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Je eigen moeder 
Je eigen zuster 

Je eigen varkens 
Je eigen jamswortels die je zelf epileerde, 

Die mag je niet eten. 
De moeders van anderen 
De zusters van anderen 
De varkens van anderen 

De jamswortels van anderen die zíj epileerden: 
Díe mag je eten. 

Aforisme van de Aparesj1 
 

 

1.  Iets onvermijdelijks in het racisme 

 
Regimes die openlijk op racisme en sociale uitsluiting steunen, zijn politiek niet 
haalbaar. Dit lijk je in ieder geval uit de geschiedenis van de twintigste eeuw te 
mogen opmaken. In het begin van de jaren dertig nam het Duitse fascisme zich 
voor om de samenleving op strikt rassentheoretische gronden uit te bouwen en 
ontaarde daardoor meteen in een apotheose van sociale uitsluiting, die op haar 
beurt uitmondde in één van de wreedste genocides ooit. Aan het geweld dat dit 
regime ontketende, is het tenslotte zelf ten onder gegaan. Ook dat andere 
gekende regime dat op raciale uitsluiting steunde, de Zuid-Afrikaanse apartheid, 
is tenslotte moeten wijken voor een normale sociaal democratie. Uitsluiting en 
racisme lijken in de loop van de twintigste eeuw zelf proefondervindelijk bewezen 
te hebben geen realistisch uitgangspunt te vormen voor een leefbare politieke 
orde. 
 En toch is ook in onze eenentwintigste eeuw sociale uitsluiting verre van 
verdwenen. Alleen al het racisme dat sinds het laatste decennium van vorige 
eeuw een alomtegenwoordig politiek item is geworden, bewijst dat. Ondanks al 
onze pogingen om dat racisme in te dijken, blijft het één van de belangrijkste 
bedreigingen van onze democratie. Het lijkt wel alsof, na de opheffing van het 
grote schisma met het Oostblok in 1989, de neiging om grenzen tussen mensen 
te trekken er niet kleiner, maar juist veel groter op is geworden. Het nieuw soort 
vrije open wereld dat toen zijn volle kans kreeg, heeft tegen ieders 
verwachtingen in de oude racistische logica – waaronder we nota bene zo 
geleden hebben – weer uit de fles gehaald. Het is wel niet meer het op de oude 
rassentheorie gebaseerde racisme van de eerste helft van de twintigste eeuw. 
Het is nu een cultureel racisme geworden, waarbij het erop aankomt de culturele 
identiteit van een politieke gemeenschap voor besmetting door vreemden te 
vrijwaren. Maar de logica er achter blijft even gevaarlijk en precies omdat we 

                                                 
1  Geciteerd door Margaret Mead (1935: 83) en overgenomen door Lévi-Strauss (1967: 

31). 
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geleerd hebben tot wat die kan leiden, trachten we alles in het werk te stellen 
om mensen hun racistische neigingen uit het hoofd te praten. Vandaar onze 
talloze sociopolitieke vormingsprojecten tegen racisme en vóór 
verdraagzaamheid of multiculturalisme. Vandaar onze roep om inburgering. 
Enkel zo werpt men een dam op tegen de sociale uitsluiting, waarvan – zo hoort 
men vaak beweren –het racisme eerder het gevolg dan de oorzaak is. Alleen zijn 
dit soort projecten niet alle even succesvol. Tot onze ontgoocheling blijven velen, 
al onze campagnes en vormingsprogramma’s ten spijt, voor rechtse, racistisch 
georiënteerde partijen stemmen. Het lijkt wel of ze de overwinning op de sociale 
uitsluiting – een overwinning die hun zelf een politieke stem heeft gegeven – niet 
ook aan anderen gunnen. De mens lijkt wel racistischer dan men doorgaans 
aanneemt. Al onze pogingen het politieke landschap van racistische reflexen te 
zuiveren, lijken bij voorbaat tot mislukken gedoemd. Zitten sociale uitsluiting en 
racisme dan steviger in de mens verankerd dan ons lief is? Behoren ze dan tot 
het wezen van ons mens zijn? Zijn ze een niet te vermijden bouwsteen voor onze 
identiteit? 
  
In wat volgt, ga ik bewust van die laatste suggestie uit. Sociale uitsluiting en, 
meer specifiek, racisme – zo wil ik aantonen – moeten worden gedacht vanuit de 
ruimere problematiek van de menselijke identiteit. Meer bepaald vermoed ik dat 
in uitsluiting en racisme iets in het spel is dat ook werkzaam is in elke identiteit, 
ongeacht of die nu racistisch is of niet. Een identiteit is niet uit zichzelf 
noodzakelijk racistisch, verre van, maar racisme of sociale uitsluiting zijn 
mogelijke uitwegen voor een kwalijk, maar constitutief element dat elke 
identiteit eigen is. Niet het racisme of de sociale uitsluiting zelf zijn 
onvermijdelijk, zo zal blijken, maar wel iets in het racisme of in die sociale 
uitsluiting – iets dat ook in het hart van de meest vreedzame en menslievende 
identiteit woont. Dat ‘iets’ zullen we alleen in negatieve termen als ‘haat’ en 
‘tekort’ kunnen omschrijven. Hoe negatief het ook mag lijken, het vormt 
niettemin een onmisbaar facet van onze menselijke identiteit.  
 Om het racisme efficiënt te bestrijden, moet men van dit inzicht uitgaan. 
Alleen zo ontsnapt men aan de even verleidelijke als nefaste valkuil van een 
moraliserende aanpak. Die ‘diaboliseert’ het probleem alleen maar en dreigt het 
in de eerste plaats weg te willen redeneren. Het is een moraliserende blik er 
immers om te doen vooral zichzelf vrij van alle kwaad te weten – zichzelf een 
‘schöne Seele’ aan te praten, zou Hegel zeggen – en daardoor blind te blijven 
voor het reële kwaad. En op die manier krijgt het reële kwaad nog meer de kans 
om ongemoeid verder te woekeren. 
 Wil men een genuanceerde en realistische kijk op het probleem krijgen, komt 
het er dus op aan de verborgen achterliggende motieven van het racisme en van 
andere uitsluitingsreflexen te achterhalen. Die zijn zeer zeker te vinden in de 
culturele historische achtergronden van waaruit deze reflex begrijpbaar wordt.  
Bovenal echter moet men die duiden in het licht van de niet te vermijden 
negatieve kant van de menselijke identiteit, meer bepaald de haat die bij het 
handhaven van die identiteit een constitutieve rol speelt. 
 
 
2.  Cultuurhistorische situering van het racisme 
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Hoewel het woord ‘ras’ stellig ouder is2, duikt de term ‘racisme’ pas op in de 
tweede helft van de negentiende eeuw. Hij duikt op in de sfeer van de toen erg 
populaire rassentheorieën. Elk op hun manier wilden die een ‘wetenschappelijke’ 
verklaring bieden voor de enorme verscheidenheid – en de daarmee gepaard 
gaande ongelijkheid – onder de diverse soorten mensen die onze planeet 
wereldwijd bewonen. Nu men die hele wereldbevolking in kaart had gebracht, 
drong de vraag zich op waarom de menselijke soort niet overal dezelfde graad 
van culturele ontwikkeling vertoonde, waarom met andere woorden mensen uit 
Centraal-Afrika, mensen uit India, uit de Stille Zuidzee of uit Europa in tal van 
opzichten zo erg van elkaar konden verschillen. Dat verschil, zo stelden de 
rassentheorieën, heeft een natuurlijke, biologische grond. De strijd tussen 
culturen en volkeren gaat terug op een strijd tussen de rassen: ook de opkomst 
en het verval van elk van die culturen afzonderlijk gaat op dat soort 
sociobiologische grond terug.  
 
Die rassentheorie mag dan stellig ongefundeerd zijn, het is niettemin van belang 
na te gaan waarom men überhaupt naar dit soort theorie is gaan grijpen. Dit 
heeft te maken met wat misschien wel de basisvraag is waarmee de hele 
negentiende eeuw heeft moeten worstelen. Die eeuw leek voorbestemd om de 
idealen waarvan de Franse Revolutie had gedroomd, nu ook in concrete realiteit 
om te zetten. Het was eindelijk tot ons doorgedrongen dat we allen ‘gelijk, vrij 
en broeder’ waren, en het kwam er nu op aan dit ook effectief waar te maken. 
Maar dit dwong ons tegelijk ook te zien hoe we desondanks feitelijk vooral 
ongelijk aan elkaar waren. Nooit was de armoede en (dus) de sociale 
ongelijkheid zo schrijnend als in die negentiende eeuw. Nooit waren mensen zo 
het slachtoffer geweest van sociale uitsluiting. Ook de mondiale horizon, die met 
het kolonialisme een stuk dichterbij kwam te liggen, sprak alleen maar van 
ongelijkheid. Het overgrote deel van de wereld, zo constateerde men, was 
anders dan ons. Zelfs waar we het ‘anders beschaafd’ noemden, bedoelden we 
steevast minder beschaafd. Geen wonder dus, zo redeneerden we spontaan, dat 
die andere, ‘mindere’ culturen zich – hun occasionele tegenkantingen niet te na 
gesproken – tenslotte toch door ons lieten beschaven, koloniseren, ontwikkelen. 
Met de Franse Revolutie waanden we de oude feodale en absolutistische 
ongelijkheid voorgoed ongedaan gemaakt, maar meteen werden we in onze 
nieuwe, mondiale wereld, opnieuw geconfronteerd met zo mogelijk nog 
duidelijkere vormen van ongelijkheid.  
 Die ongelijkheid heeft volgens de rassentheorie een natuurlijke basis. Dat die 
bovendien, ondanks al onze inspanningen, sociaal en cultureel steeds groter 
wordt, heeft eveneens zijn ‘sociobiologische’ gronden3. Die ongelijkheid gaat 
terug op een strijd tussen de rassen, een strijd die doorgaans in darwinistische 
zin wordt opgevat. Een organisme, zo heet het daar, leeft van de manier waarop 
het adequaat op de prikkels van zijn omgeving kan reageren. Die premissen van 
                                                 
2  De term dateert uit de vijftiende eeuw en komt van het Latijnse ‘ratio’, dat onder 

andere ook ‘chronologische orde’ betekent. Die betekenis speelt nog op de 
achtergrond van het biologische concept waartoe hij momenteel gereduceerd is. ‘Ras’ 
is die verzameling van levende wezens die éénzelfde aantal trekken gedurende een 
lange tijdsperiode heeft kunnen ontwikkelen en handhaven.  

3  Niet toevallig is de titel van één van de basisteksten van de rassentheorie, Essay sur 
l’inégalité des rasses humaines (een boek van Arthur de Gobineau uit 1853-1855; 
Gobineau, 1967) een reminiscentie naar het bekende ‘tweede discours’ van Jean-
Jacques Rousseau, Discours sur l’origine de l’inégalité parmi les hommes (1755; zie: 
Rousseau, 2000). 
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de ‘prikkel/reactietheorie’ gelden ook voor de menselijke soort. Het deel ervan – 
het ‘ras’ – dat in staat blijkt zich het best aan de omgeving aan te passen, is het 
sterkste en is derhalve dominant ten aanzien van de andere, minder sterke 
rassen. Dat de mens zijn omgeving en zijn medemens wil domineren, dat het 
ene ras het nodig vindt om over het andere te heersen, is in die zin een 
natuurwetmatige aangelegenheid. Dat die natuurwet steevast de superioriteit 
van het blanke, Arische ras in de kijker zette en het de koloniale 
machtshegemonie van het Westen een wetenschappelijke legitimiteit gaf, nam 
men er uiteraard graag bij. De rassentheorie beaamde de gegrondheid van de 
bestaande mondiale ongelijkheid. Wanneer de rassen op deze planeet elkaar 
willen overheersen en elkaar hatelijk, racistisch bejegenen, wanneer ze elkaar 
met andere woorden sociaal uitsluiten, is dat geen toeval, maar reageren ze 
volgens een onweerlegbare natuurwet, een wet die Darwin als de ‘survival of the 
fittest’ had gedoopt. Het racisme leek misschien op het eerste gezicht immoreel, 
maar bij nader toezien was het zonder meer een weldaad voor de menselijke 
natuur. Door op een actieve wijze elk rassenonderscheid te onderkennen en te 
verstevigen, kwam men alleen tegemoet aan de natuur van de menselijke soort.  
  
De geschiedenis heeft inmiddels aangetoond dat dit rassentheoretisch 
onderbouwde racisme het niet heeft gehaald. In ieder geval heeft geen enkel 
regime dat zich uitdrukkelijk op die theorie beriep, stand kunnen houden. Maar 
het racisme als zodanig is niet verdwenen. Alleen is het vandaag een 
‘cultuurtheoretisch’ racisme geworden. Dat gaat uit van de stelling dat elke 
cultuur haar specifieke eigenheid heeft en dat ze die, wil ze kunnen blijven 
floreren, moet beschermen tegen de besmettelijke invloed van andere culturen. 
De eigenheid van een cultuur, zo stelt men verder, komt het best tot haar recht 
binnen een vanouds beproefd, traditioneel milieu. De stemmen die vandaag 
eisen dat de heersende mondiale migratietendens zoveel mogelijk wordt 
ingeperkt, volgen dit denkspoor. Het komt er voor het cultuurtheoretische 
racisme niet noodzakelijk op aan de andere cultuur te haten of ze naar het leven 
te staan. Als men een andere cultuur negatief bejegent, is dat in de eerste plaats 
om de eigen cultuur te beschermen. Maar dit komt, zo zegt men, ook die andere 
cultuur ten goede, omdat men op die manier ook háár erkent in haar 
gerechtvaardigde neiging haar eigenheid te bewaren. Opdat de eigen én de 
andere cultuur zichzelf zou kunnen blijven, opdat geen van beide in hun 
respectieve identiteit zouden worden aangetast, zo redeneert het 
cultuurtheoretische racisme, moeten beide zich op een formeel negatieve manier 
tegenover elkaar verhouden. Wat voor een morele blik haatdragend en (dus) 
verwerpelijk lijkt, is voor het cultuurtheoretische racisme alleen een 
constructieve afweer tegen het onderlinge besmettingsgevaar.  
 De logica die achter dit hedendaagse, cultuurtheoretische racisme schuilgaat, 
verschilt in formeel opzicht weinig van die welke ook de oude rassentheorie 
hanteerde. Net als de rassen houden ook de culturen zich staande dankzij een 
formeel negatieve houding tegenover invloeden van buiten. Ook hun 
wetmatigheid gaat terug op een afweer van onderlinge beïnvloeding. Ook hier 
heet het dat een cultuur maar tot haar recht komt in haar geëigende omgeving. 
Daarom, zo luidt het dan, bloeit de Turkse cultuur het best op in Turkije en is het 
dus goed de Turkse gemeenschappen in de West-Europese steden te stimuleren 
om terug te keren naar hun land van herkomst.  
 Zowel het rassentheoretische als het culturele racisme hanteren een logica 
die gericht is op het zelfbehoud van – respectievelijk – ‘ras’ of ‘cultuur’. Een 
formeel negatieve houding tegenover anderen wordt daarbij als iets positiefs, 
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iets constitutiefs geïnterpreteerd. Elke cultuur leeft maar bij gratie van het 
behoud van haar eigenheid en moet daarom omzichtig omspringen met het 
vreemde dat vanuit andere culturen bij haar binnensijpelt. Die omzichtigheid 
vertaalt zich onvermijdelijk in een of andere vorm van uitsluiting, en de extreem 
rechtse partijen in Europa erkennen openlijk de noodzaak van dat soort 
uitsluiting en willen die concreet uitvoeren.  
 Dit soort logica is trouwens niet enkel kenmerkend voor een apert virulent 
racisme. Ook wie er geen rabiate vreemdelingenhaat op nahoudt, kan zich in dit 
soort redenering herkennen. Dat wijzelf en de sociale entiteit waarin we leven 
een eigenheid bezitten die we graag wat koesteren, is een idee waar weinigen 
het oneens mee zijn. Dit impliceert dan wel dat, minstens in formeel opzicht, de 
ander een negatief referentiepunt wordt. Op de vraag wie we nu precies zijn of 
wat onze exacte identiteit is, weten we doorgaans niet goed wat te zeggen, tenzij 
dat we niet gelijk zijn aan een ander. En dus ook niet aan hem gelijk willen 
gesteld worden.  
 Dat we dat aan het begin van het derde millennium zo spontaan te kennen 
geven, heeft trouwens alles te maken met het feit dat we in een bepaald opzicht 
wel degelijk gelijk zijn geworden aan die anderen. In het spoor van de Franse 
Revolutie zijn wij ons allen als gelijken gaan beschouwen en dit tot op het 
mondiale niveau. Onze politieke identiteit wordt in de eerste plaats gedefinieerd 
als principieel gelijk – identiek – aan alle anderen op de planeet. In principe 
koesteren we sindsdien een geglobaliseerde politieke identiteit. Niemand kan zich 
nog, zoals in de klassieke oudheid of in het nog feodaal gestructureerde Ancien 
Régime, van nature boven een ander verheven wanen. Voortaan is ‘iedereen 
gelijk voor de wet’: elke onderdaan van die wet is er, in zijn hoedanigheid van 
vrij mens, tegelijk ook de drager (subject) van. Maar precies omdat iedereen 
gelijk is, precies omdat iedereen ‘identiek’ is, dreigt ieders identiteit teloor te 
gaan. Ze dreigt ten onder te gaan in de indifferente massa van identieke 
identiteiten. En in de mate waarin men tracht te ontsnappen aan die nivellerende 
identiteit met de grijze massa, is men op en top een exponent van die massa. 
Wat allen gemeen hebben, is uitgerekend de intentie zich van alle anderen te 
onderscheiden. Om net als iedereen een identiteit te hebben, moeten we er, net 
als iedereen, voor zorgen vooral niet als iedereen te zijn: ziehier de paradox 
waardoor onze typisch moderne identiteit is getekend4.  
 
 
3.  De vreemde: de naaste 

 
De racistische reflex die momenteel ons politieke klimaat belaagt, kan binnen die 
context in een wat helderder daglicht komen te staan. Die reflex is immers de 
exponent, niet zozeer van een hardnekkige ongelijkheid onder de mensen, als 
wel juist van een groeiende gelijkheid onder hen. Uitgerekend de mondialisering 
van ons zelfbeeld lijkt haast onvermijdelijk een racistische reflex op te roepen. 
Vroeger, toen we nog geen mondiaal zelfverstaan hadden, was onze identiteit op 
microniveau steeds opgenomen in en gedragen door een grotere, vaste identiteit 
op macroniveau. Onze identiteit wist zich steeds op een of andere manier 

                                                 
4  Het is die paradox die Heidegger op het oog heeft in zijn beroemde analyse van ‘das 

Man’ in Sein und Zeit. ‘Het men’ slaat uitgerekend op die houding die wil ontsnappen 
aan ‘het men’. De vervlakkende alledaagsheid van modern zelfverstaan bestaat erin 
juist te denken origineel, niet-alledaags te zijn (zie: Heidegger, 1972: 126 e.v.; 1998: 
169 e.v.). 
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gedragen door stevige grenzen, door vaststaande onderscheidingen en 
verschillen. Om te zijn wie we waren, hoefden we niet zelf anderen uit te sluiten. 
Dat werd op een hoger niveau in onze plaats wel gedaan, op het niveau van de 
nationale staat bijvoorbeeld, of op dat van de internationale machtsblokken of, 
dichter bij ons, op het niveau van de sociale klasse of van de zuil waartoe men 
behoorde.  
 West-Europa kende in die zin niet de racistische golf die het nu meemaakt, 
omdat het verschil dat ons van onze ‘andere’ en met name het Oostblok 
onderscheidde de stevige gestalte van een IJzeren Gordijn had aangenomen. Zo 
ook kwam het tijdens de lange koloniale periode bij ons, westerlingen, niet eens 
in ons op om ons racistisch te noemen. Daarvoor wist onze identiteit zich te sterk 
verankerd in een wetenschappelijk (rassentheoretisch) onderbouwd verschil met 
de ‘onderontwikkelde’ volkeren. De formeel negatieve dimensie van onze 
identiteit – het feit dat die leeft van het onderscheid met anderen – was te stevig 
ingemetseld in (en dus verdrongen door) een ogenschijnlijk voor altijd in zichzelf 
gegronde identiteit. Of nog: ik behoorde tot een welbepaalde sociale klasse of tot 
een specifieke ‘zuil’ en mijn identiteit werd grotendeels door dat klasse- of 
zuilbewustzijn gedragen. 
 Dit alles is hoe langer hoe minder het geval. De vaste onderscheidingen die 
garant stonden voor onze identiteit, zijn steeds meer vervallen geraakt. Net zoals 
ten tijde van de Franse Revolutie zijn we opnieuw gedwongen om, ondanks de 
onbetwistbare schijn van het tegendeel, toch te beweren dat we in principe allen, 
zonder rang of onderscheid, aan elkaar gelijk zijn. Dat onze politieke identiteit 
samenvalt met een gelijkheid met al onze kosmopolitische broers en zussen. 
Alleen leeft een identiteit niet enkel van wat ze met anderen gelijk heeft, maar 
ook en vooral wat haar van anderen onderscheidt. Voor dat laatste evenwel 
moeten we voortaan echter zelf instaan. Daarom zijn we geneigd om de alteriteit 
waarvan wij ons onderscheiden, in onze eigen ‘buurt’ te zoeken. We grijpen 
spontaan naar mensen uit onze directe omgeving om van hen te zeggen dat wij 
vooral niet zijn zoals hen. De ‘vreemde’ waartegen de racist zich keert, is vreemd 
juist omdat hij zo dicht is komen te staan. Omdat hij met andere woorden een 
naaste geworden is. De rechtse xenofoob van vandaag gaat probleemloos naar 
Turkije op reis en spreekt bij zijn terugkomst vol lof over de ongeëvenaarde 
gastvrijheid die hij daar mocht genieten. Maar hij blijft niettemin de racist die hij 
altijd al was omdat hij zich keert tegen de Turk van naast zijn deur, tegen 
diegene die zijn naaste geworden is, tegen zijn buurman of vermeende buurman. 
Om de Belg te zijn waarvoor hij zich houdt, moet hij zijn Turkse buur uitsluiten. 
Het kosmopolitische van zijn politieke identiteit, werkt een sociale 
uitsluitingsreflex in de hand. Precies omdat iedereen gelijk is, omdat er geen 
stevige militair en politiek bewaakte sociale differenties meer zijn, moet de mens 
de differentie die hem maakt, in zijn omgeving zelf gaan zoeken. 
  
Het hedendaagse racisme komt dus niet uit de lucht gevallen. Hoe 
antidemocratisch het ook tekeer gaat, het is zonder meer ook een exponent van 
onze moderne mondiale democratiseringsgolf. Racisme is een exponent van het 
democratiseringsproces dat de sterke grenzen heeft weggeveegd die in de 
twintigste eeuw ooit het profiel van ons sociopolitieke landschap – en onze 
cultuur in haar geheel – bepaalden. Tegenstellingen als die tussen Oost en West, 
communist en fascist, conformist en non-conformist en andere, verdeelden het 
werelddorp dat we aan het worden waren, maar verleenden onze identiteit 
tegelijk een stevige structuur. Voor die grenzen, voor die differenties, voor die 
onvermijdelijke referentie aan ‘anderen’ moet nu elke mens afzonderlijk instaan. 
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Elk lid van de democratische gemeenschap moet ieder voor zich zo’n grens, zo’n 
differentie zien te vinden. En uiteraard gaat hij die zoeken in zijn eigen 
democratische buurt, om bij zijn gelijken diegene te zoeken die het meest van 
hem verschilt.  
 Ook op het ruimere politieke vlak speelt dat soort logica. Zo is het 
merkwaardig dat rechts nationalistische partijen vandaag de dag aan zoiets als 
‘natie’ refereren, precies op het moment waarop die natie haar vroegere 
soevereine status meer en meer aan het verliezen is en ze haar macht hoe 
langer hoe meer moet afstaan aan allerlei verre supranationale en mondiale 
instanties. Dat de positieve referentie van het nationalisme wegvalt, dat de 
nationalistische reflex met andere woorden niet meteen meer weet waarnaar hij 
verwijst, zorgt ervoor dat hij alleen nog negatief refereert, dit is naar iets dat 
men zeker niet is. Op het moment dat het niet meer meteen duidelijk is wie ‘wij’ 
wel zijn, blijft het in ieder geval zeker wie ‘wij’ niet zijn. Nationalist zijn wordt 
dan in de eerste plaats niet zijn zoals de anderen: niet zijn als de eerste de beste 
anderen die we tegenkomen, diegenen die naast de deur wonen en toch vreemd 
zijn5. Nationalisme dreigt op die manier enkel nog uit zijn racistische reflex te 
bestaan. Denk maar aan het nationalisme dat aan het eind van de negentiende 
en de eerste helft van de twintigste eeuw opgang maakte: het haalde zijn elan 
vooral uit zijn ongebreideld antisemitisme6. Ook het huidige extreem rechtse 

                                                 
5  De problematische positie waarin een Vlaams nationalistische politieke partij als de 

Volksunie (VU) in 2001 terecht is gekomen en die uiteindelijk tot de opheffing van die 
partij heeft geleid, gaat waarschijnlijk in laatste instantie daarop terug. De partij stamt 
uit een tijd dat nationalisme en racisme elkaar nog niet noodzakelijk opriepen. Ze 
heeft tenslotte haar opgang gemaakt in een periode waarin men, in het revolutionaire 
elan van de jaren zestig, als Vlaamse student in Leuven rustig ‘Walen buiten’ kon 
roepen, zonder daarom noodzakelijk in het rechtse, racistische kamp terecht te 
komen. Vlamingen en Walen stonden toen weliswaar tegenover elkaar, maar niet uit 
puur racisme, maar omwille van een emancipatieconflict. De negatieve houding ten 
aanzien van de Walen, die theoretisch ook toen een mogelijke haard voor racisme kon 
zijn geweest, werd de facto meteen opgenomen in een emancipatiebeweging en ook 
door beide partijen als zodanig begrepen. Maar precies omdat de Vlaamse emancipatie 
een feit werd, verloor het Vlaams nationalisme zijn traditionele ‘ander’ en moest, om 
een nieuwe ‘ander’ (uit) te vinden, naar het racisme grijpen. Het Vlaamse 
nationalisme kon zich op dat moment alleen nog staande houden door inderdaad in te 
haken op een racistische gevoeligheid die alom opnieuw de kop opstak. Het Vlaams 
nationalisme werd meer en meer een zaak van het Vlaams Blok. Een nationalisme dat 
uitdrukkelijk niet aan die racistische tendensen wilde refereren – in casu de VU – 
verloor aan electorale kracht en viel fataal ten prooi aan innerlijke verdeeldheid.  

6  Ter illustratie, een passage uit Zeev Sternhell, Ni droite, ni gauche, waarin hij Charles 
Maurras, beroemde figuur van rechts aan de basis liggend van het Franse fascisme 
lag, aan het woord laat die onverbloemd aangeeft hoe onmisbaar het racisme – in 
casu het antisemitisme – voor het nationalisme wel is: “Pour elle [met name het 
Franse ‘nieuw rechts’ dat eind negentiende eeuw opkomt] l’antisémitisme est une 
nécessité de méthode: il doit combler un vide, un manque sans lequel le nationalisme 
cesserait d’exister. Les maurrassiens feront de l’antisémitisme un des piliers du 
nationalisme intégrale. Ils ont sur ce plan une conception beaucoup plus définitive que 
bien d’autres éléments de la droite. C’est Maurras qui écrit, après l’échec du 
boulangisme: ‘Tout paraît impossible ou affreusement difficile sans cette providence 
de l’antisémitisme. Par elle tout s’arrange, s’aplanit et se simplifie. Si l’on n’était 
antisémitiste par volonté patriotique, on le deviendrait par simple sentiment 
d’opportunité’ . Ne pouvant se définir autrement qu’en s’opposant, le nationalisme du 
tournant du siècle trouve dans le racisme et l’antisémitisme le moyen de cerner tout 
ce qui n’est pas lui. Le juif symbolise l’anti-nation, il est le négatif, le cosmopolite 



 8 

nationalisme zou het niet kunnen stellen zonder een duidelijk beroep op 
vreemdelingenhaat. Daarom koesteren haast alle actuele vormen van 
nationalisme een identiteitsclaim die louter nog gebaseerd is op een negatieve 
referentie aan al wie de vermeende nationale of culturele identiteit kan 
besmetten.  
 Nu de naties in ons nieuwe grenzenloze werelddorp tot lokale gehuchten zijn 
geworden, dreigt nationalisme alleen nog mogelijk te zijn in de gestalte van een 
racisme. Twee eeuwen lang al pogen we de identiteit van de mens conform te 
maken aan de idealen van de Franse Revolutie. Even lang gaan we er dus al 
vanuit dat ieders identiteit in de eerste plaats in de gelijkheid ligt met alle 
anderen. Het resultaat is echter dat de mens zijn identiteit enkel nog lijkt te 
kunnen handhaven door negatief aan andere identiteiten te refereren. Met 
andere woorden door een haat die hij ten aanzien van die gelijke identiteiten 
koestert. Enkel die haat maakt van de identieke medemens weer een andere, 
een vreemde. Enkel in die negatieve, door haat getekende beweging is de mens 
in staat opnieuw alleen nog aan zichzelf identiek te zijn.  
 
 
4. Identiteit … 

 
Als in het hedendaagse racisme iets onvermijdelijks te ontwaren valt, moet dat 
mijns inziens worden gezocht in die haat die eigen is aan onze identiteit. 
Racisme, zo luidt de stelling die ik hier wil verdedigen, gaat terug op een haat die 
een wezenlijke rol speelt in de manier waarop de menselijke identiteit vorm krijgt 
en zich in stand houdt. Die stelling lijkt op het eerste gezicht contra-intuïtief. 
Doorgaans definiëren we die identiteit immers als een min of meer vaststaand 
gegeven, als dat punt in ons psychische leven waar we ons het meest bij onszelf 
thuis voelen. En als daaraan een sentiment moet worden gekoppeld, denken we 
spontaan eerder aan liefde dan aan haat, meer bepaald aan eigenliefde in de 
positieve zin van het woord. Niet dat de mens niet tot haat in staat zou zijn, 
maar zijn identiteit – zo denken we – gaat in laatste instantie terug op een kern 
in de mens die hij op een positieve, liefdevolle manier koestert. Pas als men die 
band – die fundamentele eigenliefde, dit basale zelfrespect – gaat krenken, is hij 
geneigd diegene die hem krenkte te haten.  
 De identiteitsvisie die ik hier voorsta en die ons naar ik meen een blik gunt 
in de verborgen drijfveren van het racisme, stelt daarentegen dat de haat even 
fundamenteel is als de liefde. In zekere zin is hij zelfs fundamenteler en “ouder” 
dan de liefde. Dit is meer bepaald de visie die Freud erop nahoudt en die de kern 
uitmaakt van de hele psychoanalytische identiteitstheorie die ik hier op het oog 
heb7. Het is in dit opzicht bedroevend te moeten vaststellen dat die 
psychoanalyse vandaag de dag vooral ter sprake komt als een theorie die ons 
iets over het brein zou willen zeggen en daarom als hopeloos verouderd moet 
worden beschouwd8. In plaats van een ‘braintheory’ is de psychoanalyse een 
                                                                                                                                                         

contre quoi et à l’épreuve de quoi le sentiment national peut enfin se déterminer. Aux 
yeux de la nouvelle droite, en fait, l’antisémitisme n’est pas seulement un subterfuge 
politiquement rentable, il est aussi un ferment dont elle attend l’aide dans cette 
recherches d’identité qu’exprime le nationalisme” (Sternhell, 1987: 80).  

7  Zo schrijft Freud in Triebe und Triebschicksale (1915): “De haat is als relatie tot het 
object ouder dan de liefde, hij komt voort uit de primordiale afwijzing van de prikkels 
verschaffende buitenwereld door het narcistische Ik” (Freud, 1986: 64). 

8  Voor die even wijdverspreide als onhoudbare interpretatie van Freud en de 
psychoanalyse, zie onder meer Magiels, 1999 en Israëls, 2000. Het moet gezegd dat 
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identiteitstheorie. Zij legt ons niet uit hoe onze zenuwen en onze hersenen 
werken, ze legt ons uit hoe we die werking beleven vanuit de lust die dat kan 
opleveren. Ze analyseert hoe we, omwille van de lust die we te winnen hebben, 
allerlei listen en fantasma’s uitvinden en hoe één van de ultieme fantasma’s 
waaraan wij ons optrekken, dat van onze identiteit is.  
  
De psychoanalyse is met andere woorden een theorie die de fantasmatische aard 
van onze identiteit in kaart brengt. Alleen al om die reden heeft ze, ondanks de 
slechte reputatie die haar momenteel teistert, niets van haar actualiteit verloren. 
Als een racist zich tegen de vreemdeling keert om de zuiverheid van zijn eigen 
identiteit veilig te stellen, dan moeten beide, de vreemde ‘ander’ en de eigen 
identiteit, als fantasma’s worden benaderd, als iets wat niet zonder meer mag 
worden genomen voor wat het pretendeert te zijn. We zijn niet zonder meer 
diegene die we pretenderen te zijn en de andere die we liefhebben of haten, valt 
al evenmin samen met diegene voor wie we hem houden of voor wie hij zichzelf 
houdt. We zijn niet probleemloos identiek aan onszelf, we verlangen dat alleen 
maar te zijn. We zijn geen mensen uit één stuk, we verlangen dat te zijn.  
 Of exacter: we zijn dat verlangen. We bestaan slechts in zoverre we 
verlangen en niet ophouden te verlangen. Onze eigen identiteit zowel als die van 
de ander gaat terug op een verlangen dat per definitie niet te vervullen is en dat 
naar om het even wat kan verlangen, inclusief de eigen identiteit. Paradoxaal 
genoeg bestaat onze identiteit er dus in nooit zonder meer identiek of gelijk te 
zijn aan onszelf. Wij zijn inderdaad in de meest radicale zin van het woord alleen 
het verlangen naar onszelf. De psychoanalyse beschikt over een instrumentarium 
om de structuur van dat verlangen bloot te leggen. Wie de listen wil detecteren 
die schuilgaan in onze hedendaagse identiteitsclaims –en daar staat elk racistisch 
discours vol van, doet er niet verstandig aan die theorie ongebruikt naast zich 
neer te leggen.  
 De theorie kent de haat een belangrijke en zelfs onmisbare functie toe in de 
constitutie van onze identiteit. Het onvermijdelijke dat in het racisme werkzaam 
is, gaat op die constitutieve haat terug. Het is dus van belang even in te zoomen 
op de manier waarop die theorie de haat een plaats geeft binnen haar cartografie 
van de identiteit. Toch is voorbarig daaruit te besluiten dat we daarom het 
racisme zelf als iets onvermijdelijks moeten beschouwen. Het racisme is enkel 
een exponent van die onvermijdelijke haat, het is slechts één van de manieren 
om met die haat om te gaan. Er zijn met andere woorden nog andere, betere 
manieren denkbaar. Onze moderne democratie is er daar één van. Dit is althans 
de stelling die ik zal verdedigen. Het is een democratie er niet om te doen om 
alle haat weg te bannen. Ze is geen kwestie van ethiek maar van politiek. Juist in 
haar politieke logica erkent en affirmeert een democratie die haat. Alleen 
kanaliseert ze die op zo’n manier dat hij de motor van een positieve politieke 
cultuur wordt.  
 Maar gaan we eerst nader in op de manier waarop de psychoanalytische 
theorie aan de haat een constitutieve rol toekent binnen de vorming en de 
handhaving van onze identiteit. 

                                                                                                                                                         
ook binnen die neurologische ‘brainwetenschap’ Freuds cartografie van het psychische 
apparaat soms positief wordt gehandeld, maar ook daar gaat men totaal voorbij aan 
het typische van de psychoanalytische identiteitstheorie (zie onder meer: Bilder en 
LeFever, 1998, alsook het door Marc Solms opgerichte tijdschrift Neuro-
Psychoanalysis: An Interdisciplinary Journal for Psychoanalysis and the 
Neurosciences).  
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5.  … en haat 

 
Uitgangspunt is dat de mens niet als een identiteit wordt geboren, maar zich die 
inderdaad pas naderhand, in de loop van zijn ontwikkeling verwerft. Op zich is 
dat uitgangspunt nog niet typisch psychoanalytisch. Het is conform aan de 
prikkel/reactietheorie, die sinds Darwin de geijkte manier is om het leven te 
denken. De mens wordt niet geboren met een zelfstandig ‘zelf’, met iets wat men 
vroeger een ‘ziel’ zou hebben genoemd. Hij leeft niet vanuit een ‘ziel’, maar 
vanuit het feit dat hij reageert op prikkels. Wat hem maakt tot wat hij is, is ten 
volle van die in principe uitwendige prikkels afhankelijk. Het behaviorisme, met 
zijn geloof in de conditioneerbaarheid van de mens, is volledig op die premisse 
gebaseerd en gaat ervan uit dat onze identiteit in laatste instantie het resultaat 
is van een conditioneringsproces. 
 Een identiteitstheorie die zich op dit prikkel/reactieschema baseert, moet 
voor de haat evenwel geen aparte plaats inruimen. Waarom de mens op 
bepaalde prikkels – en dus ook op bepaalde van zijn medemensen – negatief 
reageert, komt niet noodzakelijk omdat hij datgene wat hem prikkelt, haat. Al 
zijn reacties luisteren immers naar het principe van zelfbehoud en dat blijft van 
tel wanneer hij zich in zijn identiteit door vreemden bedreigd voelt. Hij reageert 
negatief op een vreemde, niet zozeer uit haat als wel om zijn identiteit te 
vrijwaren, om haar met andere woorden conform te houden aan het 
zelfbehoudsprincipe. Om die reden kunnen de rassentheorieën, die steeds op een 
of andere manier teruggaan op dat prikkel/reactieschema, het racisme makkelijk 
goedpraten. In hun ogen gaat racisme immers niet terug op een haat, maar op 
een noodzakelijke reflex die de natuur tenslotte alleen maar ten goede komt.  
 Het spreekt in het voordeel van de psychoanalytische theorie dat zij ten 
minste de haat die in het racisme schuilgaat, niet wegredeneert maar voluit in 
het vizier brengt. Racisme gaat in haar ogen terug op een haat en die haat moet 
ook conceptueel in stelling worden gebracht, wil men de identiteit begrijpen die 
dankzij racistische reflexen haar eigenheid meent te vrijwaren. Daarin ligt 
trouwens het verschil met de vorige theorieën. Om die identiteit en haar reflexen 
te begrijpen, moet men niet uitgaan van een zelfbehoudsprincipe maar van het 
lustprincipe. Een organisme leeft in laatste instantie niet om zichzelf in stand te 
houden, maar omwille van de ‘lustwinst’ die zijn reacties kunnen opleveren. Het 
meest basale principe van waaruit de mens driftmatig reageert, is het 
lustprincipe. Op dit axioma stoelt de hele psychoanalyse9.  
 Let wel, die lust is alleen een formeel driftprincipe en wordt door Freud dan 
ook puur formeel gedefinieerd als het vermijden van onlust. De inhoud van de 
lust kan om het even wat zijn. Freud noemt de drift daarom ‘polymorf’, en 
vermeldt er in één adem zijn ‘perverse’ structuur bij: de door de lust gestuurde 
drift ‘verdraait’, ‘perverteert’ de levensfunctie. Een klassiek voorbeeld is het kind 
                                                 
9  Het lustprincipe is inderdaad een axioma en geen empirisch feit. Het is een 

veronderstelling die, als men van daaruit een aantal fenomenen bekijkt, bijvoorbeeld 
de hysterische spinsels van een analysant, heel wat dingen in een helderder daglicht 
stelt. Net trouwens zoals ook de empirie zelf een axioma is en geen empirisch feit. Ik 
moet aannemen dat empirie het meest fundamentele uitgangspunt is om de 
werkelijkheid wetenschappelijk te beschrijven, ik kan evenwel die aanname niet 
empirisch en evenmin anderszins bewijzen. Het is enkel in die axiomatische zin dat de 
psychoanalyse geen empirische wetenschap is. Ze neemt uitdrukkelijk een ander 
paradigmatisch uitgangspunt dan de empirie.  
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dat blijft sabbelen aan de moederborst nog lang nadat het is opgehouden melk 
op te nemen. Blijkbaar is zijn meest primaire zuigreflex niet in de eerste plaats 
gemotiveerd door de honger naar voedsel, maar door de lust die het aan het 
zuigen zelf beleeft, ongeacht de biologische functie daarvan.  
  
‘Leven’ wordt opgevat als het reageren op prikkels en die reactie luistert naar het 
principe van de lust. Geen lust, geen leven dus. Als het kind inderdaad hulpeloos 
wordt geboren – wat ook het uitgangspunt van de psychoanalyse is, betekent dit 
dat het niet in staat is in te staan voor zijn lustbevrediging. Daarvoor staat van 
meet af aan een ander in: de moeder, de vader, al wie met zorg en liefde het 
kind knuffelt en koestert. Telkens het kind wordt geprikkeld, is er onlust en komt 
die andere tussen om die onlust in lust te keren. Van die lust leeft het kind. Op 
dat moment heeft het kind evenwel nog geen identiteit. Het bestaat libidinaal 
nog niet op zichzelf, het leeft niet vanuit zichzelf, maar vanuit de ander. Zoiets 
als een identiteit is maar mogelijk wanneer het kind niet langer vanuit die ander 
leeft, wanneer de lust waarvan het leeft niet langer door de ander wordt 
verstrekt.  
 Als het kleine wicht met de tijd zintuiglijk open komt te staan voor de 
wereld, wanneer het eindelijk rond zich dingen waarneemt die losstaan van hem, 
betekent dit een regelrecht trauma. Als lustwezen leefde het immers alsof het 
onmiddellijk verbonden was met die wereld rond zich. Dat het die überhaupt 
waarneemt, impliceert dat het van zijn lustbron – en dus van zijn levensbron – is 
afgesneden, en dit terwijl het op zichzelf nog niets is – laat staan dat het een 
identiteit zou hebben). In het licht van het lustprincipe is derhalve de 
gewaarwording als dusdanig traumatisch. Het kind kan de werkelijkheid 
waarmee het te maken heeft, in het eerste moment dat het die gewaarwordt, 
dan ook alleen maar haten. Maar juist omdat het zelf nog niets is – juist omdat 
het nog geen zelf, geen identiteit heeft – zou het door die haat worden 
weggespoeld wanneer het die ook maar heel even zou toelaten. Die haat 
affirmeert immers de onlust waarin het kind verkeert, nu het de onmiddellijke 
lustband met de werkelijkheid verloren heeft en die onlust toelaten – die onlust 
niet in lust keren, op welke slinkse wijze ook – zou zonder meer de dood 
betekenen.  
 Inderdaad, het kind zal slinkse wegen gaan en alles wat naar dat trauma 
verwijst ontkennen, verschalken, verdonkeremanen. Dit is wat in het jargon 
oerverdringing heet. De verbroken onmiddellijkheid die het infantiele driftwezen 
met de buitenwereld had, de primaire haat die het daartegen voelde, de angst 
door die haat zelf weggeveegd te worden: dat alles wordt de eerste inhoud van 
het onbewuste. Het wordt bedolven onder de enige houding die het kind nog een 
zekere lust kan opleveren: zich uitdrukkelijk identificeren met datgene of diegene 
die het ‘eerst’ heeft gehaat als een sta-in-de-weg voor zijn onmiddellijke 
lustband met de ander. Om niet weggespoeld te worden door haat jegens de 
‘moederlijke’ ander waarmee het kind zijn band verbroken voelt, zal het kind zich 
liefdevol identificeren met de ‘vaderlijke’ ander die, juist als obstakel, tegelijk 
ook de enige toegangsweg is waarlangs een terugkeer naar de eerste ander te 
verhopen valt. 
 De eenvoudige lust/onluststructuur wordt hier vervangen door een 
complexe structuur, met name die van het Oedipuscomplex, waarbij het kind lust 
beleeft aan wat hem op een ander, radicaal onbewust niveau alleen onlust kan 
opleveren. Het kind zal ‘zichzelf’ beleven, niet als wat onmiddellijk door de ander 
in zijn lusteisen wordt bevredigd – een structuur waar er trouwens geen sprake 
is van zoiets als ‘zichzelf’, maar als een verlangen naar zo’n onmiddellijke 
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bevrediging. Het kind zal de ander niet langer zien als wat hem onmiddellijk 
bevredigt, het zal voortaan verlangen naar de ander en/of ernaar verlangen zo’n 
ander te zijn. Zijn identiteit zal ten volle door die ander – of, wat op hetzelfde 
neerkomt, door het verlangen – getekend zijn. 
  
Identiteit moet in dit opzicht worden gedefinieerd als een nooit ten volle te 
bevredigen verlangen naar identiteit. De identiteit van de mens is er paradoxaal 
juist in gelegen dat die altijd elders ligt, bij een ander die onherroepelijk anders 
is en blijft. Jacques Lacan formuleert het met een aan de Franse dichter Arthur 
Rimbaud ontleende formule: “Je est un autre”. Ik ben nooit zonder meer reëel 
mezelf, ik ben het verlangen naar een ‘mezelf’ dat steeds op een of ander manier 
buiten mij ligt en een hardnekkige ander is.  
 In die zin is het niet gek om onze identiteit vanuit de eigenliefde te denken 
en niet, omgekeerd, de eigenliefde vanuit onze identiteit. Wij zijn niet eerst 
onszelf om vervolgens alles naar ons toe te halen, wij zijn – omdat we 
primordiaal ‘niets’ zijn – eerst en vooral liefde voor een ‘onszelf’ dat steeds 
anders is en pas op die basis verzinnen we ons (onbewust) een identiteit10. Nog 
vóór we iemand waren, waren we reeds één en al verlangen geweest iemand 
anders te zijn, en we zijn maar onszelf geworden na die identificatie; na een 
identificatie dus waarbij een ‘niemand’ – een zelfloos lustwezen – zich met een 
ander identificeert en zo ‘iemand’ wordt. Vandaar dat in psychoanalytisch 
perspectief eigenliefde en altruïsme niet zonder meer elkaars tegendeel zijn. In 
mijn liefde voor mezelf ben ik al liefde voor een ander, reden waarom het niet zo 
onbegrijpelijk is dat een mens voor een ander kan opkomen als voor zichzelf. We 
spiegelen ons niet alleen aan anderen, we vallen in zekere zin met die spiegeling 
samen of, exacter, we zijn onze relatie tot andere – al was het maar omdat we 
ook op onszelf al samenvallen met een relatie tot een ander. Vandaar de hechte 
band die mensen hoe dan ook en ondanks alles steeds weer met elkaar aangaan.  
 Maar ze doen dit inderdaad ‘ondanks alles’, dit is ondanks het feit dat ze 
tegelijk met die anderen waarop ze zo fundamenteel, lees: libidinaal, betrokken 
zijn, zo moeilijk kunnen samenleven. Want de band met de ander en de band 
met zichzelf – wat in de grond één en dezelfde band is – is niet alleen gedragen 
door liefde. Die liefde steunt op haar beurt op een verdrongen haat: een haat 
omdat we überhaupt op de ander moeten betrokken zijn. Net zoals we ten 
diepste ook haten dat we überhaupt op onszelf als op een ander moeten 
betrokken zijn. Dat we als lustwezen één en al tekort zijn, dat we niet in staat 
zijn uit onszelf lust te winnen, dat we om onszelf te zijn moeten verlangen naar 
een ander die we nooit zullen zijn: dat alles haten we, zij het dat we die haat 
diep verdrongen houden en hem letterlijk toedekken met de mantel der liefde.  
 Het is die verdrongen haat die elke identiteit parten speelt. Want elke 
identiteit wordt vroeg of laat bewust geconfronteerd met het feit dat ze niet 
zomaar is wat ze is, dat ze teruggaat op een tekort aan identiteit, een tekort 
waarvoor ze tot dan alleen blind is kunnen blijven. Het onbehagen dat Freud in 
zijn beroemde essay aan de cultuur toeschrijft11, is dus ook kenmerkend voor 
elke identiteit. Het behaaglijke gevoel identiek te zijn aan zichzelf staat haaks op 
het feit dat ons ‘Ik een ander is’. Een bewuste confrontatie met die eigen 
‘andersheid’ kwetst ons tot in het diepst van ons identiteitsgevoel. Om die 
kwetsuur te pareren zullen we die haat waar onze identiteit op steunt, niet langer 

                                                 
10  Of, om het psychoanalytisch uit te drukken: dat de mens dus narcistisch is, maakt 

hem juist tot een primordiaal sociaal wezen.  
11  Das Unbehagen in der Kultur uit 1930 (zie: Freud, 1984: 77-173). 
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verdrongen kunnen houden. Om zich te kunnen handhaven zal onze identiteit de 
ander waaraan zij zich spiegelt, gaan haten. Ze zal hem de schuld geven van het 
tekort dat ze bij zichzelf voelt. Ze zal haar eigen tekort op de ander projecteren 
en het daar bij de ander, door hem te haten, loochenen.  
 
 
6.  Racisme als “identitaire haat” 

 
De racistische reflex moet in dit licht worden begrepen. Het is een exponent van 
wat Daniel Sibony een ‘identitaire haat’ noemt, een verdrongen haat die 
constitutief is voor onze identiteit en die onder meer in een racistische reflex een 
uitweg kan vinden12. Wanneer een identiteit zich in het nauw gedreven voelt, 
wanneer ze op het punt staat te moeten toegeven dat ze niets anders is dan een 
sluier die een onherroepelijk tekort afdekt, wanneer met andere woorden de 
verdringing waarmee ze zich rechthoudt dreigt te falen, dan is ze in staat een 
laatste list uit haar trukendoos te toveren om zich alsnog te kunnen handhaven. 
Ze projecteert dat tekort dan op een ander en gaat die ander omwille van 
datzelfde tekort haten. Hem wordt de schuld gegeven dat de eigen identiteit zo 
weinig lijkt op wat men ervan verlangt13. 
 De fundamentele reden waarom een racist de vreemdeling haat, heeft dus 
meer te maken met de staat waarin zijn identiteitsgevoel zich bevindt dan met 
datgene waaraan hij zich bij de vreemdeling stoort. Wanneer hij op het punt 
staat te constateren dat zijn identiteit niet is waarvoor hij ze houdt, dat hij met 
andere woorden niet zo identiek is aan zichzelf als hij zichzelf voorhoudt, is het 
niet ondenkbaar dat hij de aandacht afleidt, weg van zijn eigen tekort, en extra 
attent wordt voor het tekort van de ander. In zijn ogen is het dan uitsluitend de 
ander die tekortschiet. Het is de vreemde, foute, misdadige, profiterende ander 
die maakt dat ik niet ten volle mezelf kan zijn, zo redeneert de racist, en daarom 
moet die ander in zijn opmars gestopt, verwijderd, uitgewezen worden. De racist 
ziet op dat moment niet in dat hij, in het tekort (de fout, de schuld) van de 
vreemdeling, in feite zijn eigen tekort (fout, schuld) haat. Hij wil vooral zijn eigen 
gevoel van tekort van zich afzetten en zich eindelijk eens volledig zichzelf weten. 
Door de ander uit te sluiten, hoopt hij onbewust het tekort uit zijn eigen identiteit 
te verwijderen. Zo kan hij voor zichzelf de mythe van een natuurlijke, volle en 
ongedeelde identiteit hooghouden.  
 Bovenal blijft de racist dus blind voor het fantasmatisch karakter van die 
hele operatie. Hij meent zijn identiteit van elk tekort te vrijwaren, terwijl die 
identiteit in laatste instantie juist leeft van haar tekort. De reële identiteit die 
iemand zich toemeet is nooit iets anders dan een fantasma. Zij bestaat slechts 
als iets waarnaar men verlangt, nooit als iets wat men zonder meer is. Exacter, 
een identiteit valt zonder meer samen met een verlangen naar – en dus een 
tekort aan – identiteit. Ze houdt zich pas staande in zoverre ze een niet in te 
lossen verlangen naar zichzelf is. Om die reden ligt dat ‘zichzelf’ structureel 
steeds elders, bij een ander die principieel anders is en blijft. 
 In die zin is de haat die een racist de vreemdeling toedraagt, niet alleen een 
middel waarmee hij zijn eigen tekort van zich afduwt, maar het ook in stand 
houdt. De vreemdeling geeft het tekort waarvan de racist leeft, alsnog een plaats 

                                                 
12 Sibony, 1997. 
13 Dit is de structuur van wat Lacan, in onderscheid tot de neurose en de psychose, de 

perversie noemt. Voor een eerste uitwerking van de perversie als een aparte 
psychische structuur, zie: Aulangier-Spairani, 1967; zie ook: De Kesel, 2002: 212-218.  
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en houdt op die manier zijn verlangen intact. In laatste instantie wil de racist van 
zijn verlangen af. Hij wil niet verlangen naar zichzelf, hij wil zonder meer zichzelf 
zijn. Terwijl hij niets anders dan dat verlangen is. De racist loochent dit laatste 
met klem, hij ontkent dat hij verlangen is, en dit terwijl dat verlangen hoe dan 
ook op één of andere manier gaande moet blijven, zoniet houdt hij zelf op te 
bestaan. De racist kan zijn identiteit enkel hooghouden, want zijn verlangen 
gaande houden, dankzij de gehate vreemdeling. Die geeft nog een plaats aan het 
tekort waarop het verlangen – en dus de identiteit – van de racist rust. In die zin 
is de vreemdeling ook altijd vooral het product van de racist zelf, iemand die hij 
tot vreemde heeft gemaakt omdat hij dacht bij hem zijn eigen tekort kwijt te 
kunnen. De andere is niet uit zichzelf de hatelijke vreemdeling, hij is dat 
geworden omdat hij door de racist fantasmatisch beladen is met diens eigen 
tekort, dit is met datgene wat hem als verlangen gaande en staande houdt. 
  
Het gewelddadige – en dus het gevaarlijke – van het racisme ligt in die 
averechtse logica waarmee de racist de vreemdeling én van zich afduwt én aan 
hem blijft vasthangen. Die logica is er een van loochening die bij voorbaat nefast 
afloopt voor de vreemdeling. Wat de racist loochent, is het tekort dat aan de 
basis van zijn eigen identiteit ligt. Hij wil mordicus voor zichzelf en voor zijn 
medemens bewijzen dat zijn ‘Ik geen andere is’, maar authentiek zichzelf. Alleen 
heeft hij daarvoor uitdrukkelijk een andere nodig en zal hij desnoods iemand 
actief tot ‘andere’ maken. Hij moet immers zijn eigen andersheid, zijn eigen 
tekort, bij die ander kwijt kunnen om dan van die ander te kunnen zeggen dat hij 
niet deugt, dat hij de heersende eigenheid aantast.  
 Eenmaal in die racistische logica verstrikt, kan de vreemdeling geen goed 
meer doen. Hij blijft, wat hij ook doet, bij voorbaat steeds getekend door een 
andersheid en een tekort die beide er van de racist niet mogen zijn. De 
vreemdeling kan zich bijvoorbeeld inspannen om zich zo goed mogelijk te 
integreren in de cultuur van de meerderheid om zo de racist wind uit de zeilen te 
nemen. Op dat moment staat hij op het punt de gelijke te worden van de racist. 
Die gelijkheid zal de racist alleen maar razender maken. Hij zal de vreemdeling 
nog uitdrukkelijker als een gevaarlijke ander brandmerken. De vreemde besmet 
onze identiteit, zo redeneert hij dan, juist omdat hij zich zo aan ons aanpast en 
zich zo thuis gaat voelen in onze cultuur. Uitgerekend omdat hij zo aan ons gelijk 
wordt, moeten wij zijn andersheid des te meer vrezen.  
 Zoals zo-even al in een ander verband gesuggereerd, steekt racisme niet 
toevallig de kop op juist op het moment waarop mensen op het punt staan 
elkaars gelijken te worden. Waar vreemdelingen zo goed als geïntegreerd zijn 
geraakt, kan men best extra op zijn hoede zijn voor oprukkend racisme. Het is 
uitgerekend dan dat de identiteit van de meerderheid – alsook die van de 
geviseerde minderheid trouwens – zich het meest aangetast kan voelen: het 
vreemde lijkt niet langer te onderscheiden van het eigene, reden waarom het 
vreemde dan maar kunstmatig en met extra nadruk moet worden gemerkt. 
Precies omdat de joden in het Duitsland van de jaren dertig verregaand 
geassimileerd waren, werden ze door de nazi’s als zo gevaarlijk beschouwd en 
kregen ze een merkteken, een jodenster, opgenaaid. Wat de nazi in de jood 
vreesde, was in werkelijkheid niet zozeer zijn anderheid, als wel zijn gelijkheid: 
het gevaarlijkste aan joden was dat ze normale mensen leken en in niets nog te 
onderscheiden waren van de modale Duitsers. Hun integratiegraad in de 
samenleving werd door de nazi’s steeds ook geduid als een bewijs hoe vals en 
gevaarlijk ze wel zijn: ze kunnen hun andersheid dermate vermommen dat we 
het niet eens merken hoe ze de zuiverheid van ons ras bezoedelen. Vandaar 
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zowel de noodzaak als het succes van de rassentheorie, want dat gaf de nazi’s 
een welkom houvast om die schijn te ontmaskeren.  
 De loochening die achter de racistische logica schuilgaat, laat zich ook hier 
van haar listigste kant zien. De redenering die de racistische nazi maakt, is in 
zekere zin immers correct, alleen acht hij ze correct om de verkeerde reden. 
Want het is inderdaad zo dat de nazi de vreemdeling haat omdat hij zo op 
hemzelf gelijkt. Maar op het moment dat hij zo redeneert, loochent hij precies 
datgene waarin beide op elkaar gelijken. Waarin de racistische nazi en de jood 
identiek zijn aan elkaar, is immers niet gelegen in een zelfde volheid aan 
identiteit, maar wel een zelfde tekort aan identiteit. Wat ze beide gemeen 
hebben, is het feit dat hun identiteit niet is wat ze pretendeert te zijn, maar dat 
ze getekend is door een hardnekkige, niet te neutraliseren andersheid. Op het 
moment echter dat de nazi op het punt staat te zien hoe zijn identiteit en die van 
de jood door een zelfde tekort aan identiteit zijn gedragen, sluist hij alle tekort 
door naar de jood om in hem het bestaansrecht van dat tekort te betwisten. De 
racist concentreert zich passioneel op het tekort of het vreemde in de 
vreemdeling, maar in plaats van er zijn eigen tekort en zijn vreemdheid in te 
herkennen, waant hij zich er juist van bevrijd.  
 Het moet ons inderdaad niet verwonderen dat racisme plots opbloeit in een 
samenleving waarin vreemdelingen al enigermate geïntegreerd zijn. De 
integratieprogramma’s die men met de beste bedoelingen voor hen inricht, zijn 
dus paradoxaal genoeg niet incompatibel met een stijgende graad van racisme. 
 
 
7.  Democratie en haat 

 
Dit laatste is, zacht uitgedrukt, een bittere constatering. We trachten de mensen 
met alle middelen hun vreemdelingenhaat uit het hoofd te praten en hen te 
vormen tot tolerante, multiculturele wereldburgers. En wat we constateren we? 
Dat we op die manier evengoed een vreemdelingenhaat in de hand kunnen 
werken. Onze tolerantiecampagnes en inburgeringprogramma’s hoeven dan wel 
niet noodzakelijk averechts uit te draaien, maar ze kunnen dat altijd en we 
moeten vaak tot onze scha en schande vaststellen hoe weinig controle we 
daarover hebben. Voor we er erg in hebben, zijn we de racistische haat alleen 
maar aan het versterken. Zoiets laat in ieder geval zien hoe moeilijk dit soort 
haat te bestrijden is. Daarvoor is hij blijkbaar een te welkom middel in de 
handen van wie zich in zijn identiteit bedreigd voelt.  
 En die identiteit vindt – terecht of onterecht – in onze hedendaagse 
kosmopolitische wereld inderdaad redenen genoeg om zich bedreigd te voelen. 
Hoe kunnen we ons nog een eigen specifieke identiteit aanmeten, als we allen – 
en dit met de hele wereld samen – dezelfden zijn geworden? Onze singuliere 
identiteit dreigt zich te verliezen in een indifferente egaliteit en moet zich wel 
vastklampen aan haar haat tegen een desnoods zelf geconstrueerde ander om 
zich op die manier een specifieke eigenheid toe te meten.  
 Is het racisme dan onvermijdelijk? Zijn we er onherroepelijk toe gedoemd 
van zodra we ons in onze identiteit bedreigd voelen? Die conclusie is in ieder 
geval te voorbarig. Een bedreigde identiteit grijpt terug naar de verdrongen haat 
waarop ze steunt en die haat hoeft niet noodzakelijk meteen racistisch van aard 
te zijn. Het racisme is slechts één manier om die haat een uitweg te bieden. Het 
is lang niet de enige. Om het racisme tegen te gaan, zal men dan ook naar 
andere manieren moeten zoeken om die ‘identitaire haat’ een plaats te geven in 
ons individuele bewustzijn en ons ruimere politieke bestel.  
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Wil men weerwerk kunnen bieden tegen het heersende racisme, komt het er niet 
op aan die haat die eraan ten grondslag ligt te ontkennen, uit de weg te ruimen 
of weg te redeneren. Dan dreigt men zonder meer in een gelijkaardige ‘logica 
van de loochening’ terecht te komen als het racisme zelf. Daar ligt waarschijnlijk 
de zwakte van een moraliserende aanpak van het racisme. Die wil de racistische 
haat als zodanig uit de hoofden van de mensen praten en hen een ongedeelde, 
positieve houding bijbrengen ten aanzien van zowel de eigen als andermans 
identiteit. Die aanpak gaat uit van een zelfde idyllische visie op identiteit als iets 
wat ongerept, onverdeeld, zuiver zichzelf kan zijn. Die zuiverheid, die volheid, 
dat ongerepte, dat ongedeelde is een identiteit in werkelijkheid vreemd. Vandaar 
dat onze houding ten aanzien van onze identiteit al evenmin zuiver, vol, 
ongerept, ongedeeld is. Onze identiteit is in laatste instantie altijd ergens die van 
een ander, reden waarom we haar niet alleen liefhebben, maar tegelijk onbewust 
ook haten.  
 Wanneer wij die ‘identitaire haat’ die in ons schuilt ernstig nemen, 
onderkennen wij in ieder geval dat we onze identiteit niet zomaar kunnen nemen 
voor wat ze pretendeert te zijn. Eenmaal we van die haat bewust zijn, beseffen 
we meteen hoe onze identiteit steeds ergens elders, bij een hardnekkige ander 
ligt en dat we niets zijn dan ons verlangen naar die ander. In die zin moeten we 
het racisme juist definiëren als een ontkenning van de haat. Het gaat weliswaar 
op een identitaire haat terug, maar het bestaat enkel in zoverre het die loochent. 
In laatste instantie haat het dus de haat waarin onze fundamentele andersheid 
bloot komt te liggen. Het haat het negatieve dat in die haat aan het licht komt, 
verschuift dit naar een ander toe, om het daar in zijn bestaansrecht te 
ontkennen.  
  
Wil men nu weerwerk bieden tegen het racisme, komt het er eigenaardig genoeg 
op aan voor die ‘identitaire haat’ juist een positieve, affirmatieve plaats in te 
ruimen. Hij is immers de basale grond voor elke houding die afstand weet te 
nemen van een vermeende identiteit. Wie een identiteit in haar valse pretenties 
bevraagt, boort onbewust die identitaire haat aan. En een kritische bevraging 
van elke identiteitsclaim is een van de wezenlijke opdrachten voor elke 
democratie. Daarom moet ook de identiteit van een gemeenschap door elk van 
haar leden in vraag gesteld, aangevallen, en in die zin ‘gehaat’ kunnen worden: 
dit is de enige manier waarop ze haar ware grond kan laten zien, met name dat 
ze alleen een verlangen naar identiteit is, en nooit een gerealiseerde eigenheid.  
 Het mag misschien op het eerste gezicht eigenaardig lijken, maar juist 
hierin ligt inderdaad het specifieke van een moderne democratie. Dat in zo’n 
politiek systeem de macht bij het gehele volk ligt – zoals de etymologische 
herkomst van het woord dèmokratia (δηµοκρατία) aangeeft – betekent niet dat 
dit volk en bloc onvervreemd bij zichzelf aanwezig is en zijn gedroomde 
identiteitsaspiraties ten volle heeft waargemaakt. Zoals Claude Lefort, Hannah 
Arendt en anderen elk op hun manier hebben aangegeven, ligt de essentie van 
een moderne democratie niet zozeer in haar consensus dan wel in haar 
dissensus. Niet dat iedereen er aan hetzelfde zeel trekt maakt een samenleving 
democratisch, maar dat iedereen er het recht heeft om dat juist niet te doen, om 
het met andere woorden met eenieders mening grondig oneens te zijn. Dat ik als 
individu niet samenval met de samenleving waaraan ik mijn identiteit en in 
zekere zin zelfs mijn hele bestaan te danken heb, dat ik mij als individu negatief 
tegen de gemeenschap kan opstellen, dat ik haar desnoods kan haten: dit alles 
vormt zonder meer de operationele kern van een democratisch bestel. Datgene 
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wat een democratie doet functioneren is niet zozeer haar onverdeelde eigenheid 
als wel haar permanente toestand van verdeeldheid. Door dissensus, dispuut, 
onenigheid en dergelijke tot basisprincipes van een gemeenschap te maken, 
zorgt ze ervoor dat haar eigenheidpretentie tot in het oneindige wordt 
opgeschort. Telkens weer laat ze toe dat haar vermeende identiteit door elk van 
haar leden ter discussie wordt gesteld. Die cultuur van kritiek en bevraging 
zetten haar telkens weer op het spel. Maar als een democratie een eigenheid 
heeft, ligt die juist daarin.  
  
De diverse revolutionaire stromingen aan het eind van de negentiende en het 
begin van de twintigste eeuw waren alle, rechtse zowel als linkse, sterk 
antidemocratisch. In hun ogen stonden de democratische regels haaks op de 
sociale strijd die zich toen opdrong, ongeacht of men die nu als een klassenstrijd 
(links) dan wel als een nationalistische strijd (rechts) interpreteerde. Die radicale 
strijd, die ofwel het internationale ‘proletariaat’ ofwel het ontvoogde en tot 
eenheid gesmede ‘volk’ zou samenbrengen, waande zich torenhoog verheven 
boven het kleinburgerlijke parlementair gekibbel tussen ‘partijen’ dat een 
democratisch bestel zo eigen is. Hoe kan het partijpolitieke getouwtrek dat zich 
steevast in zijn verbale spelletjes verliest, zo redeneerde men, ooit in staat zijn 
de op til staande revolutie door te voeren. Wie zich blijft bewegen binnen de 
regels van de parlementaire democratie, kan er zeker van zijn dat het 
revolutionaire elan bij voorbaat wordt gefnuikt door de onderlinge twisten en 
intriges die nu eenmaal inherent zijn aan zo’n politiek spel. Daarover waren 
zowel de linkse als de rechtse revolutionairen het toen in principe eens.  
 Voor de beide kampen was de democratie trouwens niet alleen politiek, 
maar ook ethisch een nefaste zaak. Ze was in hun ogen per definitie onbekwaam 
om een vuist te maken tegen het zedelijke verval van de tijd14. Het oeverloze 
heen en weergepraat dat zo typisch is voor een democratische mentaliteit, kon 
dat verval alleen nog maar meer in de hand werken. Het leek wel of geen enkele 
morele zekerheid nog in staat was zich boven het relativerende geharrewar van 
de massa te kunnen verheffen. Ook sociaal bleek de democratie alleen maar tot 
verval te leiden. Werd in zo’n bestel iedereen niet uitdrukkelijk uitgenodigd om 
zich steeds weer tegen iedereen te keren, zodat elke vorm van politieke rust 
onmogelijk werd? Werkte zo’n systeem niet per definitie sociale uitsluiting in de 

                                                 
14  In het reeds aangehaalde Ni droite, ni gauche citeert Zeev Sternhell een Franse, 

rechts georiënteerde criticus uit het begin van de twintigste eeuw:  “Solidarité 
nationale et solidarité de classe ne peuvent exister que dans une société qui refuse 
‘cette conception atomistique et purement mécanique où l’homme n’est plus qu’un 
simple porteur de marchandise’ : voilà pourquoi le socialisme tout comme le 
patriotisme exigent la destruction de la démocratie. Quant à la démocratie, corruptrice 
des mœurs, non seulement elle ‘postule la vie facile, les agréments, les commodités 
de l’existence, une liberté anarchique, la réduction du temps de travail, 
l’accroissement indéfini des loisirs’, mais encore elle est  ‘par nature hostile à 
l’organisation ouvrière’  et, par conséquent, ‘ le plus mauvais terrain qui se puisse 
trouver pour une véritable lutte de classes’ . C’est ainsi que les syndicalistes 
révolutionnaires, à l’instar des socialistes, accusent la démocratie de fausser les 
clivages naturels, les réalités sociales, de privilégier les luttes idéologiques par rapport 
à la situation objective des hommes dans les rapports de production.” (Sternhell, 
1987: 93;  hij citeert een artikel van Jean Darville, in werkelijkheid een pseudoniem 
voor Édouard Berth, de man die zijn hele leven lang het gedachtegoed van de zowel 
links als rechts erg invloedrijke Georges Sorel heeft uitgedragen en verdedigd 
[Sternhell, 1987: 123] ).    
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hand? Het gaf de macht aan die belangengroepen die zich electoraal het best 
konden verkopen en gaf hen de mogelijkheid om dankzij het parlement hun 
verschillen met de andere groepen nog te vergroten. In plaats van sociale 
samenhorigheid te bevorderen, werd die alleen al door de structurele werking 
van een democratie tegengewerkt. Veeleer werden de sociale verschillen nog 
versterkt, alsook alle uitsluitingsmechanismen die daarmee gepaard gaan. Elk 
revolutionair elan dat aan die ethische en sociale verloedering een einde kon 
stellen, was in een democratisch bestel bij voorbaat al gebroken, omdat de 
eerste de beste haar om de flauwste reden ter discussie kon stellen. En dit terwijl 
die revolutie – naar iedereen toen meende – zonder meer onvermijdelijk was. 
Alleen nog door een revolutie kon men de euvels van de burgerlijke 
maatschappij ten goede keren en een maatschappij in het leven te roepen 
waarin de burgers niet langer in naam van hun individuele belangen tegenover 
elkaar stonden. Een democratie wakkerde die egoïstische belangenstrijd niet 
alleen nog aan, ze leverde ook het structurele kader om die te bestendigen. Ze 
was – om het met een zeer negatief geladen woord uit die tijd te zeggen – 
‘bourgeois’ en wie de samenleving van haar kwalen wilden verlossen, diende niet 
de symptomen maar de kwaal te bestrijden en diende dus komaf te maken met 
haar burgerlijkheid. De nieuwe samenleving die zich aandiende en waartoe zowel 
rechts als links georiënteerde revolutionaire bewegingen opriepen, kon derhalve 
onmogelijk democratisch zijn.  
Dit soort negatieve, antidemocratische kritiek geeft in ieder geval – zij het op 
een averechtse manier – helder aan waar het onze moderne democratie 
inderdaad om te doen is. Ze brengt de mensen niet samen op basis van een 
vermeend fundamenteel samenhorigheidsgevoel15. Haar strijd tegen sociale 
uitsluiting brandt de tendens die in elke politieke identiteit zit om anderen uit te 
sluiten niet weg, maar buigt die om en keert die ten goede. Een democratie doet 
aan politiek vanuit de neiging die mensen eigen is om zich tegen elkaar te keren. 
In plaats van een beroep te doen op hun morele deugdzaamheid, zoals ooit de 
machthebbers ten tijde van de Franse revolutie deden16, gaat ze er uitdrukkelijk 
van uit dat haar burgers elkaar mogelijks niet goed gezind zijn en elkaar 
desnoods haten. Niet dat ze rechtstreeks tot haat en geweld oproept, maar ze 
doet er wel alles voor opdat de leden van een gemeenschap zich steeds weer 
tegenover elkaar kunnen stellen en ervoor kunnen opteren het niet met de 
anderen eens te zijn. Vandaar dat ze effectief blijft steken in het verbalisme dat 
de linkse en rechtse revolutionairen haar meer dan een eeuw lang hebben 
aanwreven. Ze kan het ‘geweld’ dat ze met haar dissensus-model installeert 
immers alleen maar toelaten wanneer dit geweld en die dissensus inderdaad 
enkel verbaal blijven. Conflicten tussen haar burgers kan ze met andere woorden 
enkel en alleen in discussies en debatten aanpakken. De beslissingen die ze 
neemt en de macht die ze uitoefent, kunnen in ieder geval nooit anders dan het 
resultaat van debat en compromis zijn. Nooit kan de politieke macht vanuit haar 
eigen, non-verbale kracht opereren. Nooit kan haar macht teruggaan op de 
                                                 
15  Let wel, het samenhorigheidsgevoel is niet als zodanig antidemocratisch en in een 

democratie kan dat gevoel een uitstekende rol vervullen. Maar een democratie is daar, 
in haar structuur noch in haar ethos, op gebouwd en kan, voor de oplossing van 
politieke problemen, er niet rechtstreeks een beroep op doen. In laatste instantie 
brengt een democratie mensen samen op basis van hun capaciteit het met elkaar 
oneens te zijn, ook inzake solidariteit. 

16 Zwaargewichten in het Comité du Salut Publique – sarcastisch genoeg de naam voor 
het regeringsorgaan ten tijd van La Terreur, 1793-1794 – als Saint-Just en 
Robespierre hadden in ieder geval de mond vol van de deugd.  
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onverdeeldheid van de ‘volonté générale’, zoals de Franse revolutionairen in het 
spoor van Rousseau nog meenden17 – een idee die ook de linkse en rechtse 
totalitaire regimes van de twintigste eeuw nog dicteerde. In een democratie gaat 
de politieke macht terug op de verdeelde stem van het volk, dit is op de 
stemmen van hen die geacht worden het juist nooit zonder meer met elkaar eens 
te zijn. Op het niveau van de politieke macht heerst het principe van de 
dissensus en de uitsluiting. De strijd tegen de sociale uitsluiting vechten onze 
democratieën uit in een verbale, discursieve sfeer waarin politieke uitsluiting en 
dissensus één van de formele principes is. Alleen die politieke mogelijkheid tot 
uitsluiting staat ons toe de sociale uitsluiting tegen te gaan. Dat een democratie 
alle macht in de handen van het volk legt, betekent dan dat die macht uitgezaaid 
wordt over de verdeelde individuele stemmen van elkeen en per definitie ook een 
stem geeft aan diegene die de identiteit van dat volk in vraag stelt of zelfs haat.  
 Het is dus niet onzinnig te beweren dat uitgerekend een modern 
democratisch bestel in staat is om die ‘identitaire haat’ een positieve plaats en 
een operationele vorm te geven. In haar affirmatieve houding ten aanzien van 
die haat ligt trouwens haar historische uniciteit. Het enige wat de democratie 
daarbij doet, is die haat – die weerstand, die dissensus – kanaliseren. Ze leidt 
hem in formele banen, stelt regels op zodat niemand zich de volheid van de 
macht – de volheid van de identiteit, maar ook de volheid van de haat – kan toe-
eigenen. Het is merkwaardig te moeten vaststellen dat uitgerekend een 
democratie die haat als iets onvermijdelijks affirmeert. Ze is tot hiertoe het enige 
politieke systeem dat zoveel moeite doet opdat die haat zich op elk moment kan 
uiten, zij het dan wel uitsluitend verbaal of discursief. Die haat kan zich 
inderdaad niet zomaar onbelemmerd en wild gaan uitleven, maar moet zich 
waarmaken binnen een discussiebereide discourscultuur waarvan de regels 
democratisch zijn vastgelegd en die, om gewijzigd te worden, de democratische 
instemming van anderen nodig hebben.  
 De tolerantie die een democratie in haar vaandel schrijft en die de drijfveer 
vormt achter haar strijd tegen sociale uitsluiting, veronderstelt dus altijd ook een 
tolerantie ten aanzien van een negatieve – ‘hatelijke’ – houding die zich 
desnoods tegen de maatschappij als  zodanig keert. Niet dat ze die houding bij 
voorbaat gelijk geeft, maar ze moet die de kans geven haar negatieve kracht – 
haar ‘haat’, haar neiging tot uitsluiting – aan het woord te laten. Uitgerekend in 
dat negatieve laat ze datgene aan het woord wat haar tot een moderne 
democratie maakt en affirmeert zij op die manier dat haar identiteit enkel in haar 
verlangen naar identiteit gelegen is.  
 Willen we het racisme een halt toeroepen, dan moeten wij het racisme dus in 
zijn ‘identitaire haat’ pareren door juist die haat om te duiden tot de positieve 
motor van onze democratie.  
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