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len al dan niet proportioneel is geweest. Op basis van
de koele cijfers, en de bijzondere omstandigheden op
het terrein in aanmerking genomen, kunnen we alleen
maar besluiten dat Israël beheerst heeft opgetreden en
dat veel landen die nu kritiek hebben op de actie, in het
verleden rigoureuzer te werk zijn gegaan. Wat te den-
ken van China dat met tanks op studenten schoot? Wat
te denken van de Navo, die bommentapijten op steden
in Servië legde en, last but not least, wat te denken van
de VS, die bij het beleg van Faluja in Irak ernstige oor-
logsmisdaden pleegden?
Zeker als je er in de beoordeling rekening mee houdt
dat Israël strijdt tegen een terroristische organisatie
(en niet tegen een staat of een regulier leger) dat als
hoogste doelstelling de vernietiging van de Joodse
staat nastreeft, kun je niet anders dan concluderen dat
er van disproportioneel geweld geen sprake is geweest,
wel van een bewonderenswaardige zelfbeheersing.

Hans Knoop was jarenlang correspondent in Israël voor o.m.
De Telegraaf, Avro en BRT.
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COLOFON

De laatste tijd is het onder nogal wat Vlaamse opi-
nieschrijvers bon ton om de Belgische staat als een
huwelijk tussen Vlamingen en Walen voor te stellen.
Met die metafoor leiden de strubbelingen in de Bel-
gische relatie tot de onvermijdelijke vraag of een
echtscheiding beide huwelijkspartners niet een be-
tere toekomst kan brengen. ‘De meeste mensen vin-
den een echtscheiding pijnlijk’, zegt Etienne Ver-
meersch ter verdediging van het standpunt van de
Gravensteengroep (DS 29 februari), ‘maar soms is
die te verkiezen boven een ondraaglijk huwelijk.’ 
Taal is niet neutraal en metaforen zijn niet onschul-
dig: ze beïnvloeden onze waarneming van de werke-
lijkheid, en dus ook van de politiek. De taalkundige
George Lakoff heeft aangetoond dat de Republikei-
nen er in de jongste Amerikaanse geschiedenis veel
beter dan de Democraten in geslaagd zijn het den-
ken en het stemgedrag van de Amerikanen te beïn-
vloeden door metaforisch taalgebruik. President
Bush, bijvoorbeeld, sprak zeer succesvol over de
nood aan ‘tax relief ’ (belastingverlichting of belas-
tingbevrijding), een metafoor die belastingen voor-
stelt als een aandoening, degene die ons van de aan-
doening ‘bevrijdt’ als een held en hij die ‘bevrijding’
blokkeert als de slechterik. 
De metafoor van het huwelijk tussen Vlamingen en
Walen lijkt me heel problematisch en moet volgens
mij vermeden worden. Ten eerste is ze historisch
fout: België is niet ontstaan als een huwelijk of een
samenwerkingsverband tussen een Vlaamse en een
Waalse partner. Ten tweede doet ze de Waalse positie
tekort: burgers uit het zuidelijke landsgedeelte be-
grijpen Wallonië meestal veel minder als een aparte
nationaal-culturele entiteit. De metafoor gaat ook
niet op voor het tweetalige Brussel, dat burgers niet
officieel laat kiezen tussen een identificatie als Vla-
ming of Waal, en ook niet voor de Duitstalige Belgen.
Maar de belangrijkste reden om de huwelijksmeta-
foor te verwerpen, is dat ze de interne Vlaamse di-
versiteit ontkent. Ze stelt de Vlamingen en de Walen
voor alsof het om ‘personen’ met eigen gevoelens en
een eigen wil gaat. Ze schrijft Vlamingen daarmee
een interne homogeniteit toe, die er in werkelijkheid
helemaal niet is. Groepen zijn nu eenmaal geen per-
sonen. We moeten er uitermate voorzichtig mee zijn
om aan groepen eigenschappen toe te schrijven die
alleen individuen hebben: groepen kunnen niet den-
ken, liefhebben of haten. Groepen bestaan uit indivi-
duen die van mening verschillen.
Vlamingen denken dus niet allemaal hetzelfde. Ze
hebben evenmin dezelfde gevoelens, ook niet over
nationale identiteit. Zoals studies naar het nationa-
le-identiteitsgevoel van Vlamingen aantonen, heerst
er in Vlaanderen, net als in taalgroepen in andere
federale meertalige staten als Canada of Spanje, een
identiteitspluralisme. Dat wil zeggen dat Vlamingen
niet allemaal dezelfde identiteit ervaren. Een min-
derheid van Vlamingen heeft een louter Vlaamse en
niet-Belgische identiteit. Een andere minderheid
heeft een louter Belgische identiteit. De grootste
groep geeft aan een ‘duale identiteit’ te hebben, en
ook daarin zijn Vlamingen niet verschillend van bij-
voorbeeld Catalanen of inwoners van Quebec. 
Er is dus in Vlaanderen niet één manier om de natio-
nale identiteit te begrijpen. Ten minste kun je stellen
dat er twee nationaliteiten of volkeren zijn binnen
Vlaanderen: een Vlaamse natie en een Belgische na-
tie. Velen vinden dat ze behoren tot beide groepen,
een minderheid rekent zich alleen tot de eerste
groep en een andere minderheid voelt zich alleen lid
van de Belgische natie. 
De Belgische constellatie is met andere woorden op
dit moment niet adequaat te beschrijven als een hu-
welijk, een relatie of een samenwerkingsverband
tussen Vlamingen en Walen. De metafoor van het
huwelijk past veel beter in een confederale dan in
een federale logica, en heeft dan ook het effect dat we
België als confederale staat beginnen te zien. Ik
spreek me hier niet uit over de vraag of zo’n evolutie
wenselijk is. Maar het is wel van belang te beseffen
wat het effect van de metafoor van het Belgische hu-
welijk is, en dat ze de op dit moment de bestaande
Vlaamse heterogeniteit wegdenkt. Zoals spreken
over ‘tax relief ’ een aandoening, een verlosser en een
slechterik impliceert, zo prent de metafoor van het
huwelijk in onze geest een intern homogene persoon
Vlaanderen in, met daartegenover een anders den-
kende en levende Waalse partner en echtscheiding
als voor de hand liggende oplossing. 

Helder De Schutter is postdoctoraal onderzoeker aan de
KULeuven
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