
'Patriotism is the opposite of nationalism,''Patriotism is the opposite of nationalism,'  
says Macron at Armistice commemorationsays Macron at Armistice commemoration

„. . . patriottisme is het tegenovergestelde van nationalisme . . .” volgens Macron bij„. . . patriottisme is het tegenovergestelde van nationalisme . . .” volgens Macron bij  
gelegenheid van de WO1 herdenking ??gelegenheid van de WO1 herdenking ??

. . . eerst iets over de woordbetekenis:

patriot = vaderlandslievend „ . . . die zijn vaderland bemint . . .” (pater = vader)
Ook; patriot‚ prinsgezinde, voorstander van onafhankelijkheid (in de Tachtigjarige Oorlog)’ in in het gemeen patriotten genoemd‚ 
meestal patriotten genoemd’ [1576; WNT], die zijn vaderland liefheeft en er alles voor over heeft’ in alle goede patriotten [1579; WNT], 

itt. patriot aan het eind van de 18e eeuw vooral ‘anti-prinsgezinde, aanhanger van de ideeën van de Franse Revolutie’ in een patriot en 
goed Fransch te zyn, dat is ... vooral goed Amsterdamsch [1781; WNT].
Ontleend aan Frans patriote ‘vaderlandslievend persoon, goed burger’ [1562; TLF], eerder al ‘medeburger, landgenoot’ [1450-1500; 
TLF] (later ook ‘aanhanger van de ideeën van de Revolutie’ [1789; TLF]), via Laatlatijn patriota ontleend aan Grieks patriṓtēs 
‘medeburger’. Het Griekse woord is gevormd uit pátrā́ ‘vaderland’, een afleiding van patḗr (verwant met ! vader), met de uitgang -ṓtēs, 
die gebruikt wordt om oorsprong of afkomst uit te drukken.

nationalist = geboortegrond gezind c.q. „ . . . persoon die nationaal gezind is (mogelijk overdreven c.q. het 
vaderland lievend)  . . .” van: natie = afgeleid van „natus” = geboorte c.q. de plek waar men geboren is en als 
staat, volk, macht, mogendheid begrensd. 

het geringe verschil betreft dus de nationale gezindheid (het grondgebied betreffend) danwel het vaderland 
lievend, waarbij liefde voor het vaderland (geboorteland) wellicht een sterkere verbondenheid wil uitdrukken 
dan de term gezindheid beoogt.

Patriottisme en nationalisme zijn dus vrijwel synoniemen, waarbij patriottisme mogelijk zelfs de sterkere vorm 
van nationalisme karakteriseert; dus wat beweert Macron hier eigenlijk? Of is dit slechts een taalgrapje? 
Waarschijnlijk niet want nationalisme is immers het etiket dat inmiddels op de „tegenstander” is geplakt evenals 
populisme terwijl het patriottisme, dat dus zelfs in nog sterkere mate hetzelfde betekent, de term is waarmee 
vermoedelijk hetzelfde type burger wordt aangesproken. Is Macron een taalgenie of een wolf in 
schaapskleding? 

Waarom liever een vijandbeeld versterken dan luisteren naar die z.g. nationalistische populisten? Of vissen 
Trump en Macron gewoon in dezelfde vijver met een nagenoeg identiek aas op ietwat slaperige vissen? En . . . 
laten we ook niet vergeten wat de afkomst van Macron is, de ultieme representant van de financiële markt en 
macht, de kracht die alles wil controleren, terwijl Trump een soort ongeleid projectiel is waarop de financiële 
macht kennelijk nog onvoldoende controle heeft. Of die andere nationalist Putin die bijvoorbeeld een 
onafhankelijke staat tracht te representeren nadat deze bijna was vernietigd na de bevrijding van het 
communisme.

Wellicht zouden beide termen moeten vervagen en vervangen door het algemeen menselijke en wereldleiders 
die daaraan refereren (indien ze nog bestaan) eens serieus bevragen op hun intenties en idealisme.
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