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De vraag wie we zijn. 
 
1. Mag ik beginnen met een vaststelling die in meerdere belangrijke recente werken wordt 
gemaakt. 
 
 All over the world, men and women are reasserting their local and particularist, their ethnic, 
religious, and national identities,” zo schreef de Amerikaanse politieke en sociale filosoof 
Michael Walzer in 1994 in zijn boek Thick and Thin – Moral Argument at Home and Abroad, 
een uiteenzetting over gerechtigheid en moraliteit in de internationale politiek2.  
 
Een jaar later, in 1995, bevestigde Anthony D. Smith in Nations and Nationalism in a Global 
Era dat etnische fragmentatie en separatistisch nationalisme fundamentele trends zijn, geen 
bijzaak, en persistent ook in de meest moderne delen van de wereld3. 
 
Een gelijkaardige vaststelling vinden we in bekende The Clash of Civilizations van Samuel 
Huntington.4 Ook deze Amerikaanse politicoloog stelt dat in de wereld na de Koude Oorlog 
de mensen aan zichzelf en de anderen veel minder de vraag stellen aan welke kant (partij) 
men staat5, en terug de veel fundamentelere vraag: “Wie zijn wij?” in de zin van: “Waartoe 
behoren wij?” Op die vraag wordt geantwoord door te verwijzen naar afstamming, religie, 
taal, geschiedenis, mythen, waarden, gebruiken en instellingen, kortom “cultuur”. Natuurlijk 

                                                
1 Enkele onderdelen van deze tekst verschenen onder de titel - "Over het politiek, ekonomisch en kultureel 
belang van een welbegrepen kulturele samenhorigheid en zelfvertrouwen", in P. DE ROOVER & E. PONETTE 
(red.) , Hoe Vlaams zijn de Vlamingen ? Over identiteit. Davidsfonds Leuven 2000, p. 117-123 en (verkort) in 
Vivat Academia 1999 nr. 104, sept. 1999 / 3 p. 1-6; een eerdere uitgebreide versie van deze tekst verscheen onder 
de titel “Geworteld en gelaagd”, lezing Colloquium Delta Stichting 11 november 1999, in Vlaamse identiteit, 
Nederlandse toekomst in Europa, Tekos-reeks nr. 12. Deze versie is een opnieuw licht aangevulde versie van de 
tekst verschenen in Secessie januari 2003 (via http://archive.is/www.secessie.nu). 
2 Thick and Thin. Moral argument at Home and abroad, University of Notre Dame Press 1994, p. 63 (begin van 
hoofdstuk IV). 
3 Nations and Nationalism in a Global Era, Polity Press / Blackwell Oxford 1995. 
4 Samuel HUNTINGTON, Botsende beschavingen. Antwerpen: Standaard Uitgeverij/Anthos, 1997, p. 17. 
5 Recent nog verduidelijkte Koen RAES in Knack van 22 januari 2003, 18 : “De ethiek van het marxisme wil dat 
je partij kiest. Als je dan consequent voor de arbeidersklasse kiest, dan volgen daar een hoop richtlijnen uit over 
de manier waarop je moet handelen (...). Bij Rawls stelde ik de idee van de onpartijdigheid op prijs”. 
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is het niet gezegd dat de keuze aan welke kant men staat niet mede door die factoren zou zijn 
bepaald, maar daarbij wordt minstens voorgewend dat het hier om vrije individuele keuzes 
zou gaan.  
 
Anders dan men zou denken is een wereld waarin de vraag aan welke kant men staat 
domineert veel gevaarlijker dan één waarin de vraag domineert wie men is, waartoe men 
behoort. Immers, de mensen indelen op basis van de “partij” die ze kiezen, leidt omzeggens 
onvermijdelijk naar de conclusie dat diegenen die de andere kant kiezen “fout” zijn, moreel 
verwerpelijk, enz., terwijl de mensen indelen op basis van genoemde factoren die niet op een 
individuele keuze berusten normalerwijze tot het besef moet leiden dat iemand die aan de 
andere kant staat daarom nog niet “fout” is. Hij is misschien een vreemdeling, maar geen 
onmens of ongedierte (zoals in het marxistisch of nationaal-socialistisch jargon). 
  
2. Er zijn grote verschillen in de andere stellingen van Walzer en Huntington. Walzer is 
bedachtzamer en minder geneigd om de toekomst te voorspellen met vrij eenvoudige 
schemata. Maar de feitelijke vaststelling is dezelfde. Wellicht meer dan ooit tevoren zijn de 
mensen vandaag op zoek naar hun culturele eenzelvigheid. De vraag ernaar zowel als het 
antwoord daarop worden wellicht niet steeds in de juiste termen gesteld, maar dat doet geen 
afbreuk aan het fundamenteel, antropologisch karakter van die vraag en dat streven.  
 
In 1993 schreef de Duitse filosoof Peter Sloterdijk het indringend essay Im selben Boot – 
Versuch über die Hyperpolitik, vertaald onder de titel In hetzelfde schuitje6. Onder andere 
beschrijft hij daarin hoe wij leiden aan Zugehörigkeitspathologieen – een pathologie van het 
toebehoren. Wij weten niet meer waartoe wij behoren, en dus ook niet meer wie wij zijn. Wij 
moeten dus op zoek naar de gemeenschappen waarvan wij deel uitmaken, waarin wij 
geworteld zijn, en die gelaagd zijn. Dat laatste woord gebruik ik om te benadrukken dat er 
verschillende vlakken(lagen) zijn waarop wij van gemeenschap kunnen spreken. 
 
Het is niet toevallig dat deze vraag op de drempel van de 21e eeuw terug zo sterk naar voor 
komt. Dit hangt natuurlijk samen met de "globalisering" op zovele domeinen van ons leven, 
vooral ekonomisch; met de sterk toegenomen mobiliteit door de afbouw van ekonomische 
grenzen gepaard aan een sociale mobiliteit, die naast positieve gevolgen ook negatieve 
gevolgen heeft, zoals een steeds grotere fragmentatie van de gemeenschap, het uiteenvallen 
van het sociaal weefsel, en de daaruit voortvloeiende steeds grotere uitwisselbaarheid van de 
mens die iedereen overbodig dreigt te maken. Paradoxaal genoeg zijn wij vervangbaarder dan 
ooit. Er is het oprukken - minstens in de Westerse wereld - van een internationale 
monocultuur die het cultureel pluralisme bedreigt, enz. 
 

                                                
6 P. SLOTERDIJK, Im selben Boot. Versuch über die Hyperpolitik, Suhrkamp Frankfurt 1993. 
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Het belang van de Cultuur 
 
3. Sloterdijk beschrijft hoe de mens door grootschaligheid überfordert wordt. Daarom weet 
die niet meer waartoe hij behoort, en ontstaat er een enorm onbehagen – een kloof tussen het 
vertoog van globalisering en de werkelijke maat en bekommernis van de mens. Velen 
vluchten in het ik. De media worden beheerst door postmoderne nihilisten die van dit alles de 
oppervlakkige neerslag zijn. Zij kennen enkel nog de mensheid en het ik, en dit terwijl alles 
wat zin geeft aan ons leven precies datgene is wat daartussen ligt: familie, dorp, vereniging, 
kerk, beroepsgemeenschap, gewest, natie, beschaving. 
  
4. Dat is de context waarin we vandaag leven en moeten handelen. We moeten beseffen dat in 
deze wereld onze gezamenlijke welvaart en levenskwaliteit meer dan ooit bepaald wordt door 
culturele factoren. Dat zijn ook diegene waar we het meest vat op hebben, waar we iets aan 
kunnen doen. Biologische verschillen tussen de mensen zijn op individueel vlak vrij groot, 
maar gezamenlijk bekeken (per volk)zijn ze vrij klein. Aardrijkskundige gegevens, zoals 
ligging, natuurlijke gesteldheid, grondstoffen en dergelijke, spelen nog een rol, maar nu de 
tijd van kolonialisme en grote territoriale veroveringen voorbij lijkt, hebben we daarop nog 
nauwelijks vat. Het is de cultuur die onze gezamenlijke toekomst zal bepalen. 
  
5. Bij de cultuur is allereerst natuurlijk het peil van belang. Dat kan in Vlaanderen zeker nog 
omhoog. Wij zijn onvoldoende belezen en blijven te vaak hangen in een tussentaaltje, dat 
dialect noch standaardtaal is. Tegen het voortbestaan van dialect is er geen bezwaar, zolang 
men ook de standaardtaal beheerst en niet in Verkavelingsvlaams blijft steken. De Vlaamse 
culturele sfeer(de audiovisuele media op kop) lijdt verder aan verkleutering en een overmaat 
aan stompzinnigheid. De pioniers van de Vlaamse Beweging hebben altijd begrepen dat 
volksverheffing de eerste taak is. Ons cultureel peil moet dus omhoog. Maar omhoog betekent 
niet dat alle cultuur enkel zou bestaan uit de toppen die op wereldvlak worden gescoord. Wat 
het kosmopolitisme ons brengt, is overigens voor veruit het grootste deel geen hoogstaande 
cultuur, maar juist de vervlakking van de hamburgercultuur, verorberd door de homo 
aeroportus (met een woord van Ludo Abicht), de zakenman die van vliegveld naar vliegveld 
holt en overal dezelfde hotels aantreft, dezelfde winkelketens, hetzelfde exotische voedsel en 
dezelfde televisiezenders. Cultuurverheffing vereist zeker geen ont-eigening. Een volk van 6 
miljoen – en zeker één van 20 miljoen, zoals de Nederlanders (Noord en Zuid, of beter 
Rijksnederlanders en Vlamingen, tezamen) – is groot genoeg om een hoogstaande eigen 
cultuur te behouden. Boven een kritische minstdrempel hangt het peil daarvan niet meer af 
van het aantal deelnemers. 
  
6. Ook zijn het niet zozeer de afzonderlijke bestanddelen van de cultuur die een rol spelen, 
maar wél de culturele cohesie en het interculturele vermogen, twee zaken die elkaar 
aanvullen. Eenvoudiger gezegd: het belangrijkste is niet welke taal men spreekt (althans 
welke woorden men precies gebruikt), welke gebruiken, geschiedenis en instellingen men 
precies heeft: de concrete elementen zijn zelfs in grote mate uitwisselbaar. Het belangrijkste is 
de houding die men gezamenlijk daartegenover aanneemt. 
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De toekomst is niét noodzakelijk aan de grootste. Het is niet op de eerste plaats de omvang 
van een cultuur die telt, maar de cohesie ervan, de samenhorigheid, het bewustzijn van een 
gezamenlijke identiteit, en dus het gezamenlijk zelfbewustzijn. De toekomst is aan 
gemeenschappen die erin slagen om enerzijds de culturele samenhorigheid naar binnen – met 
behoud van ieders vrijheid – te bevorderen en de interculturele uitwisseling naar buiten, de 
kruisbestuiving tussen culturen en anderzijds de belangrijke politieke en maatschappelijke 
instellingen daaraan aan te passen. 
  
Kortom, de zogenaamde globalisering biedt sterk geprofileerde kleine volkeren juist kansen 
die ze voordien niet hadden – maar ze moeten die weten te benutten. Vergelijkende studies 
(zoals deze van prof. Wim Moesen) tonen het concurrentieel voordeel aan van relatief kleine 
onafhankelijke staten, vooral wanneer ze cultureel redelijk homogeen zijn. Maar het is 
opvallend hoe, met uitzondering van Moesen of Frans Crols, slechts weinigen dergelijke 
besluiten ook durven uit te spreken. 
 
Culturele identiteit als grondslag voor economische welvaart 
 
7. Culturele cohesie en intercultureel vermogen en daaraan aangepaste instellingen zijn in het 
bijzonder bepalend voor onze toekomst omdat zij behalve voor culturele ontplooiing ook 
bepalend zijn voor enerzijds economische welvaart en anderzijds behoorlijk en democratisch 
bestuur. 
  
Op cultureel vlak ligt dit voor de hand. “Een samenleving die klakkeloos alles uit het 
buitenland overneemt, verliest haar identiteit, een land dat zich uit de internationale 
bevruchting terugtrekt, pleegt mettertijd cultureel zelfmoord,” stelt prof. Ludo Abicht 
terecht.7 Intercultureel vermogen bestaat niet zonder dat er eerst een vertrouwen is in de eigen 
culturele identiteit, beklemtoont prof. Ludo Beheyt: “De rustige zekerheid deel uit te maken 
van een cultuur die berust op door traditie overgedragen waarden en normen, is een 
voorwaarde voor een onbevangen en open kennismaking met andere culturen.”8 Omgekeerd 
is cultureel zelfvertrouwen een noodzakelijke, maar geen voldoende voorwaarde voor 
verrijking door uitwisseling met andere culturen. Wordt die tweede stap niet gezet, en sluit 
een cultuur zich op,dan is het gevaar groot dat ze na verloop van tijd verschrompelt. 
  
8. Op economisch vlak leidt culturele samenhorigheid (“gemobiliseerde identiteit”) tot betere 
economische prestaties en meer welvaart. Meer verscheurdheid of beschaamdheid over de 
gezamenlijke identiteit daarentegen leidt tot slechter presteren, net zozeer als individuele 
schizofrenie dat doet. Zelfs indien die identiteit “uitgevonden” zou zijn, doet dat hieraan geen 
afbreuk; zogenaamde “uitgevonden” tradities kunnen in ieder geval erg succesvol zijn en een 
volk een nieuwe toekomst geven. Een mooi voorbeeld is het succes van de Schotse identiteit, 
en vooral van de gebruiken en symbolen die we daarmee associëren, en die volgens sommige 

                                                
7 Ludo ABICHT, in Johan Leman (ed.), Kleur bekennen, p. 90. 
8 Ludo BEHEYDT, in De Standaard, 9 januari 1997. 
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historici ook grotendeels in de negentiende eeuw zouden zijn uitgevonden (met name de kilt, 
de tartans en de oud-Schotse poëzie)9. Ook Vlaanderen zou nooit de dynamiek en welvaart 
hebben ontwikkeld die het nu heeft ontwikkeld indien het er niet in was geslaagd zijn 
culturele identiteit te herwinnen.  
  
Ook leidt een economisch beleid dat rekening houdt met cultuurverschillen en 
gedifferentieerd is, tot meer welvaart. Omgekeerd leidt de weigering om in het economisch 
beleid rekening te houden met cultuurverschillen tot collectieve verarming. 
 
Culturele identiteit als grondslag voor democratisch bestuur 
  
9. Economische welvaart heeft eveneens te maken met behoorlijk bestuur en met vertrouwen 
van de bevolking, d.i. met de kwaliteit van de democratie. Ook dat zijn echter gevolgen van 
enerzijds culturele cohesie en anderzijds interculturele verrijking. Vertrouwen in de overheid 
en behoorlijk bestuur zijn het grootst wanneer de publieke instellingen zich bevinden op het 
vlak waar de culturele samenhorigheid het grootst is, wanneer de bevoegdheden zich 
bevinden op het niveau waar de voor de bevoegdheden relevante culturele samenhorigheid 
aanwezig is. Het is wezenlijk dat de overheid letterlijk zowel als figuurlijk een taal spreekt die 
de burger begrijpt én die hij als de zijne beschouwt. Enkel bij een voldoende culturele 
samenhorigheid op het vlak waarop het beleid wordt gevoerd, kan de burger zich met de 
politieke gemeenschap vereenzelvigen en zal hij bereid zijn mee te werken aan het algemeen 
belang – iets wat in Vlaanderen door onze geschiedenis van bezetting maar al te weinig is 
gebeurd. Zodra en zolang men de politieke organisatie niet langer wil gronden op de 
persoonlijke onderwerping of minstens loyaliteit aan een persoon (zoals in de feodaliteit en 
klassieke monarchie), maar wel op de instemming en wil van het volk (de democratie), dan 
overleeft die organisatie slechts als zij ook gedragen wordt door een volk, of juister een 
natie,10 d.i. een cultuurgemeenschap waarmee de mensen zich kunnen vereenzelvigen en aan 
de gezamenlijke identiteit waarvan zij deelhebben. Zoals ik verder zal uiteenzetten sluit dit 
geen gelaagde identiteit uit.  
 
Een moderne staat kan natuurlijk ook vrij grote cultuurverschillen in de zuiver private sfeer11 
overleven. Maar een moderne staat, minstens een democratische staat, kan niet overleven 
wanneer er daarbinnen ten gevolge van duidelijke verschillen in de publieke cultuur (d.i.de 
cultuur voor zover die meespeelt in de publieke sfeer), bepaalde politieke breuklijnen alle 
andere overstijgen. Wanneer omgekeerd politieke structuren worden opgelegd zonder eerbied 
voor de culturele identiteit leidt dit bij de bevolking die aldus van haar eenzelvigheid wordt 
beroofd tot vervreemding, schizofrenie, opportunisme en onverschilligheid tegenover de 

                                                
9 Zie http://www.chass.utoronto.ca/history/material_culture/rmclean/html/trad.htm. 
10 Die natie bestaat niet noodzakelijk uit de hele bevolking maar is in ieder geval de staatsdragende natie, d.i. 
het staatsvolk, zoals men dat in de staatsrechtelijke theorie noemt.11 Taalgebruik thuis, godsdienst voor zover 
deze geen publieke rol opeist, e.d.m. 
11 Taalgebruik thuis, godsdienst voor zover deze geen publieke rol opeist, e.d.m. 
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politiek.12 Dit is een verschijnsel dat we in Vlaanderen veel te lang hebben gekend. Fixatie op 
een bepaald  identiteitsaspect kan ook tot gezamenlijke paranoia leiden. 
 
Culturele identiteit als grondslag voor zorg, zingeving en solidariteit 
 
10. Ook al dient te worden gestreefd naar een grote kwaliteit van de cultuuruitingen, toch is 
de cultuur niet op de eerste plaats een sector die (culturele) producten moet voortbrengen 
waarmee men economisch competitief is. Cultuur gaat op de eerste plaats over sociale 
verbanden waarbinnen en waardoor mensen kunnen groeien in menselijke waarden 
(onderwijs, cultuur), in gemeenschap zichzelf kunnen zijn - d.w.z. zich kunnen ontplooien en 
hun gezamenlijke identiteit beleven (kunst, sport, socio-cultureel leven), zorg voor en 
solidariteit met elkaar uitbouwen en zin (betekenis) stichten. Vlaanderen heeft een rijk socio-
cultureel leven, waarin mensen zich op basis van vrijwilligheid verenigen. Dit is een zeer 
belangrijke voor-waarde voor het functioneren van een democratie. Maar cultuur wordt ook 
beleefd en overgedragen in sociale verbanden die niet of slechts ten dele op basis van 
vrijwilligheid zijn ontstaan, zoals het gezin, de buurt, de beroepsgroep. Ook deze verbanden 
hebben een belangrijke rol te spelen in de gemeenschapsvorming en de cultuur. Het belang 
daarvan mag niet worden herleid tot de kwaliteit van de prestaties of materiële producten die 
zij voortbrengen. Culturele ontplooiing is dan ook niet op de eerste plaats een zaak van 
"individuele" rechten, maar wel een zaak van sociale verbanden op verschillende niveau's, 
van het gezin over vereniging, school en beroepsgroep, over de natie, tot Europa en de wereld, 
waarbinnen mensen gezamenlijk zichzelf kunnen zijn, meer mens worden, en betekenis 
aanleren, stichten en doorgeven. 
 
Het verenigingsleven dient juist andere waarden dan economische of politiek-militaire aan 
bod te laten komen, meer bepaald culturele en relationele waarden, deugden als trouw, 
vriendschap, waarheidsliefde, schoonheid, grootmoedigheid, en rechtschapenheid, en hen 
voor een louter commerciële of staatspolitieke logica te behoeden. Op dat domein mocht 
loyaliteit nog voorrang krijgen op gelijkheid of onpartijdigheid evenzeer als op een 
economische logica. In een gezonde burgerlijke maatschappij is het toebehoren tot een 
vereniging niet even uitwisselbaar als het eerste beste consumptiegoed, maar vergt het van de 
leden juist een zekere identificatie. De genoemde waarden vinden dan uitdrukking in de 
meeste uiteenlopende soorten verenigingen, van religieuze over culturele in engere zin 
(muziek, toneel, enz.) en politieke tot sportieve. Pers en media,  muziek, literatuur, en sport 
bv. waren voeger dan ook niet op de eerste plaats economische activiteiten, noch instrumenten 
van een overheidsbeleid. Hoewel ook vaak uitdrukking van de menselijke neiging tot 
mededinging, maar dan wel een mededingen naar andere goederen dan geld, waren ze vooral 
uitdrukking van verbondenheid en van collectieve culturele identiteiten. 
 
In deze sectoren vond er de voorbije decennia jammer genoeg een verschuiving plaats, weg 
van activiteiten waarin de gemeenschap gezamenlijk bepaalde (inhoudelijke) waarden beleeft 
en daaraan uitdrukking geeft naar een scheiding tussen "producenten" van culturele goederen 

                                                
12 Vgl. de vaststellingen van K. JANSEGERS (pseudoniem van Rob LETTENS), in Wij, 29 juli 1999, p. 13, in zijn 
bespreking van Werner MIESSEN & Freddy CREMER, Spuren – Materialien zur Geschichte der 
Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens, Eupen, 1996. 
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en diensten enerzijds en cultuurconsumenten anderzijds. Deelname aan cultuur verwordt in 
grote mate tot een zuiver individuele activiteit, die berust op zuiver individuele keuzes, of 
althans keuzes waarvan men de illusie heeft dat ze individueel zijn en niet door de macht van 
de markt bepaald. De band tussen deze culturele activiteiten met de gemeenschap waaruit ze 
zijn ontstaan, wordt grotendeels doorgeknipt. M.i. is dit een nefaste ontwikkeling die leidt tot 
een groot tekort aan sociale cohesie en aan zingeving, met de gevolgen die we nu reeds 
dagelijks in onze samenleving kunnen vaststellen. 
 
Daarmee pleit ik niet voor een opsluiting in één enkele onaantastbare collectieve identiteit, 
maar integendeel juist voor een grote vrijheid in de brugerlijke maatschappij, die vandaag 
juist meer en meer wordt tenietgedaan door de politieke correctheid met zijn anti-
discriminatiefilosofie. Maar die grote vrijheid dient precies juist om gezamenlijke culturele 
identiteit uit te bouwen. 
 
Zoals andere volkeren moeten de Vlamingen op voldoende veilige afstand blijven van zowel 
de schizofrenie als de paranoia. De schizofrenie vinden we bij diegenen die het 
gefragmenteerd zijn van een identiteit cultiveren. Zij vinden dat een mens zoveel 
verschillende toebehoren heeft dat er geen gemeenschap meer mogelijk is en verheffen het 
gebrek aan collectieve identiteit tot deugd. mogelijk zou zijn, bij diegenen die het gebrek aan 
collectieve identiteit tot deugd verheffen. De schizofrenie is immers de toestand waarin niets 
nog betekenis heeft omdat alles terzelfder tijd alles kan betekenen. Het is de psychologische 
kenmerking van het hedendaagse postmoderne nihilisme. De paranoia daarentegen is de 
toestand waarin men aan één bepaalde waarde of identiteit een onaantastbare monopolieplaats 
toekent, die geen enkel gesprek meer toelaat van waaruit deze kan bevraagd en belaagd 
worden.13 Een evenwichtige identiteit, zowel collectief als individueel, slaagt erin deze Scylla 
en Charybdis te vermijden. Het veronderstelt dat men veelzijdigheid paart aan eenzelvigheid, 
wat leidt tot een veelzijdige individuele of collectieve persoonlijkheid. Vandaar: geworteld én 
gelaagd. 
 
De wordingsgeschiedenis van een identiteit 
 
11. In onze media heeft, zoals gezegd, het cultureel negationisme toegeslagen: een modieuze 
theorie die elke culturele - d.w.z. collectieve – identiteit ontkent, en ze bestrijdt door middel 
van de meest groteske karikaturen. Voor hen bestaat blijkbaar enkel het individu en de 
abstracte mensheid. 
 
Voor zover de aanhangers daarvan enkel bedoelen dat een cultuur een patchwork is en dat er 
tussen de afzonderlijke elementen van een cultuur geen “logische,” noodzakelijke samenhang 
bestaat, heb ik daar geen enkele moeite mee. Cultuur is inderdaad per definitie niet louter 
“natuurlijk.” Maar de culturele identiteit is evenmin louter “imaginair,” ingebeeld. Cultuur is 
historisch gegroeid in een proces dat contingent is, dus ook anders had kunnen lopen, en 

                                                
13 Deze kenmerking van schizofrenie en paranoia is geïnspireerd door J. DEFOORT, “De simulatie voorbij,” in 
Liber amicorum Albert Tiberghien. 
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waarin elementen van uiteenlopende oorsprong verweven zijn geraakt. Maar het is niet anders 
gelopen. Onze identiteit op de verschillende niveaus, de culturele identiteit van de Europese 
naties is het product van een eeuwenoude geschiedenis, een eeuwenoude ontlening en 
verwerking van elementen uit meerdere culturen. Maar ze is daarom niet kunstmatig of 
minder werkelijk.  
 
Vaak zijn typische kenmerken van een cultuur geen eeuwen oud. Dat geldt duidelijk voor de 
gastronomie. Dat geldt zelfs voor de geschiedenis. Veel geschiedenis is vooral 
Wirkungsgeschichte, de geschiedenis van wat er na de feiten met die feiten is gedaan. Daarbij 
geldt dat de lieux de mémoire – naar het woord van Pierre Nora14 – vaak geen lieux de faits 
zijn. Het gaat om elementen uit onze geschiedenis die pas doordat ze nadien herinnerd zijn 
geworden de betekenis hebben gekregen die ze vandaag hebben. Toen wij vorig jaar de 700ste 
verjaardag van de slag van 1302 herdachten, ging het uiteindelijk niet zozeer om wat 
erwerkelijk die elfde juli 1302  in de modder van Groeninge is gebeurd.15 Wat wij vierden 
was veeleer wat op grond van het herdenken daarvan in de 19de eeuw is gebeurd, namelijk dat 
dit herdenken gedurende 150 jaar een belangrijke rol heeft gespeeld in de ontvoogding van 
ons volk. Elf juli is daarom een date de mémoire veeleer dan een date de faits; Groeningeis 
een lieu de mémoire veeleer dan een lieu de faits.Daarmee sluit ik me niet aan bij diegenen 
die menen de gebeurtenissen van 11 juli 1302 te moeten minimaliseren, of die de motivatie 
van de Vlamingen toen reduceren tot alles behalve een flamingante. Zelfs de historici die zich 
daaraan bezondigen bevestigen, als ze ernstig zijn, dat die slag reeds van in de veertiende 
eeuw in de herinnering heeft voortgeleefd als een Dietse bevrijdingsstrijd16. En daar gaat het 
uiteindelijk het meest van al om. Wij vierenop de Vlaamse feestdag namelijk dat de Vlaamse 
Beweging er onder meer door het her-denken van de geschiedenis in is geslaagd dit volk terug 
te doen herleven, het terug een gezamenlijke identiteit en zelfrespect te geven. Daarvoor is in 
deze tijden van ondankbaarheid (de ondankbaarheid van de nieuwe rijken die hun afkomst 
verloochenen) inderdaad een woord van dankbaarheid op zijn plaats.17 Wij vieren dat dankzij 
onze erflaters, ook wij nog erflaters kunnen zijn, nog iets kunnen doorgeven aan de volgende 
generatie, onze kinderen en kleinkinderen. Met andere woorden: de werkelijkheid van de 

                                                
14 Pierre NORA e.a., Les lieux de mémoire, deel I tot VII. Parijs: Gallimard, 1984-1993. 
15 Vgl. mijn tekst “De verhouding tussen een beweging en haar geschiedenis – een bewogen verhouding ?” 
Toespraak bij de uitreiking van de Visser-Neerlandiaprijs aan de Vereniging voor Wetenschap en het tijdschrift 
Wetenschappelijke Tijdingen, Gent 14 november 1998, TEKOS (Teksten, kommentaren en studies) nr. 93 (1999), 
pp. 8-12; ook op http://www.storme.be/WT.html 
16 Zie bv. de beschrijving van de Wirkungsgeschichte van de Guldensporenslag door de marxistische Gentse 
historica Véronique LAMBERT, "De Guldensporenslag van fait-divers tot ankerpunt van de Vlaamse identiteit 
(1302-1838): de natievormende functionaliteit van historiografische mythen", 115. Bijdragen en Mededelingen 
betreffende de geschiedenis der Nederlanden  2000, 365 v. De slag zelf en de motieven ervoor worden door haar 
"gedemythologiseerd", maar de gevolgen allesbehalve. En wat haar stellingen in verband met die slag zelf en de 
motieven ervoor, zie de historische kritiek van Jean BAERTEN, "Historici of mythologen over de 
Guldensporenslag?", 44. De Leiegeouw 2002, 199 v., die precies de argumenten ten gunste van een "invented 
tradition" weerlegt. 
17 Zie daarover onder meer: A. FINKIELKRAUT, L’ingratitude – Conversation sur notre temps. Parijs: Gallimard, 
1999. In het Nederlands: Ondankbaarheid. Amsterdam: Contact, 2000. 
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mythe, d.w.z. de mogelijkheden die wij daardoor vandaag hebben, is groter dan de 
werkelijkheid van wat zich op die elfde juli 1302 heeft afgespeeld. 
 
12. Ik heb dus al evenmin moeite met de gedachte dat er in een cultuur weinig werkelijk 
“vaste” elementen voorhanden zijn: sommige, zoals taal en religie zijn erg consistent (al zijn 
onze taal en godsdienst van vandaag ook niet die van de Middeleeuwen), andere veel minder. 
Elke cultuur gelijkt op de boot van de Griekse held Theseus,18 die al varende op één van zijn 
tochten zijn schip voortdurend moest herstellen. Van dat schip werden één na één de planken 
vervangen, terwijl het geheel zijn identiteit bewaarde. Het schip bleef varen omdat (en slechts 
omdat) men erin slaagde de vervangende elementen steeds in de bestaande in te passen. 
Zonder vernieuwing zou het gezonken zijn, maar indien de nieuwe onderdelen niet in het 
geheel pasten, zou het ook gezonken zijn. Zo ook kan een taal zijn identiteit behouden 
ondanks de inbreng van vreemde woorden, wanneer deze in de taal kunnen worden ingepast 
en daartoe zonodig vervormd worden. 
 
Ik pleit hier dus niet voor etnische of culturele zuiverheid. We moeten ons behoeden voor hen 
die streven naar etnische zuiverheid, die de identiteit van het geheel verwarren met de afkomst 
van de afzonderlijke bestanddelen, en ook bestanddelen van vreemde oorsprong die wél 
integreerbaar zijn, verwerpen.19 Velen reduceren echter etnische en culturele identiteit 
moedwillig met etnische en culturele zuiverheid, terwijl identiteit zoals gezegd de mate van 
integratie uitdrukt veeleer dan de oorsprong van de elementen. Dat laatste betekent overigens 
niet dat elke nieuwe inbreng een verrijking is. Het bestaan van diversiteit is op zichzelf een 
verrijking, maar dat houdt al evenmin in dat elk van de diverse vormen afzonderlijk dat ook 
is. 
 
Cultureel negationisme 
 
13. Ik wil terugkomen op het cultureel negationisme, de onzinnige en gevaarlijke opvatting  
van de postmoderne nihilisten die het bestaan van een op een gemeenschappelijke cultuur 
gegronde gemeenschap ontkennen of bestrijden. Uit de vaststelling dat er binnen een 
gemeenschap een grote variatie bestaat in beroep, opinie, levenswandel enz., volgt niet dat die 
gemeenschap zuiver “ingebeeld” is. Het is niet omdat van een gemeenschap uiteenlopende 
groepen (lokaal, professioneel, in vrije tijd en dergelijke) deel uitmaken, dat er geen 
gemeenschappelijke cultuur zou zijn, a fortiori zou mogenzijn. 
 
Het is inderdaad van belang dat er aan de verschillende maatschappelijke domeinen, zoals 
economie, recht, politiek, kunst, wetenschap en dergelijke een belangrijke autonomie wordt 
gegeven, dat er ruimte wordt gegeven voor zaken als een bedrijfscultuur, een beroepscultuur, 
een wetenschapperscultuur en dergelijke. Het is verder van het grootste belang dat er een 

                                                
18 Zie het interessante boek van S. Ferret, Le bateau de Thésée – Le problème de l’identité à travers le temps. 
Parijs: Ed. Minuit, 1996. 
19 Legitiem daarentegen is wel het streven naar het behoud van de eigen identiteit im großen und im ganzen. 
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burgerlijke maatschappij bestaat, waarin de mensen zich op basis van vrijwilligheid 
verenigen. Op dat niveau vereenzelvigen we ons inderdaad op meerdere wijzen: via onze 
afkomst, ons beroep, ons geslacht, onze godsdienst, onze hobby’s of culturele interesse, onze 
smaak, onze politieke overtuiging. Dat beantwoordt aan de vele facetten van ons menszijn. En 
daaraan beantwoorden dan ook de vele vormen van menselijke organisatie: het gezin, het 
bedrijf, de kerk, de vereniging, de partij. Dit soort instellingen zijn essentieel voor de 
burgerlijke maatschappij en dus voor de democratie. 
 
14. Maar wanneer de waarden in de verschillende domeinen onverzoenbaar worden en er 
niets gemeenschappelijks meer is dat die domeinen overstijgt, raakt elke mens 
gefragmenteerd en valt de gemeenschap geheel uit elkaar. Dat gevaar is niet denkbeeldig. En 
het resultaat daarvan zou wel eens heel wat anders kunnen zijn dan de utopie van deze 
postmoderne nihilisten. Valt de culturele samenhorigheid weg, dan valt de mens terug op zijn 
natuurlijke biotoop: de horde. Ervaringen met bendevorming in onze grootsteden en in 
gewapende conflicten zoals in meerdere Afrikaanse landen mogen een voldoende 
waarschuwing zijn. Hans Magnus Enzensberger heeft de gevolgen van het heersende 
nihilisme in het Westen vervaarlijk beschreven in zijn boek Oog in oog met de 
burgeroorlog.20 
 
Het is wezenlijk dat er een culturele cohesie wordt in stand gehouden op een niveau hoog 
genoeg om de horde te overstijgen en de mensen die in het dagelijks leven op elkaar zijn 
aangewezen (door de arbeidsdeling) samen te binden. Een voldoende grote culturele 
samenhang in de zin van een eenheid van de publieke cultuur is een wezenlijke voorwaarde 
voor de werking van een democratie. 
  
15. Natuurlijk sluit dit niet uit dat sommige mensen mordicus weigeren om zich met een 
culturele gemeenschap, zoals die gevormd wordt door middel van factoren als afstamming 
(nog correcter: bloed- en aanverwantschap),21 religie, taal, geschiedenis, waarden, gebruiken 
en instellingen, te vereenzelvigen. Natuurlijk zijn er mensen voor wie enkel status, rijkdom of 
politieke opvattingen tellen. Natuurlijk zijn er velen voor wie enkel het ik telt. Maar gelukkig 
kunnen we vaststellen dat dit voor de meeste mensen niet het geval is. Ondanks de 
postmoderne profeten is er overal ter wereld een herleving van de aandacht voor de culturele 

                                                
20 Hans Magnus ENZENSBERGER, Aussichten auf den Bürgerkrieg. Frankfurt: Suhrkamp, 1993. In het 
Nederlands uitgegeven als: Oog in oog met de burgeroorlog. Amsterdam: De Bezige Bij, 1994. Het boek is een 
bewerking van Enzensbergers toespraak bij de ontvangst van de Friedenspreis van Osnabrück in 1993. 
21 Het is tegenwoordig mode ook de etnische identiteit als geconstrueerd te aanzien, met het simplistische 
argument dat etniciteit slechts een ingebeelde gemeenschappelijke afstamming betreft, nu wij allemaal wel van 
zeer verscheidene etnieën zouden afstammen. De redenering berust op een denkfout: niemand van ons stamt van 
één enkele lijn af, we hebben allemaal 2 ouders, 4 grootouders, 8 overgrootouders en ga zo maar door. Het feit 
dat in de zoveelste generatie de kwartieren van zeer uiteenlopende bloede kunnen zijn, sluit niet uit dat er 
vandaag etnische groepen zijn van mensen die, zovele generaties later, wel een in grote mate gemeenschappelijk 
afstamming hebben (niet in één enkele lijn, maar alle kwartieren meegeteld). Etnogenese is immers grotendeels 
een zaak van endogamie: door endogamie ontstaat er na verloop van tijd inderdaad een gemeenschappelijke 
afstamming. 
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identiteit, en dan nog in het bijzonder voor wat traditioneel de volksnationale identiteit wordt 
genoemd. 
 
Ook onze negationisten ontsnappen niet aan de noodzaak van een culturele eenzelvigheid. 
Overigens is het zo dat voor de meesten onder hen ongeveer elke identiteit mag, zolang het 
maar geen Vlaamse, of meer algemeen gezegd een “volksnationale” is. De argumenten tegen 
een Vlaamse samenhorigheid worden gestaafd met de noodzaak van een Belgische identiteit... 
en zo krijgen we vandaag een merkwaardige coalitie te zien tussen het oude reactionaire 
establishment en de Belgische progressieven, die gezamenlijk hun best doen om een 
Belgische (non-)identiteit vorm te geven en een Belgisch imago in het buitenland te verkopen. 
 
We leven inderdaad in een tijd waarin de interesse voor de maatschappelijke betekenis van de 
overgeleverde regels, verhalen en symbolen vermindert en plaats maakt voor de behoefte ze 
veeleer te “ontmaskeren,” dit is te herleiden tot de “bijbedoelingen” die de auteurs van het 
verhaal ermee zouden hebben gehad. In plaats van argumenten te weerleggen, gaat men de 
auteur discrediteren. Het gaat hier om een praktijk die de Franse personalistische wijsgeer 
Jean-Marie Domenach de “suspicion rétro-active”noemde.22 Men durft de betekenis van het 
verhaal niet frontaal aan te vallen, omdat die betekenis te zeer verworteld zit in de collectieve 
ervaring, en men gaat dus maar de auteurs ervan verdacht maken om op die manier 
uiteindelijk diegene die vandaag het verhaal doorgeven te treffen. Deze ontmaskeringsdrift, 
die meestal niet van een “wetenschappelijke” en veel vaker van een ideologische 
ingesteldheid getuigt, slaat soms helemaal op hol wanneer men vanuit deze reductie ook de 
hele realiteit waarop het verhaal een antwoord bood, gaat ontkennen. Als men ertoe komt te 
beweren dat de Vlaamse kwestie een uitvinding was van een handjevol gefrustreerde 
intellectuelen die daarmee enkel zichzelf belangrijk wilden maken, en meer algemeen dat 
nationale problemen een uitvinding zijn van het nationalisme in plaats van omgekeerd,23 dan 
is dat even absurd als zeggen dat de sociale problemen door de socialistische beweging zijn 
uitgevonden of vrouwenproblemen door de feministische beweging zijn uitgevonden.24 
 
Post-nationale “nomaden” versus “lasagna-nationalisten” 
 
16. Het identiteitsnegationisme gaat vaak gepaard met een zgn. “Verfassungspatriotismus,” 
een leer die elk patriottisme verwerpt dat op iets anders zou zijn gegrond dan de positief 
geldende Grondwet en de daarin vervatte juridische grondregels, en met name een 
cultuurgebonden patriottisme. In deze opvatting wordt de staatsgemeenschap losgekoppeld 

                                                
22 J.M. DOMENACH, “La suspicion rétroactive,” in Catholica 1995, pp. 57 e.v. 
23 Bijvoorbeeld in: R. DETREZ & J. BLOMMAERT, Nationalisme. Kritische opstellen, Berchem: EPO, 1994. 
Dergelijke stellingen worden door vele anti-nationalisten aan Gellner toegeschreven. GELLNER is echter een stuk 
genuanceerder – zie bv. “Aus den Ruinen des Großen Wettstreits. Bürgerliche Gesellschaft, Nationalismus und 
Islam,” in 46. Merkur – Deutsche Zeitschrift für europäisches Denken, 1992, (647) 653, alsook zijn bekende 
werk Nationalism. 
24 Vgl. R. VAN CAENEGEM, “Beschouwingen over nationale identiteit en censuur,” in De lectuur van het 
verleden - Liber amicorum Reginald de Schryver. Leuven: Universitaire pers, 1998, p. (441) 449-450. 
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van culturele factoren en probeert men juist een “post-nationale” staat te ontwikkelen, waarin 
de loyaliteit niet gebaseerd is op de culturele erfenis, maar enkel op een aantal zogezegd 
universele waarden die in de Grondwet zouden zijn ingeschreven. Maar hoe kan een 
particuliere gemeenschap worden gegrond op louter universele waarden? Het is onmogelijk 
om een patriottisme te hebben, een loyaliteit tegenover een staat, die er ons van zou moeten 
weerhouden deze te verraden, wanneer die staat enkel gegrond is op dezelfde waarden waarop 
andere staten gegrond zijn, ja, eigenlijk elke staat zou moeten gegrond zijn. 
 
Deze begoocheling kan niet de grondslag zijn voor de democratie – zij is integendeel een 
grote bedreiging voor de democratie. Democratie vereist op de allereerste plaats de 
mogelijkheid tot andersdenkendheid, de mogelijkheid om van mening te verschillen. Maar zij 
die de mond vol hebben van strijd tegen de uitsluiting, zetten leden van eenzelfde 
gemeenschap tegen elkaar op, enkel en alleen omwille van hun andersdenkendheid.25 In naam 
van bepaalde grondwettelijke waarden worden diegenen uitgesloten die een andere mening 
hebben. Onder het mom van democratie wordt zo de democratie verkracht. 
 
Vandaag is het modieus om de eigen culturele identiteit te ontkennen, althans zich niet met 
één “enge” identiteit te vereenzelvigen, en dit als een bewijs van “openheid van geest” voor te 
stellen. Tegen een open geest kan niemand iets hebben, natuurlijk, althans zolang hij niet zo 
open is dat onze hersenen eruit vallen. Maar, om Finkielkraut te citeren: dit nomadisme, deze 
métissage, deze créolité zijn maar eufemismen voor  een universele uitwisselbaarheid waarin 
het anders-zijn juist verdwijnt. De Tsjechische wijsgeer Jan Patocka noemt de wijze waarop al 
het andere door deze nomaden wordt toegeëigend en opgeslokt – in plaats van het andere 
anders te laten zijn – juist een kenmerk van een gesloten geest.26 Want het getuigt van weinig 
respect voor andere culturen om de tekens en producten die zij hebben ontwikkeld te 
“consumeren.” 
 
Deze “post-nationale” nomaden zijn helemaal geen internationalisten. In plaats van te leiden 
tot méér solidariteit, leidt het integendeel tot een zich afzetten van eigen zowel als andere 
volkeren, tot een “secessie” ten aanzien van de rest van de natie, tot een weigering nog 
verantwoordelijkheid op te nemen voor het algemeen belang en de gehele bevolking,  dit 
onder het mom van een uitstijgen boven de bekrompenheid van de natie. Sociale denkers in 
de Verenigde Staten zoals prof. Robert Reich, arbeidsminister onder Clinton – onder meer in 
The Work of Nations van 1991 – of wijlen Christopher Lasch – wiens essays zijn gebundeld 
onder de titel The revolt of the elites and the betrayal of democracy – hebben hiervoor 
duidelijk gewaarschuwd en achten een nationaal gevoel, een identificatie met de natie 
noodzakelijk om deze nieuwe sociale kloof te dichten. Een van de meer intelligente 
organisaties in de strijd om de globalisering pleit parallel daarmee voor een groter respect 
voor de autochtone culturen. Voor premier Verhofstadt is dat evenwel – in zijn zogenaamd 

                                                
25 Vgl. J.M. DOMENACH, in Catholica 1995, p. (57) 58. 
26 A. FINKIELKRAUT, L’ingratitude, p. 44. 
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“Pleidooi voor een ethische globalisering”27 – enkel maar een heimwee naar de bekrompen 
lokale samenlevingen van weleer, onmiddellijk gecatalogeerd als extreem-rechts. 
 
17. Respect voor verschillen én verantwoordelijkheid voor elkaar kan maatschappelijk maar 
georganiseerd worden door gemeenschapsvorming op meerdere niveaus. Het 
subsidiariteitsbeginsel houdt in dat bevoegdheden slechts door een hoger niveau worden 
uitgeoefend als het lagere ze niet aankan. Gelaagde politieke structuren beantwoorden ook aan 
de gelaagdheid van onze identiteit: identificeren wij ons immers niet allemaal – op de 
genoemde “nomaden” na – op meerdere niveaus, van klein naar groot, tussen het ik en de 
wereld. De historica Anne Morelli heeft ooit het beeld van het bladerdeeg gebruikt om onze 
collectieve identiteit te beschrijven. Nog beter vind ik het beeld van de lasagna, en in die zin 
mag u mij een lasagna-nationalist noemen. 
 
Deze gelaagdheid moet ons ervoor hoeden om één bepaald niveau van onze identiteit, weze 
het ons dorp, onze natie, onze Europese beschaving of een andere, te verabsoluteren. 
Anderzijds mogen we niet vergeten dat een democratische organisatie van de maatschappij 
ook een centraal niveau nodig heeft van waaruit eerst bevoegdheden kunnen worden verdeeld. 
Dat niveau blijft tot nader order de natie, het enige niveau van waaruit tot nu toe 
daadwerkelijk een democratie is georganiseerd. 
 
12. Het belang van culturele factoren – religie, taal, geschiedenis, waarden, gebruiken en 
instellingen, zeg maar het volksnationale – doet dus geen afbreuk aan de gelaagdheid van 
onze culturele identiteit. Zij is dat, zoals ook onze taal gelaagd is, en wij in verschillende 
registers kunnen spreken, zoals huistaal, vaktaal, gewesttaal en standaardtaal (die 
vanzelfsprekend enkel het Nederlands kan zijn en geen Verkavelingsvlaams). Vandaar rijst de 
vraag of de politieke  instellingen evenzeer gelaagd moeten zijn.  
 
Het grootste deel van die gelaagdheid dient te worden opgevangen door de instellingen van de 
burgerlijke maatschappij. Daarnaast dienen ook de politieke structuren daaraan in zekere mate 
te beantwoorden. Daarbij rijst de vraag naar (1) de vormgeving op basis van territorialiteit of 
personaliteit, en (2) het aantal lagen en niveau van deze structuren. 
 
Politieke structuren zijn vanzelfsprekend het minst problematisch waar zij territoriaal zijn, d.i. 
samenvallen met een territorium – wat evenwel niet altijd de juiste oplossing is. Bij ons zijn 
er drie lagen die m.i. een belangrijke politieke draagwijdte hebben, precies omdat zij 
territoriaal kunnen worden verwoord: de gemeente, de Vlaamse natie op weg naar de 
Nederlanden, en de Europese beschaving. Maar dit betekent niet dat onze culturele identiteit 
tot die drie lagen kan worden gereduceerd. Niet aan elke “laag” van identiteit kan een 
werkende politieke structuur beantwoorden. Niet elke identiteit is territoriaal. Andere 
“identiteiten” dienen over het algemeen te worden gecultiveerd in het verenigingsleven. In 

                                                
27 D.d. 26 september 2001, te vinden op: 
http://www.11.be/index.htm?standpunten/globalisering/open_brief_verhofstadt.htm&2 
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bijzondere gevallen zijn niet-territoriale politieke gemeenschappen voor persoonsgebonden 
materies verantwoord – zoals de twee Gemeenschappen te Brussel. In beginsel dient dit te 
worden beperkt tot die gevallen waarin ofwel duidelijk onderscheiden gebleven 
bevolkingsgroepen van oudsher sterk door elkaar leven (wat bij ons niet het geval is), ofwel 
juist de autochtone bevolking zelf tot minderheid is geworden – zoals precies in Brussel het 
geval is. 
 
Cultureel particularisme als basis voor rechtvaardigheid 
 
13. Maatschappelijke rechtvaardigheid en vrede veronderstellen een maatschappelijke ruimte 
waarbinnen die vrede en rechtvaardigheid wordt georganiseerd. Het is een gevaarlijke 
begoocheling te denken dat die ruimte kan worden gerealiseerd zonder culturele basis. De 
gedwongen solidariteit kan alleen worden gelegitimeerd door een samenhorigheidsgevoel 
wanneer tegenover de verplichting ook een gemeenschappelijkheid staat, een samen 
deelhebben aan een cultuur. Er is geen enkele legitimatie voor solidariteit waar er geen “wij” 
is, geen culturele samenhorigheid die altijd tegelijk inclusief en exclusief is.  
 
Het is een gevaarlijke begoocheling te denken dat deze samenhorigheid kan worden gebouwd 
op enkele universeel geachte waarden (zoals de mensenrechten). Zoals prof. Herman De Dijn 
heeft aangetoond, geschiedt elke zingeving noodzakelijk vanuit een bepaalde, dit is dus een 
particuliere, en geen universele, traditie.28 Meer nog, een gemeenschap vormen betekent per 
definitie altijd een gemeenschap die zich van de rest van de wereld differentieert door een 
eigen identiteit uit te bouwen en in stand te houden. Democratische politiek, economische 
welvaart en culturele rijkdom berusten steeds op een particuliere gemeenschap die zich door 
uitwisseling verrijkt, maar tevens haar verschillen met andere gemeenschappen cultiveert en 
zich aldus verweert tegen haar verdwijning in het louter universele. Universele waarden 
kunnen per definitie nooit de samenhang gronden voor een democratische particuliere 
gemeenschap. Zij vormen weliswaar een laagje, men kan het zelfs het hoogste laagje noemen, 
maar toch slechts een heel dun laagje, van onze culturele identiteit. 
 
Wanner ik “dun” zeg, verwijs ik daarmee naar de uitdrukking “Thick and thin” van Michael 
Walzer, die in  dit verband schrijft : “Societies are necessarily particular because they have 
members and memories, members with memories not only of their own but also of their 
common life. humanity by contrast, has members but no memory, and so it has no history and 
no culture, no customary practices, no familiar life-ways, no festivals, no shared 
understanding of social goods” 29. 
 
Het zijn inderdaad de particuliere elementen die een gemeenschap tekenen en die daardoor 
betekenis stichten voor die gemeenschap. Om nogmaals De Dijn te parafraseren: Door vele 

                                                
28 Vergelijk ook Herman DE DIJN, “De intellectueel is dood. Leve de intellectueel,” in Onze Alma Mater, 1996 
nr. 1, p. 143. 
29 Zie Michael WALZER, Thick and thin, p. 4 en v. en passim. De aangehaalde tekst op p. 8. 
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tekens en gebeurtenissen zijn wij getekend tot wie wij zijn en krijgt ons bestaan in 
gemeenschap betekenis. De Dijn voegt eraan toe dat een ware democratie ook een beleving 
van die tekens vereist, ook wanneer dit niet lijkt te beantwoorden aan een bepaalde – 
verkeerde – idee van tolerantie.30 Kortom, gezien vanuit het oogpunt van een gemeenschap is 
het particuliere van die gemeenschap vaak fundamenteel. Respect voor een andere 
gemeenschap vereist dan ook vaak dat er respect is voor de tekens die deze gemeenschap 
hebben getekend tot wat zij is, en voor het feit dat die tekens voor die gemeenschap 
fundamenteel kunnen zijn en dus niet het voorwerp kunnen vormen van indifferentie. Zo zijn 
de Vlamingen getekend door vele zaken, die zuiver contingent zijn, maar die betekenis 
hebben gesticht voor onze particuliere gemeenschap, een betekenis die wij moeten her-
denken maar niet verwerpen. 
 
14. Is dit een verwerping van universele waarden? In het geheel niet. Dat een aantal 
fundamentele menselijke ervaringen en strevingen “universeel” zijn, d.i. in beginsel voor elke 
mens gelden, kan moeilijk worden ontkend. Een ontkenning daarvan kan ook algauw tot de 
opvatting leiden dat wij niets gemeen hebben met een groot deel van de mensheid, dat 
anderen – vermits zij met ons niets gemeen hebben – eigenlijk niet van dezelfde soort zijn en 
dus mogen worden uitgesloten en ontmenselijkt. 
 
Ik aarzel zeer om op de inhoud van dat universeel-menselijke in te gaan, om redenen die ik 
dadelijk zal uitleggen. Van het hart moet mij wel dat het vaak diegene zijn die hard roepen op 
het gebied van universele menselijke waarden, zoals de rechten van de mens, die enkele van 
de wellicht meest fundamentele antropologische gegevens verdonkeremanen of negeren – en 
ik heb het daarbij over de m.i. drie fundamentele antropologische grenzen: dat de mens 
sterfelijk is (de grens van de dood), dat hij man of vrouw is (de grens van het geslacht), en dat 
hij geboren is uit twee ouders waartegenover hij steeds jonger is (de grens van de generatie). 
Zijn dit immers niet net drie grenzen of onderscheidingen die wij vandaag niet meer 
aanvaarden en proberen te doorbreken of te overschrijden? 
 
Al twijfel ik dus niet aan het universeel-menselijke in ervaringen en aspiraties, dan zijn die 
ervaringen en aspiraties ook nooit louter universeel, maar steeds ook particulier: ze 
overkomen een individuele persoon en vinden plaats in en betekenis door een particuliere 
gemeenschap waartoe die persoon behoort. Eerst ingebed in die particuliere gemeenschap 
worden zij “werkelijk,” zoals ook de menselijke vrijheid maar werkelijk wordt doorheen 
concrete “vrijheden” in het meervoud en niet door een abstracte liberté. Zoals hoger 
uiteengezet, geschiedt elke zingeving noodzakelijk vanuit een bepaalde, dit is dus een 
particuliere, en geen universele, traditie. De grootste vijand van die universele menselijke 
ervaring en “hunkering naar echte zingeving” is juist te vinden in de oppervlakkige “globale” 
monocultuur.31 

                                                
30 H. DE DIJN, “Nieuwe politieke cultuur heeft levensbeschouwing nodig,” in Ons erfdeel, 43, 2000, p. 352. 
31 Vgl. eveneens H. DE DIJN “De intellectueel is dood. Leve de intellectueel,” in Onze Alma Mater, 1996 nr. 1, 
p. 143. 
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Het menselijke is juist niet te vinden in de lege en verschraalde abstracte idee van de mens, 
maar in de concrete mens met zijn collectieve gebruiken, feesten, woorden, verhalen, en 
dergelijke meer. Michael Walzer zegt het zeer uitgesproken: overal ter wereld zijn er 
optochten, historische of herhaalde, die een rol spelen voor de mensen. Hij geeft als 
voorbeelden de uittocht uit Egypte, de Grote Trek van de Boeren, de lange mars van de 
Chinese communisten (voeg er de maandagoptochten in de DDR en – waarom niet – de Witte 
Mars bij ons aan toe). Walzer vervolgt dat er niets te winnen is bij een samensmelten van al 
die particuliere optochten, want de grootste waarde van elk van die optochten ligt juist in de 
particuliere ervaring die tot elk van hen heeft geleid. Er is geen enkele reden, zegt hij, om te 
denken dat al die mensen uiteindelijk hetzelfde doel hebben en in dezelfde richting 
marcheren. De gedachte dat er maar één richting is waarin de goede, correcte mensen kunnen 
marcheren noemt Walzer met een citaat uit Kundera’s Ondraaglijke lichtheid van het bestaan: 
“linkse kitsch.”32 
 
15. Die linkerzijde heeft volgens Walzer ook nooit iets begrepen van het stam-karakter van de 
mens en is daardoor onder het mom van een verkeerd begrepen internationalisme zo vaak de 
objectieve bondgenoot van het imperialisme.33 Hij toont aan dat multinationale staten 
evenwel absoluut niet het product zijn van een democratische politiek, maar juist van een pre- 
of anti-democratische politiek. Want zodra het volk politiek meespeelt, komt ook de identiteit 
van elk volk in het spel: met de particuliere talen, verhalen, herinneringen, gewoonten van elk 
volk.34 Het is democratisering en niets anders dan democratisering die leidt tot het 
uiteenvallen van nationale staten en het is enkel door de beknotting van de democratie dat 
men dat uiteenvallen kan tegenhouden. En dat is wat wij in België meemaken. 
 
Ingebeelde of uitgebeelde gemeenschap? 
 
16. Betekent dit dat men de democratie maar kan laten werken in een “natuurlijke 
gemeenschap,” zoals die bijvoorbeeld op basis van afstamming zou kunnen worden 
geconstitueerd? Vanzelfsprekend niet, en wel heel eenvoudig omdat zodra we boven de 
kleinste gemeenschap, de familie of de horde uitstijgen, we in feite als gevolg van de 
geschiedenis géén zuiver natuurlijke gemeenschappen meer hebben. Etniciteit zelf is wel een 
                                                
32 “There is nothing to gain from the merger, for the chief value of all this marching lies in the particular 
experience of the marchers. There is no reason to think that they are all heading in the same direction. The claim 
that they must be heading in the same direction, that there is only one direction in which good-hearted (or 
ideologically correct) men and women can possibly march is an example – so writes the Czech novelist Milan 
Kundera in The Unbearable Lightness of Being (Part VI: “The Grand March”) – of leftist kitsch.” (M. WALZER, 
Thick and thin, pp. 8-9). 
33 “The left has never understood the tribes... The “internationalism” of the left owes a great deal to Habsburg 
and Romanov imperialism.” (M. WALZER, Thick and thin, pp. 64-65). 
34 “Multi-nationalism is a function of pre-democratic or anti-democratic politics. But bring the “people” into 
political life and they will arrive, marching in tribal ranks and orders, carrying with them their own languages, 
historical memories, customs, beliefs, and commitments - their own moral maximalism. And once they have been 
summoned, once they have arrived, it isn’t possible to do them justice within the old political order.” (M. 
WALZER, Thick and thin, p. 65, na een bespreking van een reeks West-Europese voorbeelden en vervolgens een 
verwijzing naar Oost-Europa). 
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verwantschapsstructuur, maar is veeleer gebaseerd op endogamie (op onder elkaar trouwen), 
dan op identieke afstamming. Elke gemeenschap die de familie of horde overstijgt kan ook 
niet meer op een louter natuurlijke, maar slechts op een hoofdzakelijk culturele identiteit 
gebaseerd zijn. Is dit dan een louter imaginaire gemeenschap?35 Helemaal niet. Wel is het 
juist dat een gemeenschap maar democratisch kan functioneren indien de leden ervan op één 
of andere manier, zij het door inbeelding of anderszins, overtuigd zijn dat het om een 
gemeenschap gaat. Maar dat laatste nu is juist maar mogelijk wanneer die gemeenschap niet 
louter ingebeeld is, wanneer zij gebaseerd is op een aantal realia die de zuivere inbeelding 
overstijgen. De zogenaamd ingebeelde gemeenschap die de natie volgens sommigen zou zijn, 
is dan ook veeleer een uitgebeelde gemeenschap, een gemeenschap waarin een aantal zaken 
uitvergroot worden, gesymboliseerd of gemetaforiseerd. Maar om te kunnen worden 
uitvergroot, gesymboliseerd of gemetaforiseerd moet er wel iets zijn dat kan worden 
uitvergroot, gesymboliseerd of gemetaforiseerd, een realiteit die kan worden gerepresenteerd. 
 
Onze gezamenlijke identiteit als gemeenschap is een historisch gegroeide, dus wel 
contingente maar geen artificiële identiteit. De opvatting dat gemeenschappen “constructies” 
zouden zijn is overigens nog veel gevaarlijker dan de opvatting dat ze louter natuurlijk zouden 
zijn. Want die kwalificatie als constructie houdt noodzakelijk is dat een gemeenschap ook kan 
worden gedeconstrueerd, en dat omdat elk element anders had kunnen zijn (contingentie), het 
ook perfect uitwisselbaar is en ter beschikking (ter dispositie) staat. De ideologie van de 
maakbaarheid van de mens en de wereld is de gevaarlijkste ideologie die de mens ooit heeft 
gemaakt, gevaarlijker dan de tegengestelde ideologie van het “eigen volk eerst.” Het 
constructivisme leidt tot de gedachte dat identiteit ook uitwisselbaar is en uiteindelijk naar een 
maatschappij waarin ook elke mens uitwisselbaar is. De uitwisselbaarheid van de mens is het 
streefdoel van het grootkapitalisme dat mensen slechts als vervangbare productiefactoren 
zonder eigenwaarde ziet.36 Het is daartoe dat de mens uit zijn gegroeide cultuur moet worden 
gerukt, dat hem moet worden aangepraat dat die enkel maar inbeelding is. En daarom moeten 
wij juist een wezenlijk belang hechten aan die elementen van ons menszijn die “gegeven” zijn 
en daardoor aan willekeur onttrokken, minder manipuleerbaar. Het is geen toeval dat de 
heersende machten vandaag zich richten tegen alle factoren van het menszijn die gegeven 
zijn, geschonken, overgeleverd, omdat dat juist de elementen van onze menselijke 
waardigheid zijn, die het minst vatbaar zijn voor manipulatie door de macht. Het is geen 
toeval dat vandaag alle pijlen gericht worden op alles wat te maken heeft met afstamming, 
gezin, nationaliteit, verschillen tussen man en vrouw, enzovoort. Want dat zijn de dingen die 
de massamanipulatie in de weg staan. Het gelijkheids- en non-discriminatiebeginsel moet de 
oude banden breken en de tradities klein krijgen. Gezin, afkomst, nationaliteit en culturele 

                                                
35 Dit lijkt de stelling te zijn van B. ANDERSON, Imagined Communities – Reflections on the Origin and Spread 
of Nationalism. Londen/ New York : Verso (New Left Books), 1983, tweede uitgebreide uitgave 1991. Bij 
nadere lezing is overigens ook Anderson wel een stuk genuanceerder. 
36 Vgl. in de Financieel-Economische Tijd, 23 maart 2002, een bespreking van Yahay R. KAMALIPOUR & 
Kuldip R. RAMPAL, Media, Sex, Violence and Drugs in the Global Village (Rowman & Littlefield, 2001), waarin 
de culturele globalisering van de waarden gepropageerd de westerse mediaconcerns gezien wordt als een 
instrument voor de economische globalisering gedomineerd door de multinationale ondernemingen. 
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identiteit moeten wegwerpproducten worden, zoals de Belgische nationaliteit door de snel-
Belg-wet. 
 
De “conservatieve reserves” 
 
17. Maar zingeving heeft nu juist te maken met datgene wat ons gegeven is opdat wij het aan 
de volgende generatie doorgeven, waardoor het aan onze willekeur ontsnapt. Als alles 
willekeurig is, heeft niets nog zin. Hannah Arendt spreekt in The Burden of Our Time (een 
boek dat later werd herwerkt tot hetmeer bekende The Origins of Totalitarianism) over het 
nihilisme van de moderne mens en zijn rancune. Hij is rancuneus omdat hij zijn grenzen niet 
kan aanvaarden, omdat hij eigenlijk zijn eigen schepper zou willen zijn : "Modern man has 
come to resent everything, even his own existence - to resent the very fact that he is not the 
creator of the universe and himself. in this fundamental resentment, he refuses to see rhyme 
or reason in the given world. (....) The alternative for this resentment; which is the 
psychological basis of contemporary nihilism, would be a fundamental gratitude for the few 
elementary things that are invariably given us, such as life itself, the existence of man and the 
world. (...) insight into the tremendous bliss that man was created with the power of 
recreation, that not a single man but Men inhabit the earth".37 
 
Verwante gedachten over de eisen van eerbied en dankbaarheid voor het gegevene vinden we 
ook in meerdere werken van Finkielkraut, niet in het minst het reeds aangehaalde 
L’ingratitude. Vergeten we inderdaad niet dat mensen gedurende millennia zin hebben 
gesticht door cultuur op te bouwen en over te leveren. Cultuur, waarmee wij het louter 
biologische overstijgen, is een onvoorstelbaar ingewikkeld gegeven, waarvan de 
geaccumuleerde zin onze individuele rede overstijgt. Juist daarom mag het niet aan de 
postmoderne drang naar individuele deconstructie worden prijsgegeven. Wanneer wij de 
cultuur deconstrueren omdat we er individueel de zin niet meer van begrijpen, dan werpen wij 
wijsheid weg, niet van jaren, niet van eeuwen, maar van millennia. Millennia-oude menselijke 
ervaringen hebben een neerslag gevonden in de religie, gebruiken, verwantschapsstructuren, 
waarden, en feesten, elementen van telkens particuliere tradities, overgeleverd van generatie 
op generatie, in alles wat de moderne mens sinds de Verlichting als bijgeloof uit de weg 
probeert te ruimen. 
  
In het boeiende werk Das Konkrete und das Abstrakte – Soziologische Skizzen zur 
Anthropologie noemt de antropoloog Dieter Claessens dit de “conservatieve reserves.”38  Ook 
hij stelde vast dat wij diereserves vandaag in versneld tempo aan het vernielen zijn zonder er 
iets voor in de plaats te brengen. Tradities moeten natuurlijk voortdurend worden vernieuwd, 
                                                
37Hannah ARENDT, The burden of Our Time. Londen: Secker & Warburg, 1951, p. 438). 
38 Dieter CLAESSENS, Das Konkrete und das Abstrakte – Sociologische Skizzen zur Anthropologie. Frankfurt: 
Suhrkamp 1980. Op p. 314 wordt het begrip als volgt omschreven: “Die Masse derjenigen kulturellen Standards, 
die Verhalten insgesamt absichterten und die in traditionneller Weise angesammelt wurden, wie Werte, Normen, 
“Institutionen,” Sitten, Bräuche, religiöse und culturelle Tagesverhaltensweisen, die sich den archaisch-
evolutionären Möglichkeiten angelagert haben.” 
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maar niet vernield. Wellicht in tegenstelling tot sommige andere tijden, is vandaag het 
grootste probleem niet de verstarring van tradities, maar de afbraak ervan.39 Zoals de 
natuurlijke rijkdommen van deze planeet zijn we ook onze culturele reserves aan het 
opgebruiken. Het resultaat van dit alles is de postmoderne schizofrenie, die kan uitlopen in 
een existentiële angst, omdat alles tegelijk alles kan betekenen en daardoor niets nog 
betekenis heeft.40 Daartegenover is het noodzakelijk terug handelingen te stellen die identiteit 
stichten en te pogen de brokstukken van de levende traditie – het overgeleverde – aan elkaar 
te lijmen41 om op die wijze een dam te vormen tegen de willekeur van het constructivisme, 
dat op korte of lange termijn altijd eindigt in totalitarisme. 
 
 

                                                
39 Vgl. H. LÜBBE, Fortschritt als Orientierungsproblem. Freiburg: Rombach, 1975, pp. 37 en 55, aangehaald 
door H. DE DIJN, “Vooruitgang en traditie,” in Studia Europaea, V, Centrum voor Europese Cultuur, Kon. Akad. 
Wet. Lett. Sch. K, Brussel, 1998, p. 130 (verkort in Vivat Academia, 2000, nr. 106, p. 6). De Dijn verwijst ook 
naar H. LÜBBE, Religion nach der Aufklärung. Graz: Styria, 1986. 
40 D. CLAESSENS, Das Konkrete und das Abstrakte p. 317 beschrijft deze angst, die sinds de 19de eeuw is 
opgekomen als “das existentiell beklemmende Gefühl der Furcht vor einer prinzipiellen Unfähigkeit, aus 
analysierter, d.h. aufgelöster Wirklichkeit” (dus de kapotgeanalyseerde, d.i. gedeconstrueerde werkelijkheid) 
“noch lebendige Wirklichkeit und überzeugenden, identitâtserhaltenden und identitätsschaffenden Sinn zu 
erschließen.” 
41 Vgl.  slotbladzijde (p. 319); H. DE DIJN, Hoe overleven we de vrijheid? Kapellen/Kampen: Pelckmans/ Kok-
Agora, pp. 33 en 35. 


