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Voorwoord 

            Voor jullie ligt dan toch eindelijk mijn afstudeerscriptie. Het heeft vele jaren 

geduurd en het is uiteindelijk een zware bevalling geworden. Zwaarder dan de geboorte 

van Lydia, nu 2 jaar geleden. Ondanks de zorg voor haar is mijn scriptie dus toch 

afgekomen. En dat is zeker niet alleen mijn eigen verdienste. 

            Graag wil ik Floribert Baudet en Bob de Graaff bedanken voor hun inspiratie en 

motivatie bij het tot stand komen van deze scriptie. Jullie hebben beiden lang op mij 

moeten wachten, maar uiteindelijk is het dan toch gelukt. 

            Bovenal wil ik Hans bedanken, die acht lange jaren mij kwijt is geweest aan mijn 

droom geschiedenis studeren. Het heeft hem veel geduld en tijd gekost. Lieverd: bedankt 

dat je de afgelopen twee jaar zo veel voor Lydia hebt gezorgd als ik weer eens met mijn 

neus in de boeken of achter de computer zat. Dank je wel voor alle keren dat je me 

gemotiveerd hebt en moed hebt ingepraat. 

            En natuurlijk wil ik Lydia bedanken! Jouw komst heeft het gereedkomen van deze 

scriptie dan wel vertraagd, maar zonder jouw vrolijkheid en afleiding had ik een hoop 

plezier gemist. Mama hoeft nu niet meer zo vaak achter de 'pjapjoepjoe' te werken, dus 

heb ik alle tijd om samen met jou leuke dingen te doen! En als je later groot bent moet je 

dit verhaal maar eens lezen... 
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Inleiding 

          In het geografische hart van Europa ligt een prachtig gebied vol bossen, bergen, 

rivieren, meren, oude pittoreske stadjes, maar ook vervallen fabrieken, grauwe, 

afgebladderde communistische woonkazernes en verpauperde steden met zware industrie. 

Sinds 1993 heet dit gebied Tsjechië, voor die tijd vormde het samen met buurland 

Slowakije de Tsjechoslowaakse Republiek. Nog weer eerder, vóór de oprichting van de 

republiek in 1918, vielen Bohemen, Moravië, Silezië en Slowakije onder Habsburgs en 

Oostenrijks-Hongaars bewind. Met uitzondering van de periode 1918-1993 hebben de 

verschillende volken in het gebied nooit zelfstandig één natie gevormd. 

          In 1918 was het Thomas Garrigue Masaryk die zijn pogingen de verschillende 

regio’s samen te binden zag lukken en de eerste president werd van de Tsjechoslowaakse 

Republiek. Bij het uiteenvallen van de Republiek in 1993 was Vaclav Havel, die het land 

na de Fluwelen Revolutie in 1989 weer had omgevormd tot democratie, de zittende 

president. 

 

          Aan de ene kant werd de Slavische afstamming sterk benadrukt, maar aan de andere 

kant was er een groot verlangen naar het Westen, waardoor Tsjechoslowakije telkens 

weer zowel  letterlijk als figuurlijk in het midden kwam te liggen, soms gesymboliseerd 

als het hart van Europa, andere keren werd gesuggereerd dat het een brug tussen Oost en 

West kon zijn. Zowel Masaryk als Havel was zich bewust van de bijzondere geografische 

ligging (zie kaart 1) van het land binnen Europa en probeerde deze positie zoveel 

mogelijk te benutten voor eigen doeleinden. 

          In deze scriptie vergelijk ik hoe beide presidenten tegen Europa en de plaats van 

Tsjechoslowakije binnen dit werelddeel aankeken, welk beleid zij hanteerden ten aanzien 

van Europa. Ook kijk ik of zij een voorkeur hadden voor Tsjechoslowakije als één geheel 

of dat zij de positie van een autonoom Tsjechië binnen Europa een gunstigere optie 

vonden. 

 

          Om een adequate vergelijking mogelijk te maken, zal ik in dit hoofdstuk eerst een 

aantal kernbegrippen, zoals Europa, definieren. Masaryk en Havel leefden tenslotte in een 

totaal andere Europese context, en dit verschil is een wezenlijk aspect in een adequate 

vergelijking tussen het beleid van de twee. 

          Verder zal ik in dit hoofdstuk uitleggen welke onderzoeksmethode ik gebruik voor 

mijn vergelijking en waarom juist voor deze methode is gekozen.  
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Bronnenkritiek 

          Een van de redenen waarom een gedegen vergelijking tussen Masaryk en Havel 

wetenschappelijk verantwoord is, is dat beiden erg actief waren in het propageren van hun 

ideeën over dit onderwerp, zowel in hun thuisland als daarbuiten. Zowel Masaryk als 

Havel heeft zijn ideeën over de positie van Tsjechoslowakije binnen Europa veelvuldig 

aan het papier toevertrouwd. Er is dus van beiden een ruime hoeveelheid vergelijkbaar 

bronnenmateriaal voorhanden. Hun meningen over Europa en de plaats van 

Tsjechoslowakije hierin, laten zich goed destilleren uit hun speeches, artikelen, politieke 

verklaringen, boeken die ze over dit onderwerp schreven en biografieën waaraan ze hun 

medewerking verleenden. Over beiden zijn dus veel primaire bronnen beschikbaar. 

Vanzelfsprekend zijn deze bronnen gezaghebbend met betrekking tot dit onderwerp, ze 

noteerden immers hun eigen opvattingen, en die kennen zij zelf het beste. Omdat mijn 

Tsjechische taalbeheersing nog niet optimaal is, ben ik afhankelijk van Duitse, Engelse en 

Nederlandse vertalingen. Dit zijn veelal gerenommeerde vertalingen, merendeels ook 

uitgebracht tijdens het leven van de oorspronkelijke auteur, waardoor eventuele 

onjuistheden waarschijnlijk wel gesignaleerd zouden zijn. Een deel van de werken van 

zowel Masaryk als Havel is tot stand gekomen in een periode waarin vrijheid van 

meningsuiting minder vanzelfsprekend was, maar zij geven wel exact weer hoe ze over 

bepaalde zaken dachten. Het andere deel hebben Masaryk en Havel geschreven tijdens 

hun regeerperiode. Het is goed om in het achterhoofd te houden dat deze positie sociaal 

wenselijke teksten kan hebben voortgebracht. 

          De gebruikte bronnen zijn nagenoeg allemaal boeken. Hiervan is het snel duidelijk 

of het om een origineel exemplaar gaat. De internetbronnen die geraadpleegd zijn, zijn 

over het algemeen papieren bronnen die integraal op internet geplaatst zijn. Het gaat 

hierbij hoofdzakelijk om artikelen uit wetenschappelijke tijdschriften. Ook deze bronnen 

zijn mijns inziens betrouwbaar. 
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Comparative history 

          Binnen de geschiedwetenschappen leidt een vergelijking tussen twee personen al 

snel tot het gebruik van de methode van de vergelijkende geschiedschrijving, in het 

internationale discours veelal aangeduid als comparative history. Ook in dit onderzoek is 

de vergelijkende geschiedschrijving de meest geëigende en adequate bruikbare 

onderzoeksmethode. De basisdefinitie van vergelijkende geschiedschrijving is ‘een 

manier van het verleden bestuderen op grond van een vergelijking tussen bijvoorbeeld 

twee of meer samenlevingen of perioden in de geschiedenis.’1 Een andere vorm van 

vergelijkende geschiedschrijving is het systematisch vergelijken van zorgvuldig 

gedefinieerde ideeën of gewoonten in verschillende samenlevingen. Ook kan 

vergelijkende geschiedschrijving een historische uitleg geven over ontwikkelingen in een 

bepaalde sociale situatie die uitgelegd worden door deze te vergelijken met 

ontwikkelingen in andere sociale situaties. 

          Bij vergelijkende geschiedschrijving is het van het grootste belang om de gebruikte 

definities heel precies te formuleren. Als dat niet gebeurt, is de kans groot dat er 

uiteindelijk geen goede vergelijking valt te trekken, omdat de onderzoekswaarden 

onderling te veel van elkaar verschillen.  

 

          In dit geval is het trekken van een vergelijking mijns inziens zeer goed mogelijk. 

Beide hoofdpersonen bekleedden dezelfde functie in hetzelfde land. Uit hoofde van deze 

functie hielden ze zich ook in meer of mindere mate met dezelfde onderwerpen bezig. Uit 

hun gedachtegoed heb ik de belangrijkste, steeds terugkerende onderwerpen gefilterd om 

te behandelen in mijn scriptie. Dit zijn de begrippen nationalisme en democratie en hoe 

zij omgingen met de multi-etniciteit in hun land, waarbij hoofdzakelijk de aanwezigheid 

van Duitsers en Slowaken aan bod komt in deze scriptie. Verder ga ik in op de betekenis 

die zij toedichtten aan de geografische positie van Tsjechoslowakije en de verhouding 

met het Westen, waarbij ik dan voornamelijk West-Europa bedoel. 

Toch spraken ze zich niet allebei in gelijke mate uit over deze onderwerpen . Over 

nationalisme en democratie spraken beiden zich regelmatig uit. Datzelfde geldt voor de 

verhouding met het Westen. Over de betekenis van de geografische positie zeiden beiden 

niet heel veel, maar over de uitspraken die ze deden was wel diep nagedacht. Multi-

etniciteit was bij beiden een steeds terugkerend begrip, waarbij de Slowaken de 

boventoon voeren. Over de aanwezigheid van Duitsers binnen de Tsjechoslowaakse 

1    Harry Ritter, Dictionary of concepts in history, Westport, Connecticut 1986, 55 
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landsgrenzen sprak Masaryk zich echter wel uit, maar Havel eigenlijk niet. Dit toont mooi 

de tijdsgeest van de verschillende perioden waarin zij president waren; ten tijde van 

Havel was die aanwezigheid nauwelijks nog een issue.  

          Al met al spraken beiden zich min of meer in gelijke mate over de zelfde 

onderwerpen uit. Later in deze scriptie kom ik nog terug op de vraag of het 

vanzelfsprekend is dat juist deze onderwerpen bij beiden de revue passeren. 
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Europa 

          Vanaf het eerste begin van de Tsjechoslowaakse Republiek in 1918, was 'Europa' 

een issue binnen de politiek van het nieuwe land. Europa werd hierbij niet tegenover of 

boven de natie en het nationalisme gesteld, maar naast Europa, als gelijkwaardig concept. 

Dit is zo gebleven tot in het post-communistische tijdperk. Toch is het Europa waar 

Masaryk over sprak een ander Europa dan het Europa waar Havel zo graag lid van wilde 

worden.  

          In deze scriptie wordt met de term Europa over het algemeen niet het gelijknamige 

werelddeel bedoeld, maar de Europese landenorganisaties, ten tijde van Masaryk was dat 

de Volkenbond, voor Havel de Europese Unie en haar voorloper, de Europese 

Gemeenschap. 

          Op 25 januari 1919 werd de Volkenbond opgericht, gebaseerd op het Verdrag van 

Versailles en met de intentie via een supranationale organisatie een einde te maken aan 

alle oorlogen. Masaryk was een groot voorstander van de Volkenbond. De meeste landen 

werden lid van de Volkenbond, hetzij vanaf het begin, hetzij later in haar bestaan. Het 

belangrijkste niet-lid was de Verenigde Staten. Overigens bleek de Volkenbond voor 

Tsjechoslowakije niet zo'n succes te zijn uiteindelijk. Toen Hitler het Tsjechoslowaakse 

Sudetenland binnenviel en annexeerde greep de Volkenbond niet in.  

        Al tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de opvolger van de Volkenbond, de 
Verenigde Naties in de steigers gezet. In de jaren na de Tweede Wereldoorlog werd naast 

de Verenigde Naties en de NAVO ook een eerste aanzet gegeven tot Europese 

eenwording. In 1951 werd de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS) 

opgericht, met als eerste lidstaten Frankrijk, West-Duitsland, Italië, België, Nederland en 

Luxemburg. In de ruim vijftig jaren die volgden is de EGKS inmiddels de Europese Unie 

gaan heten, zijn bijna alle Europese landen lid en is de samenwerking tussen deze landen 

steeds intensiever geworden, al is een Europese Grondwet nog steeds niet tot stand 

gekomen. Ondanks het feit dat de lidstaten de afgelopen jaren steeds meer soevereiniteit 

hebben overgedragen aan de de Europese Unie functioneert de Unie toch hoofdzakelijk 

als een confederatie, die slechts bestaat bij de gratie van de lidstaten. 
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Het Europese referentiekader van Masaryk in 1918 
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Aan het begin van Havels regeringsperiode was Europa nog verdeeld en bij lange na nog 

niet het door hem gedroomde verenigde Europa dat het momenteel is.  
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Democratie 

          Democratie is een bestuursvorm waarbij het volk vertegenwoordigers kiest die de 

wetten maken. In een democratie is de voltallige bevolking soeverein en is alle autoriteit 

gebaseerd op de instemming van het volk. Deze bestuursvorm is gebaseerd op het 

menselijke gelijkheidsideaal. Als iedereen vrij is en dezelfde rechten en plichten heeft als 

ieder ander, heeft ook niemand meer recht dan een ander om wetten voor te schrijven of 

beslissingen te nemen. In een democratie hebben alle burgers het recht te stemmen en te 

participeren in de politiek. 

          Een directe vorm van democratie waarbij iedere burger over elk onderwerp 

rechtstreeks mee kan praten is in de  praktijk niet haalbaar. Een representatieve 

democratie, ook wel parlementaire democratie genoemd, werkt beter. Hierbij kiezen de 

burgers afgevaardigden die de belangen van het volk moeten behartigen. 

In de meeste democratieën is een duidelijk onderscheid gemaakt tussen de wetgevende, 

de rechterlijke en de uitvoerende macht, dit om ongezonde machtsconcentratie te 

voorkomen, ook wel de trias politica genoemd. 

 

 

Nationalisme 

          Nationalisme is een lastig uit te leggen begrip, omdat er geen eensluidende definitie 

voor bestaat. Soms wordt het vertaald als vaderlandsliefde, maar meestal wordt er het 

samenvallen van staat en natie (natiestaat) mee bedoeld. Er zijn verschillende soorten 

nationalisme, zoals staatsnationalisme, waarbij de staat centraal staat, en niet zozeer de 

etnische achtergrond van de bevolking. Het volksnationalisme gaat uit van het volk dat 

een natie vormt, en die natie moet de basis vormen van een bestuurlijke eenheid. Bij 

volksnationalisme wordt het volk (de natie) dus boven de staat gesteld. 

          De huidige wereldkaart is in grote mate beïnvloed door het nationalisme, denk aan 

het ontstaan van een land als de Verenigde Staten van Amerika, en het uiteenvallen van 

de Sovjet-Unie en Joegoslavië. 
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Hoofdstuk 2  

Masaryk over Europa 
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Biografie 

          Thomas Garrigue Masaryk was afkomstig uit het kleine Moravische stadje 

Hodonín, waar hij op 7 maart 1850 ter wereld kwam in een katholiek gezin. Zijn vader 

was een als lijfeigene geboren Slowaak die opgeklommen was tot opzichter op een grote 

boerderij, zijn moeder was van Duitse afkomst2. Deze combinatie van etnische afkomst 

en standsverschil zorgde voor grote sociale en nationale verschillen in het gezin. Al op 

jonge leeftijd wilde Thomas Masaryk uit het systeem van semi–feodale hiërarchie breken, 

en de oplossing van zijn moeder hiervoor was educatie. Op school blonk de jonge 

Masaryk uit, maar door financiële problemen kon hij niet studeren. Hij werd door zijn 

ouders in de leer gedaan bij een slotenmaker in Wenen, waar hij het niet naar zijn zin had. 

De stad was hem veel te rumoerig, het enige goede aan de Oostenrijkse hoofdstad waren 

volgens hem de vele boekhandels, die hij tijdens zijn lunchpauzes frequent bezocht. 

Uiteindelijk wist hij toch toegelaten te worden tot een Duitse school in Brno, waar hij zijn 

honger naar kennis kon voeden. Tijdens deze opleiding besloot hij filosoof te worden3. 

          Na zijn studie filosofie en zijn huwelijk in Amerika, werd Masaryk in 1882 tot 

bijzonder hoogleraar aan de kort daarvoor heropgerichte Tsjechische universiteit te Praag 

benoemd.  

In deze periode was Praag een knooppunt van Duitse, Russische en Franse culturele  

invloeden, terwijl Masaryk zelf erg gecharmeerd was van Engelse filosofen. Naast hun 

kritiek, empirisme en scepsis sprak vooral hun idee over common sense (gezond verstand) 

Masaryk erg aan.4 

          In 1915 werd Masaryk door de Oostenrijkse regering beschuldigd van 

hoogverraad.5 Zijn vermogen werd in beslag genomen, zijn dochter in de gevangenis 

2    Zbynek Zeman, The Masaryks. The making of Czechoslovakia, London 1976, 7 

3    Ibidem, 13 

4    Milos Vanek, Thomas G. Masaryk. Strijder voor vrijheid en democratie, Amsterdam, 

jaartal onbekend, 3 

5    T.G. Masaryk, Das Problem der kleinen Völker in der Europäischen Krisis, Praha 

1922, 3 
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gezet en zijn vrouw werd, gescheiden van haar gezin, onder politiebewaking gesteld. Zelf 

verbleef hij op dat moment in Londen, waar hij benoemd was als hoogleraar aan de 

School voor Slavische studies aan Kings College. Bij de opening van dit instituut op 19 

oktober 1915 hield hij een redevoering over de plaats van kleine volken in de Europese 

crisis.6   

        Als jonge student hield Masaryk zich bezig met de politiek. Dat begon volgens hem 

zelf met de strijd tussen Tsjechoslowaakse en Duitse jongens in Brno.7 Toch waren zijn 

eerste schreden op het politieke pad vooral theoretisch van aard: tijdens zijn studie 

filosofie raakte hij geboeid door de politieke gedachtegangen van Plato. Toen Masaryk 

zich in de sociologie ging verdiepen belandde hij naar eigen zeggen midden in de 

politieke problemen en was het voor hem niet meer dan vanzelfsprekend dat hij reageerde 

op politieke gebeurtenissen, bijvoorbeeld door artikelen voor kranten te schrijven.8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6    Ibidem 

7    Karel Capek, Masaryk erzählt sein Leben, Berlin 1935, 98 

8  Ibidem, 99 
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Democratie 

          Voor ons is democratie een vastomlijnd begrip, dat eigenlijk alleen gebruikt wordt 

om een bepaald regeringssysteem aan te geven. Masaryk interpreteerde dit begrip veel 

ruimer, ook bepaalde perioden in de Russische geschiedenis of een politiek 

georganiseerde dorpsgemeenschap werden door hem als ‘democratisch’ geduid. 

Democratie was voor hem ook geen zuiver politiek begrip, maar eerder een filosofische 

gedachte. In 1899 schreef hij in de Duitse uitgave van zijn Marxismuskritik dat 

democratie een algemene levens- en wereldopvatting moest worden.9 In 1913 was dat 

daadwerkelijk het geval geworden in zijn beleving, onder meer door de invoering van het 

algemeen stemrecht voor mannen in de Weense Reichsrat in 1907. Bijna 20 jaar later, in 

1925 geloofde hij nog steeds dat de democratie de theocratie had overwonnen. 

          Het primaire aspect van democratie is de relatie tussen de geregeerde en de 

regeerder, waarbij interactie tussen beiden onontbeerlijk is. In een democratie 

functioneert een regering van het volk, voor het volk en door het volk.  

          Bij Masaryk was een democratie pas constructief als er naast leiderschap ook sprake 

was van discussie.10 Een ideale democratie is niet alleen democratisch in de politiek, 

maar ook op economisch en sociaal terrein. De ultieme test voor iedere democratie was 

de democratische geest van het leger, daarom was het in zijn ogen ook van wezenlijk 

belang dat het Tsjechoslowaakse leger inderdaad democratisch was.11 Ook al was dit 

inderdaad het geval, toch hield Masaryk niet van oorlog. De mensheid verliest volgens 

hem in een oorlog te veel van haar morele principes en individualiteit12.  

 

 

9    Zwi Batscha, Ein Philosophie der Demokratie. Thomas G. Masaryks Begründung einer 

neuzeitlichen Demokratie Frankfurt am Main 1994, 8 

10    Warren, W. Preston, Masaryk’s democracy. A philosophy of scientific and moral 

culture, London 1941, 34 

11    Warren, 49 

12 Warren, 50 
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          Democratie was voor Masaryk meer dan een zienswijze. Het was een complete 

filosofische kijk op de wereld en het leven, een speciale manier om het universum en het 

leven te aanschouwen.13 Volgens Masaryk was het belangrijkste argument voor de 

democratie het geloof in de mens, haar onvergankelijkheid, haar verstand en de 

onsterfelijkheid van haar ziel: dat was in zijn ogen de ware, metafysische gelijkheid. In 

ethisch opzicht vond hij de democratie een uitstekende politieke uitwerking van de 

naastenliefde omdat er in een democratie geen sprake zou kunnen zijn van misbruik, 

uitbuiting en overweldiging. ,,De ware, op liefde en opmerkzaamheid naar de naaste, 

gebaseerde democratie, is de verwezenlijking van de Godsorde op aarde.” 14 

Naastenliefde speelde hierbij een belangrijke rol. 

          In een vraaggesprek met Karel Capek, uigegeven in boekvorm, liet Masaryk zijn 

gedachten over de democatie uitgebreid gaan.15 De democratie was in zijn ogen naast een 

staatsvorm ook een levensbeschouwing, gebaseerd op vertrouwen in de mensen, in 

menselijkheid en mensheid en een sociaal en wetenschappelijk fenomeen. Democratie 

was bij hem ook discussie, die alleen mogelijk was als mensen elkaar vertrouwen, en op 

redelijke wijze de waarheid zoeken, een gesprek tussen twee gelijken. Toch besefte hij 

dat niet iedereen gelijk is. Hij wees het communisme af omdat de maatschappij niet goed 

georganiseerd kan worden zonder individualisme, zonder begaafde individuen, 

getalenteerde genieën en bekwame leiderfiguren. De natuurlijke verscheidenheid moest in 

zijn ogen tot uitdrukking komen in een hiërarchie van functies; een organisatie van 

mensen kan niet functioneren zonder leiders en ondergeschikten, maar die leiders moeten 

zich dan wel ten dienste stellen van de gemeenschap, en niet zichzelf verrijken. De 

democratie heeft leiders nodig, geen heren, zo vond Masaryk. Democratie als een garantie 

voor vrede, zowel voor Tsjechoslowakije als voor de rest van de wereld. 

 

           

13    Warren, 39 

14    Capek, 334 

15     Karel Capek, Masaryk erzählt sein Leben, Berlin 1935 
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          Bij het aanbreken van de twintigste eeuw was Masaryk al een bekende 

persoonlijkheid, in zijn functie als onofficiële zegsman van het volk. Hij had de 

traditionele Tsjechische partijpolitiek verlaten om een nieuwe politieke partij op te 

richten, de Realisten. Het Realisme was een kleine beweging die in de late jaren 1880 

probeerde het Tsjechoslowaakse politieke establishment probeerde te veranderen. De 

naam die oorspronkelijk bedacht was door het Tsjechoslowaakse publiek, is later door de 

beweging geaccepteerd en gebruikt. Deze beweging werd geleid door Josef Kairl, Karel 

Kramár en Thomas G. Masaryk. De laatste kon naar eigen zeggen niet functioneren 

binnen de partijen van dat moment zonder concessies te doen aan zijn loyaliteit aan de 

waarheid.  

            Tegenover het in zijn ogen overdreven Historisme stelde hij dus het Realisme. 

Eerst de dingen benoemen, daarna de ontwikkeling waardoor bewustwording van 

historische samenhangen kon ontstaan, luidde zijn credo.16  Masaryk keek op een 

moderne manier tegen de bestudering van het verleden aan. Moderne historici moesten in 

zijn ogen de geschiedenis van het verleden vertellen, en moderne staatsmannen zouden de 

ontwikkelingen van gebeurtenissen moeten voorspellen.17  

          In de optiek van Masaryk was een goede kijk op de wereld alleen mogelijk door het 

erkennen van zowel het heden als het verleden, omdat het heden nu eenmaal een 

voortzetting van het verleden is. Masaryks rationele manier van denken was gebaseerd op 

de Verlichting, waarbij hij zich liet leiden door de drie centrale termen reformatie, 

heropleving en humaniteit. Voor Masaryk was idealisme vooral een praktisch handvat. 

Masaryk profileerde zich als hoogleraar filosofie en parlementslid in Wenen als het 

geweten van de natie. Hierbij was hij zich bewust van het feit dat juist de Duitse filosofie 

ten grondslag lag aan de nationale anti-Duitse beweging. De manier waarop hij te werk 

ging kwam redelijk dicht in de buurt van Plato’s ideaal van de ‘filosoof-koning’.18 

16    Batscha, 213 

17    Masaryk, T.G. , Das neue Europa, Berlin 1922, 4 

18    Warren, vii 



                                                                                                                                                                        19 

 

Nationalisme   

          Masaryk ageerde verschillende malen tegen het leggen van een te grote nadruk op 

het begrip staat, waardoor het begrip natie dreigde onder te sneeuwen. Deze redenatie 

hoorde hij naar zijn mening te vaak in het Europa van die tijd. Hij haalde een voorbeeld 

aan van een Engelsman die, als hij over zijn natie spreekt, zich tegelijkertijd identificeert 

met de staat. Voor Slaven lag dat heel anders, zo betuigde Masaryk: voor hen was er een 

veel sterker onderscheid tussen de begrippen staat en natie. Vervolgens gaf hij een 

verhandeling over het verschil in aantal staten versus het aantal naties in Europa, waarbij 

hij aangaf dat er op dat moment veel staten waren die uit meerdere naties bestonden.19 

Dat was volgens hem vooral het geval in het oostelijke deel van Europa, in West-Europa 

werden de landen, op een enkele kleine uitzondering na slechts door één nationaliteit 

bewoond en waren het natiestaten geworden.20  In Oost-Europa daarentegen bestonden 

zeer veel nationaliteiten en kleine bevolkingsgroepen die deel uitmaakten van slechts 

enkele grote staten, waardoor er dus verschillende naties binnen één staat leefden. 

          Masaryk ging ook in op de merkwaardige positie van Centraal-Europa, waarmee hij 

de zone bedoelde die grofweg van Triëst en Thessaloniki en Constantinopel naar Danzig 

en Sint Petersburg liep. In dit gebied leefden veel kleinere, veelal Slavische, volken, die 

vaak overheerst werden door landen als Duitsland, Oostenrijk, Turkije en Rusland.21 

Volgens hem was deze zone ook de kern van het probleem dat in deze jaren speelde. 

          Hierbij moet in het achterhoofd gehouden worden dat Masaryk deze rede tijdens de 

Eerste Wereldoorlog hield. Hij was van mening dat, omdat in dit gebied die oorlog was 

uitgebroken, zich hier het dringendst de behoefte aan een verandering in de politieke 

organisatie van Europa manifesteerde. Deze zone was het strijdtoneel van kleine volken 

die onophoudelijk voor hun vrijheid en onafhankelijkheid streden. Masaryk benadrukte 

hierbij dat deze volken ooit vrij en onafhankelijk waren geweest, maar in een positie van 

19    Masaryk, Tomas G, Das Problem der kleinen Völker in der Europäischen Krisis, 

Praha, 1922, 13 

20    Ibidem, 17 

21 Ibidem, 18 
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afhankelijkheid waren gebracht. Deze volken waren soms hoog gecultiveerd en soms ook 

aanzienlijk van omvang. Hij doelde hier op de Serven, Kroaten, Polen, en natuurlijk de 

Tsjechen en Slowaken.  
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Multi-etniciteit 

          Masaryks houding tegenover het Oostenrijks-Hongaarse rijk, waar Bohemen en 

Moravië deel van uitmaakten, was er een van gemengde gevoelens, en daardoor 

wisselend. Vanaf het begin van zijn politieke carrière streefde hij onophoudelijk naar 

politieke onafhankelijkheid voor de Tsjechische natie. In zijn ogen betekende dit 

culturele, economische en sociale onafhankelijkheid, maar wel territoriale autonomie 

binnen het frame van de Monarchie. Vooral in de eerste jaren verklaarde hij herhaaldelijk 

dat complete politieke onafhankelijkheid, dus een afscheiding van de Monarchie, 

uitgesloten was vanwege de beperkte omvang van de natie en haar geografische ligging. 

Masaryk worstelde met de vraag hoe een klein land als Tsjechië haar nationale doelen 

kon behalen. In tegenstelling tot de meeste Tsjechische politieke leiders zag hij weinig 

heil in het voortborduren op de aloude claim van de Boheemse staat. Hij verwierp deze 

claim niet geheel, maar benadrukte meer het natuurlijke recht van de natie op gelijkheid 

en zelfbeschikking. Lange tijd geloofde hij dat de Monarchie op een vreedzame wijze kon 

worden hervormd. In de loop der jaren vervaagde deze hoop echter en betrad hij meer en 

meer het pad der afscheiding. 

          Toen Tsjechoslowakije zich eenmaal daadwerkelijk had afgescheiden van het 

Oostenrijks-Hongaarse rijk en Masaryk president was, had hij nog steeds een duidelijke 

mening over de identiteit van ‘zijn’ natie. Het lidmaatschap van de Tsjechische natie was 

in zijn optiek in eerste instantie gebaseerd op etnische criteria als taal, cultuur, tradities, 

religie en politieke aspiraties. Het bezitten van de juiste etnische identiteit  was een eerste 

vereiste voor het lidmaatschap van een nationale bevolkingsgroep22 Iemand die niet de 

juiste identiteit bezat, zoals een Jood of Duitser, kon, zelfs al woonde hij zijn hele leven 

in de Boheemse landen en omarmde hij de Tsjechische idealen, nooit een Tsjech worden. 

 

 

 

 

22    Hanak, Harry, T.G. Masaryk (1850-1937) Volume 3, London 1990, 83 
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,,Alle volken van Europa zijn nationaal vermengd, ook de Europese staten zijn gemengd, dat 

wil zeggen, zij omvatten meer dan één volk, hebben nationale minderheden. Alleen de 

kleinste staten à la San Marino hebben maar één nationaliteit. Iedere minderheid is historisch 

weer anders ontstaan en de beide naties en talen in dezelfde staat wederkerig vaak sterk 

gesplitst, en vormen in feite enclaves. Wij hebben vele Duitse en Tsjechische enclaves.”23 

 

Duitsers 

          Naast Tsjechen en Slowaken woonden er ook Duitsers in de nieuwe 

Tsjechoslowaakse staat. Rond 1919 waren dat er circa drie miljoen. Van deze Duitsers 

kwam bij de besprekingen van Versailles het verzoek een deel in het noorden van 

Bohemen af te snijden, een regeling die betrekking zou hebben op de helft van het aantal 

Duitsers in Tsjechoslowakije. Vijftien jaar later betoogde Masaryk dat hij deze stap niet 

verstandig achtte in het belang van de Duitsers. Ze konden beter met drie miljoen zijn dan 

met anderhalf miljoen, en zich zo beter wapenen tegen de Tsjechisering waar de Duitsers 

zo bang voor waren, maar waarvan volgens Masaryk helemaal geen sprake was; er stond 

geen Tsjechisering op het politieke program.24 De president was enthousiast over de 

aanwezigheid van de Duitsers. ,,Geen verstandige Tsjech stelt zich voor dat een 

beschaafde, economische welvarende minderheid van drie miljoen gedenationaliseerd kan 

worden. De positie van de Duitsers bij ons is nu eenmaal van oudsher heel eigenaardig.”25 

 Volgens hem behoorden deze Duitsers van oudsher tot de Tsjechoslowaakse staat, en 

heeft de lange gemeenschappelijke geschiedenis een sterke invloed gehad op de 

gezamenlijke economische en culturele ontwikkeling. Omdat de Duitse cultuur hier niet 

onder de noordelijke Pruisische invloeden stond, kwam de verbinding met de Slaven hun 

juist ten goede was de mening van Masaryk. ,,Zij versterkten bij ons de geestelijke 

goederen uit het Westen en hebben ons menigmaal in gunstige zin gestimuleerd.”26  

23    Ludwig, Emil, Gesprekken met Masaryk, denker en staatsman. Met een levensschets, 

Arnhem 1935, 151 

24    Ludwig, 147 

25    Ludwig, 151 

26    Ludwig, 147 
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Slowaken 

          Aan het einde van de jaren tachtig van de negentiende eeuw was Masaryk zich gaan 

realiseren dat de Slowaken de Tsjechen zouden kunnen helpen in de strijd tegen het 

Oostenrijks-Hongaarse dualisme.27 Al in 1895 noemde Masaryk in zijn boek ‘de 

Tsjechische kwestie’ de Slowaakse kwestie van het grootste belang voor de Tsjechen. 

Volgens hem konden zowel de Tsjechen als de Slowaken ontsnappen aan het probleem 

van hun geringe aantal door één te worden met alle Slaven. Masaryk refereert meerdere 

malen aan het plan van Jan Palacky, een grote Tsjechische historicus, dat voorzag in een 

Oostenrijkse federatie gebaseerd op natuurlijke rechten, waarbij de Tsjechische delen van 

Bohemen, Moravië en Silezië samen met de gebieden  van de Hongaarse Slowaken een 

Tsjechoslowaakse groep zouden vormen.28 Het natuurlijke recht van een natie was 

volgens hem een betere basis om het doel van nationale zelfbeschikking te bereiken, en 

was in zijn ogen ook beter voor de Oostenrijkse federatie. 

          Ondanks het feit dat de Slowaken hun eigen dialecten en literaire taalgebruik 

hanteerden, vond Masaryk hen toch echte Bohemers. Des te meer omdat ook de 

Slowaken naar onafhankelijkheid streefden en het programma van eenwording met 

Bohemen accepteerden.29 De Slowaken konden ook eigenlijk niet om Bohemen heen in 

hun strijd om onafhankelijkheid. Bohemen was immers een bekende speler op het West-

Europese toneel, en Slowakije niet, dus als de twee volken samen een vuist wilden maken 

naar de Geallieerde Machten moesten ze herkenbaar zijn. Het enige obstakel voor 

complete eenwording had in zijn ogen een politiek karakter: de Tsjechen leden onder het 

Oostenrijkse juk, terwijl de Slowaken leden onder de Hongaren en Magyaren.  

          In oktober 1918 werd op een congres gesproken over de eenheid van de Tsjechen en 

de Slowaken. Een van de sprekers benadrukte dat beide volken één waren: ,,Wij zijn één 

en wij zullen één blijven. Niets en niemand kan ons ooit uit elkaar trekken.”30 Toch 

27    Winters, Stanley B., T.G. Masaryk (1850-1937) Volume 1, London 1990, 192 

28    Gordon Skilling, H., T.G. Masaryk: against the current, 1882-1914, Oxford 1994, 70 

29    Hanak, 77 

30    Zeman, 126 
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waren de verschillen tussen beide volken aanzienlijk. De Tsjechen hadden in de 

voorafgaande eeuw een behoorlijke industriële ontwikkeling doorgemaakt, terwijl de 

Slowaken hoofdzakelijk agrarisch waren gebleven. Ook leefden zij al eeuwen in een 

andere samenleving dan de Tsjechen, namelijk onder Hongaarse heerschappij.  

          Een ander verschil tussen Tsjechen en Slowaken was de buitenlandse oriëntatie. 

Ondanks vele conflicten met de Duitsers bleven de Tsjechen altijd stevig verankerd in de 

westerse sfeer. De Slowaken waren wat betreft tradities, economische en historische 

ontwikkelingen juist meer op het Oosten dan op het Westen gericht. Ondanks deze 

verschillen wilden zowel de Tsjechen als de Slowaken in één staat samenleven, hun 

aantallen waren apart te klein, zelfs in deze periode, waarin het oprichten van kleine 

staten aan de orde van de dag was. Masaryk steunde deze ontwikkeling, en zag geen 

enkele reden waarom de twee volken op den duur niet in elkaar op zouden gaan. 

Slowaakse autonomie was daarom geen belangrijk gespreksonderwerp onder de stichters 

van de nieuwe staat. 

          Gordon Skilling noemt Masaryk in een van zijn werken over Tsjechoslowakije een 

‘vriend van de Slowaken’, omdat hij een van de weinige Tsjechische politici was die 

daadwerkelijk interesse toonde in het lot van de Slowaken in het noorden van Hongarije 

en hij vasthoudend bleef in zijn hulp aan hun strijd voor nationale rechten.31 Andere 

Tsjechen die begaan waren met het lot van de Slowaken boden meestal een helpende 

hand op literair en cultureel gebied, en deelden  niet Masaryks meer politieke benadering.  

Door zijn invloed op vooral Slowaakse jongeren, ontstond er een actieve beweging van 

Slowaken die geïnspireerd werden door progressieve ideeën uit het Westen: democratie, 

vrijheid van meningsuiting en steeds meer hun heil en verlossing verwachtten van 

westerse politieke concepten als moraliteit, kleinschalige arbeid, realisme en een kritische 

houding tegenover het leiderschap en de gevestigde ‘wijzen’. ,,In de politiek zullen we 

naar het volk gaan en samen met het volk zullen we macht en rechten voor onze natie 

verwerven. We hebben onszelf bevrijd van passiviteit, we zijn ermee gestopt verlossing 

van buitenaf te verwachten. We zullen de mensen wakker schudden met kranten, 

31    Gordon Skilling, 64 
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bijeenkomsten en boeken.”32 Masaryk zagen ze als hun leider en leraar, ze volgden zijn 

leer van kleinschalige arbeid voor het gewone volk en democratie, en streden voor 

persoonlijke vrijheid, vrijheid van meningsuiting, pers en vereniging, religieuze en 

nationale tolerantie. Een verbond aangaan met de Tsjechen zag deze groep als de enige 

manier om hun doel te bereiken, namelijk de morele, politieke, economische en culturele 

heropleving van het Slowaakse leven. 

          Toch werd Masaryk door vele Slowaken met argusogen bekeken.33 Zij zagen hem 

als een symbool van Tsjechisering, en zijn hang naar het Westen, zijn progressieve ideeën 

en zijn sterke kritiek op het katholicisme, wat tot uiting kwam in zijn toewijding aan het 

Hussitisme, bezorgden vele Slowaken angstgevoelens.34 Ook Hongaren waren bang voor 

Masaryk als representant van een eventuele Tsjechisch-Slowaakse eenheid.35 Zijn 

progressieve westerse ideeën vielen niet in goede aarde bij de Hongaarse heersende 

klasse. 

          Voor 1914 bepleitte Masaryk echter niet een politieke eenwording tussen Tsjechen 

en Slowaken, noch in een onafhankelijke staat, noch binnen Oostenrijk-Hongarije.36 De 

Tsjechische politieke partijen waaraan Masaryk verbonden was, ondersteunden zijn 

zienswijze dat het beter was om de roep om Tsjechische onafhankelijkheid binnen 

Oostenrijk te baseren op natuurlijke dan op historische bestaansrechten, maar vroegen 

niet openlijk om een Tsjechoslowaakse eenheid in een Oostenrijkse federatie, waardoor 

er in hun partijprogramma's weinig aandacht was voor de Slowaakse kwestie.37  

           

 

 

32    Gordon Skilling, 67 

33    Gordon Skilling, 72 
34   Gordon Skilling, 72 
35   Gordon Skilling, 73 

36    Gordon Skilling, 79 

37  Gordon Skilling, 82 
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Betekenis geografische positie 

          Voor 1526 was Bohemen ruim duizend jaar een zelfstandige staat, en maakte dus 

geen onderdeel uit van Oostenrijk of Hongarije. De toenadering tot deze twee landen 

werd volgens Masaryk ingegeven door de angst voor het ‘Turkse gevaar’. Bohemen heeft 

in zijn zienswijze samen met Slowakije en Oostenrijk in een twee eeuwen durende strijd, 

Hongarije zelfs bevrijd van het Turkse juk.  

          In de periode vlak voor de beëdiging van Masaryk als eerste president van het 

Tsjechoslowaakse volk, schreef hij zijn boek over het nieuwe Europa, gezien vanuit het 

Slavische standpunt.38 Hierin gaat hij uitgebreid in op de oorzaken en gevolgen van de 

Eerste Wereldoorlog, de plannen om een democratische organisatie van Europese landen 

te organiseren, de Duitse ‘drang naar het oosten’, de problemen die kleine landen 

tegenkomen als zij hun recht op zelfbeschikking opeisen, en de reorganisatie van 

oostelijk Europa. 

          De geografische positie van Bohemen en Slowakije in het centrum van Europa, 

bezorgde de Tsjechoslowaakse staat een belangrijke positie binnen de regio, was de 

mening van Masaryk.39 Om zijn bewering kracht bij te zetten haalde hij een standpunt 

van Bismarck aan, die gezegd zou hebben dat de heerser van Bohemen heerser van heel 

Europa is.40 Deze uitspraak werd vaak gebruikt door pan-Germanisten, omdat het land op 

de lijn Berlijn-Bagdad ligt, en zodoende voor Pruisen de directe toegang tot Oostenrijk en 

Hongarije blokkeerde.  Door hun eenwording met de Slowaken kregen de Tsjechen wel 

een directe verbinding met het Oosten. Zodoende lag het geografische en politieke 

zwaartepunt van de nieuwe staat veel verder naar het Oosten dan het centrum van de 

Tsjechische landen alleen. 

 

 

 

38    Thomas G. Masaryk, The new Europe, the Slav standpoint, London 1918 

39    Thomas G. Masaryk, The new Europe, the Slav standpoint, London 1918, 46 

40    Ibidem, 47 
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Verhouding met het Westen 

Masaryk beschouwde het Europa van zijn tijd als een bijzonder fenomeen. ,,Europa is nu 

eenmaal Europa, met een historie van volken en staten, die grotendeels de historie der 

mensheid vormt.”41 

Een organisatie als een Verenigde Staten van Europa was volgens hem geenszins een 

utopie. De ontwikkelingen in zijn tijd bevorderden de culturele, economische en politieke 

toenadering van staten en volken. Hij dacht daarbij aan een fenomeen als de Kleine 

Entente, een verdrag van defensieve aard, een samenwerking van Scandinavische, 

Baltische en Balkanstaten. Masaryk verklaarde zich kort na de oorlog al voor dergelijke 

kleine ententes als het begin van een grote Europa-entente. Er waren al verscheidene non-

agressieverdragen, allemaal elementen van een nieuw  Europa. Dit Europa zou een 

rationele verdeling van alle nationale werkzaamheden tot stand moeten brengen.42 

Masaryk zag deze ontwikkeling als een positief bij-effect van de Eerste Wereldoorlog. 

,,De oorlog heeft de mensen nader tot elkaar gebracht in Europa, Azië en heeft Amerika 

naar Europa gebracht, een poging om van de wereld een uniforme organisatie te 

maken.”43 

          Masaryk was van mening dat Duitsland profiteerde van zijn omvang door veel 

macht binnen Europa te eisen.44 Kleine staten werden volgens hem als onbelangrijk 

gezien en waren de dupe van de “centraliserende tendens van de aristocratie die in Europa 

rondwaarde“.45 Het was volgens hem echter wel vanzelfsprekend dat kleine stadstaten 

samengevoegd werden tot één geheel, zoals dat in landen als Frankrijk en Italië gebeurd 

was. Omdat de inwoners van deze stadstaten tot dezelfde natie behoorden, was dat ook 

geen enkel probleem, zo betoogde hij.  

41    Ludwig, 189 

42    Ludwig, 187 

43    Ludwig, 188 

44    Tomas G Masaryk, Das Problem der kleinen Völker in der Europäischen Krisis, 

Praha 1922, 24 

45    Ibidem 25 
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          Ondanks Masaryks aversie tegen oorlog, werden tijdens de Eerste Wereldoorlog al 

in 1914 door de in Rusland gevestigde Tsjechen en Slowaken afzonderlijke 

legerafdelingen gevormd. Masaryk over het grote belang hiervan: ,,de Tsjechische natie 

was niet zo bekend. Daar wij de aandacht van de wereld op ons moeten vestigen, was het 

nodig bij de geallieerden met nog iets anders aan te komen dan alleen met onze historie 

en klachten over onze rechten. Ik voelde dat we moesten vechten en niet alleen roepen, 

dat wij rechten hebben tegenover Oostenrijk en Hongarije. Met mijn professorschap 

kwam ik niet verder, als alles met schiettuig in de weer is, moet ik ook de wapenen 

opvatten.”46 De Tsjechen waren erg gemotiveerd volgens Masaryk. ,,Iedere Tsjech kent 

het verleden van zijn volk. Ik heb heel veel met mijn soldaten gesproken, zodat ze wisten 

waarom ze moesten strijden. Na de slag bij de Witte Berg heeft het contra-

reformatorische Oostenrijk ons volk erg onderdrukt en ons onze rechten tot de huidige 

dag onthouden. Het idee was aan te tonen dat wij strijden moesten en ons verdedigen. De 

jongens waren ontwikkeld genoeg om dat in te zien.”47 Om hen nog meer te motiveren 

schreef hij zijn boek New Europe48. 

          Het leger was volgens Masaryk van groot belang bij de erkenning van de staat 

Tsjechoslowakije door de andere mogendheden. ,,Een leger zonder land, dat was immers 

nog nooit voorgekomen. Maar vergeet niet dat wij onze staat eigenlijk tot in de tijd van 

Maria Theresa hadden gehad, en ons politiek steeds op de vrijheid voorbereidden.”49 

 

          Masaryk was van mening dat de westerse geallieerden meer bijdroegen aan de 

Tsjechoslowaakse vrijheid dan Rusland en dat de geallieerden de Tsjechoslowaakse zaak 

steunden uit morele overwegingen in plaats van de belangen van grote mogendheden.50 

Masaryks pro-westerse oriëntatie van de Tsjechoslowaakse buitenlandse politiek duurde 

46    Ludwig, 111 

47    Ludwig, 113 

48   Thomas G. Masaryk, The new Europe, the Slav standpoint, London 1918 

49    Ludwig, 120 

50    Hanak, 187 



                                                                                                                                                                        29 

 

voort tot het einde van de eerste Republiek. Zijn buitenlandse politiek bleef er dan ook op 

gericht Tsjechoslowakije nauw te verbinden met de westerse mogendheden. Daarnaast 

pleitte hij voor een parallel systeem van verbonden met de kleinere Centraal- en Oost-

Europese staten. Al snel na de oorlog ontstond het concept van een cordon sanitaire: een 

zone van kleine Oost-Europese staten die zich konden verdedigen tegen Duitsland en nog 

waarschijnlijker in die periode tegen Rusland. De plannen voor een vreedzaam Centraal- 

en Oost-Europa vormden de hoofdmoot van Masaryks Nieuwe Europa. 

          Hij geloofde tot het einde van zijn leven in de steun van de westerse mogendheden, 

en dat zij, ondanks onderlinge verschillen, vast zouden houden aan een vreedzaam 

Europa. Ook zag hij veel heil in de in 1919 opgerichte Volkenbond, en had hij tot het 

laatst toe de hoop dat Rusland en Duitsland vreedzaam en geleidelijk in het nieuwe 

Europese systeem opgenomen zouden worden. De verenigde organisatie van alle naties 

op de wereld, van de hele mensheid, zag Masaryk als het begin van een nieuw tijdperk, 

een tijdperk waarin naties en de hele mensheid hun ontwikkeling zelf onder controle 

hadden.51 
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Hoofdstuk 4 

Havel over Europa 
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Biografie 

          Václav Havel werd op 5 oktober 1936 geboren als oudste zoon van ingenieur 

Václav M. Havel en Božena Havlová. Hij groeide op in een bourgeoisiefamilie, wat de 

jonge Václav belemmerde bij het volgen van een opleiding. In het gezin speelde het 

humanisme van Masaryk een grote rol, en stonden cultuur, kunst, filosofie en literatuur 

centraal in de aristocratische opvoeding.52 Het communistische regime liet tijdens het 

bewind van Gottwald en Novotny jongeren uit deze kringen niet toe tot de universiteiten, 

en de jonge Václav moest dus iets anders zoeken. Uiteindelijk werd hij chemisch 

laborant, en volgde hij later in de avonduren toch nog een studie aan de Academie voor 

Muzische Kunsten. Hij werkte toen al bij het Praagse Theater De Balustrade, eerst als 

toneelknecht, later als artistiek manager.  

Tijdens de roerige Praagse Lente was Havel werkzaam als toneelschrijver, en niet 

zozeer actief in de politiek. Wel was hij op maatschappelijk en cultureel gebied erg 

betrokken. In de toneelstukken die hij schreef probeerde hij naar eigen zeggen algemeen-

maatschappelijke mechanismen te doorgronden en de algemene situatie van de door deze 

mechanismen murw gemaakte mens.53 

            Havel voelde zich verwant met filosofen als Kierkegaard en Kafka, die net als hij 

de nadruk leggen op de menselijke verantwoordelijkheid. 

          In juli en augustus 1969 was Havel betrokken bij het ontstaan van het manifest Tien 

Punten, dat gericht was aan de federale regering, het federale parlement, de regering van 

de Tsjechische Republiek, de Tsjechische Nationale Raad en het Centraal Comité van de 

Communistische Partij van Tsjechoslowakije. De tien ondertekenaars wezen in dit 

manifest de politiek van normalisatie af. Het tiental werd in de herfst beschuldigd van een 

poging tot het omverwerpen van de republiek, maar het proces werd voor onbepaalde tijd 

uitgesteld.54 

52     James F. Pontuso, Václav Havel. Civic responsibility in the postmodern age, Lanham, 

2004,3 

53     Václav Havel, Verhoor op afstand, Baarn 1991, 58  

54     Ibidem, 71 
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          In 1969 schreef Havel ook een brief aan partijleider Dubcek, waarin hij zijn 

bezorgdheid uitte over de politieke situatie in zijn land. In deze brief motiveerde hij ook 

de reden van zijn schrijven: ‘ik heb hart voor het land waarin ik leef en waarvan ik de taal 

gebruik als ik schrijf.’55 Hij vroeg Dubcek in de brief om duidelijk zijn standpunten over de 

ontwikkelingen na januari 1968 toe te lichten, en de communisten er van te overtuigen 

dat het democratiseringsproces geen bedreiging vormde voor het voortbestaan van het 

socialisme, maar juist een herleving ervan was.  

          Uit de opkomst van Charta 77 blijkt duidelijk hoezeer Václav Havel betrokken was 

bij de mensenrechtensituatie in zijn land. Het burgerinitiatief Charta77 wilde de 

respectering van de burger- en mensenrechten in eigen land en daarbuiten bewerkstelligen 

en baseerde zich daarbij mede op de ondertekening van de Helsinki-akkoorden. Deze 

akkoorden vormden de slotverklaring van de Conferentie over Veiligheid en 

Samenwerking in Europa die in 1975 plaatsvond in Helsinki. De slotverklaring werd 

ondertekend door 35 landen uit de beide toenmalige machtsblokken uit de Koude Oorlog. 

Een deel van deze verklaring ging over mensenrechten en dit werd een basis waarop veel 

dissidenten en mensenrechtenorganisaties in het Oostblok zich beriepen. Havel was een 

van de oprichters van Charta en behoorde tevens tot de eerste drie woordvoerders. Dit 

bleef ook bij de communistische machthebbers niet onopgemerkt. Havel werd in de 

periode 1977-1989 verschillende malen om zijn politieke denkbeelden en activiteiten ter 

bevordering van de naleving van mensenrechten gearresteerd, en verbleef meerdere malen 

in de gevangenis. Tussen 1979 en 1983 zat hij zelfs vier jaar aaneen opgesloten. Hij 

vervulde een dubbelrol als criticus van het communistische systeem en als geweten van 

Europa. 

          In 1989 was Vaclav Havel een van de voormannen van de Revolutie in November 

en de daaraan voorafgaande protestacties. Op de derde dag van de acties kwamen de al 

bestaande oppositiegroepen onder leiding van Charta 77 op initiatief van Havel bijeen. 

Tijdens deze vergadering werd besloten een Burgerforum op te richten, ‘als woordvoerder 

namens dat deel van het Tsjechoslowaakse volk dat steeds kritischer staat tegenover de 

55     Václav Havel, Naar alle windstreken, Baarn 1990, 24 
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huidige Tsjechoslowaakse leiders en dat de afgelopen dagen diep is geschokt door het 

beestachtige bloedbad dat is aangericht onder vreedzaam betogende studenten’.56 Havel 

omschreef het Burgerforum zelf als een club, waar je op persoonlijke aanbeveling lid van 

kon worden.57 Het Burgerforum nam vanaf dit moment de leiding van de revolutie in 

handen. Na dagenlange onderhandelingen beëdigde Gustav Husák op 10 december, de 

dag waarop het ultimatum van het Forum afliep, en de dag van de Mensenrechten, de 

nieuwe regering. Het Forum wilde, in ieder geval tot de vrije verkiezingen, Václav Havel 

als president. In juni 1990 werden voor het eerst sinds decennia weer vrije verkiezingen 

gehouden voor het presidentschap. Václav Havel won, en werd president van 

Tsjechoslowakije. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

56     Ibidem 329 
57     Ibidem 332 
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Democratie 
In het roerige jaar 1968 schreef Havel in een literair tijdschrift een artikel over ‘het 

thema van oppositie’. Hierin geeft hij ook zijn visie over democratie weer. De essentie 

van een democratische regering was in zijn ogen ‘dat de georganiseerde publieke opinie 

tijdens verkiezingen kan helpen deze regering weer uit haar kantoor te schoppen’.58 Een 

democratische regering veronderstelt daarnaast dat er op zijn minst twee gelijkwaardige 

alternatieven zijn; twee autonome en onafhankelijke politieke krachten, met dezelfde 

rechten en gelijke mogelijkheden om een leidende kracht in het land te worden mocht het 

volk dat wensen. Hij zag in Tsjechoslowakije de noodzaak van een tweepartijen 

regeringsstelsel, waardoor de heersende communistische partij moest toestaan dat er ook 

een democratische tegenhanger kwam , met als doel ‘de Tsjechoslowaakse democratische 

en humanistische traditie te doen heropleven’.59 

Over de ideale staatsvorm was Havel duidelijk in 1991. ,,Het is voldoende terug te 

keren naar de positie die de president had onder de Eerste Republiek, dat wil zeggen 

conform de grondwet van 1920. Dat is zinvol met het oog op de kwetsbaarheid van onze 

groeiende democratie. De juristen die de grondwet van 1920 voorbereidden, zagen in de 

presidentiële functie een goede garantie tegen eventuele willekeur van het parlement.”60  

Democratie is in zijn ogen de vrije competitie tussen verschillende politieke partijen, het 

principe van burgerlijke gelijkheid. Zij moest niet alleen beschouwd worden als een 

politiek mechanisme, maar als een levenshouding tegenover de wereld.61 

          Havel pleitte voor een ‘authentieke federatie’, een echte democratische, waarachtige 

federatie, gegroeid vanuit de vrije wil van beide volken en met respect voor hun identiteit. 

Deze federatie verhindert een vrije ontwikkeling van de republieken niet en beknot hen 

niet. Een gemeenschappelijke staat kon volgens Havel niet uitsluitend op een verdrag 

tussen de twee republieken zijn gegrondvest, maar heeft een ordentelijke federale 

grondwet nodig. 

58    Keane, John, Václav Havel. A political tragedy in six acts, New York, 2000, 195 
59     Ibidem, 196 
60     Zomeroverpeinzingen, 47 
61     Keane, 445 
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          Toen Tsjechië uiteindelijk werd toegelaten tot de Europese Unie, was Havel geen 

president meer. Toch was hij nog steeds enthousiast over de toetreding. ,,Voor mij 

persoonlijk is het natuurlijk ook erg belangrijk. Ik heb de afgelopen veertien jaar veel 

energie gestoken in het verspreiden van de democratie en het definitief afbreken van de 

laatste resten van het IJzeren Gordijn."62 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

62  RTL Z, http://www.rtl.nl/(/financien/rtlz/nieuws/)/components/financien/rtlz/2006/ 

weken_2006/13/27-ricknieman_havel.xml, datum laatste wijziging 29 maart 2006, laatst 

bezocht 10 augustus 2008 
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Nationalisme 
Havel verstaat onder het ‘nationale principe’ het zich ergens thuis voelen. Zelf voelt 

hij zich thuis in het land waar hij leeft, en bij de taal die hij spreekt. Het Tsjechisch, de 

Tsjechische kijk op de wereld, de Tsjechische historische ervaringen, de Tsjechische 

soorten van moed en lafheid, de Tsjechische humor maken daar deel van uit. Zijn thuis is 

zijn Tsjechisch-zijn, zijn nationale geaardheid.63 Maar zijn thuis is meer dan alleen 

Tsjechisch-zijn, zijn Tsjechoslowaak-zijn, oftewel zijn staatsburgerschap ziet hij ook als 

zijn thuis, net zoals Europa, zijn Europeaan-zijn en zelfs de hele planeet met haar 

hedendaagse civilisatie64.   

Havel was een fel tegenstander van  het principe van etnisch verdeelde natiestaten, 

en zag Europese integratie als de beste manier om de gevaren van nationalisme te 

bestrijden65. 

            Havel vond het belangrijk dat iedere burger waakzaam is: ''Hij moet met volle 

inzet weerstand bieden tegen de irrationele werking die uitgaat van de anonieme, 

onpersoonlijke en onmenselijke macht van ideologieën, systemen, apparaten, 

bureaucratieën en de vervreemdende druk ervan. Men moet meer dan in alle abstracte 

speculaties geloven in de stem van het geweten"66 .  

 

 

 

 

 

 

 
 

63  Zomeroverpeinzingen, 23 

64  Ibidem, 24 
65  Ibidem, 54 

66  Vaclav Havel, Poging om in de waarheid te leven, Amsterdam, 1990 89 
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Multi-etniciteit 
 

 

Slowaken 

Havel sprak zich in zijn eerste nieuwjaarstoespraak duidelijk uit over de verhouding 

tussen de Tsjechen en de Slowaken. Hij zag het als zijn taak de stap naar de eerste vrije 

verkiezingen te maken als twee waarlijk soevereine volken in wederzijds respect voor 

elkaars belangen, nationale identiteit, godsdienstige tradities en symbolen. Omdat Havel 

de presidentseed aflegde tegenover Alexander Dubcek, een voor hem belangrijke en 

dierbare Slowaak, voelde hij het na alle wrange ervaringen die de Slowaken in het 

verleden hebben opgedaan, als een speciale verantwoordelijkheid erover te waken dat alle 

belangen van het Slowaakse volk gerespecteerd werden, en dat voor dit volk in de 

toekomst de toegang tot elke staatsfunctie, met inbegrip van de hoogste functie van 

president, open kwam te staan.67 

 

De zomer van 1991 besteedde Havel aan het opschrijven van allerlei ideeën die hij 

had over de stand van zaken in Tsjechoslowakije. In de bundel Zomeroverpeinzingen gaat 

hij onder andere in op de relatie tussen de Tsjechen en de Slowaken. Volgens hem bleek 

uit alles dat de meerderheid van de Tsjechen geen flauw idee had hoe sterk de Slowaken 

verlangden naar zelfstandigheid, en daarmee naar een eigen staat.68 Havel geeft aan dat het 

eigenlijk wel logisch is dat de Slowaken deze wens hebben: ze zijn in hun geschiedenis 

altijd door anderen geregeerd, behalve ten tijde van de Tweede Wereldoorlog, toen ze hun 

eigen Slowaakse staat hadden. Zolang de Slowaken deel uitmaakten van de 

Tsjechoslowaakse staat, werden ze vanuit Praag geregeerd. En vanaf dat moment voelden 

ze zich door hun aantal, levenswijze en maatschappelijke ontwikkelingen, achtergesteld 

aan de Tsjechen. Volgens Havel waren die gevoelens niet altijd terecht, maar moest er 

wel rekening mee gehouden worden dat ze absoluut bestonden. Het ging de Slowaken 

volgens hem ook niet om een aversie tegen de Tsjechen, maar om het feit dat ze vanuit 

67     Vaclav Havel, Angst voor de vrijheid, Amsterdam 1991, 13 

68     Zomeroverpeinzingen, 18 
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elders geregeerd worden. De Slowaakse wil om te emanciperen was volgens Havel een 

logisch gevolg van de historische gebeurtenissen in Midden- en Oost-Europa in die tijd: 

hier hadden de volken in tegenstelling tot de West-Europese volken maar weinig 

gelegenheid om hun zelfstandigheid om te zetten in een staat. Ze waren eeuwen lang aan 

verschillende mogendheden onderworpen en werden ten slotte in het uniforme keurslijf 

van het communisme en de sovjethegemonie geperst. De Slowaakse hang naar 

zelfstandigheid was in zijn ogen niets meer dan het inhalen van een historische misstap, 

het liefst zo snel mogelijk. 

Toch dacht Havel niet dat een volledige staatkundige soevereiniteit Slowakije iets 

goeds zou brengen. De euforie over de verworven onafhankelijkheid en de trots op de 

eigen staat zouden volgens hem spoedig plaats maken voor grote ontnuchtering als gevolg 

van de harde realiteit die onafhankelijkheid met zich meebrengt. 

 

 ,,Toch denk ik dat het uitsluitend een aangelegenheid van de Slowaken is, waarvoor 

zij kiezen; ik ben wel de laatste die aan volken het recht op zelfbeschikking zou willen 

ontzeggen; het recht van een volk om zichzelf te respecteren en de macht over de eigen zaken 

met niemand te delen is onvervreemdbaar en dient te worden gerespecteerd. Daarom heb ik 

ook voorgesteld een referendum te houden, waarbij het zowel de Tsjechen als de Slowaken 

mogelijk wordt gemaakt te beslissen of men wel of niet in een gemeenschappelijke staat wil 

blijven samenleven.”69 

 

Havel was eenduidig voor de federatie en beschouwde haar mogelijke uiteenvallen 

als een grote ramp voor alle Tsjechoslowaakse burgers. ,,Onze volken staan elkaar sinds 

mensenheugenis na, zijn door duizenden historische, culturele, beschavings- en 

persoonlijke banden verbonden, onze voorvaderen hebben in vrijheid voor een 

gemeenschappelijke staat besloten en wisten heel goed waarom zij dit deden.” Een 

scheiding betekende in zijn ogen de verloochening van de wens van hele generaties, een 

verloochening van het gezamenlijk werk van de Slowaakse en Tsjechische voorvaderen 

en een verloochening van de idealen die aan de wieg van de gemeenschappelijke staat 

69     Zomeroverpeinzingen, 26 
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stonden. Het feit dat deze staat in verschillende fases van zijn ontwikkeling om 

verschillende redenen aan de idealen en verdragen die aan zijn ontstaan voorafgingen, 

ontrouw is geweest, doet daar voor Havel niets aan af. ,,Maar wie mij in Slowakije 

afschildert als een vijand van het Slowaakse volk en als de nieuwe onderdrukker die 

Slowakije opnieuw, met geweld dan wel door manipulatie met politieke trucjes, van zijn 

vrijheid wil beroven, die bedriegt zijn eigen volk en brengt het daarmee alleen maar 

schade toe."70 Het uiteenvallen van de staat Tsjechoslowakije betekende voor Havel een 

feitelijk verlies van de mogelijkheid tot zelfverdediging voor beide republieken.71 

 

 ,,Zouden we uit elkaar gaan, dan zal ik al wat in mijn vermogen ligt doen om dat voor beide 

partijen zo pijnloos mogelijk te laten verlopen. Ik heb diepgaand respect voor de historische, 

sociaal-psychologische, morele en mentale motieven van de Slowaakse nationale aspiraties. 

Het Slowaakse volk is een volwassen natie, en ik weiger het, uiteindelijk ook in zijn eigen 

belang, te behandelen als een onmondig kind, waarvoor je steeds iets moet verbergen en 

wiens snel beledigde gevoeligheid, waarmee het alles op zichzelf betrekt, een extra 

behoedzame benadering vergt.”72 

 

            De resultaten van de verkiezingen in 1992 lieten echter precies zien hoe de 

verhoudingen op dat moment lagen. De liberale HZDS van de Slowaak Vladíímir Meciar 

en de conservatieve Unie van Democratische Burgers (ODS), geleid door de Tsjech 

Václav Klaus, werden de grootste partijen in het parlement, en beiden werden ze premier 

in hun eigen republiek. De meningsverschillen namen nog meer toe en al snel bleek dat 

geen enkele federale vorm beide partijen tevreden kon stellen.  

            Nadat duidelijk was geworden dat de Slowaken daadwerkelijk zelfstandig verder 

wilden, zag Havel twee mogelijkheden: of een democratische federatie, of twee 

onafhankelijke staten.  In een overgangsconstructie zag hij niets: zoiets zou in Tsjechië 

volgens hem worden opgevat als een volstrekt overbodig rekken, uitstellen en duurder 

70     Zomeroverpeinzingen, 28 

71     Zomeroverpeinzingen, 29 

72     Zomeroverpeinzingen, 32 
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maken van de scheiding.73 

            In juli 1992 verklaarde Slowakije zichzelf tot een soevereine staat, wat betekende 

dat alle Slowaakse wetten boven de federale wetten gesteld werden. In de herfst van dat 

jaar onderhandelden Meciar en Klaus over het opsplitsen van de federatie. In november 

besliste het federale parlement om het land per 31 december officieel te splitsen, ondanks 

peilingen die uitwezen dat de bevolking hier niet volledig achter stond. Januari 1993 was 

het zover: Tsjecho-Slowakije werd vervangen door twee onafhankelijke staten, Slowakije 

met de hoofdstad Bratislava en de Republiek Tsjechiëë met als hoofdstad uiteraard Praag.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

73     Zomeroverpeinzingen, 32 
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Betekenis geografische positie 

            Havel was zich terdege bewust van de cruciale ligging van Tsjechoslowakije 

binnen Europa. Tijdens zijn eerste rede als president, zette hij direct de toon met zijn 

uitspraak dat het zijn wens was de Tsjechoslowaakse Republiek opnieuw het geestelijke 

kruispunt van Europa te laten worden, waarin de politiek gebaseerd is op moraal, en waar 

de verkiezingen worden gewonnen door de burgerlijk, politiek en professioneel besten 

van het land. 

,,Tsjechoslowakije is voor het eerst in lange tijd weer zelfstandig, het land is een 

mondig subject van de internationale politiek geworden en het staat nu voor de taak zich 

zelfstandig te oriënteren op dit buitengewoon vertakte terrein, dat samengesteld is uit 

duizenden belangen van de meest verschillende soort, en om op dit terrein zijn eigen plaats 

te zoeken. Om zijn eigen nieuwe internationale politieke identiteit te zoeken. We willen niet 

langer iemands satellietstaat zijn. Tegelijkertijd willen noch kunnen we ergens in het 

luchtledige leven en denken dat we onszelf genoeg zijn en nergens op hoeven te letten. Nog 

minder willen we een buffer of niemandsland vormen tussen de Sovjet-Unie en het 

democratische West-Europa. Ons lot is dankzij onze geografische ligging verbonden met de 

bredere Europese en wereldgeschiedenis op een veel grondiger wijze dan het lot van vele 

andere landen die niet op een zo uitgesproken plaats liggen.”74 

 

            Havel riep de Tsjechen dan ook regelmatig op hun land naast geografisch 
middelpunt ook opnieuw het geestelijke kruispunt van Europa te laten worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

74     Zomeroverpeinzingen, 84 
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Verhouding met het westen/Europa 
          Toen Tsjechoslowakije nog van West-Europa was afgesneden door het IJzeren 

Gordijn, bekritiseerde Havel, net als vele andere Tsjechoslowaken, het Westen om zijn 

passiviteit en zijn belang bij het in stand houden van de status quo in Centraal-Europa. 

In 1985 bemerkte Havel een groot verschil in de mate van vrijheid tussen de West-

Europese en de Oost-Europese landen, en besloot hij zich te wijden aan het ideaal van een 

democratisch Europa als een vriendelijke gemeenschap van vrije en onafhankelijke 

naties, in zijn ogen de enige betekenisvolle weg om Europese vrede te bereiken.75 

Het Europese vaderland dat Havel voor ogen had was gebaseerd op gedeelde 

waarden, voortkomend uit gedeelde Europese intellectuele tradities en historische 

ervaringen, die zeker niet in strijd hoefden te zijn met nationale waarden en tradities. 

Voor Havel was Europa een onverdeelde en ondeelbare spirituele, culturele en 

historische eenheid, een fijngeweven kleed van hoofdzakelijk kleine naties. West-

Europeanen moesten volgens hem dan ook begrijpen dat zij hun eigen problemen, zoals 

de nucleaire dreiging, niet konden oplossen zonder de Oost-Europese problemen op te 

lossen. 

Tijdens een toespraak op de Poolse landdag in januari 1990, beschreef hij het 

Europa waarnaar de Centraaleuropese landen weer terug wilden keren, als een 

‘vriendelijke eenheid van onafhankelijke naties en democratische staten, een Europa dat 

stabiel is en niet verdeeld in blokken en pacten, een Europa dat niet verdedigd hoeft te 

worden door supermachten’76, een Europa gebaseerd op traditionele democratische 

natiestaten. 

Met de val van het IJzeren Gordijn viel de belangrijkste hinderpaal voor de 

Europese eenwording, tot grote vreugde van Havel. Hij vond het noodzakelijk om 

intensief alles te ondersteunen dat tot zo’n eenwording bijdroeg. ,,Ons continent heeft nu, 

75     Peter Bugge, Czech perceptions  of the perspective of EU membership: Havel vs 

Klaus, San Domenico 2000, 13 

76     Peter Bugge, Czech perceptions  of the perspective of EU membership: Havel vs 

Klaus, San Domenico 2000, 13 
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voor het eerst in zijn geschiedenis, een reële kans zich te ontwikkelen tot één grote 

gemeenschap, gebaseerd op het principe van ‘eenheid in verscheidenheid’. Ik hoop dat 

Europa als een zich verenigend geheel, een lichtend baken in de geest van vreedzame 

samenwerking kan zijn voor zijn omgeving."77 

Het Europese vaderland dat Havel voor ogen had, was gebaseerd op gedeelde 

waarden, die voortkwamen uit gedeelde Europese intellectuele tradities en historische 

ervaringen en hoefde in zijn opinie zeker niet strijdig te zijn met nationale waarden en 

tradities. Deze gemeenschap dient volledig te steunen op de geestelijke en politieke 

waarden die in de laatste decennia gehandhaafd, gecultiveerd en praktisch ingevuld zijn 

in het democratische West-Europa. Dat wil zeggen op waarden als respect voor 

burgerrechten en vrijheden, als politiek en economisch pluralisme, parlementaire 

democratie, decentralisatie en zelfbestuur van de plaatselijke overheden.”78 Havel zag dit 

als het enige redelijke alternatief voor Europa als geheel. ,,Het gaat om de terugkeer naar 

zichzelf van volken die gewelddadig werden beroofd van hun eigen tradities, wortels en 

idealen, beroofd werden van zichzelf. Het gaat om hun terugkeer naar de weg die ze ooit 

al eens gegaan zijn of die ze wilden gaan, of waarvoor ze potentieel waren voorbestemd 

als bewoners van dezelfde Europese geestelijke ruimte. Zo moet ook de populaire slogan 

over onze ‘terugkeer naar Europa’ worden begrepen."79 

Havel benadrukte ook dat de Europese beschaving nauw verbonden was met haar 

jongere broertje, het Noord-Amerikaanse continent, en hoe belangrijk het was dat deze 

banden in stand werden gehouden. 

 
Zoals al eerder beschreven maakte Havel zich zorgen over het lot van de Slowaken 

als die besloten zelfstandig verder te gaan. Hij zag echter ook gevaren opdoemen voor de 

positie van de Tsjechen binnen de wereld. Hij wees in dit kader onder andere op het feit 

dat Tsjechoslowakije als zelfstandige staat erkend was door de wereldgemeenschap. Haar 

77     Zomeroverpeinzingen, 85 

78     Zomeroverpeinzingen, 85 
79  Zomeroverpeinzingen, 88 
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bestaan, met inbegrip van haar grenzen, was gegarandeerd in een reeks internationale 

verdragen, en Havel was bang dat dat gedurende tientallen jaren moeizaam opgebouwde 

netwerk bij de verdeling van de staat in één ruk kapot zou worden getrokken, en niet zo 

snel door iets nieuws vervangen zou worden. Ook vreesde hij voor de economische 

gevolgen, omdat in principe bij het uiteenvallen van de staat ook alle economische 

verdragen en afspraken zouden worden vernietigd, zodat Tsjechoslowakijes onzekere 

positie in de wereldeconomie nog problematischer zou worden. Hij dacht dat andere 

landen zowel Tsjechië als Slowakije zouden gaan zien als onduidelijke partners zonder 

garantie voor de eigen identiteit. Ook wees Havel op de complexiteit van de verdeling 

van de staatsactiva en -passiva.80 Daarnaast was hij van mening dat beide landen zich 

apart minder goed zouden kunnen verdedigen dan als zij nog samen één staat zouden 

vormen.81 Verder was volgens hem onzeker hoe de machtige buren Duitsland en de 

Sovjet-Unie op een dergelijke potentiële brandhaard in hun directe omgeving zouden 

reageren en zou deelname aan de Europese integratieprocessen onzeker worden en de 

hulp van de ontwikkelde wereld in het algemeen zou ongetwijfeld voor langere tijd 

opgeschort worden.82 Het was volgens hem ook niet denkbeeldig dat het land het 

internationale prestige en de internationale autoriteit die het na de val van het 

communisme had verworven, zou verliezen.83  

 

Tijdens een interview met de Nederlandse televisie84, vlak voor de toetreding  van 

Tsjechië tot de Europese Unie in mei 2006,  sprak Havel openlijk over zijn ideeën over 

een verenigd Europa. De uitbreiding met 10 landen tegelijk zag hij als een zware taak en 

last, en het was volgens hem onvermijdelijk dat westerse landen in sommige opzichten 

offers moesten brengen. 

80 Zomeroverpeinzingen, 88 
81 Ibidem, 87 
82 Ibidem 89 
83 Ibidem, 90 
84 RTL Z, http://www.rtl.nl/(/financien/rtlz/nieuws/)/components/financien/rtlz/2006/ 
weken_2006/13/27-ricknieman_havel.xml, datum laatste wijziging 29 maart 2006, laatst 

bezocht 10 augustus 2008 
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In datzelfde interview toonde hij zich tevreden over de binnenlandse en 

buitenlandse situatie op dat moment. ,,Verschillende opiniepeilingen tonen dat het grote 

publiek onze huidige buitenlandse politiek ondersteunt en positief waardeert. We hebben 

de vriendschappelijke betrekkingen met alle Europese democratische staten en met vele 

niet-Europese landen vernieuwd of aangeknoopt. Tsjechoslowakije is verhoudingsgewijs 

snel een gerespecteerd land geworden, dat zich verheugt in de algemene sympathie en 

belangstelling, dat vertrouwen geniet, een land dat velen zien als een stabiliserende factor 

in onze onrustige regio.” 
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Hoofdstuk 4  

Masaryk versus Havel 
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Democratie 

            Democratie was voor Masaryk meer dan alleen een regeringssysteem, meer dan 

een begrip met een politieke lading. Voor hem was democratie een filosofische gedachte, 

die een algemene levens- en wereldopvatting zou moeten worden. Hij ging hierbij uit van 

het geloof in de mens, de mensheid en de menselijkheid. De democratie was voor hem de 

ultieme politieke uitwerking van naastenliefde 

            Ook Havel zag democratie niet slechts als een politiek mechanisme, maar als een 

levenshouding tegenover de wereld, zo was hij van mening in 1991. In 1968 zag hij de 

democratie echter nog wel als een politiek instrument om ,,de publieke opinie te helpen 

tijdens de verkiezingen de bestaande regering uit haar kantoor te schoppen". Voor hem 

was het in deze politiek onrustige periode vooral van belang dat een democratie twee 

gelijkwaardige alternatieven kon bieden, zodat de burger in vrije wil zijn keuze kan 

maken. 

Wat de staatshoofden ook erg aansprak in een democratie, was de gelijkheid van alle 

burgers. Voor beiden was dit een groot goed. Daarnaast moest in een democratie naast 

goed leiderschap ook ruimte zijn voor discussie, vonden zowel Masaryk als Havel. 

            In 1991 sprak Havel zich het duidelijkst uit over zijn voorganger Masaryk op het 

gebied van de democratie. Hij vond de presidentiële functie die in de grondwet van 1920 

onder bewind van Masaryk was vastgesteld, een goede garantie tegen de willekeur van 

het parlement.  
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Nationalisme 

            Masaryk sprak vrij technisch over het nationalisme. Hij waakte er voor niet te veel 

nadruk te leggen op het begrip staat, omdat anders het begrip natie onder dreigde te 

sneeuwen. Naties waren in zijn ogen belangrijker dan staten, omdat er in een staat vaak 

verschillende naties naast elkaar leefden. Voor een Engelsman was het verschil tussen 

zijn staat en zijn natie misschien niet zo groot, maar bij de Slaven was dat onderscheid 

veel sterker aanwezig.  

Hij benadrukte ook dat er in Centraal-Europa dringend politieke verandering nodig was. 

Hier was de Eerste Wereldoorlog uitgebroken en de Centraal-Europese volken hadden 

recht op een eigen natiestaat, omdat zij ooit vrij en onafhankelijk waren geweest. 

 

            Havel sprak veel filosofischer over het nationalisme. Voor hem hield het nationale 

principe in dat je je ergens thuis voelt. Hij voelde zich niet alleen thuis in het land 

waarvan hij de taal sprak, maar bijvoorbeeld ook in het staatsburgerschap. 

Havel was een fel tegenstander van etnisch verdeelde natiestaten. Een verenigd Europa 

zag hij daarom als de beste manier om de gevaren van een al te extreem nationalisme te 

bestrijden. 
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Multi-etniciteit 

            Voor Masaryk was het bezit van de juiste etnische identiteit het belangrijkste 

criterium om Tsjech te worden. Hierbij speelden etnische criteria als taal, cultuur, traditie, 

religie en politieke aspiraties een grote rol. Een Jood of Duitser kon op grond van zijn 

theorie dan ook nooit Tsjech worden. 

 

Duitsers 

            Het was vooral Masaryk die regelmatig zijn mening ventileerde over de 

aanwezigheid van Duitsers binnen Tsjechoslowakije. Dat is logisch, want de drie miljoen 

Duitsers die binnen de Tsjechoslowaakse grenzen leefden hadden een grote invloed 

binnen het land en hun aanwezigheid werd door velen als een groot probleem gezien. 

Voor Havel speelde dit alles niet zo. Na decennialange communistische overheersing 

waren er belangrijkere zaken waar hij zich druk over maakte. Er woonden nog wel 

Sudetenduitsers in Tsjechoslowakije, maar zeker na de Tweede Wereldoorlog traden zij 

weinig op de voorgrond, waardoor Havel niet genoodzaakt was zich al te veel met hen 

bezig te houden. 

 

Slowaken 

            Over de Slowaken hadden Masaryk en Havel heel duidelijk een eigen mening.  

Ondanks het eigen dialect van de Slowaken en hun eigen culturele tradities, vond 

Masaryk hen toch echte Bohemers. Hij benadrukte ook regelmatig dat de Slowaken niet 

zonder de Bohemers konden, die veel bekender waren op het Europese toneel. Toch sloot 

hij zijn ogen niet voor de verschillen tussen beide volken. Zo was Tsjechië stevig 

verankerd in het Westen en waren de Slowaken veel meer op het Oosten gericht. 

Desondanks werd hij door velen gezien als een trouwe vriend van de Slowaken. 

            Havel voelde zich erg betrokken bij de Slowaakse bevolkingsgroep binnen zijn 

land en was zich terdege bewust van de sterke hang naar zelfstandigheid die de Slowaken 

hadden, in zijn opinie grotendeels ontstaan door het feit dat de Slowaken in hun 

geschiedenis met uitzondering van de Tweede Wereldoorlog eigenlijk altijd door anderen 

geregeerd zijn. 
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            Net als Masaryk was hij er desondanks van overtuigd dat de Slowaken het beste 

onderdeel konden blijven van Tsjechoslowakije. Een federatie had dan ook zijn voorkeur 

en een scheiding zag hij als het verloochenen van de wens van de Tsjechoslowaakse 

voorouders en een ramp voor al haar burgers. Havel noemt hier niet expliciet de 

verdienste van Masaryk, maar het is duidelijk dat hij natuurlijk een van de grote 

voorvechters was voor een Tsjechoslowakije voor de Tsjechen èn de Slowaken en dat hij 

zijn voorganger als voorbeeld zag in het streven naar een gezamenlijke natie. 
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Geografische positie 

            Op dit onderdeel is het verschil in tijd tussen Masaryk en Havel duidelijk 

zichtbaar. Masaryk was jarenlang druk doende het recht op een onafhankelijk 

Tsjechoslowakije te verantwoorden naar de buitenwereld. Het land bestond immers nog 

niet en de landen om haar heen moesten nadrukkelijk overtuigd worden van het 

bestaansrecht van de nieuwe republiek. In eerste instantie geloofde hij ook niet dat een 

compleet onafhankelijk Tsjechoslowakije haalbaar was vanwege haar geringe omvang en 

complexe ligging. Hij zag niet veel heil in de aloude claim op de oude Boheemse staat. 

Later raakte hij wel steeds meer overtuigd van de haalbaarheid. Toen Tsjechoslowakije 

eenmaal was opgericht bleef hij hameren op de rechten van de Tsjechoslowaakse 

bevolking.  

            Havel had het hier helemaal niet over. Wat dat betreft had Masaryk zeventig jaar 

eerder al het werk al gedaan, en was het aan hem om het onafhankelijke Tsjechoslowakije 

na de communistische overheersing weer op de rails te krijgen. Haar bestaan was, met of 

zonder de Slowaken, volkomen gerechtvaardigd. 

            Beiden waren echter overtuigd van de belangrijke geografische ligging van 

Tsjechoslowakije. Masaryk was hier heel expliciet in. Om zijn bewering kracht bij te 

zetten haalde hij een standpunt van Bismarck aan, die gezegd zou hebben dat de heerser 

van Bohemen heerser van heel Europa is. Deze uitspraak werd vaak gebruikt door pan-

Germanisten, omdat het land op de lijn Berlijn-Bagdad ligt, en zodoende voor Pruisen de 

directe toegang tot Oostenrijk en Hongarije blokkeerde. Door hun eenwording met de 

Slowaken kregen de Tsjechen wel een directe verbinding met het Oosten, en vormden ze 

een brug tussen het Oosten en het Westen. 

            Havel was zich ook bewust van dit geografische voordeel, maar wilde zijn land 

meer een geestelijk kruispunt laten worden in het Europa van na de Koude Oorlog. Een 

politiek gebaseerd op moraal moest een voorbeeld zijn voor de rest van Europa. Daarvoor 

was het belangrijk dat Tsjechoslowakije op zoek ging naar haar nieuwe internationale 

politieke identiteit. 
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Verhouding met het Westen/Europa 

            Masaryk stond bekend als ijverig bepleiter van de Paneuropese Unie, een initiatief 

van Coudenhove-Kalergi. Zijn opvolger Edvard Beneš steunde eveneens de Paneuropese 

Unie en de Volkenbond. Vaclav Havel zette deze traditie voort en legde als president een 

onverstoorbaar Europees idealisme aan de dag.  

            In zijn eerste redes als president probeerde Havel de continuïteit met Masaryk te 

tonen. Toch was er toen al een duidelijke breuk tussen de twee staatshoofden. Havel was 

erg gecharmeerd van de ideeën van Jan Patocka, mede-oprichter van Charta '77. Patocka 

definieerde de crisis waarin de wereld op dat moment verkeerde als een Europees 

probleem. Hij maakte Europa tot een filosofisch concept.85 De breuk met Masaryk blijkt 

hier uit dat de door Havel geprezen Patocka al voor de Tweede Wereldoorlog zijn 

kanttekeningen plaatste bij de filosofie van Masaryk. 

            Masaryk beschouwde het Europa van zijn tijd als een bijzonder fenomeen. 

,,Europa is nu eenmaal Europa, met een historie van volken en staten, die grotendeels de 

historie der mensheid vormt.”86 

            Hij hechtte veel waarde aan de bijdragen die de Westerse geallieerden leverden 

aan de Tsjechsoslowaakse vrijheid. Tot het einde van de Eerste Republiek bleef zijn 

buitenlandse politiek georiënteerd op het verbinden van Tsjechoslowakije met het 

Westen. Hij pleitte verder voor verbonden met andere Centraal- en Oost-Europese staten, 

hij zag veel heil in de in 1919 opgerichte Volkenbond en hij hoopte tot het laatst dat 

Rusland en Duitsland vreedzaam en geleidelijk in het nieuwe Europese systeem 

opgenomen zouden worden. De plannen voor een vreedzaam Centraal- en Oost-Europa 

vormden de hoofdmoot van Masaryks Nieuwe Europa. De verenigde organisatie van alle 

naties op de wereld, zag Masaryk als het begin van een nieuw tijdperk. 

 

 

85  Carlos Reijnen, Op de drempel van Europa. De Tsjechen en Europa in de twintigste 

eeuw, Zoetermeer 2005, 312 

86    Ludwig, 189 



                                                                                                                                                                        53 

 

            Havel was op sommige momenten juist erg negatief over het Westen. Tijdens het 

bestaan van het IJzeren Gordijn bekritiseerde hij het Westen om zijn passiviteit en het in 

stand houden van de status quo in Centraal-Europa. Halverwege de jaren tachtig merkte 

hij een groot verschil in de mate van vrijheid tussen de burgers van de West-Europese en 

de Oost-Europese landen. Vanaf dat moment streefde hij naar het ideaal van een 

democratisch Europa als een vriendelijke gemeenschap van vrije en onafhankelijke 

naties, in zijn ogen de enige manier om vrede in Europa te bereiken. Hij zag een Europees 

vaderland voor ogen dat dezelfde waarden, intellectuele tradities en historische 

ervaringen deelde. Hij was ook van mening dat de West-Europeanen hun eigen 

problemen zoals de nucleaire dreiging onmogelijk konden oplossen zonder ook de Oost-

Europese problemen op te lossen. 

            De val van het IJzeren Gordijn versnelde de Europese eenwording, tot grote 

blijdschap van de nieuwe Tsjechoslowaakse president. 
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De Tsjechen vinden zelf ook dat hun land in het centrum van Europa ligt, en zeker niet in het Oosten. 
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Hoofdstuk 5  

Conclusies 
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            Het had zo mooi kunnen zijn..., een historische scriptie met een vraagstelling 

waarop een van de hoofdpersonen in eigen persoon antwoord had gegeven. Maar helaas, 

de mail die ik naar Vaclav Havel stuurde bleef onbeantwoord. Gelukkig had ik een grote 

hoeveelheid literatuur van zowel Masaryk als Havel tot mijn beschikking, maar het zou 

zo leuk geweest zijn als mijn aannames en conclusies bevestigd werden door Havel zelf. 

Dus vandaar dat dit hoofdstuk mijn eigen onderzoek samenvat en hier conclusies aan 

verbindt. Na vier jaar mezelf verdiept te hebben in de gedachtengangen van zowel 

Masaryk als Havel mag ik toch hopen dat ik zelf inmiddels ook genoeg kennis heb 

opgedaan om deze scriptie zinnig af te sluiten. 

 

            Zoals uit de biografie van Havel al blijkt werd hij door het milieu waarin hij 

opgroeide al op jonge leeftijd beïnvloed door de filosofische denkwijze van zijn verre 

voorganger Thomas Garrigue Masaryk. En net als Masaryk bedacht ook Havel 

Tsjechoslowakije een belangrijke rol toe binnen Europa. Toch is de ideologie van 

Masaryk niet zonder meer als sjabloon te gebruiken voor de denkwijze van Havel. Ten 

eerste zat er zeventig jaar tussen het moment dat Masaryk president werd en het moment 

dat Havel aan de macht kwam. In die tijd was de wereld behoorlijk veranderd, zeker 

binnen Europa. Waar ten tijde van Masaryk de eerste voorzichtige stappen op het gebied 

van Europese integratie werden gezet, had Havel zicht op een al bestaande Europese Unie 

waar hij zijn land graag lid van zag worden. 

 

,,We zijn het hart van Europa. Wanneer we iets naar beneden gaan, zal Europa met ons 

in de maag zitten"87 

 

            Bovenstaande uitspraak geeft aardig weer hoe er in Tsjechie over de geografische 

positie van het land binnen Europa gedacht wordt, zowel door de bevolking als door de 

politieke leiders. Zowel Masaryk als Havel hadden uitgesproken ideeën over de plaats 

van hun Tsjechoslowakije binnen Europa. Ik noem hun moederland niet voor niets 'hun' 

87  Reijnen, 15 
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Tsjechoslowakije, want alletwee de leiders van het land waren verknocht aan 

Tsjechoslowakije. Beiden voelden zich helemaal thuis, ook al sprak Masaryk vrij 

technisch over zijn nationalistische gevoelens en was Havel veel filosofischer over dit 

onderwerp. Op het gebied van de democratie kwamen de zienswijzen van Havel en 

Masaryk grotendeels overeen. Voor beiden was het een politiek mechanisme, maar 

bovenal een levenshouding, een filosofische kijk op de wereld. In hun ogen was het 

belangrijkste kenmerk van een democratie de gelijkheid van burgers waar beiden zo veel 

waarde aan hechtten. Als vanzelfsprekend deden ze er dan ook alles aan om 

Tsjechoslowakije op de Europese kaart te zetten, en dan niet in een schamel bijrolletje, 

maar in een centrale positie als het hart van Europa, als brug tussen het Oosten en het 

Westen. 

            Enkele jaren geleden werd een plaatsje in Litouwen tegen de grens met Wit-

Rusland aan door enkele Franse geografen uitgeroepen tot het geografische middelpunt 

van Europa. In het Europa van de 21e eeuw telt de voormalige Sovjet-Unie ook mee op 

het Europese toneel. Toch lijkt dit gevoelsmatig niet een logische locatie voor het 

geografische centrum. Het huidige Tsjechië ligt naar mijn idee veel dichter bij het 

centrum van Europa. Wat dat betreft deel ik de mening van Masaryk en Havel. En zeker 

als je naar de Tsjechische blik op het Westen kijkt. Al sinds haar ontstaan voelt het land 

zich sterk verbonden met het Westen, en was er weinig behoefte tot Oostelijke 

invloedssferen te behoren. Dat wil niet zeggen dat contact met de oosterburen werd 

afgehouden, daar getuigt de brugfunctie tussen het Oosten en het Westen die Masaryk en 

Havel het land graag toedichtten van.  
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            In alle literatuur die ik heb doorgespit ben ik maar weinig momenten tegen 

gekomen waarop Havel expliciet naar Masaryk verwees. Wel indirecte verwijzingen 

zoals de opvoeding van Havel waarin het humanisme van Masaryk een grote rol speelde. 

Toch dringt de vergelijking tussen Masaryk en Havel zich op, omdat beiden zich expliciet 

uitspraken over de zelfde onderwerpen. Dit is misschien ook niet zo verwonderlijk, want 

als leider van een klein, relatief jong, land in het hart van een werelddeel waar allerlei 

politieke ontwikkelingen zich snel opvolgen, is dit waarschijnlijk ook de enige manier om 

je te handhaven.  

            De eindconclusie moet mijns inziens dan ook luiden dat Havel zeker beïnvloed is 

door zijn voorganger Masaryk, of ze nu toevallig op dezelfde mening zijn uitgekomen of 

dat door de omstandigheden waarin Tsjechoslowakije verkeerde het meest logisch was. 

Masaryk had natuurlijk de Tsjechoslowaakse Staat gesticht, wat voor Havel al reden 

genoeg was om veel bewondering voor iemand te hebben. Ook al dachten ze niet over 

alle onderwerpen die deze scriptie behandelt exact hetzelfde, toch hanteerden ze beiden 

min of meer dezelfde interpretaties van begrippen als democratie en nationalisme. Beiden 

hechtten ook veel waarde aan de aanwezigheid van de Slowaken, al was Havel hier iets 

realistischer in en erkenden de merkwaardige geografische positie in het land en wilden 

deze beiden ook uitbuiten. Ten slotte deden zowel Masaryk als Havel de grootst 

mogelijke moeite om het Westen te overtuigen van de staat van dienst van hun vaderland 

en het nut dat het land had voor de overige Europese landen. Vooral dit laatste is een 

belangrijke eigenschap van een president in hart en nieren die pal voor zijn eigen land 

staat. En dat deden beide Tsjechoslowaakse grootheden, eretitels die ze verworven 

hebben door hun passie om Tsjechoslowakije op de Europese kaart te zetten. 
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Nawoord 

            Tja, en dan heb je over zowel Masaryk als Havel een flink verhaal geschreven, 

heb je hun opvattingen vergeleken en een paar wijze conclusies getrokken. En ben je na 4 

jaar met dit onderwerp bezig te zijn geweest opeens klaar... Ooit begon ik aan deze studie 

en aan deze scriptie voor de lol, gewoon omdat ik de geschiedenis (en dan  vooral die van 

mijn favoriete land) zo ontzettend interessant vind. De afgelopen jaren zei ik vaak dat de 

lol er inmiddels al lang af was en dat ik mezelf alleen nog tot mijn scriptie kon zetten 

omdat het nou eenmaal zo zonde was om zo vlak voor het einde af te haken. Ik kan ook 

niet ontkennen dat er een gigantisch zware last van mijn schouders is gevallen nu ik dan 

echt eindelijk klaar ben.  

            En nu? Ik ga mijn geschiedenisliefde maar weer eens tot leven wekken. Er staan 

nog een paar duizend boeken in de kast die graag gelezen willen worden. Ik moet 

natuurlijk Lydia de liefde voor geschiedenis met de paplepel in gieten. Dus dat betekent 

veel naar musea toe, veel boeken laten zien en veel vertellen aan haar. En hopelijk geeft 

dat mij dan eindelijk de tijd, rust, energie en motivatie om mijn allergrootste droom in 

vervulling te laten gaan, namelijk aan kinderen te vertellen hoe boeiend het verleden is 

door spannende boeken voor ze te schrijven en al die andere multimediale dingen die ik 

in mijn hoofd heb ten uitvoer te brengen. De wereld gaat meer van mij horen dan alleen 

deze afstudeerscriptie! 
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