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Dit onderzoek reikt een vernieuwende 
manier aan om ontstaan en ontwikkeling van 
nationale identiteitsconstructies te lezen en te 
begrijpen. Het vertrekt vanuit de hypothese 
dat het ‘maken’ van nationale identiteiten niet 
zozeer moet worden verklaard vanuit nationale 
identiteit op zich, als wel uit de capaciteit 
van nationale elites om een harde grens aan 
te brengen tussen het eigen en de andere, 
identiteit en alteriteit. Het op die wijze nooit 
geëxploreerde België leent zich uitstekend 
voor een studie van de identiteitsconstructie 
aan de hand van alteriteitsvertogen. In de 
Belgische geschiedenis ontwikkelden zich 
immers twee aan elkaar gewaagde nationa
le bewegingen, de Vlaamse en de Waalse. 
Gaandeweg zouden ze er in slagen ideo
logische en sociale tegenstellingen in het 
eigen kamp te overstijgen en de Belgische 
identiteitsconstructie fundamenteel te onder
mijnen. 

Het proefschrift analyseert de vertogen van 
beide bewegingen over de ‘andere’ en hoe 
die vertogen werden ingezet om een stabiel 
zelfbeeld te creëren. Dit onderzoek, waarin 
voor het eerst beide nationale bewegingen te 
samen bestudeerd worden, toont aan dat deze 
zich veeleer ontwikkelden rond een beeld van 
de ‘andere’ dan rond stabiele zelfbeelden. Uit 
de combinatie van linguïstische detailstudie 
met een meer longitudinale aanpak, volgt 
het onderzoek de vertoogstrategieën over 

de ‘andere’ vanaf het ontstaan van die 
bewegingen tot hun institutionalisering als 
deelstaten. 

Om die methodologie mogelijk te maken, 
werden vijf kritische momenten geselecteerd 
die samen anderhalve eeuw Belgische 
geschiedenis omspannen. Daaruit blijkt dat 
beide bewegingen in een pril stadium een 
discours over de ‘andere’ ontwikkelden 
dat ze grotendeels, tot op heden, zullen 
aanhouden. Hun negatieve verbeelding van 
de ‘andere’ werd constant versterkt door die 
‘andere’ onder te dompelen in een bredere 
etnische ‘externe andere’ : de Latijnse of 
Germaanse. De eigen identiteit werd aan 
beide zijden gehomogeniseerd rond een 
zelfbeeld van geminoriseerde groep, slach
toffer van een agressie vanwege de ‘andere’. 
Die victimiseringsvertogen werden echter 
doorkruist met zelfbeelden van eigen supe
rioriteit. Belangrijke gebeurtenissen als beide 
wereldoorlogen of de federalisering van 
het land, braken die continuïteit geenszins, 
maar versterkten die. De discursieve bedding 
waarin beide bewegingen vanaf het begin 
zaten, diepte zich telkens uit. 

De homogenisering van het eigen kamp waar 
zowel aan Vlaamse als aan Waalse zijde naar 
gestreefd werd, leidde ertoe dat – ondanks 
pleidooien van openheid – het eigen territorium 
van elke aanwezigheid of manifestatie van 
de ‘andere’ moest gezuiverd worden. Die 
zuiveringsidee werd in tal van metaforen 
uitgedrukt, was soms allegorisch maar – aan 
de taalgrens – ook fysiek. Doorheen heel deze 
periode leidde de intensieve interactie tussen 
beide bewegingen herhaaldelijk tot een vorm 
van mimetisme : strategieën, topoi en zelfs 
organisatorische keuzen werden van elkaar 
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overgenomen, toegeëigend en tegen elkaar 
ingezet. Dit proefschrift toont aan dat de 
paradox tussen succesvolle institutionalisering 
van nationalisme en vage invulling van haar 
ideologische basis kan worden verklaard aan 
de hand van een studie van alteriteitsvertogen. 


