappelijke literatuur, waarmee 
Huijzendvelds belangstelling was ge-
wekt. 

Hij begon zijn zoektocht in Grieken-
land, waar hij gesprekken voerde met de 
zogenaamde ‘terugkomers’. Deze men-
sen bezaten voorheen een landbouwbe-
drijf in Tanzania maar waren gedwon-
gen naar Griekenland terug te keren 
nadat zij, als gevolg van nationalisatie, 
hun grond en daarmee hun inkomsten 
hadden verloren. Bij terugkomst kon-

den zij niet aarden in het Griekenland 
dat hun voorouders achtergelaten had-
den. Tijdens deze gesprekken liepen de 
emoties hoog op: ‘Sommigen barstten 
in tranen uit, zij hadden het heel moei-
lijk en konden geen kant op’. 

Via de ‘terugkomers’ kwam Huij-
zendveld in contact met de sterk ge-
slonken Griekse gemeenschap in 
Tanzania. Een 
bijzondere groep, 
volgens Huijzend-
veld. Allereerst 
omdat zij, waar 
immigranten nor-
maliter laagdrem-
pelig economische 
activiteiten zoeken 
als arbeider, in de 
handel en in de horeca, kozen voor het 
opzetten van grote landbouwbedrijven, 
zoals rubber-, koffie- en sisalplantages. 
Dit was mogelijk door de bijzondere 
koloniale geschiedenis van Tanzania.  

Een ander opvallend kenmerk van 
de Griekse gemeenschap in Tanzania is 
dat zij nog steeds erg sterk vasthouden 
aan hun Griekse identiteit, terwijl zij de 
taal soms niet eens meer goed beheer-
sen. Huijzendvelds interesse gaat voor-
namelijk uit naar de manier waarop 
de Grieken hun identiteit probeerden 
vorm te geven in een Afrikaanse om-
geving. De gesprekken waren daarom 
zeer persoonlijk van aard: ‘Ik vroeg heel 
dichtbij de huid van de mensen, anders 
krijg je geschiedenis uit een boekje’. 

Grieken in 
Tanzania. 
Afrika kent 
wel degelijk 
immigranten
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CV  
Frans Huijzendveld studeerde niet-westerse 

geschiedenis aan de Vrije Universiteit te Am-

sterdam. Hij promoveerde in 1997 op een 

dissertatie over de ontwikkeling van de land-

bouw in Tanzania tussen 1870 en 1930. Hij 

is sinds 1992 assistent-professor aan de Vrije 

Universiteit en sinds 1996 assistent-professor 

aan Wageningen University.

Zo vroeg Huijzendveld of de door hem 
geïnterviewde Grieken in hun kinder-
tijd speelden met Afrikaanse kinderen. 
Hiermee probeerde hij erachter te ko-
men in hoeverre er een scheiding tussen 
de Griekse- en Afrikaanse gemeenschap 
bestond.

Ten tijde van het interview was dit  
onderzoek nog in volle gang, waardoor 
Huijzendveld ons nog niets over de 
uitkomsten kon vertellen. Op het sym-
posium zal hij wellicht een tipje van de 
sluier kunnen oplichten. Het interview 
heeft onze interesse naar de geschie-
denis van Afrikaanse landen gewekt. 
Weinig studenten zijn bekend met deze 
kant van de geschiedenis, dus er valt 
voor ons op dit gebied nog veel te ont-
dekken. Een bezoek aan het symposium 
is een mooi begin.<<
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Benedict Anderson

Imagined Communities

Londen 1983, 2006. 

Verso, € 15,99, 240 p.
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Nationalisme 
als westers 
exportproduct? 
Dertig jaar na 
Imagined 
Communities 

Bastiaan Nugteren 

Waarom zijn mensen bereid te ster-
ven voor een abstract begrip als ‘het 
vaderland’? Voor antropoloog, poli-
ticoloog en Zuidoost Azië-specialist 
Benedict Anderson was deze vraag het 
startpunt voor zijn onderzoek naar het 
ontstaan van de natie. Imagined Com-
munities (Verbeelde Gemeenschappen) 
verscheen in 1983 en ontpopte zich – 
voornamelijk door het ontbreken van 
andere theorieën over nationalisme – 
tot een klassieker. Maar hoe relevant is 
dit werk nog na drie decennia aan we-
tenschappelijk onderzoek en het aan-
breken van de ‘eeuw van globalisering’?  

Ten grondslag aan het nationalisme 
ligt volgens Anderson het idee van de 
Verbeelde Gemeenschap. Mensen voe-
len zich verbonden met elkaar, zonder 
dat zij elkaar kennen. Nationalisme is 
daarom eerder een collectief gevoel dan 
een politieke ideologie. Volgens An-
derson moet de natie daarom opgevat 
worden als een religie van denkbeeldige 
verwantschap. Het is voornamelijk een 
cultureel verschijnsel en de wortels 
ervan dienen daarom in de cultuurge-
schiedenis gezocht te worden. 

De geboorte van de natie vond 
plaats in verschillende aan elkaar ver-
bonden historische ontwikkelingen. 
Anderson identificeert er vijf, allen in 
de Europese context. Ten eerste noemt 
Anderson de toenemende desacrali-
sering van het koningschap tijdens de 



 45 

Reformatie. In dit legitimeringsvacuüm 
moesten monarchen nieuwe manieren 
vinden om hun heerschappij over een 
bepaald volk te verklaren, waardoor de 
natie op politiek vlak een mogelijkheid 
werd. Een tweede factor was de kleinere 
rol die sacrale talen – met name het 
Latijn – gingen spelen in het dagelijks 

leven van mensen. 
De opkomst van 
landstalen was zo-
wel een oorzaak als 
een gevolg hier-
van. Ten derde be-
spreekt Anderson, 
op enigszins vage 
wijze, een veran-
dering in het tijds-
besef van mensen. 
Kranten en romans 
maakten het moge-
lijk om over men-

sen buiten de eigen kring van bekenden 
te lezen, waardoor het tijdsbesef tussen 
verschillende groepen mensen gesyn-
chroniseerd werd. Men kon zich nu 
identificeren met mensen op andere 
plaatsen, zonder ze persoonlijk te ken-
nen. Hierdoor kon het gevoel van ver-
wantschap zich beter ontwikkelen. 

De vierde en vijfde factor zijn nauw 
met elkaar verbonden: de boekdruk-
kunst en het kapitalisme. Het drukken 
van boeken in de landstaal zorgde voor 
een standaardisering van talen, maar 
leidde ook tot een gevoel van verwant-
schap met mensen die dezelfde taal 

beheersten. De opkomst van het kapi-
talisme zorgde vervolgens voor een gro-
tere verspreiding van boeken en kran-
ten, waardoor de ontwikkeling van een 
‘seculiere’ verbeelde verwantschap een 
exponentiële groei door kon maken. 

De zestiende, zeventiende en acht-
tiende eeuw ziet Anderson vooral als 
de periode waarin de voorwaarden voor 
de ontwikkeling van de natie wortel 
schoten. Ondanks de Europese context 
waarin dit gebeurde plaatst Anderson 
de eerste echte ontwikkeling van de na-
tie in de koloniën op het Amerikaanse 
continent. Een combinatie van span-
ningen tussen Europese kolonisten en 
het thuisland, de Verlichtingsideeën in 
kranten en de bestuurlijke inrichting 
van de imperiale rijken werkten een 
gevoel van nationale samenhorigheid 
onder de kolonisten in de hand. 

Later dan in de Amerikaanse kolo-
niën kreeg de natie ook in Europa voet 
aan de grond, mede door de Franse Re-
volutie. De eerste helft van de negen-
tiende eeuw kende een bloei van nati-
onale symbolen als vlaggen, liederen en 
talen. De volgende fase van het nationa-
lisme in Europa, die Anderson ‘officieel 
nationalisme’ noemt, vond plaats tegen 
het einde van de negentiende eeuw. De 
natie werd nu van boven af door over-
heden opgelegd aan hun burgers. De 
laatste fase van het nationalisme is vol-
gens Anderson de opkomst van naties 
na de dekolonisatie van vele Afrikaanse 
en Aziatische koloniën. De natiestaat 
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domineerde nu wereldwijd als stan-
daardmodel, waar geen ontkomen meer 
aan was. Tot slot voegde Anderson in de 
tweede druk van zijn boek in 1991 nog 
een hoofdstuk toe over de belangrijke 
rol die de koloniale staat speelde in het 
prepareren van de laatste golf van post-
koloniaal nationalisme. Het tekenen 
van kaarten, het houden van volkstel-
lingen en het oprichten van volkskun-
dige musea door koloniale overheden 
versterkte het gevoel van een nationale 
samenhorigheid onder de inheemse be-
volking.

Anderson weet de culturele oor-
sprong van de natie in ‘Imagined Com-
munities’ goed te benadrukken. Voor-
namelijk de belangrijke rol van taal in 
de ontwikkeling van samenhorigheid is 
een invloedrijke toevoeging aan het we-
tenschappelijk debat over nationalisme, 
al wijdt Anderson hier soms iets te veel 
over uit in zeer specifieke en moeilijk 
te volgen voorbeelden van romans en 
kranten. Een ander punt van kritiek is 
zijn geringe aandacht voor de rol van 
politiek en instituties in het vormen van 
de natiestaat. Alleen in de Amerikaanse 
context benadrukt Anderson hoe de 
bestuurlijke indeling van een land van 
invloed kan zijn op de opwekking van 
nationale gevoelens, terwijl de rol van 
staatsvorming in de hoofdstukken over 
Europa, Azië en Afrika vrijwel niet ge-
noemd wordt. Maar ook buiten Ame-
rika heeft staatsvorming een belangrijke 
rol gespeeld in de ontwikkeling van de 

natie. Het is daarom jammer dat An-
derson hier geen aandacht aan besteedt.

Misschien is het concept van de Ver-
beelde Gemeenschap wel te breed voor 
het verklaren  van de natie. De theorie 
is immers toepasbaar op verschillende 
niveaus, vanaf een 
stad tot aan de 
Europese Unie of 
zelfs nog tot vagere 
constructies als ‘het 
Westen’. Anderson 
maakt dan ook 
niet echt duidelijk 
waar nu precies het 
concept van de Ver-
beelde Gemeen-
schap overloopt 
in het ont-staan 
van de natie. Zou 
men bijvoorbeeld 
de wereldwijde Is-
lamitische geloofs-
gemeenschap, de 
Oemma, ook niet 
tot een natie moe-
ten rekenen? Of op 
kleinere schaal: zou 
de provincie Groningen dan ook niet 
als natie gezien moeten worden?  

Ondanks de brede inzetbaarheid van 
het concept van de Verbeelde Gemeen-
schap benadrukt Anderson de Europese 
oorsprong van de natie, wat voor veel 
kritiek uit postkolonialistische kringen 
gezorgd heeft. Het idee van de natie als 
westers koloniaal exportproduct insi-

Zou men 
bijvoorbeeld 
de wereldwijde 
Islamitische 
geloofs-
gemeenschap, 
de Oemma, 
ook niet tot 
een natie 
moeten 
rekenen?
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nueert dat de gekoloniseerde bevolkin-
gen zelf geen invloed hebben uitgeoe-
fend op de natievorming van hun eigen 
land. Waar bijvoorbeeld de historicus 
Dipesh Chakrabarty de Bengaalse intel-
lectuelen een belangrijke rol toeschreef 
in het aanpassen en vervormen van de 
natie in de vroege koloniale staat in In-
dia, probeert historicus, antropoloog 
en politicoloog Partha Chatterjee tot 
alternatieve vormen van nationalisme 
te komen, zoals ‘anti-koloniaal natio-
nalisme’. Als Europese kolonisten in 
Amerika wel hun eigen draai konden 
geven aan de natie, waarom zouden de 
inheemse volkeren van gekoloniseerde 
gebieden dat niet kunnen? Dergelijke 
vragen problematiseren de stelling van 
Anderson, die immers benadrukt dat de 
natie een westers exportproduct is. 

Al met al is het vooral de theorie van 
de Verbeelde Gemeenschap die nuttig 
kan zijn voor degenen die nationalisme 
beter willen begrijpen. Het verbonden 
voelen met mensen die je niet kent is 
een fenomeen dat zonder deze theorie 
moeilijk te verklaren is. In die zin ver-
liest ‘Imagined Communities’ haar re-
levantie niet. Andersons meesterwerk is 
echter moeilijker te behappen wanneer 
zijn theorie wordt omgevormd tot een 
historisch verhaal van westers succes, 
met name door de botsing tussen theo-
rie en context. ‘Imagined Communities’ 
kan nog steeds een bron van inspiratie 
zijn, al is een kritische houding voor 
historici wel degelijk van belang.<<
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Speciale aanbieding voor UHSK-leden

Lees de Groene Amsterdammer een half jaar 
lang voor een tientje per maand. De eerste 

maand is gratis.

Dus €50,- voor een half jaar!
Na het half jaar is het abonnement maandelijks opzegbaar.

Dus ga naar www.groene.nl/uhsk
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