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NEDERLANDSEE SAMENVATTIN G 

Academischh nationalisme. Het categoriseren van groepen en de verkenning van de 

consequentiess ervan in China en Japan 

Ditt proefschrift pleit voor een bewustwording van de invloed van het zogenaamde 

"academischh nationalisme" in academisch onderzoek en debat Ik doe dit door licht te werpen 

opp de rol van de natie als eenheid van onderzoek in academisch beleid en in academische 

studies.. Het onkritisch vasthouden aan de "natie" als eenheid van onderzoek is een 

voorwaardee voor het ontstaan van academisch nationalisme, een verschijnsel dat 

wetenschappelijkk debat kleurt in het voordeel van een oriëntatie waarin de natie onterecht, dat 

will  zeggen, zonder een voorafgaande argumentatie die dit wetenschappelijk legitimeert, 

centraall  staat Deze dissertatie voorziet in aanknopingspunten voor de afbakening van 

academischh nationalisme, het herkennen van haar ideologische en institutionele aspecten, en 

zett enkele van haar consequenties uiteen met behulp van voorbeelden van 

onderzoeksmethodenn en redeneringen gehanteerd in uiteenlopende sociaal-wetenschappelijke 

disciplines. . 

Hett academisch nationalisme genereert een denkkader waarbinnen de kenmerken van 

dee natie centraal staan, terwijl zij lokale en universele factoren van belang voor 

wetenschappelijkee verklaringen over het hoofd ziet als zij niet in het gehanteerde nationale 

kaderr passen. Bij het ter discussie stellen van problemen neigen benaderingen die gekleurd zijn 

doorr academisch nationalisme naar twee extremen: enerzijds negeren zij variabelen die het 

universelee centraal stellen, terwijl zij anderzijds de lokale condities van 

onderzoeksproblematiekk veronachtzamea In beide gevallen overschaduwen de factoren die de 

contourenn van de natie-staat markeren het zicht op het universele en het lokale. Anders 

gesteld,, de aandacht in het academisch nationalisme gaat vooral uit naar de wijze waarop de 

natie-staatt functioneert, naar haar vaderlandse geschiedenis, het nationale karakter (of 

identiteit),, haar ras (of juist haar rassenmengsel) en nationale bezittingen. In het eerste geval 

wordenn globale overeenkomsten van, bijvoorbeeld, boeren en intellectuelen over het hoofd 

gezien,, terwijl, in het tweede geval, hun verschillen binnen de nationale grenzen worden 

veronachtzaamdd Deze "bias" wordt niet altijd met opzet gehanteerd en komt niet slechts 

voorr bij degenen die zich expliciet nationalist noemen. De "bias" sluipt ook binnen als gevolg 
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vann de gewoonte in termen van landen te denken en spreken, waarbij het beargumenteerde 

denkenn in termen van situaties, factoren en alternatieve regionale eenheden wordt nagelaten. 

Daarbijj  komt dat in comparatieve benaderingen van sociaal-wetenschappelijke problematiek 

err al gauw van een vergelijking tussen landen sprake is, zonder dat de relevantie van een 

dergelijkee vergelijking van te voren wordt verantwoord 

Bijj  het presenteren van voorbeelden uit het academisch nationalisme maak ik 

onderscheidd tussen classificatiesystemen die de nadruk leggen op natuurlijke, culturalistische 

off  globalistische categorieën bij het van elkaar afbakenen van naties en civilisaties met behulp 

vann (harde en zachte) markeerders. Hierbij laat ik de effecten zien van de manieren waarop het 

academischh nationalisme de natie opeist vanuit verschillende politieke invalshoeken. Verder 

behandeltt deze dissertatie de rol van temporele strategieën die de academicus in staat stellen 

dee relaties tussen naties te manipuleren door middel van verschillende tijdsconstructies 

(waaronderr progressieve, degressieve, cyclische, spiraalsgewijze, springende, en geleidelijke 

vormenn van het verlopen van tijd). Aan de hand van voorbeelden pleit ik voor een duidelijkere 

afbakeningg van de sociale wetenschappen van de nationale politiek en bied ik enige suggesties 

voorr het vermijden van het binnensluipen van nationalistische ideologie in het academisch 

debat. . 

Ikk illustreer mijn bedenkingen bij door academisch nationalisme gekleurde benaderingen met 

voorbeeldenn uit de onderzoekspraktijk in China en Japan. Binnen het bestek van deze 

dissertatiee kan ik slechts op een beperkte selectie van voorbeelden ingaan uit een Oost-

Aziatischee omgeving met een, overigens, rijke traditie van levendig intellectueel discours. Wel 

geeftt dit proefschrift een globaal beeld van de verscheidenheid aan percepties van cultuur, 

politiekk en wetenschap in Chinese en Japanse academische kringen. Alhoewel sommige 

aspectenn van de in deze dissertatie besproken onderwerpen eigen zijn aan een Chinese en 

Japansee context is de relevantie van de besproken problematiek rondom de natie als eenheid 

vann onderzoek niet beperkt tot deze landen. Gestelde voorbeelden pogen namelijk licht te 

werpenn op vragen die academici zich over het algemeen stellen omtrent de samenleving en 

intermenselijkee relaties waarbij zij gebruikmaken van de natie als eenheid van onderzoek; en 

eenheidd van vergelijking. Centraal staan de patronen van relaties tussen trends in de 
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vervaardigingg van nationalistische ideologieën en omslagen in de binnen- en buitenlandse 

politiek;;  en daarmee samenhangend, de relaties tussen globale trends in de hantering van 

nationalistischee symboliek, en de regelmatigheden en wijzigingen in de manier  waarop 

onderzoekerss theorieën vormen omtrent nationale identiteit door  gebruikmaking van 

uiteenlopendee studies van bijvoorbeeld geschiedenis, geografie, het klimaat, taal, het menselijk 

brein,, oorwas, het schaakspel, gewoonten, en dromen. Uiteindelijk gaat het hier  om patronen 

vann verandering in de rol van de natie in academisch onderzoek gerelateerd aan een 

binnenlandsee en internationale politiek-ideologische context 

Hett  concept van academisch nationalisme gebruik ik verder  voor  het verkennen van 

verschillendee vormen van nationale eigenheid in academische theorieën. Enerzijds doe ik dit 

doorr  het aftasten van de aan de natie toegeschreven onzichtbare historische lagen, dromen, 

atmosferen,, idealen, ethiek, systemen en symbolische trofeeën, die intellectuelen gebruiken 

omm hun intellectuele veld rond de natie af te bakenen en de reikwijdt e van gehanteerde 

particularistischee beelden te vergroten. Anderzijds toon ik aan dat theorieën gebaseerd op 

universelee principes net zo goed aangewend kunnen worden om het unieke van de eigen natie 

staatt  aan te tonen In deze gevallen blijk t de eigen natie, door  de aanwending van in 

vergelijkingg met rivaliserende naties superieure krachten, het beste van universele principes 

gebruikk  te maken. 

Ikk  stel in deze dissertatie dat het academisch nationalisme faalt, met name omtrent de 

universelee aspecten van onderzoeksproblemen, omdat het samenlevingen systematisch 

reduceertt  tot hun nationale dimensie. Noch lukt het academisch nationalisme een succesvol 

onderscheidd te maken tussen het universele en particularistische. Zij  raakt namelijk verblind 

doorr  de consequenties die het onderscheid zou kunnen hebben voor  de nationale 

geschiedvertellingg en haar  symboliek. Als in dit nationale denkkader  binnenlandse problemen 

niett  "opgelost"  worden door  het aanwenden van een optimistische en idealiserende 

verbeeldingskracht,, en als deze problemen met genegeerd worden, dan worden ze wel inherent 

geachtt  aan de specifieke aard van "Onze Natie"  die slechts door  middel van "Onze"  specifieke 

methodenn verholpen kunnen worden. Het vermogen om zich de scenario's van problemen van 

'Vreemde""  anderen voor  te stellen wordt gereduceerd door  het opwerpen ,van 

scheidingsmuren.. Ten gevolge hiervan vermindert eveneens het vermogen om binnenlandse 
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problemenn op te lossen: de eigen markeringsbril maakt het immers een moeilijke opgaaf om de 

problemenn van die buitenlandse ander en de projecties van de buitenlands ander op onszelf in 

tee schatten en ervan te leren 

Terr situering van mijn voorbeeldmateriaal begin ik mijn dissertatie met het introduceren van 

mijnn voornaamste bronnen van onderzoek: de Chinese Academie van Sociale Wetenschappen 

[CASS]]  en het Internationaal Onderzoek Centrum voor Japanse Studies [Nichibunkenj. Mijn 

introductiee bespreekt in het kort de relatie tussen onderzoeksstaf en academische politiek, en 

poogtt bij te dragen tot een inzicht in de hantering van speciaal vocabulaire, typische 

formuleringen,, mema's en de wijzen waarop discussies in deze twee onderzoeksinstituten 

wordenn gevoerd. Ik maak gebruik van debatten rond Edward Said's "Orientalisme" ter 

illustratiee van de opvatting dat ook kritiek op zowel Orientalisme als Occidentalisme een 

vruchtbaree grond kan vormen voor het genereren van academisch nationalisme. Hierbij wijs ik 

mett name op de destructieve effecten van het gebruik van simplistische machtsconcepten, 

waaronderr de toepassing van in hegemonische machtsrelaties gegoten dualiteiten op de relaties 

tussenn "het Westen" en Japan en China, Ook bespreek ik de aard van de symboliek die 

gehanteerdd wordt in academische discussies en ceremoniën, en verklaar de enorme kracht van 

dee door emoties losgemaakte symbolen, en leg uit wat "rationele" academische theorie hiermee 

tee maken heeft Bc beweer dat symbolen met name krachtig zijn wanneer mensen in de 

effectiviteitt van hun werking geloven De functie van een symbool moet daarom aangetoond 

worden,, zij het met behulp van magie of met behulp van wetenschap. Dit symbolisch geloof 

wordtt gevormd binnen de verscheidene domeinen van het academisch nationalisme, waarbij 

geschiedvertelling,, nationale psychologie, sociale wetenschap en filosofie een hoofdrol spelen. 

Inn deel I problematiseer ik het academisch nationalisme en definieer ik het concept als een 

misplaatstee nadruk op de natie als eenheid van academische onderzoek. Deel n, m en IV 

bestuderenn de drie door mij onderscheiden manieren waarop naties en regio's geclassificeerd 

wordenn (natuurlijke, culturalistische en globalistische). In deze delen stel ik voorbeelden ter 

discussiee uit het academisch nationalisme in Japans en Chinees academisch debat. In Dee) V 

bespreekk ik een aantal consequenties van het onderscheid dat gehanteerd wordt in academisch 
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nationalismee tussen de "wij-group, "  zwakke en sterke referenten, en opzienbare afwezigen. 

(Wij ,, de Ander  en Zij , en de Afwezigen). Het begrip "group"  verwijst hier  naar  de eenheid van 

relatiess tussen mensen in ruimt e en tijd , die tevens de "group"  als analytische eenheid 

legitimeertt  Ik analyseer  de consequenties van het hanteren van verschillende memoden van 

groepsconstructie,, waarbij  ik verwijs naar  verticale (hiërarchische) en laterale (horizontale) 

vormenn van groepsconstructie, en het definiëren van groepen door  middel van tijdsvormen, 

zoalss evolutie en revolutie. In Deel VI  laat ik zien hoe de taxonomische manipulatie van 

complementairee Yin-Yang tegenstellingen, holistische benaderingen en de doctrine van de 

guldenn middenweg de contouren van de natie en tegenstellingen tussen Oost en West centraal 

stellenn in academische onderzoek. Deel Vu schenkt aandacht aan de institutionele aspecten 

vann het academisch nationalisme en de manieren waarop het structuur  geeftt  aan de productie 

vann rond de natie-staat opgebouwde kennis. Hierbi j  introduceer  ik het begrip symbolische 

kennis.. Ik beschouw deze vorm van kennis als een product van de met elkaar  verweven 

cognitievee en symbolische aspecten van memoden voor  grerisafbakening. Hiermee bedoel ik 

datt  het geven van symbolische betekenis aan de natie in een rationalistische omgeving wordt 

vergemakkelijktt  door  het bieden van wetenschappelijke verklaringen voor  de kracht van 

nationalee symboliek. 




