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Nederlandstalige samenvatting / Dutch 

summary  

Het land dat we zouden moeten zijn: ‘vrijgeboren’ 

Zuid-Afrikanen praten over hun natie 

 

Zuid-Afrika, 21 oktober 2007. Het straatbeeld wordt beheerst door mensen in groene 

‘Springbok’ shirts, uit autoramen wapperen Zuid-Afrikaanse vlaggen. De avond ervoor 

heeft het Zuid-Afrikaanse rugbyteam (‘The Springboks’) het Engelse team glansrijk 

verslagen in de finale van het wereldkampioenschap in Parijs. Na de overwinning barst in 

het hele land een euforische feeststemming los. Verslaggevers benadrukken het feit dat 

de feestvierende massa bestaat uit een bonte mix van mensen van uiteenlopende raciale 

achtergronden
62

, een ware eenheid in verscheidenheid. Het overheersende beeld is dat 

van Zuid-Afrika als regenboognatie op zijn best. Een land van harmonie, tolerantie en 

vooruitgang, dat welverdiend zijn plaats inneemt op het podium van de internationale 

sport.  Een land waar Zuid-Afrikanen uitbundig trots op kunnen zijn.   

Mei 2008. Het land – en de wereld – is in de ban van een golf van geweld tegen 

buitenlanders in Zuid-Afrikaanse townships. In korte tijd komen meer dan zestig mensen 

om het leven en raken duizenden ontheemd. De media tonen opgefokte groepen 

jongeren met brandende toortsen en ‘sjamboks’63, lange rijen immigranten bij 

opvanghuizen en kampen, gewonde en levend verbrande mensen. Het beeld is dat van 

een land dat wordt geteisterd door buitensporig geweld, discriminatie, 

vreemdelingenhaat, armoede en wetteloosheid. Een tegenovergesteld beeld van dat van 

zes maanden daarvoor, dat Zuid-Afrikanen in verlegenheid en verwarring brengt. 

In het korte tijdsbestek tussen oktober 2007 en mei 2008 veranderde de nationale 

stemming – en de beleving van nationale identiteit – in Zuid-Afrika op dramatische wijze. 

                                                   
62

 Mijn gebruik van de term ‘ras’ en daarvan afgeleide termen, alsmede het gebruik van de raciale 

categorieën die onder het systeem van apartheid zijn geïnstitutionaliseerd, dient niet te worden opgevat als 

een acceptatie van de validiteit van deze termen. Ik gebruik deze termen omdat ze in postapartheid Zuid-

Afrika nog altijd een prominente rol spelen in het publieke leven, en daarom relevante categorieën zijn voor 

een sociaalwetenschappelijk onderzoek.  
63

 Een ‘sjambok’ is een Zuid-Afrikaanse leren zweep die onder meer gebruikt werd door de politie in het 

apartheidstijdperk.   



270      Summary in Dutch 

 

Een fascinatie voor dit grillige verloop van de nationale stemming en de abrupte 

afwisseling van gevoelens van nationale trots en van schaamte vormt de aanleiding voor 

deze dissertatie. De vraag die hierin centraal staat is hoe jonge Zuid-Afrikanen, geboren 

na het tijdperk van apartheid, betekenis geven aan hun nationale identiteit. Hoe gaan zij 

om met de tegenstrijdigheden, spanningen en wisselingen in de nationale stemming die 

de Zuid-Afrikaanse samenleving zo sterk kenmerken? Vanuit een constructivistische, 

discursieve benadering leg ik hierbij de nadruk op de vraag hoe jonge Zuid-Afrikanen 

betekenis geven aan hun nationale identiteit in de manier waarop zij over hun land 

praten. 

De empirische basis van deze kwalitatieve studie zijn focusgroep interviews met Zuid-

Afrikaanse jongeren van zestien en zeventien jaar oud. Deze leeftijdsgroep wordt in het 

Zuid-Afrikaanse publieke debat ook wel aangeduid als de ‘generatie van vrijgeborenen’, 

omdat zij bestaat uit jongeren die geboren zijn in een vrij en democratisch Zuid-Afrika. Ik 

heb voor deze leeftijdsgroep gekozen omdat zowel in het publieke debat als in 

wetenschappelijk onderzoek het beeld wordt geschetst van een generatie die ‘het 

gewicht van de verwachting draagt’. Van de ‘generatie van vrijgeborenen’ wordt 

verwacht dat zij de belofte van Nelson Mandela’s Zuid-Afrika waarmaken. In mijn 

onderzoek wordt die verwachting duidelijk genuanceerd, en daarmee wordt ook een 

kritische kanttekening geplaatst bij de term ‘vrijgeboren’.  

Voor dit onderzoek zijn in 2007 en 2008 twintig focusgroepen gehouden met per jaar 60 

leerlingen van vijf middelbare scholen in de gemeente Msunduzi, KwaZulu-Natal. 

Daarnaast zijn informele, informatieve interviews gehouden met schoolhoofden of ander 

onderwijzend personeel op elk van de vijf scholen. In hoofdstuk vijf en zes wordt verslag 

gedaan van de belangrijkste inzichten uit de analyse van de transcripten van de twintig 

focusgroepen. In deze samenvatting ga ik eerst in op de thematiek van hoofdstukken 

twee, drie en vier over theorie, methoden en historische achtergrond. 

Theoretische en methodologische uitgangspunten 

In dit proefschrift conceptualiseer ik het begrip nationale identiteit –een specifieke 

manifestatie van collectieve identiteit- vanuit een constructivistisch paradigma. Het 

uitgangspunt is dat nationale identiteit geen duurzame, vastomlijnde entiteit of situatie 

is, maar wordt vormgegeven of ‘geconstrueerd’ in sociale interacties tussen mensen, en 

daardoor dynamisch en veranderlijk is. Mijn theoretische benadering is interdisciplinair 

en onder meer geïnformeerd door de werken van Barth (1964), Anderson (1983, reprint 

2006), Jenkins (2008) en Brown (2000). Barth en Jenkins maakten duidelijk dat het bij 

collectieve identiteit enerzijds draait om het aanduiden van criteria van gelijkenis binnen 
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de groep, en anderzijds om het aanduiden van criteria van verschil tussen de eigen groep 

en andere, externe groepen of ‘betekenisvolle anderen’. Het idee van het trekken van 

grenzen is hierbij bruikbaar: groepen construeren hun collectieve identiteit door een 

grens te trekken rondom de eigen groep, en tussen de eigen groep en een of meerdere 

andere groepen, ook wel aangeduid als ‘de Ander’. Dit construeren van categorieën op 

basis van gelijkenis en verschil heeft plaats in processen van sociale interactie en is 

daarom sterk contextgebonden. Hierbij speelt een element van strategisch belang mee: 

het claimen van een bepaalde groepsidentiteit worden vaak gedreven door een bepaald 

strategisch belang in een specifieke context. Bij deze zienswijze past de term 

‘identificatie’ beter dan de term ‘identiteit’, omdat ‘identificatie’ het idee geeft van een 

continu proces, zonder definitieve uitkomst.De focus op sociale interactie en het trekken 

van grenzen is sterk gericht op de procesmatige kant van collectieve identiteiten. 

Tegelijkertijd benadruk ik in mijn proefschrift het belang van de inhoud: de gedeelde 

opvattingen, representaties en symboliek waarmee betekenis wordt gegeven aan 

collectieve identiteiten. Het idee van gelijkenis tussen leden van een groep krijgt invulling 

vanuit een gedeeld ‘symbolisch repertoire’ (Cohen 1985). Dankzij symboliek kan een sterk 

heterogene groep mensen ‘gerepresenteerd’ worden als een eenheid, een groep met 

gezamenlijke kenmerken. Hoewel collectieve identiteiten constant veranderlijk en 

contextafhankelijk zijn, is er toch een mate van stabiliteit in de gedeelde betekenisgeving 

waaruit men bij het construeren van een identiteit put. Ik plaats in mijn proefschrift 

echter een belangrijke kanttekening bij dit idee van ‘gedeelde betekenisgeving’. 

Individuele leden van een collectieve gemeenschap putten uit een gedeeld 

identiteitsrepertoire, maar zij doen dat altijd op hun eigen, idiosyncratische manier. De 

individuele reproductie van een collectieve identiteit is daarom altijd gesitueerd en wordt 

beïnvloed door de plek die een persoon inneemt in een samenleving, en de verschillende 

subgroepen waarmee hij of zij zich identificeert. 

Anderson’s bekende notie van de natie als een ‘verbeelde gemeenschap’ legt ook sterk de 

nadruk op gedeelde betekenisgeving. Deze notie ligt ten grondslag aan mijn 

conceptualisering van nationale identiteit als een specifieke vorm van collectieve 

identiteit. Omdat de nationale gemeenschap een grote gemeenschap is (‘groter dan het 

leven’) waarin leden met elkaar verbonden zijn op basis van categorale kenmerken 

(nationaliteit) in plaats van persoonlijke relaties, is het nationale gemeenschapsgevoel 

primair gebaseerd op verbeelding. Mensen moeten zich kunnen inbeelden dat ze deel 

uitmaken van een grote, abstracte gemeenschap. Hiermee plaatst Anderson het wezen 

van de nationale gemeenschap op het niveau van de verbeelding, gedeelde 

betekenisgeving of collectief gedachtegoed. De constructivistische benadering van natie 
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en nationalisme zoals verwoord door Brown (2000) bouwt hierop voort en benadert het 

idee van de nationale gemeenschap als een mythe, een ideologisch project dat primair 

bedoeld is om mensen een gevoel van stabiliteit, veiligheid en verbondenheid te geven in 

een context van modernisering, globalisering en fragmentatie. De nationale gemeenschap 

wordt in deze zienswijze primair vormgegeven door discoursen, narratieven (verhalen), 

ideologieën en zogenaamde ‘oorsprongsmythes’. In die discoursen over de nationale 

gemeenschap zijn een aantal universele thema’s te herkennen, namelijk die van ‘volk’ 

(mensen), ‘tijd’ en ‘plaats’. Nationale discoursen vertellen het verhaal van een groep 

mensen die verbonden zijn met een afgebakende plaats (het nationale territorium) en die 

zich als gemeenschap figuurlijk voortbewegen van het verleden, door het heden, naar de 

toekomst. 

Uit het constructivistische perspectief vloeit voort dat de betekenis die aan de nationale 

gemeenschap gegeven wordt meervoudig is en inzet kan zijn van ideologische debat, en 

conflict. Modellen van etnocultureel nationalisme, civiel nationalisme en multicultureel 

nationalisme zijn uiteenlopende ideologieën op basis waarvan het idee van een nationale 

gemeenschap vorm kan krijgen (Brown 2000). 

In mijn dissertatie bouw ik voort op de constructivistische benadering, en vul ik deze op 

twee niveaus aan. De eerste aanvulling ligt op het terrein van de dagelijkse (re) productie 

van de natiestaat door gewone mensen. Hoewel de literatuur over nationale 

gemeenschappen en nationale identiteit veel waardevolle aanknopingspunten bevat, is 

haar beperking dat de analyse meestal niet wordt doorgetrokken naar het concrete, 

dagelijkse proces van betekenisgeving aan een nationale gemeenschap door ‘gewone 

mensen’. Er is weinig aandacht voor de reproductie van de natiestaat op het zogenaamde 

‘microniveau’, hoe individuen de natiestaat voor zichzelf reconstrueren.Dit raakt aan het 

idee van de ‘idiosyncratische reproductie’ zoals hierboven beschreven. Bovendien legt de 

gangbare literatuur veelal de nadruk op nationalisme als een randverschijnsel, dat te 

maken heeft met separatisme en extremisme. Hierdoor wordt voorbij gegaan aan het 

gegeven dat de natiestaat wereldwijd een dominante vorm van sociale organisatie is, die 

ook in vreedzame, ‘gevestigde’ natiestaten in ‘het Westen’ dagelijks ge(re)produceerd 

wordt. Billig (1995) benadrukt dat succesvol nationalisme een ‘vorm van leven’ is, die in 

vreedzame natiestaten zo sterk onderdeel is geworden van het ‘gezond verstand’ dat 

niemand bij het proces van dagelijkse (re)productie stilstaat. 

In dit proefschrift vormt dat proces van (re)productie op microniveau juist de focus. 

Daarbij ga ik ervan uit dat nationale identiteiten voor een belangrijk deel geproduceerd 

worden in taal, in de manier waarop mensen over hun natiestaat, hun nationale 
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gemeenschap praten. Om die reden hanteer ik een discursieve benadering, waarin 

discours – geschreven teksten en verbale uitingen – centraal staat. De kerngedachte 

binnen een discursieve benadering is dat identiteiten niets zijn zonder de taal die gebruikt 

wordt om invulling te geven aan categorieën en aan criteria van gelijkenis en verschil. 

Hoewel er in de literatuur aandacht is voor de manier waarop nationale identiteiten 

worden geproduceerd in officiële teksten, is er nog weinig onderzoek gedaan naar de 

manier waarop dat plaatsvindt in alledaags taalgebruik.  

Het tweede punt waarop mijn proefschrift de bestaande literatuur aanvult, is in de 

aandacht voor de interactie tussen constructies van nationale identiteit en 

momentgebonden, kritieke maatschappelijke gebeurtenissen. De literatuur heeft weinig 

oog voor de grillige veranderlijkheid van nationale identiteiten waar ik in de inleiding van 

deze samenvatting op doelde. Ondanks het breed geaccepteerde uitgangspunt dat 

identiteiten contextgebonden en veranderlijk zijn, ontbreekt het aan aandacht voor de 

wisselwerking tussen kritieke maatschappelijke gebeurtenissen en de betekenis die aan 

een nationale identiteit gegeven wordt. Brubaker (2004) pleitte weliswaar voor wat hij 

noemt een ‘eventful perspective on nationness’, maar vertaalde dat perspectief niet naar 

de concrete, alledaagse praktijk. In mijn proefschrift ontwikkel ik een theoretische en 

methodologische benadering waarmee die wisselwerking empirisch onderzocht kan 

worden.  

Mijn methodologische benadering is opgebouwd vanuit inzichten uit de sociale 

psychologie en in het bijzonder de kritische discursieve psychologie. De kritische 

discursieve psychologie biedt handvaten om de constructie van identiteiten te 

onderzoeken op het concrete niveau van alledaags taalgebruik van ‘gewone’ sprekers. 

Binnen mijn benadering formuleer ik drie centrale concepten, die ik deels ontleen aan het 

werk van Edley (2001). Het eerste concept is ‘interpretatieve repertoires’: de inhoudelijke 

verhalen waar mensen uit putten als ze praten over hun nationale identiteit. Het tweede 

concept is ‘ideologische dilemma’s’. Dit concept doelt op het idee dat zowel officiële, 

publieke discoursen en ideologieën als alledaagse kennis intrinsieke dilemma’s en 

tegenstrijdigheden bevatten. Ook discoursen over de nationale gemeenschap bevatten 

tegenstrijdigheden, bijvoorbeeld tussen etnoculturele en civiele opvattingen over de 

natie. Als mensen praten over hun natie plaatsen zij zichzelf in een debat, waarbinnen 

verschillende invullingen van de natiestaat beschikbaar zijn. Daarom is het construeren 

van een nationale gemeenschap altijd ideologisch geladen. 

Het derde concept is wat ik noem de ‘actieoriëntatie’ van uitlatingen over identiteit. 

Volgens de kritische discursieve psychologie zijn uitdrukkingen van identiteit acties met 
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een bepaald doel. Sprekers hebben met hun uitdrukking van identiteit altijd een doel, 

namelijk het op een bepaalde manier positioneren van zichzelf en anderen. Vanuit het 

idee van een ‘actieoriëntatie’ is de centrale vraag in de analyse: met welk doel 

construeert een spreker een identiteit in een bepaalde context op een bepaalde wijze? 

Het uitgangspunt hierbij is dat een spreker zijn of haar identiteitsuitdrukking telkens 

aanpast aan de context waarin hij of zij deze vormgeeft, en de doelen die een spreker 

voor ogen heeft ook per context verschillen. Niet alleen de directe omstandigheden op 

microniveau (bijvoorbeeld de directe context van een gesprek) kunnen van moment tot 

moment verschillen, maar ook de omstandigheden op macroniveau, bijvoorbeeld door 

een kritieke maatschappelijke gebeurtenis. Een belangrijk element hierbij is het publiek: 

sprekers stemmen hun betoog af op verschillende ‘publieken’, zowel direct aanwezig als 

afwezig, virtueel publiek (bijvoorbeeld een groep in de bredere samenleving). Deze 

nadruk op de ‘actieoriëntatie’ maakt het mogelijk de veranderlijkheid van 

identiteitsuitdrukkingen te analyseren en te duiden. 

Historische context: nationale identiteit in Zuid-Afrika  

In hoofdstuk drie van dit proefschrift schets ik de historische ontwikkeling van discoursen 

over de Zuid-Afrikaanse natiestaat op het officiële, publieke en politieke niveau. Een 

belangrijke reden waarom ik uitgebreid bij deze ontwikkeling stilsta is omdat in mijn 

benadering van nationale identiteit officiële, publieke discoursen over de nationale 

gemeenschap en de natie centrale bouwstenen vormen in de alledaagse reproductie van 

de natiestaat door ‘gewone mensen’.  

Ik begin dit hoofdstuk met een bespreking van de ideologieën over de nationale 

gemeenschap in de apartheidstijd. Omdat de identiteit van post-apartheid Zuid-Afrika zo 

sterk is vormgegeven in contrast met apartheid Zuid-Afrika is het van belang de centrale 

pijlers van de identiteit van apartheid Zuid-Afrika te kennen. In de eerste plaats betreft dit 

een strikt raciale invulling van de nationale identiteit. Ras en huidskleur waren een 

prominent criterium voor lidmaatschap van de Zuid-Afrikaanse natie tot 1994. De Wet op 

Bevolkingsregistratie uit 1950 bepaalde tot welke raciale categorie iemand behoorde. 

Onder apartheid was de Zuid-Afrikaanse natie een strikt blanke natie, waarvan 

bevolkingsgroepen van niet-blanke achtergrond werden uitgesloten. Onder het beleid van 

gescheiden ontwikkeling en de multinationale staat werd de bevolking opgedeeld in 

afzonderlijke, raciaal gedefinieerde naties, die werden ‘opgetuigd’ met de symboliek van 

een nationale gemeenschap: een vlag, taal en volkslied, en in het geval van de 

verschillende Afrikaanse ‘naties’ een eigen territorium of thuisland. Leden van deze 

aparte ‘naties’ leefden in strikte geografische en psychologische scheiding en hadden zeer 
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ongelijke toegang tot zowel politieke als economische mogelijkheden. Dit was onderdeel 

van het beleid van ‘verdeel en heers’ waarmee de blanke minderheid zijn positie van 

suprematie in stand probeerde te houden. In lijn met het constructivistische perspectief 

op de nationale gemeenschap benadruk ik in dit deel van het hoofdstuk dat de ideologie 

van apartheid Zuid-Afrika niet eenduidig was, maar interne tegenstrijdigheden bevatte en 

aan herformulering onderhevig was in reactie op de politieke omstandigheden van het 

moment. Zo werd in de jaren zestig de verschuiving gemaakt van een strikte etnoculturele 

Afrikaner natie naar een raciale blanke natie, waarin Afrikaner en Engelstalige blanken als 

een hechte gemeenschap gerepresenteerd werden (Norval 1996). De ambivalentie van 

het systeem bleek bijvoorbeeld ook uit het kunstmatige karakter van de bevolkingsgroep 

die in de Wet op Bevolkingsregistratie als ‘gekleurd’ gedefinieerd werd. In werkelijkheid 

betrof het hier allerminst een samenhangende gemeenschap.  

Het alternatieve discours over de Zuid-Afrikaanse natie dat zich ontwikkelde binnen de 

bevrijdingsbeweging was in veel opzichten het tegenovergestelde van de 

apartheidsideologie. De ideologie die geleidelijk aan dominant werd binnen de 

bevrijdingsbeweging was het ‘non-racialisme’. Het beoogde doel van het non-racialisme 

was een verenigde Zuid-Afrikaanse natie waarin alle bevolkingsgroepen gelijke 

burgerschapsrechten hadden en raciale en etnische categorieën geen rol speelden in de 

organisatie van de samenleving. Maar ook binnen de bevrijdingsbeweging circuleerden 

meerdere, concurrerende vertogen over de Zuid-Afrikaanse natie. Zo was het Afrikaans 

Nationaal Congres (opgericht in 1912) in haar begintijd voorstander van een ‘multiraciale’ 

natiestaat, en verkondigde het Pan-Afrikaans Congres vanuit een Afrikanistische ideologie 

dat de Zuid-Afrikaanse natie in de eerste plaats de Afrikanen toebehoorde. De missie van 

Biko’s ‘Black Consciousness Movement’ uit de jaren zestig was de psychologische 

bevrijding van alle zwarte Zuid-Afrikanen. Hierbij werd een emancipatoire en inclusieve 

interpretatie van het label ‘zwart’ gehanteerd, die betrekking had op alle niet-blanke 

inwoners van het land.  

Ik sta in dit hoofdstuk kort stil bij de specifieke historische context van wat nu de 

provincie KwaZulu-Natal is, omdat dit de provincie is waar mijn onderzoek is uitgevoerd. 

In die context zijn twee gegevens van bijzonder belang. Allereerst de ontwikkeling van het 

Zulu nationalisme in de provincie, die een overweldigende meerderheid van Zulu-

sprekende inwoners heeft. Waar het opleggen van een gevoel van nationale 

gemeenschap op basis van tribale kenmerken in andere zwarte ‘thuislanden’ faliekant 

mislukte, was de situatie in KwaZulu-Natal complexer. In KwaZulu-Natal waren de 

bouwstenen voor een sterke Zulu-identiteit aanwezig, en deze werden door het 
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apartheidsregime en de Inkatha Vrijheidspartij gretig ingezet. Tegelijkertijd kent de 

provincie een lange traditie van verzet tegen het imperialisme en apartheid. Spanningen 

tussen aanhangers van Inkatha en het ANC leidden in de jaren tachtig en negentig tot een 

lange periode van  geweld . Een ander belangrijk kenmerk van de provincie is de relatief 

grote gemeenschap van inwoners met een Indiase achtergrond. In de geschiedenis van de 

provincie zijn er verschillende voorbeelden van vijandigheid en onrust tussen de Indiase 

en de Afrikaanse gemeenschappen.  

Het eerste deel van het hoofdstuk wordt afgesloten met een korte beschrijving van de 

relatie van apartheid Zuid-Afrika met de rest van de wereld. Hoewel die relatie 

ambivalentie vertoonde, overheerst toch het beeld van Zuid-Afrika als internationale 

paria, dat werd versterkt door de wereldwijde inzet tegen apartheid en de boycot van de 

jaren tachtig. Op het Afrikaanse continent bestond een bijzonder sterke solidariteit met 

de anti-apartheidsbeweging. Relaties met directe buurlanden in de Zuid-Afrikaanse regio 

waren uitermate gespannen door de Zuid-Afrikaanse destabilisatiecampagnes van de 

jaren tachtig.  

In het tweede deel van het hoofdstuk ga ik in op de ontwikkeling van het discours over de 

Zuid-Afrikaanse natiestaat na de transitie van apartheid naar democratie in 1994, tijdens 

het project van natieopbouw van de eerste democratische regering van Mandela. Zijn 

regering stond voor de uitdaging om een gevoel van nationale gemeenschap te 

verbeelden en te bevorderen onder een bevolking die tot dusver beheerst werd door 

interne scheidslijnen en vijandsbeelden. Ook binnen de internationale gemeenschap 

moest post-apartheid Zuid-Afrika een nieuwe positie innemen. 

Ik beschrijf hoe de nieuwe Zuid-Afrikaanse nationale identiteit betekenis gegeven werd 

door het discours van de Regenboognatie en de deelthema’s non-racialisme, verzoening, 

eenheid in verscheidenheid, gelijkheid en ‘nieuwe vaderlandsliefde’. Ik ga hierbij in op de 

centrale rol die  Nelson Mandela speelde in de introductie en de promotie van dit 

discours, en hoe het ‘regenbooggevoel’ zowel op het terrein van de politiek als dat van 

cultuur (bijvoorbeeld in de sport of in eetgewoontes) werd uitgedragen. Het 

regenboogdiscours definieert het criterium van gelijkenis tussen de leden van de Zuid-

Afrikaanse natie op een radicaal andere manier dan het apartheidsdiscours. De grens 

rondom de nationale gemeenschap is niet langer bepaald door raciale kenmerken, maar 

is multicultureel en inclusief: de gemeenschap is verenigd in haar culturele 

verscheidenheid. Hieruit volgt dat alle inwoners van Zuid-Afrika – ongeacht huidskleur – 

volwaardig deel uit maken van de nationale gemeenschap. Het thema tijd krijgt betekenis 

door de nadruk te leggen op een duidelijke breuk met het verleden, verzoening tussen 
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voormalige vijanden en een sterke gezamenlijke focus op de toekomst. Uit kwantitatief 

onderzoek naar nationale identiteit onder de Zuid-Afrikaanse bevolking sinds 1994 komt 

het beeld naar voren van een succesvol project van ‘natieopbouw’ en een sterk 

ontwikkelde nationale identiteit.64 

De rest van hoofdstuk drie vormt een nuancering van het rooskleurige en 

ongecompliceerde beeld van een succesvol ‘regenboogproject’, waarbij ik de 

voornaamste factoren bespreek die bijdragen aan scheuren in dat beeld. De eerste factor 

is de voortdurende economische ongelijkheid onder de bevolking: de erfenis van de 

geïnstitutionaliseerde ongelijkheid van het apartheidssysteem. Daarmee gepaard gaat 

een permanente spanning tussen de conflicterende doelen van verzoening en 

herverdeling. Een andere kritische noot is het trage verloop van het proces van 

maatschappelijke transformatie en desegregatie.  

Onder het bewind van Mandela’s opvolger Mbeki verschoof de prioriteit van verzoening 

naar transformatie en veranderde de toon van het discours over de Zuid-Afrikaanse natie. 

In Mbeki’s retoriek was een grotere rol weggelegd voor het Afrikanisme, en sommige van 

zijn speeches werden als raciaal polariserend ervaren. Mbeki positioneerde Zuid-Afrika 

bewust als een Afrikaans land dat sterk geworteld is in het Afrikaanse continent. Dit 

beleid had ook een sterke regionale dimensie: onder Mbeki wordt Zuid-Afrika een 

dominante macht op het Afrikaanse continent en wordt de ontwikkeling van het 

continent gestimuleerd in het kader van de ‘Afrikaanse Renaissance’. Het Afrikanisme 

heeft twee gezichten: een meer en een minder raciaal exclusieve variant. Door critici 

wordt Afrikanisme geassocieerd met etnoraciaal nationalisme en uitsluiting op grond van 

ras. In de regeerperiode van Mbeki groeit onder andere om die reden de onrust onder 

leden van de blanke, Indiase en ‘gekleurde’ minderheden in Zuid-Afrika, die in een op 

Afrikanisme gebaseerde nationale gemeenschap geen plek voor zichzelf zien. Aan de 

andere kant bestaat in Mbeki’s visie en ook in het bredere publieke debat altijd 

ambivalentie ten aanzien van het Afrikanisme en de Afrikaanse identiteit van Zuid-Afrika. 

Het gedachtegoed van het Zuid-Afrikaans exceptionalisme
65

, dat tekenend was voor de 

wijze waarop apartheid Zuid-Afrika zichzelf positioneerde in Afrika, blijft ook in de post-

apartheid context van invloed.  

In het laatste deel van het hoofdstuk sta ik stil bij twee groepen binnen de Zuid-

Afrikaanse bevolking van wie het gevoel van ‘thuishoren’ (sense of belonging) onder de 

                                                   
64

 Volgens deze studies kent Zuid-Afrika een hoog niveau van nationale trots in vergelijking met andere 

landen. Er ontstaat meer nuancering als men onderscheid maakt naar raciale afkomst van de ondervraagde.  
65

 Binnen een exceptionalistisch perspectief wordt Zuid-Afrika afgeschilderd als een uitzondering in Afrika, 

een land dat het pad van armoede, oorlog en ziekte die de rest van het continent treft kan omzeilen.  
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regeringen van Mbeki onder druk is komen te staan. Allereerst zijn dit leden van de 

minderheden die zich door de concrete maatregelen voor herverdeling – waaronder 

positieve discriminatie en ‘black economic empowerment’ – uitgesloten voelen. In de 

twee plaats zijn dit de ‘have nots’, de – veelal maar zeker niet uitsluitend zwarte – Zuid-

Afrikanen die sinds de transitie naar democratie weinig tot geen verbetering in hun 

levensomstandigheden hebben ervaren. Dit deel van de bevolking leeft nog altijd in 

schrijnende armoede, erbarmelijk gehuisvest in sloppenwijken (zogenaamde ‘informal 

settlements’) en wordt disproportioneel getroffen door geweld en ziekte, in het bijzonder 

HIV/AIDS. In de periode van de tweede Mbeki-regering, waarin dit onderzoek plaatshad, 

kwam de onrust onder deze bevolkingsgroep steeds vaker tot uiting in aanhoudende 

protesten in verschillende delen van het land. Ik sluit het hoofdstuk af met een schets van 

de machtsstrijd die de politiek in 2008 overschaduwde: de strijd tussen Mbeki en Zuma 

over het leiderschap van het ANC. Dit politiek drama kan ook wel beschouwd worden als 

een ontlading van de spanningen die zich gedurende de regeringen van Mbeki hadden 

opgebouwd. 

Empirische bevindingen 

Hoofdstukken vijf en zes vormen het empirische hart van deze dissertatie. Hierin doe ik 

verslag van de analyse van de twintig focusgroep interviews met jongeren die ik in 2007 

en 2008 afnam. Zoals reeds aangegeven, vonden de interviews in 2007 plaats vlak na de 

Zuid-Afrikaanse overwinning in het wereldkampioenschap rugby. In 2008 werd de 

bredere maatschappelijke context beheerst door de golf van geweld tegen vreemdelingen 

die het land in mei 2008 beleefde. In hoofdstuk vijf ligt de nadruk op de manier waarop 

de jongeren betekenis geven aan de Zuid-Afrikaanse natie in algemene zin, zonder 

uitgebreid in te gaan op de wisselwerking tussen deze kritische gebeurtenissen en de 

constructie van nationale identiteit. In hoofdstuk zes staat die wisselwerking juist 

centraal. De data-analyse is uitgevoerd volgens de theoretische en methodologische 

benadering die in de voorafgaande hoofdstukken is geformuleerd. Ik heb in kaart 

gebracht hoe geïnterviewden putten uit gedeelde ‘interpretatieve repertoires’ en hoe zij 

omgaan met de ideologische dilemma’s binnen discoursen over de Zuid-Afrikaanse 

nationale identiteit. Daarnaast richt een belangrijk onderdeel van de analyse zich op de 

‘actieoriëntatie’ van bepaalde uitlatingen in de directe context van het groepsgesprek. 

Bij de bespreking van het interviewmateriaal is de samenstelling van de focusgroepen en 

de achtergrond van de individuele deelnemers van belang. In het proefschrift beschrijf ik 

deze in detail in het hoofdstuk over methoden (hoofdstuk vier). Van de tien focusgroepen 

(die elk tweemaal bijeengebracht zijn) waren er drie volledig ‘zwart’, twee volledig ‘blank 
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Afrikaner’ en één volledig Indiaas - Zuid-Afrikaans. De overige vier groepen waren 

gemengd wat betreft raciale achtergronden. De sociaal-economische achtergrond van de 

leerlingen varieerde van lagere klasse (township en Indiase woonwijk) tot middenklasse 

(de drie scholen in het centrum van de gemeente).  

De eerste bevinding die in hoofdstuk vijf wordt besproken is dat het regenboogdiscours 

het dominante interpretatieve repertoire is waaruit de jongeren in de focusgroepen 

putten bij het construeren van de Zuid-Afrikaanse nationale identiteit en de nationale 

gemeenschap. Daarbij reproduceren zij de thema’s eenheid in verscheidenheid en non-

racialisme om de Zuid-Afrikaanse gemeenschap te typeren. De actieoriëntatie van dit 

discours is insluiting: voor alle sprekers, ongeacht raciale achtergrond, is insluiting in de 

nationale gemeenschap door dit discours ‘veilig gesteld’. Bij uitlatingen over het verleden 

is het regenboogdiscours eveneens dominant: de nadruk ligt op een duidelijke breuk met 

het verleden, verzoening tussen de verschillende bevolkingsgroepen en een gezamenlijke 

blik op de toekomst. Het nieuwe Zuid-Afrika wordt door verschillende sprekers direct 

afgezet tegen het Zuid-Afrika onder apartheid. Wel blijkt dat de omgang met het verleden 

niet voor elke spreker dezelfde discursieve ‘bron’ is. Ik laat door middel van citaten zien 

dat Afrikaner sprekers duidelijk meer aarzeling hebben bij het aanwenden van het 

apartheidsverleden als tegenhanger van het hedendaagse Zuid-Afrika. Dit toont aan dat 

er weliswaar een collectief discours over de natiestaat is, maar dat onderdelen daarvan 

door individuele leden van de nationale gemeenschap op idiosyncratische wijze betekenis 

krijgen.  

Twee interessante eigenschappen van het regenboogdiscours kwamen naar voren in deze 

analyse. In de eerste plaats bleek uit het interviewmateriaal dat de verbeelde 

gemeenschap van Zuid-Afrika als regenboognatie een vooruitziend, toekomstig beeld is: 

het is een beeld van het soort land dat Zuid-Afrika zou willen zijn, maar nog niet is. In de 

tweede plaats bleek uit de analyse van uitlatingen in hun directe gesprekscontext dat het 

regenboogdiscours ook op dat niveau een belangrijke functie heeft. Het biedt een veilige, 

niet confronterende taal voor Zuid-Afrikanen van verschillende raciale achtergronden om 

te praten over ‘het nieuwe Zuid-Afrika’. In de analyse laat ik zien hoe sprekers het 

regenboogdiscours gebruiken om kritische kanttekeningen bij het nieuwe Zuid-Afrika in te 

leiden, en daarmee te verzachten. Het is veelzeggend dat dit primair aan de orde is in 

focusgroepen met een gemengde samenstelling.  

Het regenboogdiscours is dan wel het dominante repertoire waaruit mensen in eerste 

instantie putten, in tweede instantie en in het verloop van het gesprek komen de 

spanningen die inherent zijn aan het nieuwe Zuid-Afrika wel degelijk aan bod. Ik bespreek 
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in dit hoofdstuk twee prominente thema’s die een directe uitdaging vormen voor het 

optimistische beeld van de regenboognatie, en die in vrijwel alle focusgroepen spontaan 

opkwamen: transformatie, herverdeling en positieve discriminatie enerzijds en 

criminaliteit anderzijds. Uit de interviews blijkt dat beide thema’s relevant zijn voor 

gevoelens van ‘thuishoren’ in Zuid-Afrika en gevoelens van nationale trots. Dit versterkt 

het beeld dat er een kloof is tussen het discours van het nieuwe Zuid-Afrika en de 

beleving van de alledaagse realiteit door gewone sprekers. Tevens blijkt dat de wijze 

waarop deze thema’s besproken worden sterk beïnvloed wordt door de sociale context 

van het focusgroepinterview in kwestie – zoals de andere deelnemers en de sociale en 

demografische achtergrond van de spreker.  

Bovendien blijkt dat het regenboogdiscours het sterkste verwoord wordt in de gemengde 

groepen. In de niet gemengde groepen is meer ruimte voor het verwoorden van minder 

inclusieve, minder harmonieuze varianten op de Zuid-Afrikaanse natie. In deze groepen 

worden op ras gebaseerde scheidslijnen explicieter getrokken. In één van de ‘zwarte’ 

groepen speelt een meer Afrikanistische invulling van de natie een belangrijke rol. Uit 

mijn analyse blijkt dat het de sprekers in deze groep primair gaat om het veiligstellen van 

de eigen positie binnen de bredere zwarte gemeenschap. Dit raakt aan debatten over 

‘authentic blackness’ (authentiek zwart-zijn) waar in de literatuur naar wordt verwezen 

(Durrheim et al. 2011). De teneur van de discussie is ook duidelijk anders in de blanke 

Afrikaner groepen. Hier zien we typische ingrediënten van de discoursen van de Afrikaner 

gemeenschap terug, zoals die beschreven zijn in het werk van bijvoorbeeld Melissa Steyn 

(2001). Deze ingrediënten zijn: een gevoel van bedreiging, slachtofferschap, verlies van de 

eigen cultuur, collectieve schuld, vervreemding en de drang zich terug te trekken in de 

eigen gemeenschap. Tegelijkertijd laat ik zien dat Afrikaner jongeren zichzelf niet op een 

één-dimensionale manier positioneren. De citaten uit deze groepen laten expliciet zien 

hoe Afrikaner jongeren worstelen met hun betekenisgeving aan de sociale werkelijkheid 

om hen heen. Hun uitlatingen geven blijk van de ambivalentie, de tegenstrijdigheden en 

ideologische dilemma’s die hun positie in het nieuwe Zuid-Afrika markeren. 

Een laatste belangrijk aandachtspunt in dit hoofdstuk is de wijze waarop sprekers het 

nieuwe Zuid-Afrika internationaal positioneren. Een opvallende bevinding was dat 

sprekers in alle focusgroepen heel sterk begaan waren met het imago van Zuid-Afrika in 

het buitenland. Daarbij overheerste de opvatting dat dit imago negatief was, en veel 

uitlatingen waren direct gericht op het corrigeren  daarvan. Daarbij kwam het 

regenboogdiscours goed van pas. Belangrijke inzichten in dit deel van de analyse waren 

allereerst dat het positief positioneren van Zuid-Afrika normatief leek te zijn: sprekers die 



Nederlandstalige samenvatting      281 

 

daarvan afweken werden meestal door groepsgenoten gecorrigeerd. In de tweede plaats 

bleek uit de positionering van Zuid-Afrika op het Afrikaanse continent dezelfde 

ambivalentie die ik in hoofdstuk drie beschreef met betrekking tot Afrikanisme en 

exceptionalisme. 

In het tweede empirische hoofdstuk staat de wisselwerking tussen de twee kritieke 

gebeurtenissen en de constructie van nationale identiteit centraal. In beide 

onderzoeksjaren werd een belangrijk deel van de focusgroepsdiscussie gewijd aan de 

kritieke gebeurtenis van dat moment. In hoofdstuk zes beschrijf ik hoe de jongeren 

betekenis geven aan deze gebeurtenissen, en hoe zij die integreren in hun discours over 

de Zuid-Afrikaanse nationale gemeenschap.  

De rugby overwinning van 2007 vormt een ideale troefkaart voor de bevestiging en 

concretisering van het imago van de regenboognatie. Aan de hand van de gebeurtenis 

wordt invulling gegeven aan het beeld van een gemeenschap die een eenheid vormt in 

haar verscheidenheid, en waarbij iedere Zuid-Afrikaan betrokken is. Een natie die de blik 

gericht heeft op de toekomst en in internationaal verband niet onder hoeft te doen voor 

de ‘gevestigde’ natiestaten in ‘het Westen’. De overwinning is een sterke troef voor 

diegenen die het vermeende negatieve imago van Zuid-Afrika willen rechtzetten. De 

gebeurtenis past volledig in het identiteitsproject van het nieuwe Zuid-Afrika en levert 

daarom in discursief opzicht weinig problemen op. Potentiële spanningen in relatie tot de 

rugby overwinning – zoals het feit dat rugby van oudsher een ‘blanke’ sport is en de 

eenzijdige raciale samenstelling van het rugbyteam – werden door de meeste sprekers 

gerelativeerd of van een positieve draai voorzien. In een enkele groep werd de rugby 

overwinning aangewend om raciale scheidslijnen te trekken, maar ook daar corrigeerden 

andere sprekers de criticaster direct. In het algemeen werd de discussie gekenmerkt door 

een grote mate van consensus.  

Uit de analyse van het materiaal over de rugby overwinning kwam de eigenschap van het 

regenboogdiscours als vooruitziend, toekomstig beeld van de Zuid-Afrikaanse natie heel 

sterk naar voren. Uit de interviews ontstond het beeld dat het beoogde Zuid-Afrika 

daadwerkelijk gerealiseerd leek te zijn op het moment van de feeststemming direct na de 

overwinning. Meerdere sprekers lieten echter doorschemeren dat dit niet meer dan een 

momentopname was. De spanningen van de alledaagse werkelijkheid dienden zich al 

gauw na de overwinning aan.  

De gewelddadige aanvallen op (met name) Afrikaanse migranten in de townships in 2008 

vormden een scherp contrast met de euforische feeststemming van de rugby 
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overwinning. Geweld tegen vreemdelingen is niet nieuw in Zuid-Afrika, maar de aanvallen 

van mei 2008 kenmerkten zich door een buitengewone felheid. Het is niet moeilijk om te 

zien hoe deze gebeurtenissen botsen met de zelfgekozen identiteit van Zuid-Afrika als 

harmonieuze regenboognatie. De belangrijkste vraag in de analyse van het 

interviewmateriaal van 2008 was hoe de deelnemers in hun uitlatingen omgaan met deze 

duidelijke tegenstelling.  

Een opvallend patroon in 2008 was de veel grotere mate van onenigheid en debat in alle 

groepen ten opzichte van 2007. Het is duidelijk dat er veel meer ‘discursief werk’ verricht 

moest worden om de gebeurtenissen te rijmen met de beoogde, nagestreefde identiteit 

van Zuid-Afrika. In de analyse van de focusgroepen van 2008 besteed ik dan ook meer 

aandacht aan de uiteenlopende discursieve strategieën van de jongeren. Die vallen uiteen 

in twee categorieën. De eerste categorie bestaat uit reacties die bedoeld zijn om het 

beeld van Zuid-Afrika als harmonieuze regenboognatie overeind te houden. Sprekers 

doen dit op verschillende manieren, bijvoorbeeld door de gebeurtenissen te relativeren, 

te verdedigen of te rationaliseren. De tweede categorie bestaat uit reacties waarin de 

tegenstelling tussen de gebeurtenissen en de beoogde regenboogidentiteit wordt erkend. 

Die reacties lopen uiteen van het erkennen dat Zuid-Afrika enkele ‘gebreken’ heeft tot het 

volledig opgeven van het vertrouwen in en de trots op Zuid-Afrika. 

Het feit dat er zo duidelijk concurrerende interpretatieve repertoires zijn verklaart de 

grotere mate van onenigheid en discussie in de groepen. Wat echter opvalt is dat 

sprekers niet vasthouden aan één interpretatie, maar gedurende het gesprek 

tegenstrijdige repertoires inzetten, afhankelijk van welk retorisch of discursief doel zij op 

dat moment voor ogen lijken te hebben.  

Binnen de categorie van veroordelende reacties valt op hoe sprekers de gebeurtenissen 

in verband brengen met de verschillende subthema’s van het regenboogdiscours. Een 

interessante bevinding was de manier waarop de gebeurtenissen gerelateerd werden aan 

de notie van tijd, en de progressieve ontwikkeling van het apartheidsverleden naar de 

beoogde regenboognatie. De gebeurtenissen werden regelmatig geïnterpreteerd als een 

stap terug in de tijd. Diegenen die de aanvallen verdedigen of relativeren putten 

daarentegen veel uit repertoires van illegaliteit en exceptionalisme. 

Ik analyseer tevens hoe in de gesprekken de identiteit van de externe groep, de ‘ander’ – 

in dit geval de Afrikaanse migrant – op verschillende manieren betekenis krijgt. Dat loopt 

uiteen van de Afrikaanse migrant als crimineel, profiteur, slachtoffer of juist bijdrager aan 

de Zuid-Afrikaanse samenleving. Daarnaast beschrijf ik hoe de gebeurtenissen sprekers 
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van verschillende raciale achtergronden voor verschillende uitdagingen stellen. Met name 

voor sommige zwarte sprekers vormt het ‘zwart-op-zwart’, intra-Afrikaans geweld een 

problematisch gegeven, dat moeilijk te rijmen is met de wens om Zuid-Afrika op een 

positieve manier te herpositioneren op het Afrikaanse continent.  

In hoofdstuk vijf beschreef ik de kloof tussen het optimistische vertoog van Zuid-Afrika als 

harmonieuze regenboognatie en de spanningen en processen van uitsluiting die Zuid-

Afrikanen in de alledaagse praktijk zeggen te ervaren. Waar de rugby overwinning van 

2007 de scherpe kantjes van die spanningen afhaalde, brachten de gebeurtenissen van 

2008 die spanningen juist onmiskenbaar aan de oppervlakte. Terwijl de rugby 

overwinning Zuid-Afrika een stap dichterbij de gewenste identiteit bracht, brachten de 

aanvallen van 2008 het land twee stappen terug. Uit de analyse van de wisselwerking 

tussen de gebeurtenissen en de discursieve constructie van nationale identiteit blijkt dat 

de gebeurtenissen ‘iets doen’ met de formele discoursen en repertoires. Ze veranderen 

de discursieve ruimte waarbinnen sprekers zichzelf en hun nationale gemeenschap 

positioneren en betekenis geven. Sprekers kunnen de gebeurtenissen niet negeren, maar 

moeten creatieve discursieve strategieën inzetten om ze te kunnen verenigen met hun 

vertoog over nationale identiteit. Interessant genoeg sloten vrijwel alle sprekers in 2008 

ondanks alles af met een optimistisch, toekomstgericht betoog. Op dit laatste punt kom ik 

terug in hoofdstuk zeven van de dissertatie, de conclusies en discussie.  

Conclusies en discussie 

In hoofdstuk zeven geef ik aan hoe de bevindingen van mijn studie bijdragen aan de 

wetenschappelijke literatuur over de nationale gemeenschap en nationale identiteit. In 

de eerste plaats heb ik in mijn dissertatie een benadering geformuleerd waarmee 

nationale identificatie als werkwoord, als actie, bestudeerd kan worden. Een belangrijk 

terrein waarop deze actie van nationale identificatie plaatsheeft is op het terrein van taal, 

van discours, van het gesproken en geschreven woord. In mijn studie wordt die actie 

empirisch onderzocht op het niveau van het discours van ‘gewone mensen’. Bij de analyse 

van dat discours heb ik de complexe wisselwerking tussen collectieve repertoires over de 

natie en lokale, idiosyncratische reproducties daarvan in beeld gebracht. Daarnaast heb ik 

concreet invulling gegeven aan Brubaker’s idee van een ‘eventful perspective on 

nationness’, door te bestuderen hoe discursieve constructies van nationale identiteit 

reageren op kritieke gebeurtenissen van het moment. Ik heb een methodologische 

benadering geformuleerd die gestoeld is op inzichten uit de kritische discursieve 

psychologie, en die precies die wisselwerking tussen het collectieve en het individuele en 

de veranderlijkheid in de tijd kan duiden. Door de vraag te stellen wat de functie is van 
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een bepaalde identiteitsclaim op een bepaald moment kunnen we die dynamiek beter 

begrijpen. Doordat mijn interviews plaatsvonden in focusgroepen was ik bovendien in 

staat om de constructie van nationale identiteit in een context van sociale interactie te 

analyseren. Bepaalde inzichten, zoals de functie van het regenboogdiscours als een non-

confronterende taal om over Zuid-Afrika te spreken, waren niet zo sterk aan het licht 

gekomen in individuele interviews. Kwantitatieve studies naar nationale identiteit laten 

dit soort gelaagdheden zeker niet zien. De wijze waarop mijn studie nationale 

identiteitsdiscoursen van dezelfde groepen mensen op twee verschillende momenten in 

de tijd analyseert is eveneens vernieuwend. Ik geef daarmee empirische invulling aan het 

post-modernistische uitgangspunt dat identiteiten veranderlijk en dynamisch zijn.  

Uit de empirische analyse vloeit een interessant inzicht voort over het karakter van 

succesvolle ideologieën of discoursen van nationale identiteit. Deze moeten enerzijds een 

mate van duurzaamheid hebben en een duidelijke richting geven voor de toekomst. 

Anderzijds moeten ze ook flexibel en kneedbaar zijn: individuen van sterk uiteenlopende 

achtergronden moeten zich erin kunnen herkennen en de ideologie moet stand kunnen 

houden in weerwil van kritieke maatschappelijke gebeurtenissen. Vervolgens betoog ik 

dat het discours over Zuid-Afrika als regenboognatie een duidelijke actieoriëntatie heeft: 

het is een ideologisch project dat ten doel heeft de totstandkoming van een bepaald 

soort samenleving te bevorderen, een samenleving waarbinnen Zuid-Afrikanen van alle 

achtergronden zich thuis voelen. Op internationaal niveau beoogt het discours Zuid-Afrika 

te representeren als een respectabel lid van de internationale gemeenschap van 

natiestaten. Juist door de tegenstellingen tussen het discours en het dagelijks leven werd 

goed duidelijk dat het discours prospectief is – gericht op de samenleving die Zuid-Afrika 

zou willen zijn maar nog niet is. Mijn studie bevestigt suggesties van anderen (o.a. Reicher 

en Hopkins 2001, Condor 2000) dat individuele sprekers strategisch, bekwaam en 

doelgericht opereren in hun discursieve constructie van identiteit. De identiteitsclaims 

van gewone mensen zijn net zo goed ideologische, politieke projecten als de claims van 

politici. Gewone sprekers manoeuvreren op creatieve manieren om de tegenstellingen, 

ambivalenties en ideologische dilemma’s binnen discoursen over de natiestaat heen.  

Mijn studie levert ook nieuwe inzichten op over de ontwikkeling van nationale identiteit 

in de Zuid-Afrikaanse context. Allereerst bevestigt de studie de suggestie dat de 

constructie van Zuid-Afrikaanse nationale identiteit onlosmakelijk is verbonden aan 

kritieke gebeurtenissen en daardoor een grillig verloop kent, een zogenaamde ‘roller 

coaster ride’: een rit in de achtbaan (Kuper 2004). In hoofdstuk zeven werp ik de vraag op 

of een dergelijk grillig patroon kenmerkend is voor een jonge democratie, een 
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samenleving in transitie zoals Zuid-Afrika, of dat dit een universeler gegeven is. Deze 

vraag laat zich binnen de reikwijdte van deze dissertatie niet beantwoorden. 

Wat betreft de specifieke situatie van de generatie van ‘vrijgeborenen’: mijn studie maakt 

eens te meer duidelijk dat deze generatie geenszins ‘vrij’ is van de erfenis van het 

apartheidsverleden die het dagelijkse leven nog sterk markeert. Verwijzingen naar het 

apartheidsverleden worden veelvuldig gemaakt. Optimistische en trotse betogen over 

Zuid-Afrika worden afgewisseld met uitdrukkingen van onzekerheid, onveiligheid en 

fatalisme. De spanningen die in hoofdstuk drie werden beschreven worden in de verhalen 

van de jongeren weerspiegeld. De meest prominente spanning daarbinnen is die tussen 

verzoening en herverdeling, zo noodzakelijk met het oog op de nog altijd extreme 

ongelijkheid onder de verschillende delen van de bevolking. In de conclusie betoog ik dat 

het dilemma tussen verzoening en herverdeling op de korte termijn niet opgelost zal 

worden, maar een blijvende spanning zal zijn binnen de Zuid-Afrikaanse samenleving. De 

tweede hardnekkige tegenstrijdigheid in de verbeelding van het nieuwe Zuid-Afrika is die 

tussen een sterkere binding met Afrika enerzijds, en het voortdurende exceptionalisme 

en de focus op ‘de Westerse wereld’ anderzijds. Wrang genoeg leek vreemdelingenhaat 

jegens Afrikaanse migranten op sommige momenten een verbroederend effect te hebben 

tussen sprekers van verschillende achtergronden – nationalisme laat zich hierin van haar 

slechtste kant zien. Diversiteit is weliswaar het basisprincipe van het nieuwe Zuid-Afrika, 

maar dit is niet onvoorwaardelijk: burgerschap en legaliteit vormen scherpe criteria voor 

uitsluiting. In de focusgroepen manoeuvreren de sprekers voortdurend om deze centrale 

spanningen heen en zetten zij bekwaam verschillende repertoires in om toch tot een 

‘rond verhaal’ te komen. Ik merkte al op dat het regenboogdiscours uiteindelijk, in 

weerwil van de gebeurtenissen, overeind wordt gehouden. In de conclusie vraag ik mij af 

of dit te maken heeft met het feit dat hier jongeren van de ‘generatie van vrijgeborenen’ 

aan het woord zijn. Hebben zij de druk van de verwachting zo sterk geïnternaliseerd dat 

zij de belofte van een harmonieuze regenboognatie zonder aarzeling blijven 

reproduceren? Dit is een vraag voor een ander soort studie. Wat door mijn onderzoek wel 

duidelijk is, is dat het regenboogdiscours een grote rol speelt in de manier waarop leden 

van deze generatie betekenis geven aan de sociale werkelijkheid om hen heen, en dat 

gegeven is op zichzelf al veelzeggend. Immers, zodra mensen zichzelf en anderen 

collectief identificeren, worden die identiteiten intersubjectieve werkelijkheden, met 

praktische consequenties van dien (Jenkins 2008:111). Het regenboogdiscours kan jonge 

Zuid-Afrikanen stimuleren om hoopvol te blijven over de toekomst, en gevoelens van 

thuishoren bevorderen. Het kan daarmee een belangrijke impuls geven aan Anderson’s 
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idee van verbeeld ‘horizontaal kameraadschap’ tussen leden van de nationale 

gemeenschap. 

Ik sluit hoofdstuk zeven af met een korte reflectie op de waarde van mijn studie voor 

algemene vraagstukken rondom collectieve identiteit, en voor andere contexten dan die 

van Zuid-Afrika. Ik beargumenteer dat mijn methodologische aanpak op zinvolle wijze kan 

worden toegepast op processen van collectieve identificatie in uiteenlopende contexten. 

Op die manier kunnen we zelfs van die identiteiten die als zeer solide, onontkoombaar en 

invloedrijk worden beschouwd inzien dat deze het product zijn van processen van sociale 

constructie, dat ze tot stand komen in wisselwerking met kritieke gebeurtenissen en dat 

deze constructie gedreven wordt door bepaalde strategische belangen in specifieke 

contexten. Dat inzicht kan interessant zijn voor beleidsmakers die zich buigen over 

culturele diversiteit en integratie in Europese samenlevingen. Identiteit is in de laatste 

decennia een dominant thema geworden, zowel in de sociale wetenschappen als in het 

publieke en politieke debat (Verkuyten 2010). Het zorgwekkende is dat vraagstukken van 

in- en uitsluiting – bijvoorbeeld van de nationale gemeenschap – steeds sterker worden 

gekoppeld aan categorisch opgelegde identiteiten. Actuele debatten over nationale 

identiteit in zowel Europa als Afrika worden veelal beheerst door het vraagstuk van 

‘autochtoniteit’: wie is ‘inheems’ en behoort zonder twijfel tot de natie en wie is 

‘uitheems’ – allochtoon – en wordt op grond daarvan uitgesloten (Ceuppens en Geschiere 

2005, Geschiere 2009)? Deze teneur is duidelijk terug te horen in het publieke debat over 

Afrikaanse migranten in Zuid-Afrika, maar evengoed in de retoriek van politici in Europese 

landen. Een benadering die de nadruk legt op het geconstrueerde, dynamische karakter 

van identiteiten biedt de ruimte om in te zien dat zelfs de meest ingesleten 

identiteitsconstructies en daarmee gepaard gaande vooroordelen te veranderen zijn.  

In weerwil van het proces van mondialisering blijft het idee van de nationale 

gemeenschap een dominant kader waarmee onze sociale wereld wordt georganiseerd en 

verbeeld, zoals uit deze dissertatie ook duidelijk blijkt. De ruimte voor verandering zit dan 

ook niet in het afschaffen van de natie, maar in het toekennen van nieuwe, andere, 

daadwerkelijk inclusieve betekenissen aan de natie.  

  


