
Jef koopt een boek
La France d'Aujourd'hui 40: "de l'administration"

Dit verhaal begint in de Rijselse Université des Sciences et Technologies de Lille, wier campus 
in Villeneuve d'Ascq ligt, waar mijn dochter van 2004 tot 2007 sociologie heeft gestudeerd, 
voor ze naar Nanterre, Villetaneuse en Montréal trok om er het uitgeversvak te leren, 
waar mijn zoon elke zondagochtend met vrienden gaat voetballen (vooral als het regent), 
en waar ik ook voor enkele uurtjes in het lessenrooster sta (niet voor voetbal, noch voor 
sociologie, maar in de opleiding ruimtelijke ordening en stedenbouw). 

Die universiteit heeft ook een cultureel programma. Daarvoor heeft ze een Espace 
Culture  — zowat de enige gastvrije plek op de hele campus, waarvan het metrostation 
wellicht de door de studenten meest gewaardeerde voorziening is, om snel in Fives of in 
Rijsel, of desnoods in V2 ("veedeu") te zijn.  En naast die Espace heeft ze ook een tijdschrift, 
conferenties, theatervoorstellingen, tentoonstellingen en... boeken.  
Het tijdschrift heet Les Nouvelles d'Archimède, verschijnt driemaal 's jaars, en is nu toch al 
aan zijn nummer 69 toe, met wetenschappelijke, filosofische, politieke en culturele 
bijdragen in korte en krachtige artikels van 2 tot 4 pagina's.  Eén van de vaste rubrieken 
gaat over wiskundige paradoxen: ik ben een beetje trots dat ik meestal tot het handvol 
lezers behoor, die de oplossing op het raadsel gevonden hebben. [Al die harde 
wetenschappers van de unief zullen de vraagstukken wellicht te makkelijk vinden. De 
vraag omtrent vrijdag de dertiende, die ik sommigen onder jullie stelde, is een van die 
vraagstukken.  Andere paradoxen gaan over rode en blauwe mutsen, kansspelen, 
geheime boodschappen en dies meer.]  
Voor de conferenties of debatten — les Rendez-vous d'Archimède — worden elk jaar twee 
thema's bepaald. Dit jaar zijn het "le secret" en "manger".  In het verleden hebben we 
bijvoorbeeld ook kernenergie gehad ("à propos du nucléaire"), oorlog, materie, of grenzen, 
enz. Volgend jaar komt de cartografie aan de beurt. Soms zijn er theatervoorstellingen, 
zoals "Les dangers du fromage", of enkele jaren geleden "Avenir radieux, une fission 
française" door de Compagnie Un Pas de Côté — in feite één acteur (plus een muzikant), die 
alle rollen van de Franse nucleaire geschiedenis op zich neemt: theater zoals je dat in het 
professionele circuit zelden ziet.  En zijn er uiteraard de conferenties: in de vooravond 
luisteren gemiddeld een dertigtal vooral vijftigplussers naar een professor, die een verhaal 
brengt over cryptografie, over beroepsgeheim bij artsen of journalisten, over eetgeboden 
en -verboden in religieuze gemeenschappen, of over grensconflicten in Centraal Azië, 
waarna er een kort debat volgt.  Dat er weinig jongeren zijn, valt te begrijpen: de 
studenten hebben al de hele dag les gehad, en zijn al vroeg naar het metrostation Cité 
scientifique Professeur Gabillard 1 afgezakt.
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1 Robert Gabillard (1926-2012) was professor aan de Rijselse universiteit.  Hij is de uitvinder van de 
volautomatische metro VAL, die sinds 1983 de universiteitscampus met het Rijselse stadscentrum 
verbindt, en nadien werd uitgebeid en aan andere steden op diverse continenten verkocht.  In feite 
gaat het om een in het groot uitgewerkt en zeer verfijnd elektrisch treintje met blokken en relais.  
En extra veiligheidsmaatregelen, uiteraard.  Pannes zijn er wel, maar een ongeval is er in al die 
jaren niet gebeurd.



Lezingen bijwonen, vragen stellen, wiskundige problemen oplossen, en opstellen 
schrijven die ik jullie opstuur: ik vraag me af of ik bij tijd en wijlen niet nog eens scholier 
wil zijn.
[Van de turnles heb ik nooit gehouden, maar toen ze enkele jaren geleden in het Waalse 
Xhoris — het vakantiecentrum Relaxhoris 2  — die turnzaal nog hadden, zag je me daar 
ook op de rekken of in de touwen klimmen.] 

Al die activiteiten en publicaties van de universiteit zijn gratis.  Dadelijk blijkt waarom.  
Maar ze hebben ook boeken, en die hebben een prijs.  Een Franse professor die een boek 
wil publiceren, stapt daarmee naar L'Harmattan 3.  Ik vermoed dat die gasten "à compte 
d'auteur" uitgeven, want wat je daar in de rayons vindt, is ongelooflijk.  [L'Harmattan had 
ook een winkel in de Rijselse rue Basse, maar korte tijd nadat Marion naar Montréal 
verhuisde, is die ermee gestopt.  Of er een oorzakelijk verband bestaat?  Ik weet het niet.]  
Dus staat er bij de ingang van de mooie en ook erg praktische conferentiezaal steevast een 
tafeltje met boeken.  Misschien wordt van het publiek verwacht dat ze die boeken ofwel 
negéren, dan wel doorbladeren, of snel in hun boekentas steken.   Ik heb het de 
universiteit wat lastig gemaakt zo'n ding te willen kopen.  "L'infini dans les sciences, l'art et 
la philosophie" heet het boek, dat uit 2003 dateert, en waarvan de uitgavekosten al lang 
afgeschreven zijn.  Het thema oneindigheid boeit me — ik schreef er al over na de Quebec-
reis van 2007 4 — en in de wiskunde speelt het me parten.  De idee dat er evenveel punten 
zijn op de omtrek van een cirkel, als in het oppervlak, hoe kom ik daar aan uit?

∞
Toen ik de organisator van de conferentie vroeg of ik zo'n boek kon kopen, heeft die me 
vriendelijk vergezeld naar het kantoor van een collega, wier deur gesloten was, maar die 
we enige tijd later in een ander lokaal toch gevonden hebben.  Zij vertelde me even 
vriendelijk dat ik een formulier moest invullen, naam en adres, etc., en met een cheque 
betalen moest, "à l'ordre de l'agent comptable de l'université Lille 1", of zoiets.  Zelfs Fransen 
lopen nog zelden met hun chequeboek rond, dus ook ik niet.  Ik heb het formulier mee 
naar huis genomen, en daar een chèque geschreven.  Enkele weken later, bij een andere 
conferentie, ben ik met mijn cheque van zeventien euro en mijn formulier terug naar het 
kantoor van de documentieverantwoordelijke gegaan, die zich vergewiste of ik het 
formulier goed had ingevuld (maar die niet naar mijn identiteitspapieren vroeg, noch 
naar een adresbewijs... 5), me meenam naar een ander lokaal, en na enig zoekwerk het 
boek ook vond.  Ik ben er nog niet aan begonnen.  Eerst moet de Balzacs "Médecin de 
campagne" nog uit.
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2 Relaxhoris is eigendom van de socialistische mutualiteiten uit Limburg.  Het is echter niet gratis, 
maar wel goedkoop (en van goede kwaliteit).  De sportzaal is er nog, maar het turntuig is weg.

3 In 1998 publiceerden de professoren Henri Jacquot en Gérard Marcou de teksten van hun 
symposium "Urbanisme transfrontalier" bij L'Harmattan, met daarbij mijn bijdrage  "L'impact de la 
frontière nationale sur les processus de planification locale. L'exemple de la métropole lilloise franco-
belge" (een zeer sterk ingekorte versie van mijn eindwerk aan de Universiteit Gent uit 1995).

4 "Nieuwe Wereld — Over eindigheid en oneindigheid", 2008.

5 In Franse administraties (en in privé-contracten) wordt nogal eens naar een recente elektriciteits-
factuur gevraagd.  Die geldt als hét bewijs waar je woont.



Daarmee was het verhaal nog niet af!
 
Drie dagen later zat er een bruine enveloppe in de bus. "Université des Sciences et 
Technologies de Lille" stond er op.  Dat is voor de belastingsaangifte, dacht ik — die in 
Frankrijk al in juni binnen moet — het loon voor de enkele uurtjes les.  Maar het was de 
factuur van het boek.  Zelfs meer dan dat, het waren drie formulieren:  (1) de factuur zelf 
(waarop mijn naam driemaal vermeld staat: als client donneur d'ordre,  als client payeur, en 
als adresse facturation, (2) een vordering tot betaling, payable à 45 jours, en (3) een 
verzendnota van die twee documenten, met de gelukkige vermelding "pour information" 
en "facture (...) réglée".  Alles mooi ondertekend en van stempels voorzien. 

"L'infini  dans les sciences, l'art et la philosophie" heet het boek dat ik kocht. "Et dans 
l'administration" zou ik er graag aan toevoegen.

"L'infini dans l'administration" 6, misschien een thema voor een conferentiecyclus in 2016?        

Jef Van Staeyen, Lille, april 2015
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6  Ook de betekenisverwantschap met   "dispensaire"   is boeiend.  In het Frans worden ook 
medicamenten, sacramenten en... oorvijgen "geadministreerd".  "Administrer un médicament, un 
sacrement, une gifle".  Je bent er echt het lijdend voorwerp van.


