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Ulusal kitle simgelerinin önemi İngilizlerle Hollandalıların karşılaştırıl-
masında net bir biçimde görülebilir. Bu iki halk aynı kökten gelmekte-
dir; dilleri birbiriyle ilişkilidir ve her iki ülkenin de dini gelişimi hemen 

hemen aynıdır. Her ikisi de denizci uluslardır ve deniz imparatorluklarının ku-
rucularıdır. Ticaret ve keşif seferine çıkan Hollandalı bir kaptanın rotası İn-
giliz kaptanınkinden hiçbir biçimde farklılık göstermez. Birbirleriyle savaştık-
larında bu, yakın akraba rakiplerin savaşı gibidir. Ama gene de önemsiz görü-
nebilecek, aslında önemli bir fark vardır aralarında. Bu fark ulusal kitle sim-
geleriyle ilgilidir.

İngilizler adalarını fethetmişlerdir, ama bunu denizden gasp etmemişlerdir. 
Bir İngiliz denizi yalnızca gemileriyle kendine tabi kılar; yöneticisi geminin 
kaptanıdır. Hollandalı ise yerleştiği toprakları denizden kazanmıştır. Bu ülke 
o kadar alçak rakımlıdır ki topraklarını setlerle korumak zorundadır. Bu setler 
Hollandalının ulusal yaşamının başı ve sonudur. İnsanların oluşturduğu kitle 
kendisini bir setle eşit görür ve hep birlikte denize karşı direnirler. Setler 
hasar görürse, toprak tehlikeye girer. Kriz zamanlarında setler bozulur ve 
Hollandalılar düşmanları karşısında güvenliği yapay adalarda bulurlar. Hiçbir 
yerde insan eliyle yapılmış, denize karşı duran bir duvarın hissettirdikleri bu 
kadar güçlü olmamıştır. Barış zamanlarında insanlar setlere güvenirler; ancak 
ilerleyen düşmanın karşısında yıkılması zorunlu olan bu setlerin kuvveti, 
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savaştan sonra onları tekrar yapacak olan insanlara geçer. Set yeniden gerçek 
olana kadar, varlığını insanların inancında devam ettirir. Tuhaf ve şaşmaz 
bir biçimde, Hollandalılar gerçek tehlike anında, denize karşı kurdukları 
duvarlarını kendi içlerine taşırlar.

İngilizler adalarında saldırıya uğradıklarında denize güvenirlerdi; deniz, 
düşmanlarına karşı fırtınalarıyla yardıma gelirdi. Kendi adalarından 
emindiler ve gemilerinde de her biri aynı güvenliği hissederdi. Öte yandan 
tehlike hep Hollandalıların arkasında oldu; onlara göre denize hiçbir zaman 
tam olarak boyun eğdirilememişti. Dünyanın bir ucundan öbür ucuna yelken 
açtıkları doğrudur, ama deniz her zaman aleyhlerine dönebilirdi; savaş gibi 
uç durumlarda, bizzat kendileri tehditkâr düşmanı geri püskürtmek amacıyla 
denizin topraklarını basması için ellerinden geleni yapmak zorunda bile 
kalmışlardır.




