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Voorwoord

Mijn onderzoekstijd in Belfast was een periode waarin een gevoel van chaos en wanhoop me 

vaak overviel. Niet over het onderzoek, maar over het onderwerp zelf. De huidige situatie in 

Noord-Ierland, ruim tien jaar na het einde van de oorlog, kan op zoveel manieren beschreven 

worden; aan de ene kant is er een enorme vooruitgang geboekt en de mensen willen zo graag 

verder, aan de andere kant leven de bevolkingsgroepen nog steeds even gescheiden van elkaar 

en is er politiek gezien nog geen einde aan het conflict. En dit is slechts een greep uit het 

complexe, diverse, uit vele lagen bestaande beeld waar ik mee te maken kreeg. Deze 

veelzijdigheid wordt verbeeld in de afbeelding op de voorkant en in de vraag die uiteindelijk 

mijn titel werd: What happens if one agrees to disagree?

Politici, academici en medewerkers van allerlei organisaties, zoals buurtverenigingen, 

vredesorganisaties, traumaorganisaties, et cetera, hebben me enorm geholpen een inzicht te 

krijgen in alle antwoorden die mogelijk zijn op deze vraag en in alle manieren om naar deze 

vraag te kijken. Deze scriptie was zonder hen niet mogelijk geweest. Speciaal een dank aan 

Desmond, Helen, Miriam en Michael, die naast dat ze zelf zeer informatief zijn geweest me 

ook in contact hebben gebracht met een heleboel andere waardevolle informanten. Ik heb me 

altijd erg welkom gevoeld in Belfast dankzij haar gastvrije inwoners, in het bijzonder hebben 

Laura en Stefy veel bijgedragen aan mijn thuisgevoel in deze stad, waarvoor ik hen zeer 

dankbaar ben.

In Nederland gaat mijn dank uit naar mijn begeleider Diederick Raven, voor alle ruimte die ik 

van begin tot eind gekregen heb in het doen van mijn veldwerk. Pauline, voor alle hulp in het 

verkrijgen van de contacten daar en je aanstekelijke enthousiasme. Ik wil graag mijn vrienden 

en familie bedanken voor alle steun en inspiratie. In het bijzonder daarbij Paula, voor je 

waardevolle reflecties, en Ekke, voor het kritisch meedenken en gewoon omdat je er altijd 

bent! Ten slotte, last but not least, papa, voor je onvermoeibare toewijding en hulp bij mijn 

stuk.  
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Inleiding

Mijn onderzoek begon de eerste avond. Toen ik over straat liep om een kamer 

te gaan bekijken, zag ik een jongen. Een vriendelijk ogende jongen, maar wel 

met een groot crucifix op zijn voorhoofd getatoeëerd. Dat vond ik er 

angstaanjagend en gek uit zien. “Waarom doet iemand dat?” was het eerste 

dat door mijn hoofd ging. Daarna realiseerde ik mij: “Ik ben in Noord-Ierland 

nu. En dit is mijn onderzoek.” Wat mijn onderzoek precies zou opleveren wist 

ik op dat moment niet. Er zijn vanaf die avond veel verhalen verteld, ik heb 

naar heel veel mensen geluisterd, er zijn veel theorieën gepasseerd en ik heb 

een idee gekregen van wat daar aan de hand is en van de complexiteit van de 

situatie aldaar. En waarom iemand zou besluiten zoiets op zijn voorhoofd te 

zetten.

Met de nieuwe wereldorde of wereldwanorde (Bauman 2008:57), lijkt de natie-staat aan 

soevereiniteit te verliezen. Europa heeft als een self-contained system of states opgehouden te 

bestaan (Howard 2001:136). Maar ondanks dat we vandaag de dag door migratie,

transnationalisme en tal van andere connecties als burgers met elkaar verbonden zijn onder 

deze huidige condities van mondialisering, toenemende mobiliteit en vermeende 

grensvervaging, zitten veel burgers hoe dan ook ‘opgesloten’ in de nog altijd bestaande 

national order of things (Malkki 1995, geciteerd in van der Pijl e.a. 2009:viii). Er wordt dan 

maar weinig van the end of the nation state gemerkt. Dit wordt maar al te goed zichtbaar in 

oorlogen zoals in Noord-Ierland, waar mensen nog bereid zijn te sterven voor hun land. 

The Troubles in Noord-Ierland. Een donker hoofdstuk uit de Noord-Ierse, Britse en Europese 

geschiedenis. Het moedervoorbeeld van de new war, die, zoals Mary Kaldor (2002:9) 

beschrijft en later zal worden toegelicht, niet simpelweg met een witte vlag voorbij is. Een 

oorlog waarbij het Britse leger voor het grote probleem kwam te staan hoe met dit conflict om 

te gaan en hoe te infiltreren in de verschillende paramilitaire organisaties om het geweld de 

kop in te drukken. Een conflict dat vandaag de dag nog een rol speelt door het trauma dat 

bestaat bij veel inwoners van Noord-Ierland die hun naasten hebben verloren, en door een 

spanning die het conflict heeft opgeleverd die nu nog voelbaar is in de gesegregeerde wijken 

in Belfast en Londonderry. 

Ik kwam naar Belfast om onderzoek te doen naar het vredesproces, naar het afsluiten van het 

conflict, hoe er een streep onder getrokken kon worden en hoe een soort 'afhechtingsproces' in 

zijn werk gaat. Ik wilde de voorwaarden verkennen waardoor mensen weer vreedzaam 

kunnen gaan samenleven. Maar in hoeverre kun je spreken van een conflict uit het verleden 

en hoe is er een streep te trekken onder het conflict als er nog erg veel verdeeldheid bestaat? 
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Eén van de vragen die ik mij van tevoren stelde, was in hoeverre het conflict al tot het 

verleden behoort en in welke mate het vandaag de dag nog leeft. Het onderzoek veranderde 

van de vraag hoe de inwoners van Noord-Ierland met hun oorlogsverleden omgaan naar de 

vraag wat segregatie nu nog in stand houdt. Kortom, het werd een onderzoek naar the 

Troubles van vandaag de dag.

Geschiedenis

Voordat de huidige situatie in Noord-Ierland wordt omschreven zal eerste een korte schets van 

de geschiedenis van Noord-Ierland worden gegeven. Dit is een verschrikkelijk complex 

verhaal. Het verhaal zal door de noodzakelijke inkorting onvermijdelijk aan inhoud verliezen;

ik zal mij voornamelijk richten op de elementen die van belang zijn voor de rest van mijn 

scriptie. 

Achthonderd jaar geleden, in de twaalfde eeuw, werd de Britse macht gevestigd in Ierland. 

Later, in de zeventiende eeuw, kwamen veel protestantse Britten voornamelijk vanuit 

Schotland, in de rol van landlords, om over de Ierse boeren te heersen. Protestantse Britten en 

katholieke Ieren leefden vanaf toen de volgende vier eeuwen gescheiden naast elkaar. Die 

katholieke Ieren kwamen in het begin van de twintigste eeuw in opstand: de IRA (Irish 

Republican Army) streed voor een onafhankelijk Ierland. De Britse regering gaf na onder 

andere de Paasopstand in 1916 meer onafhankelijkheid aan de 26 provincies in het zuidelijke 

deel van Ierland. Dit leidde tot het Anglo-Ierse verdrag, dat door de Britten en door Sinn Féin, 

de partij die voor een onafhankelijk Ierland stond, getekend werd in 1921 (Tonge 2005:9-11). 

Dit leidde tot de onafhankelijkheid van 'the south' en in 1949 zou dit de Republiek Ierland 

worden. Het noordoosten van het eiland bleef verbonden met het Verenigd Koninkrijk. Dit 

waren zes counties van de provincie Ulster, die in totaal bestaat uit negen counties. Het waren 

precies deze zes counties aangezien dit het grootst mogelijke gebied was waar de protestanten 

de meerderheid zouden behouden en zo aan de macht zou kunnen blijven. De meeste 

protestanten noemen zich vaak loyalisten of unionisten vanwege hun wens om bij het 

Verenigd Koninkrijk te blijven. 

Wat op het Anglo-Ierse verdrag volgde, was een periode -van 1922 tot 1972-, waarin de 

unionisten in de regering zaten. De katholieken, ook wel republikeinen of nationalisten 

genoemd vanwege hun streven naar een Verenigd Ierland, werden institutioneel 

gediscrimineerd met slechte banen, behuizing, et cetera. Deze institutionele discriminatie 

leidde er eind jaren zestig toe, dat in navolging van de burgerrechtenbeweging in Amerika, 

Zuid Afrika en in andere landen, er ook een civil rights movement in Noord-Ierland ontstond, 

gestart door de NICRA (Northern Irish Civil Rights Association). Vreedzaam bleef het niet, 
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het conflict begon en the Troubles zouden een periode worden van 30 jaar conflict. 

In 1972 werd het zelfbestuur opgeheven en kwam er direct rule vanuit Westminster. Het 

Britse leger werd gestuurd om de vrede te bewaren en werd dan ook aanvankelijk door de 

IRA als welkom ontvangen, later keerde het zich juist tegen de IRA. Het werd een oorlog 

tussen deze IRA en de paramilitaire unionistische organisaties UDA (Ulster Defence 

Association) en UVF (Ulster Volunteer Force). De daarbij optredende polarisatie kenmerkte 

zich op politiek niveau aan katholieke kant door afname van de steun aan de gematigde SDLP 

(Social Democratic and Labour Party) en door toename van steun aan de met de IRA 

verbonden Sinn Féin partij met als prominente leider Gerry Adams. Aan protestantse kant 

verminderde de aanhang van de traditionele  UUP (Ulster Unionist Party) en kreeg de nieuwe 

partij van Ian Paisley, de DUP (Democratic Unionist Party) meer steun. Zoals Máiréad Nic 

Craith in haar boek Plural Identities – Singular Narratives, The Case of Northern Ireland

zegt, werd deze polarisatie versterkt door al het geweld tussen de strijdende groepen, wat

bijdroeg tot consolidering van de twee katholieke en protestantse gemeenschappen (2002:18-

19). De oorlog kostte 3700 doden, een erg groot aantal op een totale Noord-Ierse bevolking 

van 1.7 miljoen, waarbij over de Britse betrokkenheid nog steeds geen eenduidige consensus

bestaat. Het was het type oorlog dat Mary Kaldor een new war noemt.

New war

Waar de wereldoorlogen of andere oorlogen tussen landen kunnen worden aangeduid als 

‘conventionele oorlogen’, is er na de Koude Oorlog steeds meer aandacht gekomen voor iets 

dat wel de ‘niet-conventionele oorlog’, het low intensity conflict of de new war wordt 

genoemd. In dit type oorlog treedt een diversificatie op van bewapende netwerken van niet-

statelijke en statelijke actoren, zoals paramilitaire groepen, terroristische cellen, fanatici en 

georganiseerde criminele groepen. De meest bekende paramilitaire groepen in Noord-Ierland 

zijn de IRA, UDA en UVF. Kaldor (2002; 2006:9) beschrijft deze nieuwe vorm van 

oorlogvoering die wordt uitgevoerd door deze netwerken als new war. De netwerken die 

betrokken zijn in deze new war blijven bijeen door een extreme politieke ideologie, gericht op 

het verwerven van staatsmacht op basis van identiteit, etniciteit of religie. Religie speelde in 

het Noord-Ierse conflict vooral een symbolische rol en men werd vooral door nationalisme 

gedreven, waarbij de katholieken vaak republikeins of nationalistisch waren en naar een 

Verenigd Ierland streefden en protestanten unionistisch of loyalistisch waren en bij het 

Verenigd Koninkrijk wilden blijven horen. 

Het type oorlog heeft ook gevolgen voor de invulling van de oorlog. Er voltrekt zich als het 

ware een verschuiving van de totale oorlogvoering van de moderne tijd naar war amongst the 
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people in de huidige tijd. Het slagveld bevindt zich dus binnen de bevolking. Dit blijkt uit het 

geweld dat tegen burgers is gericht en het groter wordende aantal burgerslachtoffers ten 

opzichte van militaire slachtoffers in oorlogen (Kaldor 2006:9). 

Het feit dat de bevolking dus zo nauw betrokken was bij het conflict en het Noord-Ierse 

conflict niet een typische oorlog was tussen Staten, maakt het moeilijk om een dergelijk 

conflict af te sluiten vanwege verwevenheid van burgers, paramilitaire organisaties en 

regeringen in het conflict. De paramilitaire organisaties kunnen zonder de steun van andere 

burgers niet bestaan, de burgers functioneren als het spreekwoordelijke water zonder welke de 

vissen, de paramilitaire organisaties, niet kunnen leven. Door deze verwikkeling van alle 

lagen van de maatschappij binnen een new war zoals bij het Noord-Ierse conflict, wordt het 

daarom een stuk moeilijker om een totaal nieuwe regering te vormen zoals dat na een 

conventionele oorlog wel kon, bijvoorbeeld na de Tweede Wereldoorlog in Duitsland.

Zo hebben veel unionisten er erg veel moeite mee dat er vermeende leden van de IRA nu in de 

regering zitten bij Sinn Féin, zoals Gerry Adams en Martin McGuinness. Een veel gehoord 

geluid aan de andere kant, van republikeinen, is dat ze niets af kunnen sluiten of achter zich

kunnen laten als de Britse regering niet toegeeft dat ze ook een actor in het conflict waren en 

ergens schuldig aan zijn. Er was volgens velen dus wel degelijk een sterke Britse 

betrokkenheid: “The British army were the legs of the UDA and the UVF.” 2 Ron, een 

historicus3, voegde hier in een interview zelfs aan toe dat de Britse regering niet alleen de 

loyalistische paramilitaire groeperingen controleerde, maar ook de republikeinse. 

Vredesakkoord 

Met het Good Friday Agreement werd op 10 april 1998 officieel een einde gemaakt aan het 

conflict. Er kwam (op Stormont) een regering en een parlement, the Assembly, met katholieke 

en protestantse partijen. De meerderheid van de Noord-Ierse bevolking kon beslissen wat er 

met het land zou gebeuren; of het bij Ierland of bij het Verenigd Koninkrijk zou blijven. Maar,

zoals Jonathan Tonge in de introductie van zijn boek The New Northern Irish Politics stelt, 

heeft het Noord-Ierse vredesproces een gewelddadig conflict getransformeerd in een koude 

vrede (Tonge 2005:1). Een geïnstitutionaliseerd conflict, wordt de situatie van nu vaak 

genoemd. Hoewel het Good Friday Agreement politieke spanningen binnen een vredesverdrag 

trachtte op te lossen bleef de segregatie bestaan, met fysieke scheidingen van de protestantse 

en katholieke gemeenschappen in veel delen van de provincie. Het Good Friday Agreement 

                                               
2 Interview medewerker Sinn Féin: 09 april 2009, Belfast. 
3 Informeel gesprek: 02 april 2009, Belfast. De namen zijn om privacy redenen veranderd. Achtergrond klopt 

wel.
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onderschreef het bestaan van deze twee culturen in de regio (Nic Craith 2002:19). En de 

trauma's en herinneringen aan deze pijnlijke tijd verdwenen evenmin met het akkoord. En

daar kwam ik, anno 2009, voor naar Belfast.

The Consultative Group on the Past

Mijn interesse in het vredesproces van nu brachten mij naar een zeer actuele ontwikkeling in 

Noord-Ierland. Op 28 januari jl. werd een rapport gepubliceerd, dat hierna het Eames/Bradley 

rapport genoemd zal worden. Het rapport is opgesteld door the Consultative Group on the 

Past, een commissie die in juni 2007 is opgericht door de Britse regering met aartsbisschop 

Eames en priester Bradley als twee van de meest prominente leden. Deze commissie ging 

onderzoeken hoe Noord-Ierland geholpen kan worden bij het bouwen van een gedeelde 

toekomst die niet overschaduwd wordt door de gebeurtenissen in het verleden. Er werden in 

de 18 maanden dat de commissie bestond veel politici, nabestaanden van slachtoffers van the 

Troubles, buurtgroepen, buurtwerkers en allerlei andere mensen geconsulteerd. Op basis 

hiervan werden 31 aanbevelingen gedaan. Degenen die geconsulteerd waren werden vooraf 

ingelicht over wat er ongeveer in het rapport zou staan, maar één van de aanbevelingen werd 

hen niet verteld. En deze aanbeveling werd gelekt, drie dagen voor het rapport uitgebracht zou 

worden. Twaalfduizend Pond voor de dichtstbijzijnde naaste van elk slachtoffer van the 

Troubles. Op vrijdag stonden de media vol van deze aanbeveling. En dit leidde ertoe dat 

tijdens de presentatie van het rapport, de maandag erop, de emoties hoog opliepen tussen 

voornamelijk slachtoffergroepen van protestantse en katholieke kant. De presentatie werd 

hierdoor erg verstoord. Weer een aantal weken later werd bekend gemaakt dat deze 

aanbeveling afgewezen werd door de Britse regering. Het rapport verdween vrij snel uit het 

geheugen van de mensen, en als ik tijdens mijn onderzoek mensen vroeg naar het rapport, zou 

ik ze moeten vragen naar 'the 12.000 Pound thing'. Ik vroeg me af waarom het rapport zo 

slecht ontvangen was, wat de bevolking vond van de afzonderlijke aanbevelingen van het 

rapport en wat ze nodig hebben om inderdaad aan die gedeelde toekomst te bouwen.

Er daar begint de ontwarring van een knoop die te groot is om in vier maanden tijd te 

ontwarren en waar, als ik dacht de materie te begrijpen, mensen mij vaak weer andere delen 

van die knoop lieten zien. Een knoop die bovendien in het licht van verschillende theorieën 

bezien kan worden. 

Opzet

Mijn onderzoek in Noord-Ierland kreeg de vorm van een expertiseonderzoek. Mensen gingen 

erg praktisch met me om door me bijvoorbeeld constant door te verwijzen naar professionals. 
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Ik heb desalniettemin geprobeerd om een reëel en holistisch beeld van de Noord-Ierse 

samenleving te krijgen door met zowel buurt- en jeugdwerkers te praten die op grassroot level

werken, als met meer academische community workers en met politici. In totaal zijn er een 

veertigtal interviews afgenomen. De grote hoeveelheid informele gesprekken die ik heb 

gevoerd tijdens door mij georganiseerde discussieavonden bij een vredesorganisatie, tijdens 

mijn vrijwilligerswerk binnen een cross-community organisatie, of gewoon met mensen 

waarmee ik via allerlei verschillende wegen in contact kwam (via oude informanten of 

simpelweg in de kroeg), hebben dit beeld aangevuld en soms complexer gemaakt, maar 

hebben nooit een afgezonderde plaats binnen het onderzoek nodig gehad. 

Negentig procent van de samenleving leeft nog gesegregeerd, hoorde ik vaak. Het geweld is 

minder, of heeft ten minste niet meer zoveel doden tot gevolg, maar heeft vooral andere 

vormen van geweld aangenomen. Ook de media-aandacht vanuit het buitenland is er niet 

meer zoals ten tijde van de oorlog, maar de kern van het probleem, de segregatie, bestaat nog 

altijd. En de gehele samenleving is van een gesegregeerde mindset doordrenkt. Jouw 

unionistische of republikeinse identiteit (Deze termen zullen in het vervolg gebruikt worden, 

aangezien er ook protestanten zijn die vóór een Verenigd Ierland zijn en katholieken die daar 

tegen zijn) wordt door de familie en de gemeenschap waarin je leeft doorgegeven. Het is 

uiteraard niet zo dat mensen daar constant mee bezig zijn of er constant uiting aan geven. 

Maar het kan zich bijvoorbeeld manifesteren in de stemkeuze voor ofwel een unionistische 

ofwel een republikeinse partij, omdat je dit 'altijd al hebt gedaan' of 'je familie nu eenmaal zo 

stemt'. Traditiegetrouw dus. Ook hoe op het Eames/Bradley rapport werd gereageerd of hoe er 

überhaupt over the Troubles wordt gepraat is gesegregeerd. 

Unionisten en republikeinen hebben binnen deze segregatie elk hun narratief, verhalen die ze 

over zichzelf en over de ander vertellen. Ze benadrukken voortdurend andere aspecten van 

dezelfde geschiedenis. Juist omdat ze over diezelfde zaken, over het conflict, twee 

verschillende verhalen hebben die niet naast elkaar kunnen bestaan, sluiten deze narratieven 

elkaar uit en worden ze incompatibel. Vandaag de dag nog steeds. De jeugd heeft misschien 

the Troubles wel niet meegemaakt, maar het dominante narratief van de twee culturen 

tegenover elkaar blijft bestaan. Er bestaat een essentialisering van het paradigma van de 'twee 

tradities' (Nic Craith 2002:1) die tot twee aparte culturen leiden. Daarmee rijst de vraag hoe er 

een cultureel compromis bereikt kan worden of wanneer alternatieve identiteiten 

(bijvoorbeeld die van Europees staatsburger) een vervanging kunnen zijn voor unionisme of 

republicanisme.
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Deze thesis bestaat uit drie delen, ondergebracht in drie hoofdstukken. In het eerste hoofdstuk 

wordt de segregatie uitgelegd aan de hand van narratieven. Het feit dat de incompatibele 

republikeinse en unionistische narratieven niet veranderen maar juist zo verstard zijn en 

blijven, en alternatieve stemmen geen gehoor krijgen, heeft onder andere te maken met de 

invloed die het vredesakkoord op een deel van de publieke ruimte in Noord-Ierland heeft 

gehad. Daarom begint het eerste hoofdstuk met een uitleg van het geïnstitutionaliseerde 

conflict in Noord-Ierland en de geïnstitutionaliseerde publieke ruimte in de vorm waarin die 

in de moderne staat bestaat. Het geïnstitutionaliseerde conflict, zoals de situatie in Noord 

Ierland vaak na het Good Friday Agreement genoemd wordt, heeft invloed op de publieke 

ruimte op politiek niveau. Door het geïnstitutionaliseerde conflict is er segregatie in dit deel 

van de publieke ruimte terecht gekomen. Daarmee is uit de publieke ruimte de neutraliteit 

verdwenen terwijl die juist wenselijk is opdat narratieven kunnen veranderen en aan reflectie 

onderhevig kunnen zijn en opdat een dialoog erover mogelijk wordt. Het gevolg van het 

gebrek aan deze neutraliteit vormt een leidraad voor de rest van de thesis, te beginnen in het 

eerste hoofdstuk met de dominante katholieke en protestantse narratieven die hierdoor in 

stand zijn gebleven.

Het vredesproces, waar het onderzoek hoofdzakelijk over ging, komt pas in het tweede 

hoofdstuk aan bod. De reden hiervoor is dat de segregatie die in het eerste hoofdstuk 

beschreven wordt, invloed heeft op het vredesproces en op de reactie op het Eames/Bradley 

rapport. Het tweede hoofdstuk gaat in op de argumenten vóór en tegen een 

waarheidscommissie, op wat het zijn van een slachtoffer betekent, op de rol van de politiek in 

het vredesproces, op de kritiekpunten op het Eames/Bradley rapport en op de invloed van 

segregatie op dit alles. 

In het laatste hoofdstuk worden de gevolgen beschreven van het feit dat het conflict als het 

ware ingebed is in de publieke ruimte, zoals de reactie op de economische crisis, het gebruik 

van symbolen en het niet plaatsvinden van alternatieve identiteitsvorming. Ook komen er 

andere effecten aan bod; zo wordt uitgelegd waarom een cultureel compromis en gedeeld 

nationalisme niet tot stand kunnen komen. Dit hoofdstuk wordt afgesloten met een ruimere 

beschouwing van de publieke ruimte, toegespitst op Noord-Ierland, toegespitst op een post 

conflict gebied in de huidige tijd. 

Met deze ruimere beschouwing van de publieke ruimte in het achterhoofd volgt tenslotte de 

conclusie. Onderwerpen als narratieven, het zijn van een slachtoffer, het verloop van een 

vredesproces, de segregatie en de invloed van het geïnstitutionaliseerde conflict en de 

publieke ruimte hierop worden hier nogmaals met elkaar in verband gebracht. 
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Hoofdstuk 1: De gesegregeerde mindset

A joke we have here: You're Protestant, you're Catholic, I'm a Jew. - Yeah ok you're a Jew. 

But are you a Protestant Jew or a Catholic Jew?

(Anne, directrice vredesorganisatie4).

Zoals in de inleiding besproken, is het conflict op politiek niveau geïnstitutionaliseerd na het 

vredesakkoord. Hiermee is het conflict als het ware gecementeerd in een regering waardoor 

deze af en toe moeilijk kan functioneren en tot besluitvorming kan komen. Daarnaast heeft het 

ook nog gevolgen voor de manier waarop niet alleen politieke instanties maar ook de 

bevolking van Noord-Ierland zichzelf definiëren. Om die situatie te beschrijven zal eerst het 

begrip worden uitgelegd dat als verklaring hiervoor gebruikt wordt, te weten de publieke 

ruimte van Habermas. In het derde hoofdstuk zal hier dieper op worden ingegaan, voor nu 

volstaat een korte uitleg van de publieke ruimte en de reflectie hierop van Nancy Fraser, die in 

haar artikel bespreekt hoe de ruimte er  vandaag de dag in de moderne staat uit ziet.

De geïnstitutionaliseerde publieke ruimte

Het idee van de publieke ruimte van Habermas betreft een ruimte of een gebied van ons 

sociale leven waarbinnen een publieke mening geformuleerd kan worden. Toegang tot deze 

ruimte is voor alle burgers in de maatschappij gegarandeerd. Deze burgers, die in deze context 

geen lid van een constitutionele orde kunnen zijn, gedragen zich als een publieke kern waarin 

ze op onbeperkte manier kunnen bijdragen, maar geen privézaken behandelen (Habermas 

1974:49; Fraser 1990:74). Burgers beraadslagen dus over hun gemeenschappelijke zaken. Het 

is een ruimte van discursieve interactie. In Habermas’ idee is deze ruimte conceptueel 

losstaand van de staat: het is een plaats voor de productie en circulatie van discoursen die in 

principe juist kritisch staan tegenover de staat. De publieke ruimte is in zijn idee ook 

conceptueel losstaand van de economie van de staat. Dit concept van de publieke ruimte 

maakt het zodoende mogelijk voor ons om het onderscheid tussen het staatsapparaat, de 

economische markt en democratische verenigingen te zien, een onderscheid dat essentieel is 

voor de publieke ruimte zoals Habermas die beoogt (Fraser 1990:57). 

In haar 'Rethinking the Public Sphere' komt Nancy Fraser met een aantal bezwaren tegen 

Habermas' concept. De publieke ruimte is bij Habermas niet de staat, het is meer het 

informele gemobiliseerde lichaam van een niet gouvernementeel opiniediscours dat juist kan 

dienen als tegenwicht tot de staat. Fraser stelt echter dat met het ontstaan van de 

                                               
4 Interview: 29 april 2009, Belfast
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volksdemocratie in de welvaartsstaat de maatschappij en de staat wederzijds verstrengeld 

raakten (Fraser 1990:59) en die scheiding tussen publieke ruimte en staat gecompliceerder 

wordt als we het ontstaan van parlementaire soevereiniteit beschouwen. Er heeft een grote 

structurele transformatie plaatsgevonden, aangezien het soevereine parlement nu functioneert 

als een publieke ruimte binnen de staat. Soevereine parlementen zijn, wat Nancy Fraser 

noemt, strong publics, waarbinnen zowel opinievorming als besluitvorming plaatsvindt. 

Hiernaast beschrijft ze weak publics, waarin de beraadslaging uitsluitend uit opinievorming 

bestaat en geen besluitvorming omvat. Wat deze termen (strong en weak) treffend suggereren, 

is dat de kracht van de publieke ruimte versterkt wordt wanneer deze publieke ruimte ook de 

macht heeft om zulke meningen te vertalen in officiële beslissingen (Fraser 1990:75). 

Fraser vraagt zich af welke democratische instellingen op de beste manier coördinatie kunnen 

verzorgen tussen verschillende instanties, inclusief de verschillende mede betrokken publics. 

Moeten we bij het denken aan een sterk centraal bestuur ons een soort sterk super-public met 

gezaghebbende soevereiniteit voor algemene maatschappelijke grondregels voorstellen? En 

zo ja, heeft dat dan een weak(er) externe super-public nodig (in aanvulling op, niet in plaats 

van, verschillende andere kleinere publics)? Hoe het ook zij, Fraser concludeert dat elk idee 

van een publieke ruimte dat een scherpe scheiding tussen burgerlijke maatschappij en de staat 

vereist (zoals Habermas dat doet), onmogelijk vormen van zelfmanagement, inter-publieke 

coördinatie en politieke aansprakelijkheid kan omvatten. En deze vormen zijn juist essentieel 

voor de democratische en egalitaire maatschappij zoals we die nu in het Westen zien (Fraser 

1990:76). 

Het geïnstitutionaliseerde conflict

Een publieke ruimte binnen het parlement, een strong public, is dus voor een Westerse 

democratische maatschappij nodig om goed te kunnen functioneren. In Noord-Ierland heeft de 

geschiedenis voor een uitzonderlijke en problematische situatie gezorgd. Om dit te begrijpen

moet worden teruggegaan naar het moment dat de strijdende partijen tot overeenkomst 

kwamen in 1998. Het Good Friday Agreement bood geen model voor assimilatie van de 

etnische identiteiten van de twee gemeenschappen in Noord-Ierland. Het erkende twee etno-

nationalismen en bood institutionele facilitering van samenwerking. Op gemeenschapsniveau 

koesterde en bezong het Akkoord diversiteit, met nadruk op wederzijdse tolerantie, aangezien 

het alternatief, een benadering waarin er één gemeenschap zou bestaan (waar het politieke 

centrum de voorkeur aan gaf) als te ambitieus werd gezien. De institutionele reconstructie van 

Noord-Ierland ging echter niet gepaard met een zelfde soort ontwikkeling in de maatschappij, 

waar op sommige plekken zelfs méér segregatie ontstond. Dit leidde ertoe dat het akkoord 
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gekritiseerd werd als een elite-compromis dat de etnische scheidingen bevroor en al het 

gemeenschappelijke ontkende (Tonge 2005:57). Het concept van gescheiden Britse en Ierse 

tradities werd zo dus steeds meer geïncorporeerd in officiële discoursen in Noord-Ierland (Nic 

Craith 2002:17). Zoals in een toneelstuk dat over the Troubles ging over het Akkoord werd 

gezegd: “They agreed not to agree on anything!”5

Een agree to disagree oplossing, de transformatie van een gewelddadig conflict naar een 

conflict dat op politiek niveau is getild, zo werd de huidige situatie vaak door informanten 

uitgelegd en zo wordt het vaak ook in de media en in de literatuur omschreven. Veel van die 

informanten vonden de politiek in Noord Ierland een lachertje, iets dat ze niet serieus kunnen 

nemen. “En wat wil je ook,” zie de jeugdwerker Christine, “als de regering afgelopen zomer 

gedurende drie maanden non-actief is omdat ze het ergens niet eens over kunnen worden.”6

Ron, een historicus, zette uiteen dat de Noord-Ierse politiek zich al vanaf 1922 op een 

ongezonde manier ontwikkeld heeft doordat ze toen werd uitgesloten van de algemene 

politiek van de rest van het Verenigd Koninkrijk. Waar het binnen die algemene politiek 

tussen labour en conservatives gaat, speelt in Noord-Ierland politiek zich af tussen unionisten 

en nationalisten.7 Segregatie bestaat op dit moment dus onder andere in de regering tussen de 

republikeinse Sinn Féin en SDLP en de unionistische UUP en DUP. In dit 

geïnstitutionaliseerde conflict ziet de ene helft van de politieke arena de regering als iets 

tijdelijks, strevend naar een meerderheid van stemmen voor een Verenigd Ierland. De andere 

helft ziet die eerste helft als een gevaar en mag zeker niet de meerderheid behalen omdat

Noord Ierland dan inderdaad deel van de Republiek Ierland wordt. 

De vier partijen bezitten een ruime meerderheid, aangezien de neutrale partijen, de Alliance 

Party en de Green Party, bijna geen zetels hebben en weinig stemmen van de kiezers krijgen. 

Aan de segregatie op politiek niveau wordt op talloze manieren uitdrukking gegeven. Dit 

gebeurde bijvoorbeeld in de verkiezingsfilmpjes voor de verschillende partijen tijdens de 

Europese verkiezingen. Sinn Féín sprak over het doel van een Verenigd Ierland, meer over

vooruitgang en over Europa, terwijl de DUP nauwelijks met een woord over Europa repte en 

het alleen maar had over het gevaar dat Sinn Féin heet, dat verslagen moest worden. Er werd 

een gevaar gepresenteerd en er moest vanuit dit gevaar tactisch gestemd worden. De wijze 

waarop risico’s en angstgevoelens gebruikt worden tijdens een politieke overgang (vanuit een 

conflictsituatie), is tot nu toe nog weinig besproken in de literatuur volgens Brandon Hamber. 

Zelden worden politiek en politieke machten genoemd of erkend als primaire bron voor angst

                                               
5 The History of the Troubles [Accordin' to my da'] Grand Opera House, 09 maart 2009, Belfast
6 Informeel gesprek Christine, jeugdwerker in gesegregeerde scholen: 05 maart 2009, Belfast
7 Informeel gesprek: 02 april 2009, Belfast
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(Hamber 2006:132). Dat fenomeen behandelt Hamber nogmaals verderop in zijn artikel. Hij 

stelt dat de protestanten in Noord-Ierland op dit moment constant door de politici die hen 

vertegenwoordigen gevoed worden met een overdaad aan politieke retoriek, rijk aan 

onzekerheid, angst en potentiële dreiging in de toekomst. Het is het unionistische politieke 

doel om de status quo te handhaven. Het allesomvattende discours van angst en dreiging stelt

volgens Hamber persoonlijke belangen boven sociale, economische en politieke zaken en 

plaatst ze in een kader van etnische politiek. Mensen zijn niet in de eerste plaats angstig over 

wat de toekomst voor hen persoonlijk brengt, hun wordt verteld om zich vooral zorgen te 

maken over wat de toekomst voor hen als protestant brengt (Hamber 2006:139).

Hamber vervolgt dat je in Noord-Ierland zou kunnen betogen dat vanwege egoïsme (binnen 

de politieke elite) het huidige systeem wordt gehandhaafd. Politieke macht in Noord-Ierland is 

namelijk gebaseerd op ongeveer stabiele sektarische lijnen en de oplossing van het conflict 

zou voor fracties kunnen betekenen dat ze als minderheidspartij moeten assimileren in een 

normale politiek ofwel in de Republiek Ierland, ofwel in het Verenigd Koninkrijk (Hamber 

2006:139). De politieke partijen hebben de segregatie dus nodig voor hun bestaan. Dit is een 

verklaring voor een opvallende observatie die werd gedaan in interviews bij verschillende 

politici. Toen de optie van geïntegreerd onderwijs om segregatie te bestrijden werd 

aangedragen, kwamen zowel een MP (Member of Parliament) van Sinn Féin, als een MP van 

de UUP8 onafhankelijk van elkaar met hetzelfde voorbeeld: laatst had een jonge knul iemand 

vermoord ‘over sectarian lines’, dus wat voor goeds had de geïntegreerde school waar hij 

naartoe was gegaan voor hem gedaan? Een onverwacht, onwetenschappelijk en slecht 

onderbouwde kritiek op geïntegreerd onderwijs, van beide kanten! 

Concluderend heeft Noord-Ierland vandaag de dag dus als strong public een publieke ruimte 

in de regering die als het ware 'besmet' is geraakt met het geïnstitutionaliseerde conflict en 

zijn bijbehorende segregatie. Hoe om te gaan met een oorlogsverleden, moet er een streep

onder het verleden worden gezet of moet er juist waarheidsvinding komen om het verleden 

achter te laten, what do people need to put things in the past? Dit soort vragen werd steeds 

complexer aangezien ze allemaal in het licht van deze segregatie gezien worden en daardoor 

niet vaak eenstemmig beantwoord worden. 

Zonder in te gaan op de vraag of de segregatie op dit moment top-down (vanuit de politiek), 

bottom-up (vanuit de familie of de gemeenschap) of een combinatie van beiden is, kan op zijn 

zachtst gezegd worden dat de segregatie die in de politieke strong public huist in ieder geval 

                                               
8 Interviews op 11 mei 2009 en 17 mei 2009, Stormont
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niet bijdraagt tot het tegengaan van de gesegregeerde mindset, als het deze al niet in stand 

houdt of zelfs creëert. Alvorens in de volgende hoofdstukken in te gaan op de gevolgen 

daarvan, zal in de rest van dit hoofdstuk die gesegregeerde mindset aan de hand van de 

incompatibele republikeinse en unionistische narratieven besproken worden. Hiertoe zal eerst 

een uitleg gegeven worden van het begrip narratief. 

Narratieven

Let me then begin with the basic tenet of Alasdair MacIntyre's philosophy: that social life 

is a narrative. As to the first narrative (that of an individual history), its importance is 

connected with the fact that in order to understand their own lives people put them into 

narrative form – and they do the same when they try to understand the lives of others.

         

(Czarniawska 2004:3)

Narratieven zijn, simpel gezegd, verhalen die iemand over zichzelf en over de wereld om zich 

heen heeft. Zoals Seyla Benhabib (2002:102) het formuleert: Mensen brengen dat wat ze doen 

thuis in een verhaal. De werkelijkheid om je heen en jij zelf bestaan dus bij de gratie van de 

verhalen die je erover vertelt. De Internationale Encyclopedie van de Sociale en 

Gedragswetenschappen beschrijft hoe narratieven aangeven hoe gebeurtenissen met elkaar 

verbonden en afhankelijk van elkaar zijn (Smelser en Baltes 2001:10283). Dit hoeft niet 

alleen over het hier en nu, over het heden te gaan, maar kan ook betrekking hebben op het 

verleden of de toekomst. Michael Carrithers legt het vermogen van de narratieve gedachte uit 

als niet alleen het vermogen om onmiddellijke relaties tussen zichzelf en de ander te kennen, 

maar ook om de veelzijdige menselijke interacties die over een ruimere tijd worden 

uitgevoerd te kunnen duiden. Tevens bestaat de narratieve gedachte niet alleen uit verhalen 

vertellen, maar ook in het begrijpen van de samenhang tussen daden en gedragingen 

(Carrithers 1992:82). Het doel van het narratieve begrip is dus om een voorstelling in het 

geheugen te maken waarin de verschillende individuele delen van het narratief op 

betekenisvolle manieren aan elkaar verbonden worden (Smelser en Baltes 2001:10283). Dit 

begrip heeft bij republikeinen en unionisten echter grenzen wanneer het het verhaal over the 

Troubles betreft. Er worden als het ware twee verhalen, twee narratieven over het conflict 

verteld, die zoals gezegd incompatibel zijn en elkaar in de weg staan, aangezien republikeinen 

en unionisten precies andere aspecten van het conflict benadrukken.

De incompatibiliteit van de dominante verstarde narratieven brengt mij tot de kwestie van 
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incommensurabiliteit. Benhabib verwerpt de claim van incommensurabiliteit van 

verschillende groepen met het argument dat we nog altijd in staat zijn om onderscheid te 

maken tussen die verschillende groepen. Ze verklaart dat we verschillende frameworks (die de 

verschillende groepen onderscheiden) kunnen benoemen en identificeren, wat aantoont dat we 

deze frameworks kunnen herkennen. Daarmee wijst zij incommensurabiliteit af aangezien we 

anders niet eens in staat zouden zijn om andere frameworks te kennen of aan te geven hoe die 

bestaat (Benhabib 2002:30, 135). Het feit dat er universele gemeenschappelijkheid is wil 

echter nog niet zeggen dat die gemeenschappelijkheid gezamenlijk beleefd hoeft te worden. 

En daar ligt in Noord-Ierland nu juist het probleem, waar gescheiden geleefd wordt. 

Een narratief heeft niet slechts het passieve vermogen dat het voor mensen mogelijk maakt 

om met succes een sociale wereld te begrijpen die reeds gevormd en onveranderlijk is, als een 

vaststaand gegeven. De narratieve gedachte is tevens belangrijk als een actief vermogen dat

mensen in staat stelt om gebeurtenissen een plaats te geven, en daarmee ook de maatschappij 

vorm te geven. Carrithers geeft aan dat er een inherent scheppend vermogen aanwezig is in de 

narratieve gedachte (Carrithers 1992:87) dat kan leiden tot de vorming van gemeenschappen 

als het narratief gedeeld wordt. Narratieven zijn de basale bouwstenen voor gemeenschappen, 

aangezien het begrip gemeenschap vaak gebaseerd is op historisch gegronde narratieven 

(Rorty 1980, geciteerd in Smelser en Baltes 2001:10287). Het gevolg van de vormende kracht 

van in dit geval twee verschillende narratieven is dat er ook twee gescheiden samenlevingen 

of gemeenschappen ontstaan, wat je in Belfast terugziet. Soms letterlijk, de katholieke en 

protestantse wijk in het Westen van Belfast wordt gescheiden door de 'Berlijnse muur van 

Belfast', ironisch genoeg de peace wall

genoemd. Mensen ontlenen aan deze 

met prikkeldraad omgeven muur hun 

gevoel van veiligheid (Macaulay 

2008:6). Ze zijn soms, terwijl ze al hun 

hele leven aan één kant van de muur

wonen, zelfs nog nooit aan de andere 

kant van die muur geweest. Ook in 

andere delen van Belfast en in 

Londonderry bestaan dit soort muren.                    9

Binnen de cross-community organisatie waar ik vrijwilligerswerk heb gedaan, gelegen aan de 

peace wall, zou juist segregatie moeten worden overschreden, aangezien het gebouw

                                               
9 De Peace Wall. Foto gemaakt door Marianne Jacobs op 07-03-09
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ingangen heeft aan zowel protestantse als katholieke kant. Hier was echter ook segregatie te 

vinden. Een medewerkster vertelde dat als er bij het sporten teams worden gemaakt, er altijd 

een scheiding tussen de katholieke en protestante jeugd is.10 Ook zag ik dit bij de oudere 

generatie; op woensdag kwamen voornamelijk de katholieke dames ballroom dansen en op 

vrijdag kwamen de protestantse dames kaarten maken. Hoewel er nooit over the Troubles 

werd gepraat, bestond deze scheiding wel. “Ik weet niet waarom dat zo is, het is gewoon altijd 

al zo geweest”, was het commentaar dat ik van één van de katholieke dansende dametjes 

kreeg.

De letterlijke, fysieke scheiding van republikeinen en unionisten maakt het voor de inwoners 

van Noord-Ierland heel gemakkelijk om door de woonplaats van iemand te kennen zijn of 

haar achtergrond te bepalen. Kom je uit de buurt van de Shankill road in Belfast, dan ben je 

protestants en wordt dus aangenomen dat je unionist bent. Kom je uit de buurt van de Falls

road, dan ben je katholiek en wordt juist aangenomen dat je republikein bent. 

                       

Kinderen die af en toe bij 'mijn' organisatie kwamen, konden met elkaar spelen totdat hun 

buurt 'under threat' was. Ze moesten hun buurt altijd beschermen en konden hiervoor tot 

geweld overgaan. Er was dan ook vaak sprake van geweld of van relletjes in interface areas, 

buurten waar de katholieken en protestanten dicht bij elkaar wonen. Volgens sommigen niet 

altijd zonder plezier, of in ieder geval goed tegen de verveling, en soms werd dan ook 

smalend over recreational riotting gesproken. Bomb scares (de dreiging van een bom) kwam 

zelfs in de tijd dat ik er was een aantal keer voor. 

Bij een dienst in diezelfde cross-community organisatie kwam een aantal oude mensen bijeen. 

Voor de dienst begon werd er een rondje gemaakt waarbij iedereen vertelde bij welke kerk ze 

vandaan kwamen zoals the Irish Church, the Methodist Church of the Presbyterian Church. 

Meteen werd duidelijk of de persoon in kwestie aan een katholieke of protestantse kerk 

verbonden was. Deze informatie geeft daardoor een idee hoe de ander in elkaar zit, iets waar 

Carrithers het ook over heeft. Hij stelt dat het moeilijk is om de meest elementaire interactie 

in het alledaagse leven te begrijpen of te bewerkstelligen als kennis of inzicht over de 

opvattingen van de ander ontbreekt; zelfs de meest simpele conversatie is gebaseerd op 

wederzijds inzicht in states of mind van gesprekspartners (Carrithers 1992:84). De woonplaats 

of het lidmaatschap van een kerk, maar ook het supporten van een katholieke of protestantse 

voetbalclub werken dus om een idee van de ander te krijgen. 

Het is niet alleen zo dat inzicht in de ander voor goede interactie zorgt, het werkt ook de 

                                               
10 Informeel gesprek Patricia, buurtwerker cross-community organisatie: 24 maart 2009, Belfast
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andere kant op. Charles Taylor (1994:25) beschrijft dat je identiteit deels wordt gevormd door 

erkenning of het ontbreken van erkenning. Het menselijk leven is dialogisch van karakter, en 

we leren ons uit te drukken door uitwisseling met anderen, in dialoog of soms in strijd met de 

significante ander (Taylor 1994:32-33). Dialoog is dus bepalend voor je identiteit, maar deze 

dialoog vindt niet vanuit een tabula rasa plaats, er is vooraf al inzicht in de opvattingen van 

de ander. De Noord-Ierse samenleving waarin gescheiden wordt geleefd zal daarom ook 

invloed hebben op de vorming en beleving van de Noord-Ierse identiteit. Als je slechts erkend 

wordt als katholiek zal dit ook invloed hebben op hoe je jezelf definieert. 

Halleh Ghorashi bespreekt ook het onderwerp identiteit. Ze legt allereerst het onderscheid 

tussen een essentialistisch en een constructionistisch begrip van identiteit uit. Hierbij is het 

essentialistische begrip een statisch en vast begrip in relatie tot de culturele en sociale context. 

Cultuur en identiteit worden hierbij ‘dingen’ die mensen ‘hebben’. Onder andere Barth (1969, 

geciteerd in Ghorashi 2003:26) herziet dit essentialistisch begrip en binnen zijn analyse zijn 

individuen niet gevangen in hun sociale en culturele omgeving, maar mensen die bewust 

doelen nastreven. Binnen het constructionische begrip wordt dan ook vooral verandering en 

veelzijdigheid benadrukt (Ghorashi 2003:26). Binnen de Noord-Ierse segregatie wordt vooral 

aandacht gericht op vaststaande feiten, zoals bij de dominante katholieke en protestantse 

narratieven besproken zal worden. Er is dus een essentialistische benadering van de cultuur. 

Máiréad Nic Craith wil in haar boek laten zien dat segregatie door de geëssentialiseerde 

grenzen van de twee tradities voornamelijk een product is van historische en contemporaine 

politieke manipulaties. Ze laat door kritisch naar de geschiedenis te kijken een fluidity van de 

culturele narratieven zien, concludeert dat echte verschillen tussen de twee tradities erg klein 

zijn en beargumenteert dat geen enkele gemeenschap een exclusieve claim op bepaalde 

tradities kan leggen omdat alle groepen op de Britse eilanden een aanzienlijke invloed op 

elkaar hebben uitgeoefend (2002:178,200).

Barth herziet in een later werk zijn visie op identiteit als een puur veranderlijk begrip (1994, 

geciteerd in Ghorashi 2003:82). Het proces waarin identiteit gevormd en hervormd wordt,

verloopt door interactie tussen verandering en continuïteit. Identiteit wordt op actieve wijze 

geconstrueerd binnen een sociaal ‘framework’ (Räthzal 1994, geciteerd in Ghorashi 2003:82). 

Bij dit sociale ‘framework’  haalt Ghorashi het concept habitus van Bourdieu aan, dat ze 

omschrijft als embodied history, wat het incorporeren van de geschiedenis in een persoon of 

een gemeenschap betekent. Dit is zeer relevant voor identiteitsvorming van het individu en 

voor de vorming van het narratief van een gemeenschap in Noord-Ierland omdat er bij de 

beschrijving van de identiteit of van het narratief vaak gerefereerd wordt aan het verleden. 

Geschiedenis kan dus een enorme rol spelen in de ontwikkeling van het narratief van een 
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gemeenschap (Nic Craith 2002:31).

Mensen kunnen hun identiteit niet vrijelijk veranderen. Deze verandering geschiedt door 

onderhandeling, die binnen zowel een achtergrond van het verleden en het heden gebeurt 

(Ghorashi 2003:27-28) en waarbij de veelzijdigheid van de identiteit gelimiteerd is aan de 

keuzes die men binnen de aanwezige discoursen heeft (Ghorashi 2003:35). Aangezien, zoals 

besproken, de publieke ruimte in de strong public gesegregeerd is, lijken, als je puur en alleen 

naar het discours van die strong public kijkt, de keuzes in Noord-Ierland beperkt tot die 

segregatie en wordt de mogelijkheid tot verandering van de identiteit of het narratief 

beperkter. Dit draagt bij tot het voortbestaan van de gesegregeerde samenleving en de twee 

culturen waar mensen zich mee identificeren. 

De dominante verhalen over de geschiedenis en het heden dat unionisten en republikeinen 

over zichzelf en over de ander vertellen, en de incompatibele aspecten daarvan, zullen in de 

rest van dit hoofdstuk behandeld worden. Het verhaal wordt vanuit het perspectief van de 

twee gemeenschappen verteld en aangezien zij zichzelf en de ander onderscheiden door zich 

katholiek of protestants te noemen, zullen deze termen in de rest van dit hoofdstuk gebruikt 

worden. Deze komen grotendeels overeen met de politieke voorkeur, waar katholieken vaak 

republikeins en dus voor een Verenigd Ierland zijn en protestanten unionistisch en dus voor 

het verbonden blijven met het Verenigd Koninkrijk. Voor de correctheid zullen na dit 

hoofdstuk de termen republikeins en unionistisch weer worden gebruikt. 

Protestants narratief

Op de heenweg zie ik het al op de borden. Soms is Derry doorgekrast of 

overgeverfd, dan weer London. Ik ben op weg naar Londonderry (Derry voor 

de katholieken, Londonderry voor de protestanten). Ik ga hier op bezoek bij 

een jeugdcentrum. Dit ligt in een protestantse wijk met slechts 300 inwoners, 

die ingesloten is in het katholieke deel van de stad. Er is me 's middags door 

de jeugdwerker al verteld dat het een erg vijandig gebied is met regelmatig 

ongeregeldheden tussen de katholieke en protestantse jeugd. 's Avonds ga ik 

op weg naar het jeugdcentrum waar de protestantse jongeren die hier wonen 

vaak bijeen komen. Wanneer ik de wijk inloop voel ik me angstig en niet op 

mijn gemak in de lege, grijze straten met de kale huizen en flats. Ja, het is 

voor het eerst dat ik me echt onveilig voel. Het lijkt hier wel een getto! 

Aangekomen kijkt een achttal jongeren me onbeschaamd aan, allen gekleed 

in trainingspakken en de meesten met oorbel. Ik stel me voor en maak 

meteen de klassieke fout om enthousiast te zeggen: “Yes, I'm in Derry for a 

couple of days!” De ogen van een jongetje van een jaar of dertien schieten 

omhoog en hij kijkt me vlammend en woedend aan. Oeps! Dit is protestants
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gebied. En dus heet deze stad Londonderry. Het schaamrood verschijnt op 

mijn wangen en ik stamel: “ehm, Londonderry. I'm in Londonderry for a 

couple of days.” Goed, na deze misser zal ik me de rest van de avond niet 

meer op mijn gemak voelen. Ondanks dat het hier aanvoelt alsof het hier één 

grote familie is, voel ik me ongemakkelijk, onzeker, bang om de verkeerde 

dingen te zeggen en ik vraag me af hoe ik in godsnaam straks weer dit gebied 

uit ga komen. 

Een mevrouw, verantwoordelijk voor de financiering van verschillende 

jeugdcentra, komt langs en enthousiast en gepassioneerd vertellen de 

jongeren hoe gevangen ze zitten in dit gebied, dat ze in het centrum van de 

stad, waar katholieken wonen, met hun voetbalshirts van protestantse clubs 

worden geweigerd in verschillende winkels. Hoe dit jeugdcentrum alles is dat 

ze hebben, ze kunnen niet eens te voet hun gebied uit, moeten altijd met de 

auto of de bus naar de 'andere kant' (aan de overkant van de rivier is het 

protestantse gebied), anders lopen ze het risico in elkaar geslagen te worden. 

Wekelijks zijn er wel bommetjes, gevechten en gescheld over en weer. 

Als ik later persoonlijk met een aantal van de jongeren praat, valt me op dat 

ze de scheiding als iets normaals zien, zich geen verandering voor kunnen 

stellen of verandering willen en niet van plan zijn weg te gaan hier. Ik merk 

ook dat ze stuk voor stuk enorm verveeld voor zich uit kijken en erg kortaf 

antwoord geven op mijn vragen. Alsof ze dat wel vaker doen. “Hoe vaak 

komen mensen zoals ik, onderzoekers, journalisten, of gewoon 

geïnteresseerden, hier eigenlijk?” vraag ik ze. Dat verschilt, soms een paar 

keer per maand, soms krijgen we zelfs wel een paar keer per week mensen 

hier over de vloer, krijg ik te horen. Hoezeer dragen ik en al die andere 

onderzoekers en journalisten hier dan wel niet bij aan segregatie en 

victimization, vraag ik me af. Maar dat is weer een heel ander onderzoek..

What are the distinctive characteristics of Protestant culture in Northern Ireland? Is it under 

threat and if so what are the consequences? Where does the feeling of threat come from? Dit 

waren de vragen die de leidraad vormden op de tweede discussieavond die door mij in 

samenwerking met een vredesorganisatie georganiseerd werd. Want hoe gemakkelijk ik de 

Ierse kroegen of de Ierse 'Black cab Tours' vind, rondritten langs de murals, de bekende 

muurschilderingen (zie bijlage 1) in de katholieke en protestantse wijken, de protestantse kant 

van het verhaal evenals de tours georganiseerd door protestanten, zijn wat minder 

gemakkelijk te vinden. Een veel gehoord geluid die avond, dat hierop aansluit, was dan ook 

dat protestanten zichzelf in het negatieve definiëren: dat wat ze niet zijn, is alles wat Iers is. 

Vieren katholieken St. Patricks Day, dan doen protestanten dit niet. Steunen zij de Palestijnen, 

dan steunen protestanten de Israëli’s. De protestanten lijken niet zo goed in staat zich te uiten 

over hun eigen cultuur. Dit blijkt ook uit een opmerking van een informant in een artikel van 
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Kevin Cassidy (2008:415) over loyalisme: “We spraken er nooit echt over”. Een eigen 

informant zei dat je het idee van loyalisme niet in woorden kan vatten maar iets is dat je van

binnen voelt, ook al was hij er niet eens heel blij mee. “Ik voel me gewoon Brits.”11

Een tweede blijk van de moeite die protestanten hebben om zich op positieve wijze te 

definiëren wordt zichtbaar wanneer ze trachten hun Noord-Ierse cultuur of identiteit weer te 

geven. Waar de Schotten, Welshmen en Engelsen Brits zijn maar hun eigen Schotse, Welshe 

en Engelse identiteit hebben, zijn de protestantse Noord-Ieren alleen maar Brits. Aangezien 

Engels en Brits vaak uitwisselbaar wordt gebruikt, wordt aan de protestanten dan ook vaak 

een Engelse cultuur toegedicht (Nic Craith 2002:115,158). Terwijl republikeinen vaak 

gekritiseerd worden dat ze te veel verbonden zijn met en nadruk leggen op culturele symbolen 

en tradities, vindt men dat de Britse cultuur bijna geen stem heeft in Noord-Ierland. Dit heeft 

dus te maken met het feit dat Britishness niet één natie omvat, maar meerdere (Nic Craith 

2002:169). 

Het gevoel niet gewenst te zijn in welk land dan ook werd vaak geuit: “Ireland doesn't want 

us (met us wordt in dit geval Noord-Ierland bedoeld) but Britain doesn't want us either.”12 De 

kandidaat voor de Europese verkiezingen van de Alliance Party, Ian Parsley, kwam tot 

dezelfde conclusie. “Segregatie kost geld, Noord-Ierland is een basket case van zes 

miljard.”13 Ook Cassidy komt dit tegen in zijn onderzoek: “Het gevoel dat Groot-Brittannië 

zijn interesse in hen had verloren zou een factor kunnen zijn in de moeilijkheid die een aantal 

protestantse geïnterviewden had om hun relatie te omschrijven tot de multinationale staat die 

Groot-Brittannië is” (Cassidy 2008:415). Maar ondanks dat protestanten zich misschien meer 

Brits voelen, voelen ze zich even goed deel van Noord-Ierland en van deze plek waar ze 

wonen. Dit is evenzeer hun land als dat van katholieken, werd vaak gezegd. Een studie van 

Shanks (1990, geciteerd in Nic Craith 2002:131) toonde dit ook aan. Ondanks dat unionisten 

vaak met een Engels accent spreken en hun oriëntatie op Engeland uiten, zien ze zichzelf als 

Iers. Hun familie heeft hier al een aantal eeuwen geleefd en het Ierse eiland is hun thuis. 

Wanneer over the Troubles gesproken wordt, zien protestanten het conflict vooral als dat van 

twee gemeenschappen waarvan de één vóór de staat was en de ander tegen de staat. De grote 

meerderheid van de unionistische gemeenschap zag de IRA campagne als een directe aanval 

op hun constitutionele positie binnen het Verenigd Koninkrijk en op hun Britse identiteit. Ze 

erkenden geen legitieme grondslag voor de IRA campagne en sommige loyalisten zagen 

daarbij de noodzaak om wapens op te pakken om hun band met de rest van het Verenigd 

                                               
11 Interview Mark, buurtwerker in protestants gebied, ex-paramilitair: 09 april 2009, Belfast
12 Interview Emma, jeugdwerker in gesegregeerde scholen: 23 maart 2009, Belfast
13 Interview: 08 mei 2009, Belfast
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Koninkrijk te verdedigen (Eames & Bradley 2009:64). Hierdoor wordt door protestanten vaak 

een onderscheid of een hiërarchie gemaakt tussen onschuldige en schuldige slachtoffers. 

Mensen die simpelweg hun werk deden om hun land te beschermen en slachtoffer werden van 

de terroristen van de katholieke INLA, de Irish National Liberation Army en vooral van de 

IRA, ‘ordinaire’ terroristen dus die de staat aanvielen, zijn de onschuldige slachtoffers. De 

schuldige slachtoffers zijn diegenen die slachtoffer zijn van staatsgeweld omdat ze de staat 

aanvielen. 

“Unionisten hebben nog nooit kunnen onderhandelen vanuit een positie van kracht, ze hebben 

altijd onderhandeld vanuit een positie van zwakte omdat ze van binnen verdeeld zijn”, aldus 

Nick, een politiek historicus, over de protestantse politieke partijen.14 Ook de paramilitaire 

organisaties zijn onderling verdeeld. Er bestaan twee grote paramilitaire organisaties, de UDA 

en UVF, en beiden hebben hun territorium met bijbehorende sociale controle. Dit territorium 

is zichtbaar doordat er bijvoorbeeld op de hoek van een straat in graffiti 'UDA' wordt

gespoten. De sociale controle werkt op zo'n manier door dat jongeren op bepaalde plekken in 

hun buurt niet konden komen, zoals de buurtwerker Patricia in een cross-community

organisatie mij tot haar grote frustratie vertelde. “The paramilitaries map the area.”15

Het vertrouwen in de politie is wat aangesterkt sinds het beëindigen van de oorlog, maar zeker 

voordien werden de organisaties gebeld als iemand onrecht werd gedaan en werd er wraak 

genomen door bijvoorbeeld de dader in de knieën te schieten. Nog steeds, in de tijd dat ik er 

was, kwamen nieuwsberichten over dit soort gebeurtenissen af en toe voorbij. De sociale 

controle is groot en er zitten ook goede kanten aan, vertelde een andere buurtwerker mij. Zo 

zorgen deze organisaties bijvoorbeeld dat er drugs uit het gebied blijven. “Intimidatie is 

ongemakkelijk, maar het werkt.” “En is dit echt zo anders dan in andere landen? Hier is zelfs 

nog wat meer controle dan met die losgeslagen gangs in Manchester of London waar de jeugd 

in zit”, heb ik tot drie keer toe gehoord. Wat ook opvallend is, is hoe de vanzelfsprekendheid

van de persoonlijke overgang van paramilitair tot buurtwerker wordt verklaard. Eerst werden 

ze lid van de UVF of de UDA in reactie op een gevoelde republikeinse bedreiging van hun 

buurt of van hun maatschappij als geheel, na de gevangenis en het vredesproces zagen ze het 

organiseren van de buurt als simpelweg de volgende fase van een persoonlijke verknochtheid

aan hun buurt (Cassidy 2008:421). Een persoonlijke informant, ex-paramilitair, uitte dit ook:

“Het was niet iets waar ik me altijd bij op mijn gemak voelde of iets waar ik trots op was, 

maar op een bepaald moment voelde ik dat het iets was dat nodig was voor mijn buurt, maar 

ik voel me veel meer op mijn gemak met dat wat ik nu doe […] Veel paramilitairen bewegen 

                                               
14 Informeel gesprek: 02 april 2009, Belfast
15 Informeel gesprek: 24 maart 2009, Belfast
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nu richting buurtwerk, om sociale zaken te verbeteren.”16

Een veel voorkomende opmerking is dat katholieken een doel hebben (een Verenigd Ierland) 

en dat protestanten niets hebben om naar te streven. Daarover vertelde Mark: “De 

protestanten zijn geboren onder de Union Jack (Britse vlag) […] Ze kennen hun eigen wortels 

niet echt, in tegenstelling tot de katholieken. Protestanten zijn altijd reactionairen geweest, om 

zichzelf te verdedigen. Hun enige identiteit is Brits blijven, en daarom zijn ze zo loyaal.” Het 

is dus niet zo gek dat loyalisten erg ongemakkelijk worden van elk vooruitzicht dat ze 

verlaten zouden worden door de Britse regering (Nic Craith 2002:104).

Het doel van een Verenigd Ierland dat katholieken voor zich zien heeft ook nadelen, die 

voornamelijk protestanten maar ook sommige katholieken opmerken. Het is economisch 

nadeliger, de gezondheidszorg in de Republiek is minder goed, en wat gaat dat dan aan het 

segregatieprobleem oplossen? Ten slotte, wat Nick (politiek historicus) tegen me zei: “Je weet 

niet of de katholieke politici die nu in de regering zitten op democratische wijze met 

problemen omgaan wanneer ze de meerderheid hebben, zo’n politieke macht hebben ze 

namelijk nog nooit gehad.”17

Katholiek narratief

Aan de uitgesproken katholieken is duidelijk te merken dat ze het doel van een Verenigd 

Ierland hebben en deze regering als iets tijdelijks zien, strevend naar dit doel. Zo hoorde ik

Gerry Adams benadrukken in een toespraak tijdens de herdenking van de Paasopstand, dat het 

Good Friday Agreement zeker niet het einde is. Veel katholieken zien hun land nog steeds als 

onderdrukt of bezet, in tegenstelling tot protestanten, die, zoals reeds uitgelegd, het conflict 

zien als een conflict tussen twee gemeenschappen, waarbij de ene vóór en de ander tegen de 

staat is. Katholieken vertellen dus een ander verhaal: “De Britse regering gebruikte de sociale 

tegenstellingen om het conflict te veroorzaken, ze spanden samen met de loyalistische 

paramilitairen om katholieken te vermoorden. […] Of we het nu leuk vinden of niet, de Britse 

regering is onze regering en ze zouden hier moeten zijn om de burgers te beschermen maar in 

plaats daarvan gebruikten ze simpelweg de RUC (Royal Ulster Constabulary) om alleen de 

protestantse unionistische populatie te beschermen.”18

Bij katholieken wordt die droom van unificatie met de Republiek Ierland dikwijls geuit. In 

een typisch Ierse kroeg werd tot drie keer toe door een dronken stamgast een uitspraak van 

Patrick Pearse geciteerd (Patrick Pearse was één van de leiders van de Paasopstand van de 

                                               
16   Interview Mark, ex-paramilitair, nu buurtwerker in protestants gebied: 09 april 2009, Belfast 
17 Informeel gesprek: 02 april 2009, Belfast
18 Interview MP Sinn Féin: 17 mei 2009, Stormont
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katholieke Ieren tegen de protestantse Britten in 1916 die later tot onafhankelijkheid en tot de 

Republiek Ierland leidde). Een uitspraak die vaak ook op gedenktekens voorkomt:

They think that they have foreseen everything, think that they have provided against 

everything; but the fools, the fools, the fools! - they have left us our Fenian dead, and 

while Ireland holds these graves, Ireland unfree shall never be at peace!19

Katholieken voelen zich beter vertegenwoordigd door de katholieke politieke partijen dan 

protestanten zich voelen door protestantse partijen en wellicht komt dit door de situatie zoals 

die ontstond in Noord-Ierland na de afsplitsing van Ierland, waarbij de protestanten in de 

regering terecht kwamen. Door de segregatie ging de protestantse arbeidersklasse de regering 

als de officiële vertegenwoordiger van hun belangen zien, en werd de verdediging van een 

protestantse politieke elite die eigenlijk ver van ze afstond juist fundamenteel voor hun 

identiteit en materiële welzijn (Cassidy 2008:411). Voor verklaring van de betere 

vertegenwoordiging van de katholieke gemeenschap in de politiek wordt door Cassidy 

gebruik gemaakt van het concept van de  ‘organische intellectuelen’ van Antonio Gramsci. De 

intellectuelen in het proces van sociale veranderingen worden organische intellectuelen 

genoemd omdat ze zich diep en gepassioneerd verbonden voelen met de klasse waar ze voor 

staan (Cassidy 2005:343). Het gevoel dat katholieke politici meer verbonden zijn met de 

groep die ze representeren werd in interviews dan ook vaak geuit. De betrokkenheid van 

lokale politici van Sinn Feín bij de gemeenschap is intens en persoonlijk. Sinn Fein wordt 

gezien als van de gemeenschap, het is ‘onze politieke partij’ (Cassidy 2005:351). Sinn Féin 

medewerkers zijn vaak buurtactivisten geweest voordat ze actief in de partij werden en vaak 

wonen ze bijeenkomsten van de gemeenschapsorganisaties in de buurtcentra bij, zelfs 

wanneer hun baan dit niet van ze eist (Cassidy, 2005: p.353). “The whole life of the 

community is political, there’s a political issue to everything (…) This isn’t the ‘Sinn Féin 

Centre’, but political work happens here because community work is political” (informant van 

Cassidy). 

Het doel van een Verenigd Ierland, dat de protestanten vooral angst inboezemt, lijkt 

katholieken veel kracht te geven. Zoals Hamber het mooi verwoordt, geloven leden van de 

protestantse gemeenschap vandaag de dag dat hun gemeenschap er één is van 'nieuwe' 

slachtoffers, slachtoffers van de compromissen van het vredesproces (aangezien ze voor het 

Good Friday Agreement nooit het risico hadden deel te worden van een Verenigd Ierland). Dit 

beeld contrasteert scherp met het katholieke beeld, waarin optimisme, zelfverzekerdheid en 
                                               
19   http://www.easter1916.net/, geraadpleegd op 07-07-09
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helder geformuleerde standpunten zichtbaar zijn. Katholieken zijn voor velen van slachtoffers 

naar overwinnaars aan het veranderen (Hamber 2006:135). Uit een onderzoek in protestantse

gebieden bleek dat mensen het idee hebben dat hun cultuur en toekomst in gevaar is door een 

'republikeinse oorlog', gevoerd door politiek en propaganda. Zelfs werd gezegd dat de 

segregatie tussen de gewone mensen soms erger is dan tien jaar geleden, voor het staakt-het-

vuren. (EPIC 2005:5)

Het moge duidelijk zijn dat er twee gescheiden katholieke en protestantse samenlevingen met 

verschillende narratieven bestaan. Deze richten zich op zulke andere aspecten van dezelfde 

geschiedenis dat ze daarmee incompatibel worden. Dit is niet ongebruikelijk in de wereld, 

veel verdeelde maatschappijen verklaren het verleden op simplistische wijze om daarmee 

grenzen tussen groepen te behouden (Nic Craith 2002:29). De katholieken vinden dat ze 

institutioneel werden gediscrimineerd door een protestantse regering en daar legitiem tegen in 

opstand kwamen en dat Noord-Ierland nog steeds bezet is door de Britten. De protestanten 

zien Noord-Ierland als ook hun land en benadrukken het terroristische aspect van de IRA die 

tegen de staat streed die nu eenmaal deel van het Verenigd Koninkrijk is. De samenleving 

leeft gesegregeerd, met kinderen die naar ofwel staatsscholen (die protestants zijn) ofwel 

katholieke scholen gaan, waar voornamelijk op gesegregeerde politieke partijen wordt 

gestemd, men in protestantse of katholieke wijken woont, naar een protestantse of katholieke 

kerk gaat, de protestantse of katholieke feestdagen viert, enzovoorts. 

Hierbij moet worden opgemerkt dat het niet zo zwart-wit is als nu wordt voorgesteld en een 

nuance is hierbij op zijn plaats. Niet iedere katholiek onderschrijft het doel van een Verenigd 

Ierland en velen zijn er niet eens zo mee bezig. Er zijn genoeg katholieken en protestanten die 

vrienden van elkaar zijn, vredesorganisaties brengen veel mensen bij elkaar om de tafel en 

zorgen voor dialoog. 

Het merendeel van de gemeenschappen leeft echter wel gesegregeerd, contact met de 'andere 

kant' is dan vaak iets eenmaligs en er wordt wel veelal op de gesegregeerde politieke partijen 

gestemd. De gevolgen hiervan voor Noord-Ierland zoals het komen tot een cultureel 

compromis en één imagined community en de alternatieven voor andere narratieven zullen 

aan bod komen in hoofdstuk 3. Hier wordt ook teruggekomen op de publieke ruimte. In het 

komende hoofdstuk zal ik ingaan op datgene waar ik mijn onderzoek op heb gericht: het 

vredesproces in het algemeen met het Eames/Bradley rapport hierbij uitgelicht. Want de 

segregatie heeft ook invloed op de manier waarop de bevolking met zijn 'troubled history' en

met het vredesproces omgaat. Hier wordt de cirkel rond omdat dat gesegregeerd omgaan met 

het oorlogsverleden uiteraard sterk bijdraagt tot de segregatie van nu. 
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Hoofdstuk 2: Vredesproces

      20

Gerry Adams en Ian Paisley bij elkaar aan tafel. Elf jaar na het vredesakkoord kan je niet 

blind zijn voor alles wat goed gaat in Noord-Ierland. Ondanks de nog altijd bestaande 

segregatie zoals beschreven in het eerste hoofdstuk, is het natuurlijk geweldig dat de oorlog 

voorbij is. Als ik door het centrum of de universiteitswijk liep zou ik bijna vergeten dat er 

überhaupt oorlog is geweest. “Our society has made huge progress and we must never forget 

that”, aldus Lord Eames tijdens de presentatie van het rapport van de Consultative Group on 

the Past (WAVE 2009:3). Deze ontwikkeling werd ook vaak door verschillende informanten 

genoemd; kijk naar de vooruitgang die we in tien jaar al hebben geboekt! In het centrum van 

Belfast waren zoveel leuke winkeltjes, kroegjes en restaurants echt niet te vinden hoor! De 

stad is zo veel minder grijs en grauw! En de oorlog is niet meer iets van de jeugd, het is hun 

issue niet meer, zij willen door! Dit bedacht ik zelf ook toen ik op 25 april in Dalgan Park 

aanwezig was bij een symposium dat over het Eames/Bradley rapport ging. Naast mij en nog 

twee andere buitenlandse studenten waren er in de grote zaal geen jongeren te bekennen.

Toch is de oorlog er een van recente datum en is het vredesproces in volle gang. Er bestaan 

veel professionele organisaties die zich ermee bezighouden en de bewoners van Noord-

Ierland zelf benadrukken het belang van dealing with the past. Ook jongeren hebben er 

indirect nog wel mee te maken. Op datzelfde symposium in Dalgan Park vertelde een 

buurtwerker uit een protestantse buurt dat het aantal zelfdodingen onder jongeren alleen maar 

is toegenomen en dat er indirect erg veel trauma’s worden doorgegeven aan de jongere 

generatie. Dit beaamde een vriendin, werkzaam bij een vredesorganisatie, die vertelde dat het 

aantal mensen gediagnosticeerd met een geestelijke stoornis veel hoger is in Noord-Ierland 

                                               
20 Links: Ian Paisley (DUP), rechts: Gerry Adams (Sinn Féin). 

http://timesonline.typepad.com/photos/uncategorized/2007/04/03/paisley_adams.jpg, geraadpleegd op 11-08-
09 
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dan in de rest van West-Europa. Anne, de directrice van een vredesorganisatie liet me nog een 

ander gevaar zien: “Jonge mensen kunnen over the Troubles praten alsof ze er zelf in geleefd 

hebben, maar nog erger, er bestaat een mythe omheen. Onze generatie weet hoe afschuwelijk 

het was en weet van de donkere dingen er omheen die de jongere generatie niet kent, en dat is 

het gevaar voor de maatschappij.”21

En met het officiële einde van de oorlog in 1998 is de generatie die the Troubles zelf heeft 

meegemaakt nog erg groot met erg veel slachtoffers. “Wat voor vredesproces ook gekozen 

wordt, het moet slachtoffer geleid zijn,” zei een MP van Sinn Féin, “Het kunnen niet anderen 

zijn die beslissen wat de slachtoffers willen en wat hun behoeften zijn. De slachtoffers zijn 

onder te verdelen in verschillende groepen. Je hebt diegenen die gerechtigheid zoeken en

feitelijk iemand de bak in willen zien draaien of aansprakelijk gesteld worden voor de situatie. 

Je hebt ook diegenen die aan een trauma lijden, wier enige zorg is hoe beter te worden. En je 

hebt anderen die het feit gepubliceerd willen hebben dat er onrecht was, ze hoeven niemand in 

de gevangenis te zien, ze willen de voldoening, dat diegenen die verantwoordelijk waren, hun 

verantwoordelijkheid toegeven.”22 Waarheidsvinding is dus een belangrijk punt voor sommige 

slachtoffers. Maar dit is ook een heikel en politiek punt. Mede omdat Eames/Bradley een 

onafhankelijke waarheidscommissie voorstelt zal hier in dieper op worden ingegaan. 

Het slachtoffer als politiek middel en de kracht van een waarheidscommissie daartegen 

Oorlog is niets dan voortzetting van politiek met andere middelen. 

(Von Clausewitz 1997:357)

Een informant, onschuldig slachtoffer van internering, draaide dit beroemde citaat uit het 

boek Vom Kriege van Carl von Clausewitz om: “Politiek is geciviliseerde oorlog met andere 

middelen.”23 Ik denk hieraan als ik een artikel van Brandon Hamber over slachtoffers lees. 

“Het lijden van slachtoffers kan ook dienen als onderhandelingsmiddel, een middel […] om 

politieke punten te scoren tegen de tegenstander. Slachtoffers worden politiek kapitaal voor 

politici die hun lijden proberen te gebruiken en te manipuleren, vaak voor hun eigen politieke 

doeleinden. […] Het sociale gebruik van het narratief van het slachtoffer (in dit geval, om 

vrede en verzoening te bevorderen) kan zo belangrijker worden dan zijn of haar individuele 

lijden […] Op het collectieve niveau verbreden politici in het algemeen de criteria die 

gebruikt worden om een slachtoffer te identificeren wanneer het om hun eigen politieke groep 
                                               
21 Interview: 29 april 2009, Belfast
22 Interview: 17 mei 2009, Stormont
23 Informeel gesprek: 21 mei 2009
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gaat, en te versmallen wanneer deze over de oppositie gaat. In sommige gevallen wordt aan 

gehele samenlevingen gerefereerd als slachtoffers. […] De aard van het proces heeft tot 

gevolg dat de slachtoffers een sociaal doel worden of belichamen.” (Hamber 2006:133-134). 

Het zijn van een slachtoffer en de rouwverwerking bestaan in Noord-Ierland dus niet op 

zichzelf. Je bent slachtoffer van de ene of van de andere kant en bent ook van waarde als 

sociaal doel voor politici, die slachtoffers gebruiken voor politieke doeleinden.

Ignatieff (geciteerd in Hamber & Wilson 2002:36-37) bespreekt dit ook en stelt dat we door 

dit sociale doel onze naties behandelen met een bewustzijn, een identiteit en herinneringen 

alsof ze individuen zijn: ‘het land is in rouw’. Het is echter al problematisch genoeg voor een 

individu om één identiteit te hebben, laat staan voor een natie. Daarom bepleit Ignatieff dat in 

plaats van de nationale psyche te definiëren, waarheidscommissies een kader kunnen leveren 

voor publiek discours en een publieke herinnering. Ze kunnen helpen om een nieuwe publieke 

ruimte te creëren waarin debat en discussie over het verleden plaatsvindt. Ondanks dat het 

niet compleet open ended is en ze de grenzen moeten aangeven van toegestaan historisch 

revisionisme, kunnen ze nuttig zijn als ze het verleden presenteren als een onoplosbaar 

gegeven waarover continu gedebatteerd kan worden. De herinnering wordt daarbij geen 

gefixeerd object maar een sociale bezigheid die narratieven over het verleden vormt. Op het 

niveau van het individu kunnen waarheidscommissies publieke ruimten creëren waarin 

overlevenden hun individuele narratieven kunnen formuleren, die vaak stilgezwegen en 

vervormd worden door de media, de rechtbanken en openbare instellingen (Hamber & Wilson 

2002:37). Waarheidscommissies kunnen dus een publieke ruimte creëren voor overlevenden 

om via een verwerkingsproces de gewelddadige geschiedenis een plaats te kunnen geven

(Hamber & Wilson 2002:49). De gefixeerde narratieven die in hoofdstuk één zijn beschreven 

zouden in dit geval dus wel een ruimte vinden waarin ze veranderd zouden kunnen worden, in 

plaats van in de politieke publieke ruimte waar slachtoffers als politiek doel worden gebruikt,

en dit zal in de conclusie worden aangehaald. Er is echter ook kritiek te horen op

waarheidscommissies, die in de volgende paragraaf besproken zal worden.

Does truth need to be addressed? 

There is an obvious concern about the timing of any 'truth process': How can a 'truth 

recovery' process work in a political context where a clear, final political/constitutional 

settlement has not yet taken place? Those advocating truth commissions often claim that 

these processes help deeply divided societies to deal with a painful past. In the context of 

Northern Ireland, however, the painful political conflict is not yet past. Brian Feeney 

quoted in an Irish News article states, “There have been about forty truth and 
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reconciliation processes around the world in places like South Africa and Peru. The only 

time they have worked is when the conflict has definitely come to an end. That is not the 

case here”. (EPIC 2005:4)

In een onstabiele, onuitgemaakte politieke context, loopt een 'truth process' het risico oude 

wonden open te maken en het kan een gewelddadig conflict opnieuw laten ontbranden in 

plaats van de maatschappij te helpen om uit the Troubles te komen (EPIC 2005:4). “Je loopt 

het risico dat je door in het verleden te duiken het conflict weer nieuw leven inblaast.”24 Ook 

de timing van zo’n proces kan zeer pijnlijk zijn, waar later op teruggekomen wordt. Ondanks 

de gevaren van een truth process benadrukken anderen echter wel het belang van 

waarheidsvinding. Zo zei de huidige burgemeester van Belfast, Naomi Long (Alliance Party): 

“Als we niet op georganiseerde (overeengekomen) manieren omgaan met het verleden, zal het 

terugkomen op ongeorganiseerde manieren.”25 Een MP van Sinn Féin verwoordt dit ook: “Er 

zijn nog steeds veel mensen daar, aan elke kant, die zich afvragen, wie heeft mijn gezinslid 

doodgeschoten? Was het de Britse regering, was het de loyalistische paramilitair, of was het 

iemand anders? In zo'n vacuüm is het erg gemakkelijk voor mensen om een pistool te pakken 

en dit wordt allemaal gezien als deel van the Troubles.”26

Zoals beschreven kijken Hamber & Wilson naar de mogelijkheden die waarheidscommissies 

hebben, maar zien ook de risico's hiervan. Ze concluderen dat de natieopbouwende discoursen 

van waarheidscommissies het risico vormen dat ze andere vormen van psychologische 

afsluiting die gemotiveerd worden door minder 'nobele' (maar niet minder echte) emoties van 

woede en wraak onderdrukken (2002:36). Voor overlevenden betekent de wens van de staat 

om een nieuwe post conflict maatschappij op te bouwen vaak dat het verleden te gemakkelijk 

wordt uitgeschakeld, en wordt er van overlevenden gevraagd om zich aan een vroegtijdige 

afsluiting te binden, voordat alle psychologische processen rond waarheid en compensatie 

door de individuen zijn verwerkt (Hamber & Wilson 2002:45). Met betrekking tot het 

Eames/Bradley rapport is er soortgelijke kritiek te beluisteren en was de woede en pijn nog 

zeer duidelijk te merken tijdens de presentatie van het rapport. “Wij zeggen altijd dat het om 

het proces gaat, om de discussie […] En ik denk dat dat één van de problemen van de 

Consultative Group is, dat ze opeens met deze elementen, antwoorden en aanbevelingen 

komen en mensen zaten zo van 'waar komt dat ineens vandaan? En wat is de agenda 

hierachter?'”27

                                               
24 Interview Will, medewerker traumaorganisatie: 20 april 2009, Belfast
25 Geciteerd door Ian Parsley tijdens interview: 08 mei 2009, Belfast
26 Interview: 17 mei 2009, Stormont
27 Interview Anne, directrice vredesorganisatie: 29 april 2009, Belfast
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Eames/Bradley

Let me begin by noting that reparation is not just about Money, it is not even mostly about 

Money; in fact, Money is not even one percent of what reparation is about. Reparation is 

mostly about making repairs; self-made repairs, on ourselves –mental repairs, 

psychological repairs, cultural repairs, organizational repairs, social repairs, 

institutional repairs, technological repairs, economic repairs, political repairs, 

educational repairs, repairs of every type.

(Professor Chinweizu, ‘Reparations and a New Global Order: A Comparative Overview’ 

at the First Pan-African Conference on Reparations, Abuja, Nigeria, 27 April 1993, 

geciteerd in Hamber 2000:215)

De aanbevelingen van het Eames/Bradley rapport kunnen als volgt worden samengevat. Er is 

een vijfjarenplan gepresenteerd waarbij driehonderd miljoen Pond door de Britse en Ierse 

regering wordt gefinancierd om dit plan te implementeren. Er wordt een Legacy Commission 

opgericht die zich gedurende vijf jaar bezig houdt met alle onopgeloste moorden. Deze 

commissie heeft drie leden; een onafhankelijke internationale commissaris als voorzitter, met 

twee andere commissarissen aangewezen door de Britse en Ierse regering. De commissie zou 

tweehonderd miljoen Pond van het driehonderd miljoen Pond budget nodig hebben; 

honderdzestig miljoen Pond voor hun eigen werk plus veertig miljoen Pond voor een 

compensatieprogramma waarbinnen een bedrag van twaalfduizend Pond betaald wordt aan 

het meest naaste familielid van elk slachtoffer van the Troubles (WAVE 2009:3).

Twaalfduizend Pond. Naast de vraag waarom deze aanbeveling vlak van tevoren gelekt werd,

terwijl buiten deze aanbeveling de rest van de inhoud van het rapport wél kenbaar was 

gemaakt aan de geconsulteerden, bestaat in de eerste plaats de vraag of reparatie in de vorm 

van geld wel goed is. Brandon Hamber stelt dat reparatie een tweesnijdend zwaard is; 

symbolische erkenning en een financiële vergoeding kunnen nuttig zijn, maar kunnen nooit 

geheel voldoen aan alle psychologische behoeften van de overlevenden (Hamber 2000:219-

220), wat ook Professor Chinweizu in bovenstaand citaat erg duidelijk verwoordt. Dat sloot 

aan bij een veel gehoorde reactie dat compensatie in de vorm van geld een 'absolute disgrace' 

was, veel mensen waren woedend. Dat het geld als vergoeding of afkoping werd gezien en 

niet als erkenning van het lijden, zoals het eigenlijk bedoeld was, werd door sommige 

buurtwerkers betreurd, maar andere buurtwerkers waren zelf ook kwaad: “Ik denk dat deze 

twaalfduizend Pond misschien bedoeld is om de slachtoffers stil te houden, einde verhaal, 

maar dat zullen ze niet zijn, dat zullen ze zeker niet zijn. Het heeft tijd nodig en, mijn god, 
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twaalfduizend Pond voor een leven. Je kan geen prijs op een leven zetten, zeker niet.”28. 

Wanneer op zo'n manier over bloedgeld gepraat wordt door sommige overlevenden en 

families van slachtoffers (zoals bijvoorbeeld in Chili, Brazilië, Argentinië en Noord-Ierland) 

is dit omdat het nationale proces van vooruitgang en vergoedingen geven niet samenvalt met 

het individuele verwerkingsproces (Hamber 2000:220). De staat loopt dus het risico om 

vooruit te lopen op de slachtoffers, zoals in de vorige paragraaf aan de orde is gekomen. Velen 

zeiden dan ook dat het rapport te vroeg was, een geluid dat zelfs uit de eigen regering kwam:

“Ik denk dat het een verkeerde veronderstelling was om te denken dat de maatschappij al 

verder vooruit is dan het eigenlijk is bij al deze zaken.”29

Dit vooruitlopen gebeurt door een regering die 'toch nooit zelf slachtoffer is geweest'. En dit 

is ook het geval bij de commissie zelf, wat leidde tot een andere veel gehoorde kritiek op het 

rapport, onder meer verwoord door David Clements, predikant van een Methodistenkerk: 

My other big concern was about the makeup of the group. I was not the only one who 

noticed and commented on the fact that no one on the group appeared to have particular 

personal experience of the worst impacts of the Troubles. I know that as Archbishop, 

Robin Eames shared in more troubles related funerals than probably anyone else […] But 

I have also felt the weight of my father's coffin – a weight greatly increased by the lead of 

two IRA bullets – and believe me there is a difference.

                     (WAVE 2009:5)

Caroline, een informant werkzaam bij een organisatie die dialoog binnen de gemeenschap 

promoot was aanwezig bij de open forums die gehouden werden door de groep. Ze vertelde 

dat de groep zelf op een verhoging zat en alle stoelen waren hier naartoe gericht zodat je naar 

elkaars achterhoofd keek. Er was geen ruimte voor dialoog, en in plaats daarvan veranderde 

het in een afslachting. ‘Ik ben een groter slachtoffer dan jij dat bent!’ Slachtoffergroepen 

reisden af naar elk open forum en daarom hadden andere mensen geen stem.30 Een reactie van 

de Consultative Group op hun werkzaamheden en ideeën, maar ook op alle consternatie kon 

ik niet krijgen. Toen ik de eerste week in het gebouw kwam waar de groep gehuisvest was, 

verzuchtte een mevrouw van een andere organisatie: “Oh, onze vrienden van de derde 

verdieping. Nee, die zijn alweer verdwenen.” Ook telefonisch contact zoeken had geen effect: 

de leden waren te druk of niet in het land. Waar is nu de mogelijkheid tot debat, vroeg ik mij

af. 

                                               
28 Informeel gesprek Laura, medewerker traumaorganisatie: 21 april 2009
29 Interview Danny Kennedy, vicepremier UUP: 11 mei 2009, Stormont
30 Informeel gesprek: 12 mei 2009, Belfast
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Een andere steeds terugkerende gedachte bij dit soort rapporten, maar ook bij andere 

organisaties, was die van victimization. Er bestaan talloze organisaties die omgaan met het 

traumatische verleden, maar denkend aan de totstandkoming van identiteit zoals in het eerste 

hoofdstuk besproken, vroeg ik me of deze slachtofferhulp ook niet bepaalde andere 

identiteitsvorming, anders dan die van een slachtoffer, uitsluit. “Slachtoffers zijn er nog niet 

aan toe om verantwoordelijkheid te nemen voor het feit dat ze als gemeenschap een bijdrage 

hebben geleverd. Dat katholieken het hebben toegelaten dat paramilitairen voor ze gesproken 

hebben, en protestanten dat ze een institutionele discriminatie hebben toegestaan. Dat moeten 

ze beseffen, dat ze een bijdrage hebben geleverd 'als volk' en niet alleen maar slachtoffer

zijn.” Dit was een vrij vernieuwende en controversiële gedachte die een kennis, zelf actief 

binnen een vredesorganisatie, met mij deelde.31

De maatschappelijke bijdrage in het algemeen, dus niet van slachtoffers in het bijzonder, 

kwam wél voor in het Eames/Bradley rapport. Er wordt in het rapport gesteld dat de 

voorgestelde waarheidscommissie het noemen van namen of het veroordelen van individuen 

niet als doel mag hebben. Het doel is om naar algemene aansprakelijkheid te kijken, niet naar 

individuele aansprakelijkheid. En uiteindelijk, adviseert de groep, moet de voorgestelde 

commissie die verantwoordelijk is voor dit onderzoek aanbevelingen doen hoe een streep kan 

worden getrokken onder het einde van dit vijfjarig onderzoek, zodat Noord-Ierland op de best 

mogelijke manier naar een gezamenlijke toekomst kan bewegen (Eames & Bradley 2009:129-

132). En die taak, “hoe het verleden van een moraal moet worden ontdaan, hoe door allen 

gedeelde concepten van een gedeelde ruimte komen, een door allen gedeelde geschiedenis, 

die enorme sociale problematiek die na een conflict aan de orde komt, werd door 

Eames/Bradley aangekaart.”32

Die streep onder het verleden is echter nog niet in zicht en het is niet verwonderlijk dat er nog 

steeds veel mensen zijn die zich slachtoffer voelen, ruim tien jaar na dato. Het je voelen van 

een slachtoffer heeft naast het niet zo snel nemen van een maatschappelijke 

verantwoordelijkheid, nog een ander gevaar. In het volgende stuk zal aan de orde komen hoe 

die gedeelde toekomst, waar het Eames/Bradley rapport over spreekt, bedreigd wordt door 

segregatie binnen het vredesproces, waarbij het je voelen van een slachtoffer ook langs 

sektarische lijnen verdeeld dreigt te worden. 

Een gesegregeerd vredesproces

In Noord Ierland bestaan er twee versies van het verleden en hier wordt ook de reactie op het 

                                               
31 Informeel gesprek: 27 april 2009, Belfast
32 Interview John, medewerker traumacentrum: 21 mei 2009
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vredesproces op aangepast, alsmede op het Eames/Bradley rapport. Over het algemeen lijken 

unionisten minder enthousiast dan republikeinen over het rapport te zijn. Zo verzuchtte 

dominee Ian Paisley, oprichter van de DUP, toen ik hem op Stormont eens tegenkwam: “May 

God bless you then, if you're doing research to Eames/Bradley.” 

De vaakst genoemde kritiek vanuit unionisten was dat het belachelijk is om 'terroristen' 

twaalfduizend Pond te geven, of, meer genuanceerd, het zou oneerlijk zijn dat de familie van 

een terrorist hetzelfde bedrag zou krijgen als de familie van een onschuldig slachtoffer. Zoals 

reeds gesteld spreken unionisten vaak van schuldige en onschuldige slachtoffers, waarbij de 

ene groep door terroristen is vermoord en de andere niet. “Wij geloven er sterk in dat je 

diegenen die de staat hebben beschermd tegen aanvallen niet gelijk kan stellen aan hen die 

voornamelijk de deur uitgingen om mensen van de veiligheidsdienst en burgers te 

vermoorden. Wij zouden fundamenteel willen stellen dat de definitie van een slachtoffer 

duidelijker en anders moet worden. […] Ik denk dat de woede over de betaling in wezen

woede was over de echte kwestie, wat de definitie van een slachtoffer is.”33

Een tweede kritiek van de unionisten betreft de aanbeveling van het rapport om een 

onafhankelijke commissie in te stellen die de oorlogsmisdaden moet onderzoeken. Want het 

gevoel bestaat dat de paramilitairen tóch de waarheid niet gaan spreken. Zoals Danny 

Kennedy verwoordt: “Van de vertegenwoordigers van de veiligheidsdienst mag worden 

verwacht dat ze de waarheid spreken en een juist en nauwkeurig verslag van hun 

betrokkenheid bij verscheidene incidenten geven. Bij paramilitaire organisaties kan je dat niet 

garanderen, en het is moeilijk te zien hoe dat gegarandeerd kan worden. […] Ze hebben in het 

verleden de waarheid niet verteld en het is niet waarschijnlijk dat ze dat nu zouden doen, uit 

angst voor de publieke mening over wat er werkelijk gebeurd is.”

Daarnaast bestaat er een gevaar voor de unionistische activisten en paramilitairen. Zij hebben 

nooit dezelfde mate van legitimiteit in hun gemeenschap gehad als republikeinen. En elk truth 

process zou zeer waarschijnlijk bijdragen tot een verder demoniseren van unionistische 

activisten. “Ze zijn nooit echt embedded geweest in de unionistische gemeenschap, katholieke

activisten wel.”34 Maar ook meer in het algemeen heerst er een diepe achterdocht bij de 

unionisten over het grote risico dat een truth process door republikeinen wordt misbruikt voor

hun politieke agenda. Zij twijfelen aan de voordelen voor unionisten voor welk truth process 

dan ook (EPIC 2005:8-11).

Republikeinen zijn vaak voorstander van een truth process maar dan moet dit wel 

onafhankelijk van de Britse regering worden opgezet. Dit was dan ook één van de problemen 

                                               
33 Interview Danny Kennedy, vicepremier UUP: 11 mei 2009, Stormont
34 Interview Will, medewerker traumaorganisatie: 20 april 2009, Belfast
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die de republikeinen met het rapport hadden. ‘De Britse regering moet eerst eens haar aandeel 

en betrokkenheid in de oorlog erkennen en die lang verwachte formele excuses van 

Westminster moeten eens komen, maar dit rapport is opgezet door de Britse regering en dus 

niet onafhankelijk zodat de Britse regering er toch mee kan doen wat ze wil. En het rapport 

behandelt de oorzaken van het conflict niet.’ De voorzitter van Sinn Féin, Gerry Adams, sprak 

hierover tijdens een publiek debat op 24 maart in Sint Mary's University College (aan de Falls 

Road) dat specifiek over het Eames/Bradley rapport ging: “De kwestie van moorden door de 

staat en van samenspanning van de Britse regering met paramilitaire groeperingen -wat een 

gangbare praktijk was en deel van de strategie van de Britten- moet ook op tafel komen. Het 

bewijs van de inadequate en oneerlijke reactie van de Britse regering op de vraag naar 

waarheid heeft begrijpelijke zorg gewekt over haar toewijding aan een levensvatbaar en

effectief truth recovery process.” Hij stelde later dat de aanbevelingen van het rapport niet 

voldoende zijn om een écht onafhankelijke commissie te vormen. Tijdens deze avond werd 

opvallend vaak het belang dat de waarheid op tafel moet komen uitgesproken, ook vanuit het 

publiek: “We know the truth and we will never get the truth from them.” Die vermeende 

samenspanning van de Britten, typerend voor een new war, wijst op een verwikkeling waar 

nog steeds geen duidelijkheid over bestaat en daarom tot veel frustratie leidt. 

Een ander groot gebrek werd deze avond genoemd door één van de sprekers, een politieke ex-

gevangene. “Op dit moment zitten er achttien politieke ex-gevangenen om U heen in de zaal. 

Wij zijn allemaal beïnvloed door het conflict. Ongeveer een vijfde van de mensen die ik in de 

gevangenis heb ontmoet, hebben niet gedaan waar ze voor veroordeeld werden […] Maar nu 

worden wij niet behandeld als andere burgers. Wij zijn slachtoffer van discriminatie voor de 

wet, bijvoorbeeld bij het vinden van werk.” In het Eames/Bradley rapport wordt deze groep 

genegeerd. Ook kwam de ergernis van de enorme hoeveelheid onderzoeken die er al zijn 

gedaan en waar niets mee gebeurd is naar boven, en kwam het feit aan de orde dat er maar 

vier Britse militairen berecht zijn en intussen allemaal gerepatrieerd. “Er is al zo veel jaar 

onderzoek en dan is er 'ineens niet genoeg bewijs'. Het is nog steeds een door de Britse 

regering gecontroleerd proces en als je betrokken bent kan je geen waarheid leveren”, 

vertelde een medewerker van het kantoor van Sinn Féin op de Falls Road mij.35 Zijn 

partijgenoot sluit zich hierbij aan: “De Britse regering heeft opdracht gegeven tot het rapport, 

zodat ze alles kunnen afwijzen wat er in staat. Ze doen wat ze hebben gedaan met zo veel 

rapporten, ze leggen ze af, begraven ze of gebruiken sommige kleine delen ervan […] Het is 

volkomen duidelijk dat undercover agenten van de Britse regering samenwerkten met 

                                               
35 Interview: 09 april 2009, Belfast
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loyalistische paramilitairen gericht tegen republikeinen, nationalisten, om druk te zetten op 

republikeinen, dus ze hebben een verantwoordelijkheid om dit toe te geven.”36

De verschillende wijze waarop unionisten en republikeinen met het vredesproces omgaan

wordt ook duidelijk als er gekeken wordt naar de slachtoffers. Waar unionisten spreken over 

schuldige en onschuldige slachtoffers, benadrukken republikeinen juist de gelijkwaardigheid 

van slachtoffers. Daar mag geen hiërarchie in worden aangebracht. Maar het slachtoffer zijn 

is zoals beschreven op zich al een politieke factor. “Jarenlang werd de slachtofferkwestie

politiek gebruikt. Dus je was óf een slachtoffer van geweld van de Britse staat óf je was een 

slachtoffer van nationalistisch, republikeins terrorisme. Elk gevoel van pijn werd 

gekwalificeerd en daarna ontstonden en groeiden slachtofferorganisaties en werden 

gefinancierd, dus die kregen een eigen leven en werden gesteund. Vanwege de politieke 

natuur van Noord-Ierland werden ze betrokken bij deze of die andere kant.”37 Nick (politiek 

historicus) stelde zelfs dat het ‘victim’s issue’ slechts een strategisch punt van de politiek is.38

Sommige nabestaanden van slachtoffers zijn dus, zoals John vertelde, verenigd in een groep.

Vaak bestaat die groep uit nabestaanden van mensen die bij dezelfde gebeurtenis om het leven 

zijn gekomen. Zo zijn de slachtoffergroepen logischerwijs ook vaak gesegregeerd en hebben 

ze politieke woordvoerders in de regering. Nabestaanden gaan meestal deze groep niet uit en 

ze verwerken zo hun trauma niet individueel maar binnen de groep, waar vaak één gatekeeper 

of woordvoerder naar buiten treedt. Het is dan ook belangrijk, zei Caroline (medewerker 

vredesorganisatie), “to turn the gatekeepers into gateways.”39 Binnen een slachtoffergroep 

lijkt waarheidsvinding een grote prioriteit te hebben. In gesprek met zo’n gatekeeper werd 

over de gebeurtenis, de bomaanslag, gepraat alsof de bom gisteren afging en was deze man al 

jaren bezig om de moorden te reconstrueren en first hand bewijs te verzamelen. “Wat ik doe 

staat helemaal los van mijn politieke ideeën”40, zei hij iets te vaak. 

Ik kan niet anders dan stellen dat het ergens blijft wringen. Het is moeilijk de oorlog die tot 

het verleden behoort te scheiden van de kern van het probleem, de segregatie die nog altijd 

bestaat. Die segregatie die blijft bestaan lijkt, zoals in het begin beschreven, gesteund te 

worden door de manier waarop het conflict binnen de strong public nu is ingevuld. Voordat in 

de conclusie de segregatie binnen het vredesproces in verband wordt gebracht met de 

publieke ruimte, zal eerst op de gevolgen van de segregatie worden ingegaan en zal de 

                                               
36 Interview MP Sinn Féin: 17 mei 2009, Stormont
37 Interview John, medewerker traumacentrum: 21 mei 2009
38 Informeel gesprek: 02 april 2009, Belfast
39 Informeel gesprek: 12 mei 2009, Belfast
40 Interview: 01 mei 2009, Belfast
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publieke ruimte uitgebreider beschouwd worden. De implicaties van een 'moderne' 

geïnstitutionaliseerde publieke ruimte in een post conflict gebied als Noord-Ierland zullen aan 

de orde komen.
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Hoofdstuk 3: Gevolgen

12 juli. Ik ben een weekend terug naar Belfast gegaan om de festiviteiten van 

12 juli mee te maken. Dit is de dag waarop de protestanten de overwinning 

vieren van de protestantse koning Willem de Derde op zijn katholieke 

schoonvader koning James in 1690, ook wel bekend als 'the Battle of the 

Boyne'. Waar al mijn vrienden de stad uit zijn en me gewaarschuwd hebben 

dat alleen de echt felle unionisten of republikeinen hier mee te maken hebben, 

en ik besef dat dit echt niet representatief is voor de gehele bevolking van 

Noord-Ierland, is het wel de meest duidelijke uiting van de segregatie, en ik 

wil dit meemaken. 

De stad staat in brand. Elk jaar worden op de vooravond grote bonfires 

gemaakt, grote houtstapels die in brand worden gestoken zoals in de 

zeventiende eeuw, toen ze werden gebruikt om mee te communiceren. De 

stad is uitgestorven als we naar de grootste bonfire lopen, op een aantal 

jongeren met capuchons en sjaals over hun hoofd getrokken na. Grote drukte 

tref ik aan bij de verschillende houtstapels. Dit jaar zijn aan de bonfires Ierse 

vlaggen en de posters van de Europese verkiezingen van dit jaar voor de 

katholieke partijen bevestigd. Op één van de houtstapels zie ik een spandoek 

met 'Fuck Sinn Féin, Fuck IRA, RIRA'. Ik vraag me af of de mensen die in 

gejuich uitbarsten als één van de Ierse tricolors vlam vat, beseffen wat het 

betekent om een vlag in de fik te zetten.

De volgende dag gaan we naar het centrum. Daar is het druk met ontelbare 

orange orders, groepen oudere mannen die door de stad marcheren onder 

begeleiding van trommels en fluiten. De militaire sfeer die er hangt verschilt 

niet veel van de sfeer die ik op de Falls Road zag bij de herdenking van de 

Paasopstand, toen de Ieren in opstand kwamen tegen de Britten in 1916. Toen 

ook huppelden kinderen door de straten met Ierse vlaggetjes, nu met Britse, 

en ze marcheren 

lekker mee. Het lijkt 

zo onschuldig, maar 

toch voel ik me er 

ongemakkelijk bij. Is 

dit nu wat ze 

bedoelen met 

'verheerlijking van 

geweld'? 
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41 Herdenking Paasopstand. Foto gemaakt door Marianne Jacobs op 12-04-09
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Een politieagent vertelt me dat de groepen uit verschillende buurten van 

Belfast en zelfs van buiten de stad komen, 's ochtends uit hun buurt richting 

centrum marcheren en 's avonds weer terug. En bij dat teruglopen kan het op 

interface areas, gebieden waar protestanten en katholieken dicht bij elkaar in 

de buurt wonen, wel eens misgaan. We gaan naar zo'n gebied in Noord-

Belfast en zien de voor mij al bekende grote vierkante politiebusjes zij aan zij 

geparkeerd staan aan de weg waar dadelijk zo'n marcherende groep voorbij 

komt. Als we door willen lopen worden we tegengehouden door politieagenten 

en door zijstraten omgeleid. 

Daar komen we bij een pleintje uit waar katholieke mannen en jongens zich 

verzameld hebben tegenover de Mobiele Eenheid, zij aan zij opgesteld en 

uitgerust met helmen en plastic schilden. Het is rustig, als de stilte voor de 

storm, maar de sfeer is grimmig. Dat wat er dadelijk gebeuren gaat, hangt als 

een kille agressieve spanning in de lucht. Het zal nog twee uur duren voordat 

de groep langs zal marcheren, en ik besluit niet in de regen te wachten om 

mensen met elkaar op de vuist te zien gaan. Dat lees ik later wel in het 

nieuws.

Het ontbrekende culturele compromis en de ontbrekende imagined community

Vanwege de twee gesegregeerde republikeinse en unionistische gemeenschappen kan een 

cultureel compromis niet bereikt worden. Andreas Wimmer introduceert in zijn boek 

Nationalist Exclusion and Ethnic Conflict (2002) dit begrip ‘cultureel compromis’. Hij legt uit 

dat een cultureel compromis ontstaat wanneer mensen die een communicatieve ruimte delen 

overeenkomen dat bepaalde waarden en normen van belang zijn en hoe de sociale wereld 

geclassificeerd moet worden. Het bepalen van het culturele compromis gaat samen met het 

bouwen van een gemeenschap in een onderhandelingsproces wat Max Weber ook wel een 

proces van sociale uitsluiting noemt. Het houdt een bepaalde manier van grenzen bepalen in,

tussen ons en hen, om exclusie en inclusie tot stand te brengen (Wimmer 2002:8). Het bepaalt 

dus de grenzen van wie wel en wie niet deel uitmaakt van de etnische groep of natie. De grens 

zelf, zo zegt Wallman (1979, geciteerd in Nic Craith 2002:137) is een sociaal product en 

etniciteit ontstaat op die grens tussen 'ons en hen'. 

In de moderne maatschappij wordt nationalisme als het belangrijkste culturele compromis 

gezien (Wimmer 2002:53). De natie wordt dus het belangrijkste beginsel van in- en 

uitsluiting. Het nationalistische culturele compromis en de bijbehorende institutionele 

regelgeving kunnen echter een crisis doormaken, zoals in Noord-Ierland. Dan vervalt het 

sociale contract (Wimmer 2002:31) omdat bijvoorbeeld de machtsbalans tussen verschillende 

groepen verschuift door economische en/of politieke ontwikkelingen. Dus wanneer de balans 

van macht verandert, kan het culturele compromis ook veranderen (Wimmer 2002:8). 
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Tekenen van deze crisis zijn criminaliteit maar ook het ontstaan van sociale bewegingen 

(zoals de burgerrechtenbeweging in de jaren zeventig in Noord-Ierland), die hun interpretaties 

van het culturele compromis willen versterken, bepaalde aspecten ervan willen benadrukken 

of nieuwe elementen in de bestaande betekenis willen toevoegen, et cetera (Wimmer 

2002:214). De compromissen die de twee etnische groepen in Noord-Ierland met zichzelf

hebben gesloten, zoals besproken aan de hand van de twee dominante narratieven in het eerste 

hoofdstuk, lijken niet met elkaar verenigd te kunnen worden en zo kunnen de twee 

gemeenschappen in Noord Ierland niet tot één cultureel compromis komen.

Een etnische groep, die tot een compromis gekomen is, wordt gevormd door de imagined 

community, zoals besproken door Anderson (2006). Een imagined community deelt een 

gemeenschappelijke geschiedenis en herkomst. Zoals eerder besproken stelt Ignatieff 

(geciteerd in Hamber & Wilson 2002:36-37) dat we onze naties ‘verindividualiseren’ door ze 

een bewustzijn, identiteit en herinneringen toe te dichten. De natie onderscheidt zich door een 

eigen cultuur en kenmerkt zich door middel van symbolen (Anderson 2006:6). Anderson legt 

uit dat dit gebeurt om tot die verbeelde gemeenschap te kunnen komen. Je onderscheiden in 

een etnische groep of natie kan soms heel expliciet worden geuit, zoals in bovenstaand vignet. 

In een Ierse pub in county Donegal (gelegen in de Republiek) werd aan het einde van een 

avond het volkslied gespeeld en ik stond met iedereen op. “Oh, dat is normaal!”, zei Paul, een 

vriend van me, na afloop. “Tien jaar geleden gebeurde dit ook nog om 3 uur 's nachts wanneer 

de disco dicht ging!”

Zoals gesteld is er in Noord Ierland geen sprake van één verbeelde gemeenschap. Het 

onderscheid tussen de twee gemeenschappen wordt versterkt door verschillende symbolen

waarmee ze zich kenbaar maken. In veel van de republikeinse gebieden zijn de stoeptegels 

oranje, wit en groen geschilderd, zoals de kleuren van de vlag. In de unionistische gebieden 

zijn ze juist rood, wit en blauw. Veel Britse en Ierse vlaggen hangen in de straten en in de 

gesegregeerde gebieden kom je telkens murals tegen (zie bijlage 1) die de politieke 

overtuigingen verbeelden. Ook van een gedeelde geschiedenis is geen sprake, aangezien de 

republikeinen en unionisten andere delen van de recente geschiedenis benadrukken. 

Een cultureel compromis, al was het ten minste er één van 'eenheid in verscheidenheid', of 

'celebrated diversity', zoals die bijvoorbeeld op Mauritius bestaat (Eisenlohr 2006:397), werd 

dus niet echt gevonden. Eén van de weinige overeenkomsten is de afwijzing van geweld. De 

moord op twee Britse soldaten in de legerbasis in Antrim op 7 maart jl werd door de politici in 

de media, zowel van Sinn Féin als van de DUP, door buurtwerkers en academici en door 

andere inwoners van Belfast allemaal scherp veroordeeld en de reactie was algemeen: “We 

don't want to go back to those dark days. The war is over.” Uit een uitzending van 
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Panorama42 blijkt echter dat er uitzonderingen zijn: jonge kinderen die Gerry Adams en Sinn 

Féin in een regering met unionistische partijen als een Britse sell-out zien en de RIRA (Real 

IRA) romantiseren. Het gevaar van jongeren die een mythe aan de oorlog toedichten noemde 

Anne ook al (zie hoofdstuk twee). Ook op sites als BEBO43 worden republikeinse en 

unionistische pagina's verspreid met zeer haatdragende teksten. 

Vanwege de onoverbrugbare verschillende narratieven kan één cultureel compromis of één 

imagined community niet worden bereikt. Dit leidt in Noord-Ierland tot een failed nation

(aangezien de gehele natie van Noord-Ierland dus niet één cultureel compromis heeft). 

Nationalisme is volgens Gellner (2006:1) het streven naar het verbinden van een etnische 

groep aan de eigen staat. Lukt dit, dan is er sprake van een natie-staat (Gellner 2006:4). Dit is 

in Noord-Ierland niet gelukt, aangezien bijna iedereen zich rekent tot een groep die zich 

etnisch anders voelt dan de ander. Gellner beschrijft tevens het belang van een goed 

functionerend staatsbestel (Gellner 2006:37) om tot een natie-staat te komen. Hoewel dat 

politieke bestel bestaat, is het vertrouwen erin totaal afwezig en functioneert het bij tijd en 

wijlen niet, wat bijdraagt aan de failed nation. Een politicus zelf beaamde dit, toen ik over het 

geïnstitutionaliseerde conflict begon: “Ik denk dat het mogelijk en correct is om te zeggen dat 

de politieke processen en instellingen die ons gebracht hebben tot waar we nu zijn, misschien 

niet de beste voertuigen zijn om ons vooruit te 

brengen. […] De huidige coalitie is niet vrijwillig en 

dat veroorzaakt aanzienlijke problemen en 

spanningen aan de top.”44

Het gevoel van onderdrukking, van bij een ander 

land te willen horen of een eigen staat te willen 

stichten, zorgt in het mondiale tijdperk ook voor 

verbeelde gemeenschappen over grenzen heen. Zo 

zijn er veel murals aan de republikeinse kant in 

Belfast die de Palestijnen steunen voor een 

Palestijnse staat. Andere murals roepen op tot een 

onafhankelijk Baskenland, Galicië en Catalonië in 

Spanje. Ik kwam in een Ierse pub een aantal 

studenten tegen uit Baskenland (“Wij zijn geen      45

                                               
42 Panorama: The Gunmen Who Never Went Away, 30 maart 2009, BBC one; 

http://news.bbc.co.uk/panorama/hi/front_page/newsid_7968000/7968956.stm
43   Ulster Loyalists United; http://www.bebo.com/ONECAUSEONEFOE
44 Interview Danny Kennedy, vicepremier UUP: 11 mei 2009, Stormont
45 Foto gemaakt door Marianne Jacobs op 02-05-09
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Spanjaarden, wij zijn Basken”) die andere republikeinen kwamen opzoeken, ondanks dat ze 

geen woord Engels spraken. Ze stonden arm in arm met een oude dronken republikein, “I'm 

an old rebel!” die speldjes op zijn jasje had van Baskenland, waarmee hij zijn solidariteit 

betuigde. 

Hoewel er gevoelens van broederschap bestaan tussen verschillende etnische groepen over de 

hele wereld, is er van broederschap tussen republikeinen en unionisten weinig sprake. 

Natuurlijk wordt wel door veel academici, buurtwerkers en andere betrokkenen op een groot

aantal manieren getracht de segregatie te bestrijden. 

  

Overbrugging van segregatie en alternatieve identiteiten

Mijn zusje is op bezoek dit weekend en ik neem haar mee naar een typisch 

Ierse pub. Een knappend haardvuurtje, mannen en vrouwen van jong en oud 

door elkaar, allemaal een pint in de hand. Er speelt een band, bestaande uit 

violist, fluitist en gitarist, vrolijke Ierse muziek. Mensen zijn dronken, maar 

zeker niet vervelend. Iemand spreekt mijn zusje aan en begint al na een paar 

minuten, zonder dat zij daartoe ook maar enige aanleiding heeft gegeven, 

over zijn verleden bij de IRA. Dat valt me wel op in deze pub. Dat ik het in 

een pub op de katholieke Falls road hoorde, oké, daar viel ik als buitenlander 

en vreemdeling erg op en wou iedereen meteen weten wat ik daar deed, 

terwijl in deze beroemde pub wel vaker toeristen komen. Daar op de Falls 

road vertelde iemand dat hij het niet eens was met de moorden op de Britse 

militairen een paar dagen geleden, maar dat hij nooit iemand zou veroordelen 

die voor de bevrijding van zijn eigen land vocht. In een donkere pub aan de 

protestantse Shankill road was dat wel anders. Zelfs nadat ik had opgebiecht 

dat ik hier was voor onderzoek, vertelden ze nog steeds niets over het 

conflict. Alleen dat de oorlog over is en het een stomme actie was, die 

moorden van laatst. Maar ze wijzen me wel het bordje 'no shooting' en de 

kogelgaten in de deur aan.

Een paar weken later heb ik mijn eerste discussieavond. Het gaat over wat 

het is om buitenlander te zijn in Noord-Ierland. Ongeveer de helft van de 

aanwezigen is buitenlands, waarvan een aantal uit de Republiek. De andere 

helft komt hier vandaan. Een Duitse vertelt over haar ervaring: “als 

buitenlander mag je maar al te vaak horen over het conflict en willen ‘ze’ jou 

aan ‘hun’ kant krijgen, maar zelf mag je als buitenstaander nooit een mening 

hebben!” Hier sluit de rest van de buitenlanders zich lachend bij aan. Maar al 

snel verandert het gesprek en gaat het totaal niet meer over hoe het is om 

een buitenlander te zijn in Noord-Ierland, maar over het conflict zelf. En het 

interessante is dat degenen afkomstig uit Belfast erover beginnen. 
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Interessant, maar het frustreert me ook. Kan het nou nooit eens over iets 

anders gaan, zijn mensen het niet zat? Waarom moet er zelfs hier, in deze 

mooie vredige organisatie, zo snel worden teruggekomen op de oorlog? Of is 

het juist de veiligheid van deze organisatie waardoor het gebeurt?

Door organisaties wordt vaak op de kracht van de eerder besproken symbolen die segregatie 

bevorderen ingespeeld. Op St. Patrick's day waren er Ierse vlaggen, maar ook een heleboel 

andere gekleurde vlaggen, om de festiviteiten meer multicultureel, inclusief en minder 

gesegregeerd te maken. Er liepen Spaanse dansers en leden van de Chinese community mee. 

In maart werd een Indiaas Holi festival georganiseerd waarbij een andere etniciteit onder de 

aandacht kwam en waar de burgemeester sprak over hoe er gestreefd wordt naar een open, 

verenigd, niet verdeeld Belfast. Ook op scholen worden pogingen gedaan om segregatie te 

overbruggen. Zo sprak ik een aantal jeugdwerkers die op gesegregeerde scholen lesgeven over 

symbolen, vlaggen en kleuren en trachten de bijbehorende associaties die deze symbolen 

oproepen te verzachten of weg te halen. Dit valt nog niet mee. Er werd vaak over de murals 

gezegd dat ze belangrijk zijn, dat je de geschiedenis niet mag vergeten, maar ik vraag me af 

wat voor goeds het doet voor kinderen om dag in dag uit geconfronteerd te worden met 

beelden van gunmen (afgebeelde paramilitairen met bivakmutsen op en wapens in hun 

handen) en alle andere beelden van het conflict. Sommige openbare teksten lijken segregatie 

juist behoorlijk te bevorderen (zie bijlage 2). “Hoe kan men in een land ooit samenleven als je 

omgeven wordt door dit soort teksten,” dacht ik toen ik dat las. 

Zoals één jeugdwerker vertelde, wordt van jongs af 

aan al duidelijk wat 'ingroup' en 'outgroup' is. Zij 

ziet heil in cross-community werk, waarbij 

katholieke en protestantse scholen met elkaar 

activiteiten ondernemen of bij elkaar op bezoek 

gaan. “De kinderen zeggen dingen als 'dat katholieke 

meisje, die is eigenlijk net als ik! Zij vindt ook de 

Sugababes leuk! Ze is helemaal niet zo anders dan 

ik'. Er ontstaan vriendschappen, zij het dat de 

kinderen elkaar alleen op neutrale grond zien, want 

in elkaars buurt mogen ze niet komen.”46 Van 

kinderen in een jeugdcentrum in Londonderry hoorde       47

ik echter andere geluiden, dat ze het maar niks vonden 

                                               
46 Informeel gesprek Christine: 08 maart 2009, Belfast
47 Gunman, foto gemaakt door Marianne Jacobs op 07-03-09
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en dat die katholieken dan hun namen zouden leren dit soort activiteiten, wat nergens goed 

voor is. 

Een alternatief is geïntegreerd onderwijs, waarbij kinderen met verschillende achtergrond, 

katholiek of protestants, bij elkaar op school komen. De minderheid moet bij wet ten minste 

37 procent van de totale schoolpopulatie beslaan. Slechts vijf procent van de scholen is echter 

geïntegreerd. “Wat er ook politiek gebeurt, wij delen nog steeds bewust onze kinderen in

sektarische stammen in, wat anno 2009 nogal bizar is”48. Geïntegreerd onderwijs lijkt iets 

voor de 'middle class' te zijn. “Er is eigenlijk een verdeling in drie groepen te maken,” zei een 

vriendin mij eens. “Katholieken, protestanten, en de middle class die er niets met de 

segregatie te maken wil hebben, naar geïntegreerde scholen gaat en op Alliance stemt.” 

Sommigen vinden het niet de beste oplossing om de segregatie te negeren: “Ze willen de 

kwestie ontlopen, zoals de Alliance Party hier, ze willen de kwestie ontlopen in plaats van ze 

het hoofd te bieden.”49

Een onderwerp dat tevens betrekking heeft op geïntegreerd onderwijs, is dat van Anderson’s 

shared history, de gemeenschappelijke geschiedenis van een imagined community. Een lezing 

over de rol van geschiedenisles voor de overgang uit het conflict van dr. A. McCully van de 

Universiteit van Ulster ging in op dit probleem. Er worden op de katholieke en protestantse 

scholen twee verschillende geschiedenislessen gegeven, waarbij de protestantse zich meer 

richt op het verre verleden en op de Britse geschiedenis en de katholieke meer op het recente 

verleden. Dit is ook terug te zien op de murals waar protestanten vaker gebeurtenissen van het 

verre verleden afbeelden en katholieken vaker gebeurtenissen van het meer recente verleden 

(Nic Craith 2002:33). Noord-Ierland heeft nog geen eenduidig nationaal verhaal vanwege het 

ontbrekende compromis en de verschillende narratieven en daarom wordt geschiedenis 

gebruikt om de ingenomen politieke positie te rechtvaardigen, zo werd op de lezing gesteld. 

Dr. McCully zei echter ook dat er ruimte moet zijn voor meerdere interpretaties. Dat het 

mogelijk moet zijn om er over te debatteren, zien ook Hamber & Wilson (2002:37). Dit 

vinden zij ook de kracht van een waarheidsproces. Maar met zo'n instelling kan niet tot een 

gedeelde geschiedenis gekomen worden en ik vraag me af of het bereiken van één 

gemeenschap dan wel mogelijk is. 

Niet alleen de geschiedenis, maar ook andere zaken worden op dit moment in een 

gesegregeerd jasje gestoken. Zoals reeds besproken gingen de Europese verkiezingen niet 

echt over Europa, maar over het overwinnen van de andere kant. “De Europese invloed is nog 

niet voldoende erkend door politici. En ze hebben dat niet erkend omdat het ze niet schikt om 

                                               
48 Informeel gesprek John, werkzaam in een traumacentrum: 21 mei 2009
49 Interview MP Sinn Féin: 17 mei 2009, Stormont
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het te erkennen.”50 De motieven om Europa niet te erkennen daargelaten, lijkt het te kloppen 

dat de affiniteit met Europa niet echt bestaat. “Naar mijn mening hebben we in Noord-Ierland 

niet veel op met Europa. Ik denk dat dit komt omdat we nog steeds vasthouden aan de 

soevereine rechten van de natie-staat. Dat is waarschijnlijk de zienswijze van veel mensen en 

van sommigen in de politieke partijen.”51 Ook een collega parlementslid van Sinn Féin ziet 

grenzen aan Europa: “Vanuit een republikeinse mening én vanuit een socialistische mening, is 

één van onze zorgen dat terwijl we nog steeds vechten om uit het Britse rijk te komen en uit 

de Britse bezetting, we in een Europees rijk en een Europese staat onze nog niet verkregen 

Ierse nationaliteit zouden kwijtraken.”52 Een alternatieve identiteit is slechts een alternatief, 

het lijkt niet als vervanging te dienen voor de dominante identiteit of het dominante narratief.

Goed. Europa is dus niet grensoplossend, letterlijk en figuurlijk. Een andere issue dan. Wat 

zou de economische crisis voor effect hebben, was het thema van een andere discussieavond. 

Is it possible to talk about peace when money is short? What are the implications of the 

financial crisis for the peace in Northern Ireland? Will the economic downturn promote 

community relations or undermine the vision of cohesion? Ja, zeiden sommige bezoekers. 

“We're in this together.” Nee, zeiden weer anderen. Dreiging versterkt alleen maar het wij-zij 

denken. “In het verleden is Iers nationalisme nooit beïnvloed door welvaart of armoede. 

Mensen zijn nationalistisch, onafhankelijk van de economie. Uiteindelijk is economie niet de 

motor van hoe mensen op dit eiland denken”, aldus Ron (politiek historicus53).

Van de media kan worden gezegd dat ze niet erg kritisch staan tegenover de politieke situatie. 

Caroline (medewerker vredesorganisatie) dacht dat dit kwam door de angst dat een kritische 

aanval op een bepaalde politicus meteen gezien wordt als een aanval op bijvoorbeeld 

unionisme in het algemeen. Er bestaat dus angst om een label te krijgen. Nick (politiek 

historicus) sloot zich hierbij aan, stelde dat aan politici zelden echt moeilijke vragen worden

gesteld: “We hebben geen echte geschiedenis van onderzoekende journalistiek en naast de 

angst om een label te krijgen bestaat er ook de kans om aangeklaagd te worden door 

politici.”54 Daarnaast zijn de media op sensatie gericht, vertelde Caroline mij: “ze pikten de 

twaalfduizend Pond van het Eames/Bradley rapport op en misbruikten het omdat het zou 

verkopen. Dat ruïneerde het rapport.”55 Will was aanwezig bij de presentatie van het rapport. 

“De media richtten hun camera's constant op de mensen die aan het protesteren waren en niet 

op diegenen die het rapport presenteerden. Dus de media hebben de neiging om te zoeken 

                                               
50 Informeel gesprek John, werkzaam in een traumacentrum: 21 mei 2009
51 Interview Danny Kennedy, vicepremier UUP: 11 mei 2009, Stormont
52 Interview MP Sinn Féin: 17 mei 2009, Stormont
53 Informeel gesprek: 02 april 2009, Belfast
54 Idem
55 Informeel gesprek: 12 mei 2009, Belfast
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naar alle sensationele dingen die gebeuren in conflictsituaties.”56

De publieke ruimte, die van academici, van deze Alliance Party en de Green Party, en van 

ieder ander die zich afzet tegen de segregatie, vindt geen stem in de media omdat de media 

zelf segregatie lijken te aanvaarden. Zo vertelde de EU kandidaat voor de Alliance Party, Ian 

Parsley, mij dat hij niet eens werd uitgenodigd voor een interview bij de BBC. Slechts de vier 

grote gesegregeerde partijen waren hiervoor uitgenodigd.57 En als ze al een stem hebben 

vinden ze weinig gehoor bij het grote deel van de Noord Ierse samenleving. Segregatie, 

ingebed in de maatschappij, in de politiek, en dus ook in de media. En daarmee in -ten minste 

een deel van- de publieke ruimte. Waarom is dat nu precies problematisch?

De publieke ruimte in een post conflict gebied

You’re either with us or against us.

Aldus George W. Bush tijdens een gezamenlijke zitting van het congres van de Verenigde 

Staten op 20 september 2001. Deze polariserende uitspraak is zeer kenmerkend voor de 

politieke situatie in Noord-Ierland en is ook gevaarlijk voor de publieke ruimte in het 

algemeen. Mijns inziens heeft de incorporatie van het conflict in de publieke ruimte een 

negatieve invloed op het vredesproces en op het tegengaan van de bestaande segregatie.

Zoals reeds beschreven in het eerste hoofdstuk is de publieke ruimte volgens Habermas een 

ruimte waarin burgers beraadslagen over hun gemeenschappelijke zaken, een ruimte die 

conceptueel losstaand is van de staat en juist kritisch is tegenover deze staat (Fraser 1990:57). 

Fraser beschrijft hoe er binnen de moderne staat een verstrengeling bestaat in deze scheiding 

(1990:75). Zij maakt hierbij onderscheid tussen strong en weak publics, waarbij de strong 

publics degenen zijn die opinievorming en beslissingsbevoegdheden hebben, zoals de 

politiek, en de weak publics degenen zijn met slechts opinievorming. De universiteit, 

verschillende organisaties en de media zijn hier voorbeelden van. 

De risico’s van een verstrengeling van de publieke ruimte en de staat worden duidelijk in een 

post conflict gebied. Door het Good Friday Agreement is het conflict geïnstitutionaliseerd op 

politiek niveau en heeft hiermee de strong public ook gesegregeerd gemaakt. De uitwerking

hiervan is uitgebreid beschreven aan de hand van de gesegregeerde mindset. De katholieke en 

protestantse narratieven zijn star en versimpeld geworden in hun tweedeligheid, aangezien 

narratieven een neutrale publieke ruimte nodig hebben om te kunnen veranderen, een 

                                               
56 Interview Will, medewerker traumaorganisatie: 20 april 2009, Belfast
57 Interview: 08 mei 2009, Belfast
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neutraliteit die binnen het politieke bestel in Noord-Ierland, binnen de strong public, niet 

bestaat. Door deze gesegregeerde mindset wordt er vaak ook gesegregeerd gereageerd op het 

vredesproces. 

Waar ligt dan de oplossing om de segregatie echt te overschrijden? Is dat wel mogelijk, moet 

je eigenlijk wel geforceerd willen integreren? Een kritiekpunt op het model van Habermas is 

dat debat tussen sommige groepen geen gemeenschappelijke uitkomst kan bieden en geen 

consensus kan opleveren. Sterker nog, soms kan het tegengestelde gebeuren en vooral in sterk 

gepolariseerde maatschappijen, zoals in Noord-Ierland, zou het wellicht beter kunnen zijn om 

spontane ontmoetingen te minimaliseren of zelfs zoveel mogelijk te voorkomen. Moet je het 

vredig naast elkaar leven versterken? John, medewerker van een traumacentrum, merkte op: 

“Dit is een enorm conflict dat al lange tijd loopt. Het gaat over contested space, over 

identiteit, religie. Het gaat over constitutionele zaken […] Misschien moet je iets willen dat 

niet conflictoplossing is maar conflictbeheersing”. Maar hij geeft even later toe dat dit een 

idee is dat ook hem niet aanstaat: “Ik verafschuw het idee van groepen die naast elkaar leven,

wat een erg koude, berekende, systematische oplossing is. Integreren, delen en vieren geeft 

me veel meer plezier en interesseert me meer.”58

Als segregatie in de strong public in de politiek zit, zal het moeilijk zijn om integratie daar 

vandaan te laten komen, aangezien voor integratie een neutrale ruimte nodig is. Hamber & 

Wilson (2002) beschrijven daarom de mogelijkheden voor een neutrale ruimte via een 

waarheidscommissie. Ook andere weak publics kunnen een neutrale publieke ruimte 

omvatten, al lijkt dat bij bijvoorbeeld de media ver te zoeken aangezien zij de segregatie 

lijken te hebben geïncorporeerd. En wat voor invloed heeft de segregatie in de strong public 

op met de alternatieve geluiden in de weak publics? Of, simpeler gezegd, wat gebeurt er als 

een strong public fundamenteel tegenover een weak public staat? Als je de strong public

voorstelt als een sterke boom, en de weak public als een zwakke rietstengel, is er dan eerst een 

windkracht 12 nodig voordat die boom breekt en de rietstengel mee buigt en dat de kracht van 

een weak public zich dan pas openbaart? 

Terug naar de publieke ruimte in het algemeen. In haar boek ‘The Claims of Culture’ besteedt

Seyla Benhabib hier aandacht aan. Ze bespreekt uitgebreid het model van public reason van 

John Rawls, en beschrijft punten waarop dit model van the Habermasian model of 

deliberative democracy verschilt. Eén van die punten is dat in het model van Rawls, in 

tegenstelling tot dat van Habermas, de sociale ruimtes waarin het publieke debat plaatsvindt 

beperkt zijn. Volgens Rawls is de publieke ruimte niet gesitueerd in de burgerlijke 

                                               
58 Interview: 21 mei 2009
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maatschappij, maar in de staat en in de organisaties die zich op juridisch terrein bewegen

(Benhabib 2002:108-109). Rawls maakt hierbij scherp onderscheid tussen de 

‘achtergrondcultuur’ en de ‘publieke politieke cultuur’ van een maatschappij, waarbij hij vindt 

dat de 'achtergrondcultuur' niet in de publieke ruimte terecht mag komen (Rawls 1993, 

geciteerd in Benhabib 2002:111). Ik denk dat dit relevant is voor de situatie in Noord-Ierland. 

Het model van Rawls lijkt op de strong public die Fraser beschrijft, de invulling ervan in 

Noord-Ierland zou Rawls echter afwijzen, aangezien de 'achtergrondcultuur' met de 

unionistische en republikeinse politieke partijen wel degelijk ingebed zit in de strong public. 

Benhabib wijst het model van Rawls af. Volgens Benhabib is de scheiding tussen zo’n 

achtergrondcultuur en politieke cultuur onhoudbaar en moet de morele/politieke dialoog in de 

burgerlijke publieke ruimte uitgebreid worden (Benhabib 2002:110-111). “Als we serieus zijn 

over liberaal egalitarisme,” zo zegt ze, “kunnen we niet sommige culturele domeinen 

afschermen van publiek debat en onderzoek.” (Benhabib 2002:120-121). Dit lijkt dus ook het 

geval in Noord-Ierland, waar de Ierse en unionistische cultuur niet alleen in de politiek 

verwikkeld zitten maar ook een enorm belangrijke rol spelen in het openbare leven van de 

bevolking. 

In haar boek plaatst Benhabib de modellen van Rawls en Habermas op een paar punten 

tegenover elkaar, met behulp van Nancy Fraser zouden deze modellen echter ook aan elkaar 

gekoppeld kunnen worden. Ik denk dat Rawls de publieke ruimte zou willen beperken tot een 

strong public (met uitsluiting van een 'achtergrondcultuur'), waar Benhabib later in aansluiting 

tot Cohen, Arato en Fraser stelt dat de publieke ruimte in het deliberative democracy 

(overlegdemocratie) model van Habermas niet een unitair maar een pluralistisch model is, dat 

een variëteit van instituties, verenigingen en bewegingen in de burgerlijke maatschappij 

erkent (Benhabib 2002:138). Bij de uitbreiding van de burgerlijke publieke ruimte zouden in 

de visie van Fraser naast de strong publics nu dus ook de weak publics een bestaan krijgen, 

met achtergrondcultuur ook hierin besloten. 

Binnen de strong public in Noord-Ierland is het conflict aanwezig. Dit is een situatie waar 

Habermas sterke kritiek op zou kunnen hebben. Want, ook met het bestaan van een pluraliteit 

van ruimtes en met een achtergrondcultuur binnen de publieke ruimte, moet er een compromis 

zijn over de normatieve regels van publieke uitspraken of oordelen. Één daarvan is volgens 

Habermas dat consensus door debat gebaseerd moet zijn op identieke redenen die alle partijen 

op dezelfde manier kunnen overtuigen (Habermas 1996, geciteerd in Benhabib 2002:143). Dit 

houdt in dat de validiteit van normatieve uitspraken niet gereduceerd moeten kunnen worden 

tot agentspecifieke of agentrelatieve redenen, wat betekent dat uitspraken niet gedaan moeten 

worden omdat ze goed zijn voor mij of mijn groep, maar ook niet gedaan mogen worden op 
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basis van strategische gronden. Dit is een punt dat zeer aan de orde is in Noord-Ierland, waar 

zeker wél op basis van strategische gronden uitspraken worden gedaan. Het meest duidelijke 

voorbeeld daarvan zijn de Europese verkiezingen, waarin de DUP in hun verkiezingsfilmpje 

de kiezer verzocht op hen te stemmen om zo Sinn Féin te verslaan. Ook werd dit verzoek op

zeer directe manier gedaan op de website, door zowel de Europese kandidate Diane Dodds: 

“Het is essentieel dat unionisten niet hun stemmen verspillen in deze verkiezing en Sinn Féin 

een kosteloze overwinning geven”, als door de premier van Noord-Ierland Peter Robinson 

zelf: “Terwijl the Troubles zoals we ze kenden over zijn, gaat de politieke strijd door […] 

Deze verkiezing gaat niet alleen over het Europese Parlement, het gaat over veel meer dan 

Europa. Het gaat over de machtsbalans in Noord-Ierland en om de boodschap aan de rest van 

de wereld.”59 Ook aan republikeinse kant wordt deze strategische politiek getoond, 

bijvoorbeeld door Nick (politiek historicus), die de reactie van Gerry Adams op de moorden 

op de Britse militairen beschreef als: “Een puur pragmatische, geen morele veroordeling.”60

De strong public is in post conflict Noord-Ierland dus niet neutraal, het debat wordt gevoerd 

op strategische gronden en is daarmee niet ingevuld zoals dat zou moeten in een publieke 

ruimte. 

Benhabib beschrijft ook het gevaar dat als de ruimte voor dialoog gelimiteerd wordt, 

spanningen op andere manieren hun uitweg zoeken. Dit wordt tevens genoemd door sommige 

informanten (zie hoofdstuk twee). Culturele spanningen kunnen hun conflictueuze en 

explosieve potentieel in de burgerlijke publieke ruimte verliezen via dialoog, confrontatie, en 

‘geven en nemen’ door normale staatsburgers (Benhabib 2002:121). Als die ruimte ontbreekt, 

dan ontbreekt de ruimte voor renarration (Benhabib 2002:129-130). Zoals in het voorgaande 

hoofdstuk besproken, ontstaat in de publieke ruimte van een waarheidscommissie 

mogelijkheid voor renarration die van belang is om de verstarde narratieven te verbreken en

ruimte te geven voor andere identiteitsvorming. 

Benhabib laat eerder in haar boek zien hoe conversatie, dialoog, en soms zelfs gewelddadige 

confrontatie met de ander ons ook kunnen dwingen om onze visies en paradigma’s te herzien. 

Het zet een proces van wederzijds uitdagen, bevragen en leren in gang. Dit kan leiden tot wat 

Hans-Georg Gadamer Horizonverschmelzung noemt, een versmelting, fusering of vermenging 

in een andere horizon (Benhabib 2002:34). Het behoeft geen uitleg dat die dialoog, die zorgt 

voor deze versmelting en dus segregatie tegengaat, in een neutrale ruimte moet plaatsvinden, 

waar het in politiek Noord-Ierland aan ontbreekt. Als we dan teruggaan naar de uitspraak van 

Bush. ´You’re either with us or against us’, zie je de verlammende werking die zo’n uitspraak 

                                               
59 www.dup.org.uk, geraadpleegd op 11-08-09
60 Informeel gesprek: 02 april 2009, Belfast
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heeft op dit proces en sluit het de mogelijkheden van het bij elkaar komen van us en them, wie 

dat ook mogen zijn, uit. 

Ik ben het met Benhabib eens dat slechts een institutionele publieke ruimte, zoals Rawls 

suggereert, niet genoeg is. En al helemaal niet als die institutionele ruimte, die strong public, 

niet voldoet aan de voorwaarden van een goed functionerende ruimte omdat de neutraliteit 

verloren is gegaan en het debat met strategische motieven wordt gevoerd. In de conclusie zal

de kracht van de weak publics, zoals die van een waarheidscommissie, nog eens aan de orde

komen. Wat ook aan bod komt is de invloed van de ‘besmette’ strong public op alle besproken 

segregatie.
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Conclusie

Peace is not an absence of war, it is a virtue, a state of mind, a disposition for 

benevolence, confidence, justice.

  (Baruch Spinoza, geciteerd in Community Relations Council 2008:xiii)

Vrede is niet compleet met het tekenen van een vredesakkoord. In politieke bewoordingen 

misschien wel, maar niet alles is meteen in orde op het moment dat een vredesakkoord 

getekend wordt. Er is één woord uit bovenstaand citaat dat cruciaal is in de huidige politieke 

situatie in Noord-Ierland en dat is confidence, vertrouwen. Institutioneel is na de oorlog 

misschien wel een publieke ruimte gemaakt, maar omdat door de aanwezigheid van 

vermeende terroristen en handlangers van de Britten in de regering en door de 

geïnstitutionaliseerde segregatie de publieke ruimte niet neutraal is, ontbreekt het vertrouwen, 

wat het vredesproces aanzienlijk vertraagt. 

Dat vertrouwen ontbreekt niet alleen in de politiek, maar ook in veel andere lagen van de 

maatschappij. Veel vredesorganisaties en buurtwerkers proberen daar wat aan te doen. Ook zij 

lopen aan tegen het feit dat het conflict op zo'n manier is opgelost dat het vertrouwen op 

politiek niveau ontbreekt. Dit sijpelt door naar de bevolking, op de meest uitdrukkelijke 

manier in verkiezingstijd. Want ook al gedraagt men zich in het dagelijks leven niet altijd 

gesegregeerd, het openbaart zich wel in het stemgedrag en mensen worden constant gevoed 

met een retoriek van angst. Wat mijns inziens dus een grote bijdrage levert aan de segregatie, 

is het feit dat de publieke ruimte in het parlement in Noord-Ierland, zijn neutraliteit heeft 

verloren.

Alleen de new war die van invloed is geweest op de 'besmetting' van de publieke ruimte zegt 

niet genoeg. De manier waarop de publieke ruimte er überhaupt heden ten dage in de moderne 

staat uitziet, roept in het geval van een post conflict gebied zoals in Noord-Ierland vragen op. 

Nancy Fraser beschrijft hoe het voor een soeverein parlement in een democratische moderne 

staat noodzakelijk is dat in ieder geval een deel van de publieke ruimte verbonden is aan het 

parlement. Zij noemt dit deel de strong public (Fraser 1990:76). Wat gebeurt er echter, als het 

soevereine parlement niet neutraal is, zoals in Noord-Ierland? Als de publieke ruimte en de 

staat niet gescheiden zijn dan belemmert een slecht functionerende staat de werking van de 

strong public. Die noodzakelijke verbondenheid tussen staat en publieke ruimte kan dus als de 

staat niet optimaal functioneert desastreuze gevolgen hebben voor de publieke ruimte. 

Uiteraard is het geweldig dat de oorlog voorbij is, maar de oplossing levert een bijdrage aan 

de instandhouding van de segregatie. 
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Het is noodzakelijk dat het debat in de publieke ruimte via vooropgestelde normatieve regels,

die Habermas uiteenzette (zie hoofdstuk drie), wordt gevoerd. Aangezien er in de moderne 

democratische staat een publieke ruimte ín het staatsbestel zit, moeten die regels ook bij het 

opzetten van een soeverein parlement na een oorlog in acht genomen en zelfs gegarandeerd

worden. Deze regels zijn teveel genegeerd bij het vredesproces, met het gevolg dat de 

politieke ruimte 'besmet' is in de strong public. Alleen al de inherente segregatie in de strong

public is voldoende om duidelijk te maken dat het model van Rawls (publieke ruimte alleen 

op institutioneel niveau) niet werkt voor Noord-Ierland. Ten eerste omdat opinievorming in de

strong public niet gaat zoals Habermas bedoeld had, er worden namelijk wel degelijk 

strategische argumenten gebruikt voor de eigen groep en zelfs het slachtofferonderwerp wordt 

gebruikt om stemmen te winnen. Ten tweede omdat er bovendien altijd een 

achtergrondcultuur in de publieke ruimte zit, zoals Benhabib aantoonde. Deze 

achtergrondcultuur heeft echter zoveel waarde gekregen en is zo’n leitmotif in de strong 

public geworden doordat de normatieve regels niet worden gerespecteerd, dat narrativiteit en

identiteitsvorming van de Noord-Ierse bevolking daar niet ongevoelig voor kunnen zijn.

Begrenzingen van identiteit

We can only flourish to the extent that we are recognized

(Hegel, Phenomenology of Spirit, geciteerd in Taylor 1994:50)

Om de invloed van de gesegregeerde strong public te bespreken wil ik een aantal zaken nog 

eens aanhalen. Zoals in het eerste hoofdstuk naar voren kwam kun je je identiteit niet vrijelijk 

veranderen en is de veelzijdigheid van je identiteit gelimiteerd aan de keuzes die je binnen 

aanwezige discoursen hebt (Ghorashi 2003:35). De keuzes in de strong public zijn duidelijk:

republikeins of unionistisch. Het vredesakkoord garandeerde de gelijkwaardige behandeling 

van katholieken en protestanten (ook in de regering), die het onbetwistbare bestaan van twee 

gescheiden tradities, die erkend en gerespecteerd zouden moeten worden, op gelijke gronden 

in stand houdt (Nic Craith 2002: 179-180). Het gevolg is dat de twee dominante narratieven in 

stand blijven, de maatschappij gescheiden langs sektarische lijnen blijft leven en het 

geschiedenisverhaal en het Eames/Bradley rapport nog steeds twee gesegregeerde reacties 

kennen.

De cultuur is 'veressentialiseerd' (Nic Craith 2002:20) en door deze essentialistische notie van 

de identiteit treedt een verstarring op, hoewel de veronderstelde verschillen tussen de twee 

culturen helemaal niet zo groot zijn, zoals Máiréad Nic Craith in haar boek aantoont 
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(2002:178,200, zie hoofdstuk 1) Ze stelt daarom dat de grenzen van de traditionele 

gemeenschappen herzien moeten worden en deze grenzen als flexibel erkend moeten worden. 

Het is belangrijk dat de mensen in Noord-Ierland zich realiseren dat ze heel veel gezamenlijke

narratieven hebben (2002:201).

Ondanks dat de bevolking deze verstarring en het conflict ontzettend zat lijkt te zijn, komt ze 

er niet vanaf. Het is alsof ze eraan geketend is. In het geval van onder andere Noord-Ierland 

zijn etniciteit, religie en politiek zo samengesmolten in de identiteiten, dat een individu wel 

heel bijzonder moet zijn om ‘aan deze klauwen te kunnen ontsnappen’ (Ignatieff 1994, 

geciteerd in Nic Craith 2002:49). Zoals Nick (politiek historicus) zei: “De bevolking van 

Noord-Ierland zit gevangen in een situatie waarbij de sleutels aan de buitenkant van de deur 

zitten. Zij bezit de sleutel niet. Wie de bevolking uit deze situatie kunnen krijgen, zijn de 

mensen die de macht hebben.”61 Degenen die aan de macht zijn hebben de segregatie echter 

nodig om stemmen voor hun partij te krijgen en lijken zich alleen maar te bekommeren om 

hun eigen hachje (Cassidy 2008:419). “Vanwege de aard van de politieke structuur in een 

democratie (je moet herkozen worden binnen een paar jaar) is er geen langetermijndenken.”62

Ook hierdoor lijkt de oplossing van de segregatie in ieder geval niet in de strong public te 

liggen.

Het antwoord ligt misschien in de weak publics, bijvoorbeeld bij de vele vredes- en 

traumaorganisaties. Ik heb enorm veel mensen gesproken met grensoverschrijdende 

gedachten die werkzaam zijn in vredesorganisaties, cross-community buurthuizen, politieke 

partijen of -bewegingen, aan de universiteit en in andere organisaties, die heel veel mensen 

bereiken en ook zeker veel van de woede en het onbegrip bij slachtoffers wegnemen of 

verzachten. Caroline zei ook wel dat de gewone mensen de dialoog moeten voeren. “Dialoog 

gaat over een gedeelde betekenis krijgen. Het is geen probleemoplossend proces, maar het 

geeft mensen op lokaal niveau een stem.”63 Er is een aantal organisaties op een enorm 

positieve manier bezig om de dialoog te creëren. Hierdoor krijgen veel mensen de 

mogelijkheid zich te uiten. Het is segregatieoverschrijdend en daarmee creëren de weak 

publics een neutrale ruimte. 

Dit klinkt theoretisch allemaal heel voortvarend, probleemloos is het echter niet. Weak publics 

staan tegenover de strong public en vechten tegen de daar ingebedde segregatie. Mensen gaan 

de dialoog aan, doen mee aan cross-community activiteiten, maar gaan 's avonds wel weer 

terug naar hun gescheiden gebied. 

                                               
61 Informeel gesprek: 02 april 2009, Belfast
62 Idem
63 Informeel gesprek: 12 mei 2009, Belfast
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Zoals Talal Asad (2003:185) stelt, is de publieke ruimte niet een lege ruimte waarin een debat 

wordt gevoerd. Het wordt gevuld met gevoeligheden –herinneringen en aspiraties, angst en 

hoop- van sprekers en luisteraars. Een knelpunt is, of de weak publics in Noord-Ierland niet 

teveel van die gevoeligheden bevatten, waardoor het gebruik van de publieke ruimte zoals 

Habermas bedoelt, wordt gefrustreerd doordat die gevoeligheden de overhand dreigen te 

nemen.  

Iets dat reeds besproken is, is het risico van 'victimization'. Draagt de aandacht die 

organisaties hebben voor de behoeften van de mensen die betrokken waren bij the Troubles

niet juist bij tot segregatie? Zoals beschreven in hoofdstuk twee worden slachtoffers vaak 

gesegregeerd behandeld, gebruiken politici de slachtoffers als sociaal doel, en als mensen 

zichzelf als slachtoffer blijven zien, zou dit segregatie in stand kunnen houden. Daarom is het 

goed dat sommige organisaties slachtoffers niet in een republikeins of unionistische hokje

plaatsen maar individueel benaderen. Iemand puur en alleen als slachtoffer zien heeft ook 

andere gevaren. Terugdenkend aan de uitspraak van Hegel in het begin van deze paragraaf, zal 

iemand die uitsluitend als slachtoffer wordt behandeld de identiteit van een slachtoffer 

aannemen en als slachtoffer gaan handelen. Zo iemand wordt opgesloten in de rol van 

slachtoffer en afgesloten van de toekomst. 

Shared or shared-out future?

Moeten we er dan niet gewoon een paar generaties overheen laten gaan? Een politieke 

oplossing waarbij het conflict geïnstitutionaliseerd is, vormt een argument tegen die ‘de tijd 

heelt alle wonden’ benadering. Ondanks dat jongeren stellen dat dit hun conflict niet meer is,

blijft gesegregeerd gestemd worden en het gros van de maatschappij blijft gescheiden leven.

Vanwege de bijdrage van de strong public aan het in stand houden van segregatie kan ik niet 

anders dan concluderen dat de weak publics ontzettend belangrijk zijn voor de vooruitgang in 

Noord-Ierland. Zij creëren een segregatieoverschrijdende dialoog en scheppen ruimte voor 

constructionistische in plaats van essentialistische individuele narratieven, om tegen de 

dominante narratieven in te gaan. Ook een waarheidsproces zoals het Eames/Bradley rapport 

voorstelt kan een neutrale publieke ruimte vormen. Weak publics creëeren vanwege de ruimte 

die ze geven misschien niet één shared history, één gemeenschap voor een cultureel 

compromis of één nationalisme, maar je kunt je afvragen of dat in de mondiale wereld waarin 

we leven erg is of überhaupt nog kan.

Het politieke spectrum wordt op dit moment in Noord-Ierland gevormd door veelal oudere 

politici uit de traditie van de segregatie. De jongere generatie politici is nog niet aangetreden. 

Wellicht komt er over een tijd het moment dat vanuit de weak publics mensen, community 
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workers of bewegingen naar voren komen die gesteund door de media grensoverschrijdend

denken, de strong public ‘gezonder’ maken en uitstralen dat achtergrond er minder toe doet. 

De bescherming die het Good Friday Agreement culturele groepen biedt, lijkt een 

multiculturele oplossing te zijn, het houdt echter wel segregatie in stand. Dat pleit in een post 

conflict gebied wellicht voor een meer liberale insteek waar minder bescherming aan culturele 

groepen wordt gegeven. Een jonge lichting politici afkomstig uit de weak publics zou op deze 

manier ertoe bijdragen dat er minder krampachtig vastgehouden wordt aan multiculturalisme. 

De gedachte dat eenheid in Noord-Ierland bestaat in verscheidenheid kan nog steeds gelden, 

als er maar minder nadruk wordt gelegd op het verleden. 

Weak publics kunnen op dit moment het conflict niet oplossen maar ze hebben als een 

flexibele rietstengel de veranderlijkheid van de tijd met zich mee in hun strijd tegen de boom 

van een strong public.

I'm an Ulsterman of planter stock. 

I was born in the island of Ireland, so secondarily I'm an Irishman. 

I was born in the British archipelago and English is my native tongue, so I am British. 

The British archipelago is offshore to the continent of Europe, so I'm European. 

(John Hewitt, geciteerd in Nic Craith 2002:193)
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