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Zonder identiteit is het menszijn niet denkbaar. ‘Wie ben ik?’, ‘Waar kom ik vandaan?’ zijn 

zowat de basisvragen van ons bestaan. 

In een van de beroemdste scènes uit Henry James' recent verfilmde roman ‘The portrait of a lady’, 

discussieert de jonge, impulsieve Isabel Archer met haar oudere en meer ervaren vriendin Madame 

Merle over wat het ‘ik’ of het ‘zelf’ nu eigenlijk is. Madame Merle betoogt dat een geïsoleerd persoon 

niet bestaat. Iedereen is getekend door zijn omgeving en door zijn bezit : ‘Een groot deel van wat 

ik ben, volgt uit de kleren die ik draag. Ik heb veel respect voor dingen! De anderen zien mijn zelf 

immers doorheen die dingen en mijn huis, mijn meubels, mijn kledij, de boeken die ik lees en het 

gezelschap dat ik ontvang, zeggen allemaal iets over mezelf.’ Het hoeft dan ook niet te verbazen 

dat ze in een discours dat zo van Jane Austen overgenomen zou kunnen zijn, Isabel bezweert niet 

verliefd te worden op een of andere romantische slungel, maar haar zinnen daarentegen te zetten 

op een man met een degelijk inkomen en een mooi, gerieflijk huis. 

Isabel ziet het echter anders. ‘Niets van wat ik bezit, is uitdrukking van mezelf,’ zegt ze. 

‘Integendeel, alle dingen zijn beperkingen en leggen grenzen op. De kleren die ik draag, zeggen 

helemaal niet wie ik ben. Ze zeggen wie mijn kleermaker is. Bovendien kan ik helemaal niet kiezen 

wat ik wil dragen. Dat wordt me opgedrongen door de maatschappij.’ 

De eeuwenlange discussie over de specificiteit van het zelf is hiermee mooi getoonzet. Aan de ene 

kant staan zij die de individuele identiteit zien als een bij aanvang lege doos die naderhand door 

de samenleving wordt ingevuld. Recht daartegenover treffen we degenen die de autonomie van 

het individu vooropstellen en de samenleving als nefast voor de ontwikkeling van een persoonlijke 

identiteit zien. Zij fnuikt volgens hen ieder persoonlijk initiatief. 

SAMENLEVING EN INDIVIDU 

Zoals altijd wordt de soep niet zo heet gegeten als ze wordt opgediend en blijkt de waarheid ergens 

in het midden te liggen. De persoonlijke identiteit is het resultaat van een samengaan van 

samenleving en individu. Of iemand zich man of vrouw, Vlaming of Belg of katholiek of vrijzinnig 

voelt, hangt zowel af van de maatschappij waarin hij leeft als van zijn eigen persoonlijke ik. Het is, 

bijvoorbeeld, niet omdat ik in Vlaanderen geboren ben dat ik me meteen ook Vlaming voel. Maar 

het kan natuurlijk wel. Daar komt mijn persoonlijkheid op de proppen. 

Zonder identiteit is het menszijn niet denkbaar. ‘Wie ben ik?’ is zowat de basisvraag van ons 

bestaan. En door er een antwoord op te zoeken, merken we dat we nooit alleen staan. We zijn 

altijd sociaal tussen de verschillende groepen gepositioneerd. Identiteit staat altijd voor 
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verbondenheid. En aangezien we ons met meer dan een groep al of niet verbonden voelen, is onze 

identiteit steeds meervoudig. We zijn én Vlaming én man én vrijzinnig, om maar iets te zeggen. 

Net zo min als een mens één identiteit zou hebben, is dit amalgaam van identiteiten een rationele 

aangelegenheid. Onze identiteit zit tussen onze oren. Ze is het resultaat van onze fantasie. Al in 

1897 schreef Sigmund Freud in een brief aan Wilhelm Fliess dat de fantasie ons sociaal verbindt. 

Het is door haar toedoen dat we ons schuldig voelen over misdaden die wij niet hebben begaan of 

dat we onbewuste wensdromen hebben. De fantasie is dus een naar buiten toe gerichte beweging, 

die net zoals de identiteit een sterk politieke ondertoon heeft. Mijn identiteit bestaat slechts in 

zoverre die erkend wordt door de anderen, net zoals een staat slechts door de andere staten op 

de wereldkaart wordt gezet en niet door zichzelf. Iets wat Israël heeft ondervonden met de bezette 

gebieden en Zuid-Afrika met de thuislanden. 

We mogen dus rustig stellen dat onze identiteit in grote mate afhankelijk is van ons onderbewuste. 

Maar dat neemt natuurlijk niet weg dat dit onderbewuste op zich sterk afhankelijk is van de realiteit 

om ons heen. Het is daarop immers dat het reageert. De vraag ‘Wie ben ik?’ blijkt in de praktijk 

sterk verbonden te zijn met ‘Waar kom ik vandaan?’ en dus met het verleden en de geschiedenis. 

Met feiten dus, ook al worden die iedere generatie opnieuw verwoord in andere, aan de tijd 

aangepaste verhalen. De waarheid van de geschiedenis is immers die van de historicus. Wat hij 

wezenlijk acht, wordt neergeschreven. De rest is... nou ja, geschiedenis. Het nieuws dat het pas 

weer Chinees geworden en angstvallig naar een eigen identiteit zoekend Hongkong de 

geschiedenisboekjes wil herschrijven, hoeft dus helemaal niet te verbazen. Volgens de oude Britse 

visie werd Hongkong gesticht als handelssite op een leeg stuk land. De ‘herziene’ geschiedenis 

vertelt een ander verhaal : waar Hongkong nu is, leefde vroeger een bloeiende gemeenschap. Zij 

moest echter wijken voor een militaire uitvalsbasis die de Chinezen verplichtte meer Brits opium in 

te voeren. Wiens brood men eet, wiens woord men spreekt, zo lijkt het wel. 

DICHTER EN HISTORICUS 

Dit alles mag ons niet doen vergeten dat geschiedenis niet te herleiden is tot louter verhalen. Het 

verschil tussen geschiedschrijving en literatuur is misschien niet objectief vast te leggen, maar het 

bestaat. De schrijver schept zijn eigen waarheid. Hij kent zijn personages door en door en weet 

wat ze voelen. De historicus daarentegen werkt alleen maar met fragmenten van de waarheid. Hij 

moet de verbanden tussen deze fragmenten zelf invullen en weet dat hij het altijd in mindere of 

meerdere mate bij het verkeerde eind heeft. Of zoals de Nederlandse historicus Hermann von der 

Dunk ooit schreef : ‘Clio mag dan een muze zijn, ze is geen garderobejuffrouw waar de literator 

kleren kan huren om de naaktheid van zijn fantasie mee te bedekken.’ Wat niet wegneemt dat 

sommige schrijvers door het samensmelten van fantasie en geschiedenis, prachtige romans 

kunnen schrijven. Waar Von der Dunk op wijst, is dat het ‘maar’ romans blijven. 



De Griekse wijsgeer Aristoteles plaatst anachronistisch weliswaar grote vraagtekens bij deze 

‘maar’. Enerzijds geeft hij grif toe dat er een onderscheid bestaat tussen een dichter en een 

historicus, maar daar voegt hij onmiddellijk aan toe dat die historicus daarom niet automatisch meer 

te waarderen is dan de dichter. Juist het omgekeerde is volgens hem waar. De dichter kan, in 

tegenstelling tot de historicus die geplaagd wordt door uiterlijke toevalligheden, essentiële inzichten 

over het menselijk bestaan verschaffen en is daarom belangrijker. Voor de ontwikkeling van de 

identiteit zou fictie dus wel eens belangrijker kunnen zijn dan realiteit. Iets wat de Amerikaanse 

filosoof Richard Rorty impliciet beweert wanneer hij stelt dat iemands identiteit niet meer is dan de 

verhalen die hij over zichzelf vertelt. 

Dat er een relatie bestaat tussen identiteit, geschiedenis en literatuur mag intussen wel vaststaan, 

welke vormen ze kan aannemen nog lang niet. Laten we daarom achtereenvolgens te rade gaan 

bij de Duitse, Engelse en zwart-Amerikaanse literaire praktijk. Zowat het bekendste voorbeeld van 

een schrijver die het nationale identiteitsvraagstuk niet uit de weg gaat en daarbij de geschiedenis 

en de literatuur een niet te ontkennen rol toebedeelt, is Günter Grass. Dit ‘geweten van de Duitse 

natie’, zoals hij wel eens wordt genoemd, heeft zich sedert zijn debuut in 1959 vastgebeten in de 

schuldvraag van de holocaust. Geen enkele Duitser mag deze genocide vergeten, stelt hij en 

iedere Duitser, wanneer hij ook geboren moge zijn, voor of na de oorlog, is medeschuldig. Wat hij 

vooral in zijn eerste maar ook nog in zijn meer recente romans doet, is aantonen hoe de verlangens 

en wensen van de Duitse kleinburgerij door het nationaal-socialisme werden bevredigd en hoe zij 

zich voor het kortzichtig gewin lieten overhalen tot een volkerenmoord. 

GRUWELIJKE PRAKTIJKEN 

Als schrijver wil hij de jonge naoorlogse democratie verdedigen en waarschuwen voor een verleden 

dat altijd op de loer ligt om weer zijn opwachting te maken. In zijn uit 1972 daterende ‘Rede tegen 

de Gewenning’ zei hij over de les die de geschiedenis ons leert : ‘Het is mogelijk dat ik in mijn 

kwaliteit van schrijver lering heb getrokken uit de ondergang van de republiek van Weimar : die liep 

niet alleen stuk op het machtsstreven van de nationaal-socialisten, op het opportunisme van de 

Duits-nationalen, op de intolerantie van de communisten en op de zwakte van de democratische 

partijen. Ook de schrijvers hebben het voor het merendeel niet voor haar willen opnemen, en een 

niet gering aantal onder hen heeft de Republiek met vernuft en esprit opzettelijk belachelijk 

gemaakt.’ 

De nationaal-socialisten hebben, volgens Grass, de Duitse taal corrupt gemaakt. Woorden als Blut 

und Boden of Heimat konden na de oorlog nog moeilijk worden gebruikt, omdat de fantasie ze 

onmiddellijk aan gruwelijke praktijken verbond. Het kwam er voor schrijvers dan ook op aan een 

nieuwe, jonge taal te vinden. Met zijn ‘Danziger trilogie’ ('59-'63), bestaande uit ‘De blikken 

trommel’, ‘Kat en muis’ en ‘Hondejaren’ deed hij dat. Hij wierp zich op een historische analyse van 

het Derde Rijk, de naoorlogse verdringing van het verleden, de herbewapening en het opkomend 

consumentisme. 



Hij merkte echter al gauw dat de macht van een schrijver, puur als schrijver, beperkt is en ging 

daarom zelf de politiek in. Vanaf 1965 trok hij aan de zijde vanWilly Brandt en de sociaal-

democratische SPD het land rond en gaf honderden voordrachten tegen de linkse terroristen en 

de rechtse dreiging van Franz Josef Strauss en co. Meteen ondervond hij wat politiek bedrijven 

betekent. Voor extreem-links was hij plotsklaps een conservatieve zak; voor rechts een pornograaf, 

nihilist en lasteraar. Grass hield het vier jaar uit in de politieke arena. In zijn ’Dagboek van een 

slak’ beschrijft hij het gevaar van zulke politieke stellingname: ze is nefast voor de literatuur. De 

politiek gebruikt een tweedehands taal vol platitudes en holle frasen. De literatuur daarentegen wil 

iets meedelen. Ze wil oorspronkelijk zijn. 

HEGELIAANSE VISIE 

Grass voelde hoe zijn literaire taal na vier jaar politiek dreigde verloren te gaan. Hij wendde zich af 

van de actieve politiek en schreef ‘De bot’ en ‘De rattin’, beide waarschuwingen tegen de 

zelfvernietigingsdrang die uitgaat van onze nucleaire en anti-ecologische avonturen. Een 

onderliggende thematiek van deze romans is de vraag of het voor de mens wel gepast is een zin 

in de geschiedenis te zoeken. Volgens Grass kan zulk een zoektocht naar de ultieme waarheid 

alleen maar catastrofaal aflopen. De hegeliaanse visie op de geschiedenis rechtvaardigt immers 

alle mogelijke wreedheden. Bij Hegel heeft de geschiedenis altijd gelijk en alles, ook enkele 

verdwaalde volkeren, moet wijken voor het uiteindelijke heilige doel van het historisch verloop. 

Met ’Een gebied zonder eind’, de eind vorig jaar verschenen roman over de hereniging van de 

beide Duitslanden, was het meteen weer prijs. Grass spuwt daarin heftige kritiek op de manier 

waarop de Wessies hun kapitalisme aan de Ossies hebben opgedrongen, iedere positieve noot 

over het DDR-bestel de kop hebben ingedrukt, 45 jaar Duitse geschiedenis in de prullenmand 

hebben gegooid en het bestaan van zeventien miljoen ex-Oostduitsers futiel hebben verklaard. ‘We 

mogen ons toch nog wel blijven herinneren’, vraagt iemand tevergeefs in het boek. ‘Een gebied 

zonder eind’ oogstte furieuze kritieken. Marcel Reich Ranicki verscheurde het boek op de cover 

van Der Spiegel, positieve recensies waren ver te zoeken, maar de verkoop liep als een trein. 

Grass had blijkbaar nog maar eens de gemoedelijke identiteit van de Duitse kleinburger geraakt, 

wat ook mag blijken uit de hakenkruisen die onlangs op zijn gevel werden geschilderd. 

DE NATIE 

In een interview in het NRC uit 1995 wees hij erop hoe die burger nog altijd niet in het reine is 

gekomen met het oorlogsverleden en met het bestaan van de nieuwe Duitse natie die er sowieso 

is, ook al sluiten velen er de ogen voor. ‘De Duitsers worden nu weer geconfronteerd met de vraag: 

‘Wie zijn wij, behalve inwoners van een rijk land?’, ‘Hoe kunnen wij onze natie begrijpen zonder 

nationalistisch te worden?’, ‘Op welke tradities moeten wij terugvallen?’. Het erge is: wij weten het 

niet. Het gevaar in Duitsland ligt niet op de loer in de rangen van de skinheads, maar in het 

uitgesproken Duits-nationalisme van politici en gezaghebbende stemmen in de publieke opinie. 



De linkerzijde heeft de fout begaan om het thema 'de natie' niet uit te diepen. Dat was taboe omdat 

wij met het nationaal-socialisme zulke gruwelen beleefd hadden. Ik heb steeds mijn vrienden in de 

linkerzijde gewaarschuwd : als jullie dat thema laten liggen, zal de rechterzijde het claimen. Dat is 

ook gebeurd en het gevaar dat het begrip 'natie' weer op een eng nationalistische manier wordt 

beleefd, is groter dan ooit.’ 

Maar Grass beseft ook dat zijn directe macht, net zoals die van enig ander schrijver, niet meer zo 

groot is als pakweg vijfentwintig jaar geleden. Toen waren er nog politici als Willy Brandt, Bruno 

Kreisky of Olaf Palme die wilden luisteren naar wat intellectuelen, kunstenaars en schrijvers te 

zeggen hadden. De hedendaagse politiek wordt volledig beheerst door pragmatici die niet verder 

kijken dan de volgende verkiezingen. 

Hoezeer Günter Grass de grenzen van de Duitse identiteit ook mag hebben afgetast en hoezeer 

hij ook gecontesteerd is, zulke hevige reacties als de door zowat iedereen verguisde Hans Jürgen 

Syberberg heeft hij nooit uitgelokt. Ook deze cineast en kunstcriticus meent dat het nationaal-

socialisme de oude taal en daarmee ook de identiteit van de Duitsers heeft vernietigd, maar anders 

dan Grass wil hij helemaal geen jonge en nieuwe taal ontwikkelen. Voor hem ligt het heil in een 

herwaardering van de oude Duitse cultuur en een voortzetting ervan in het heden. In ‘Vom Unglück 

und Glück der Kunst in Deutschland nach dem letzten Kriege’ beschrijft hij hoe de geschiedenis de 

traditionele cultuurfunderende functie van de religie heeft overgenomen. Hoe de Duitsers met die 

geschiedenis omspringen, is voor Syberberg het probleem : wordt ze niet herleid tot een 

museumstuk, dan gaan ze ze vernietigen, en dit terwijl cultuur juist ontstaat uit de rouw om het 

verlies van het verleden. 

Volgens Syberberg trekt de hedendaagse Duitser zich niets aan van dit verlies. Waar pijn hoort te 

zijn, is alleen maar distantie. Met films als ‘Ludwig Requiem für einen jungfraulichen 

König’, ‘Winifred Wagner und die Geschichte des Hauses Wahnfried 1914-1975’ en ‘Hitler Ein Film 

aus Deutschland’ toont Syberberg wat hem hier voor ogen staat. Hij wil een Heideggeriaanse 

oermythe die cultuur en natuur verenigt en helemaal niet vies is van het woordje heimat opnieuw 

tot leven wekken. 

DE ENGELSE IDENTITEIT 

De wagneriaanse Duitse identiteit die Syberberg zijn landgenoten als ideaal voorhoudt, wordt op 

termen als ‘reactionair’ en ‘neonazistisch’ onthaald. Zijn films worden nergens meer gespeeld. Voor 

intellectueel Duitsland is Syberberg gewoon dood. Losstaand van het feit of hij nu wel of niet 

reactionair is, toont deze overdreven reactie toch aan dat wat hij zegt misschien niet helemaal 

naast de kwestie is : hij die de Duitsers op hun eigen verleden wijst, wordt vernietigd. Meer nog 

dan Ernst Jünger is Hans Jürgen Syberberg de rol prikkeldraad die de Duitsers op een pijnlijke 

wijze aan Buchenwald en Treblinka herinnert. En aangenaam is dat blijkbaar niet. 



Kun je maar beter Engelsman zijn, denk je dan. De Engelse identiteit wordt niet bezwaard met een 

genocide, ook al zijn er tijdens de kolonisatie wel enkele uitspattingen geweest. Engels zijn, dat is 

iets moreels, dat is ethische verhevenheid, afstandelijkheid en een opschorting van een 

ongenuanceerd oordeel. Over wat het precies betekent Engels te zijn, schreef Kazuo Ishiguro ‘The 

remains of the day’. Butler Stevens zou het je zo op een plaatje kunnen serveren : je plaats kennen, 

je weg kunnen cijferen en hondse trouw aan de adel die je dient. Lord Darlington zou er nog aan 

toevoegen : waardigheid en beperking. Maar ook appeasement tegenover nazi-Duitsland, en het 

is daar dat het schoentje uiteindelijk wrong. Lord Darlingtons typisch Engelse ethische 

afstandelijkheid maakt dat hij de Duitse afgevaardigden niet kan weerstaan. Alleen in de film leest 

hij als een echte collaborateur ’Mein Kampf’. In het boek is hij het ongewilde slachtoffer van zijn 

Engelse identiteit. 

Ishiguro, door zijn Japanse oorsprong zo goed in staat de Engelse identiteit te observeren, 

veroordeelt hier niet alleen een bepaalde leidende klasse, en daarmee natuurlijk ook een bepaald 

systeem. Ook Stevens gaat niet vrijuit. Zijn hondse trouw heeft hij alleen aan zichzelf te danken. 

Wanneer heel Engeland zich op een hypocriete wijze tegen Lord Darlington keert, blijft hij hem 

dienen. Pas op het einde van het boek, in een cruciale scène die jammer genoeg is weggelaten uit 

de film, merkt hij op: ‘Al die jaren dat ik hem gediend heb, dacht ik iets te doen wat de moeite waard 

was. Ik kan zelfs niet zeggen dat ik mijn eigen fouten heb gemaakt. Maar, zo vraag ik me af, welke 

waardigheid is er daarin te vinden.’ 

Ook de hedendaagse Engelse roman stelt dus de identiteitsvraag centraal. De hoogstaande ethiek 

blijkt veelal een schaamlapje voor de klassenverschillen te zijn en terug te gaan op politieke 

verhoudingen. Dat echter niet alle auteurs het hiermee eens zijn, zien we bij Iris Murdoch. 

Decennialang al schrijft zij romans die uitgaan van het primaat van de ethiek en de politieke 

betekenis van de literatuur ontkennen, wat natuurlijk zelf ook weer een bepaalde politieke 

stellingname verraadt. 

Dat het vormen van een identiteit niet zonder een eigen geschiedenis en een eigen literatuur kan 

gebeuren, zien we in de Verenigde Staten. Na enkele eeuwen van onderdrukking kreeg zwart 

Amerika in de jaren vijftig dezelfde rechten als de blanken. Dit betekende echter niet dat de zwarten 

daarmee meteen ook voor vol werden aangezien, ook niet door zichzelf. Vooraleer dit kon 

gebeuren, moesten ze zich een eigen verleden scheppen en hun verborgen literatuur vanonder 

het stof halen. Tijdens dit bewustwordingsproces gingen ze in het Afrikaanse verleden spitten en 

kwamen ze tot de conclusie dat er van de oorspronkelijke identiteit nog weinig was overgebleven. 

De blanke, West-Europese cultuur had die volledig verdrongen. 

Maar was die cultuur van de overwinnaar eigenlijk wel zo blank, was dan de vraag. En het antwoord 

bleek neen te zijn. In zijn tweedelige werk ‘Black Athena : the Afroasiatic roots of classical 

civilization’ beweerde Martin Bernal dat de oude Griekse cultuur die samen met het jodendom de 

basis van het Westen vormt, eigenlijk vooral van Egyptische en dus zwarte origine was. De typische 



eigenheid van de nog bestaande Afrikaanse culturen onderzoeken, was in die optiek onzinnig. Wat 

bewezen moest worden, is dat alle bekende Grieken in feite zwarte Egyptenaren waren geweest. 

De these van Bernal werd intussen al vele malen weerlegd, maar het afrocentrisme heeft aan de 

Amerikaanse universiteiten wortel geschoten en vormt voor sommigen het fundament voor een 

eigen zwarte identiteit. Zwarte auteurs als Amiri Baraka en Eldridge Cleaver, beiden te situeren 

aan de rand van Black Muslims en Black power, spelen hier gretig op in. Met hun boeken scheppen 

zij de geschiedenis en overschrijden zo de lijn tussen feit en fictie. 

HET AFROCENTRISME 

Zoals iedere glorificatie van het eigen (ingebeelde) verleden kan het afrocentrisme afglijden naar 

een racistische ideologie, die er niet voor terugschrikt slachtoffers te maken onder andere 

minderheidsgroepen. Beweren dat Aristoteles zijn kennis gestolen heeft uit de grote bibliotheek 

van Alexandrië of dat Socrates en Cleopatraeigenlijk zwarten waren, kan niet veel kwaad. 

Ontkennen dat de slavenhandel zowel door blanken als zwarten werd geleid, is 

geschiedvervalsing. Maar zeggen dat de Holocaust niet meer is dan een verzinsel dat moet dienen 

om de door joden gestuurde slavenhandel aan het zicht van de geschiedenis te onttrekken, is 

ronduit misdadig. 

De relatie tussen identiteit, geschiedenis en literatuur blijkt dus geen eenduidig karakter te hebben. 

Dat onze identiteit in grote mate gestuurd wordt door de historische en literaire verhalen om ons 

heen is duidelijk. De richting van deze sturing, en dus ook de invulling van onze identiteit wordt 

echter bepaald door de politieke inhoud van deze verhalen. Naar etnocentrisme, haat en geweld 

zoals het afrocentrisme en volgens sommigen ook Syberberg ons leiden ; of naar emancipatie, 

gelijkheid en verdraagzaamheid, de route van Grass en Ishiguro ‘ De keuze is aan ons. Het 

belangrijkste is dat er verhalen blijven verteld worden, of zoals Grass het in ’Hondejaren’ schrijft: 

‘Zolang we nog verhalen schrijven, leven we nog. Zolang ons iets te binnen schiet, met of zonder 

pointe, hondenverhalen, rattenverhalen, leugenverhalen; zolang verhalen ons kunnen 

onderhouden, kan geen hel ons boeien.’ 

Marnix Verplancke 

Günther Grass : de nationaal-socialisten hebben de taal corrupt gemaakt. 

(Bron: Knack)  


