
het schrijven van het verlangen naar Gent 
! of
Voskuil en de Franse malaise!

Ik ken geen aangenamer stationsplein dan het Maria-Hendrikaplein aan het 
station van Gent.  Er heerst een gezellige wanorde — vooral de talrijke fietsen 
zorgen daarvoor —, er komen trams en mensen langs, de banken zijn breed en 
comfortabel, en je ziet het station waar je straks je trein verwacht.  
Op een van die banken, naar de zon gericht, schreef ik zondag 9 april mijn korte 
tekst het verlangen naar Gent.  Ik was niet naar Gent getrokken om erover te 
schrijven, maar de indrukken drongen zich op, en toen waren er die huizen in 
de Sint-Jacobsnieuwstraat.  In de middagzon waren hun kleuren nog heviger 
dan wat je op je computerscherm ziet.  Driemaal heb ik voor de huizen gestaan, 
eenentwintig foto's geschoten.  Geen enkele vind ik echt goed : het kader was 
net iets te smal — de straat was dat ook —, of de schaduw te hard, de fietsers te 
snel.  De foto die ik koos was de minst slechte.

Dit is een ander beeld, 
zonder rode deur, of fietsen, 
maar met een blauwe hemel.

Toch wilde ik de foto met jullie delen.  Ze vroeg om tekst.  Over Gent.  Over de 
zonnige dag, en de zonnige mensen.  En over het Frankrijk van Hendryckx.
Omdat tram 1 sneller was dan verwacht — in de Kortrijksepoortstraat — had ik 
aan het station een flink kwartier om in een klein cahier mijn tekst te schrijven.  
Dat ging vlot.  In de boomgaard van Sint-Pieters waren mijn ideeën gerijpt. 

Toch is de vermelding op het einde van de tekst Gent, Maria-Hendrikaplein, 
9 april maar de helft van de waarheid.  Omdat ik de tekst nadien, op de trein en 
thuis, nog bijgevijld heb.  Dat doe ik wel vaker — in feite altijd.  Een pak 
accenten, haakjes en gedachtenstreepjes schrappen (desnoods met de tekst erin) 
— er staan er áltijd té véél —, en wanten en dussen, ennen en ofs.  En aan het 
ritme werken.  Ook proza heeft voeten, waarmee je niet struikelen mag.  
Een andere keer ga ik daar nader op in.  

* * *
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Want gisteren is ooit morgen geweest.
Het Frankrijk van Hendryckx bestaat nog wel, maar het is Frankrijk niet meer. 
Hendryckx, met zijn verliefde ogen, heeft dat niet gezien, de Fransen wel.

Mijn tekst eindigt als een raadsel, cryptisch, inderdaad.  
Dat is deels omstandigheid, deels ook gewild.  
Omstandigheid, omdat de tekst vers, in dit geval snel klaar moest zijn.  Want de 
zonnige lentesfeer die ik graag delen wou, kon elk uur verdwijnen — 
uiteindelijk is hij pas woensdag gegaan.  Gewild, omdat een raadsel wel mag, en 
verdere uitleg de tekst uit zijn evenwicht en sfeer had gebracht.  
Ook Hendryckx zegt niet alles meteen.  

* * *

Frankrijk (Hendryckx' foto's en woorden), Gent (fietsen zonder fiets), en 
Holland (Voskuils boek), ze verwijzen en verweven naar en met elkaar.
Om dat laatste te smaken geef ik twee zinnen uit Voskuils boek.  
In de spanwijdte tussen zo'n zinnen zit zijn talent.

Pagina 301 schrijft hij — het is koninginnedag :  Het was zacht lenteweer, een lichte 
bewolking die langzaam donkerder werd, maar de massa straalde zoveel vriendelijkheid 
en kracht uit dat het niet ging regenen. 

Pagina 179 staat er — Maarten, het alter ego van Voskuil, houdt een spreekbeurt 
over zijn vak, Volkskunde :  De illusie dat de groep waartoe men behoort er altijd 
geweest is en in wezen onveranderd, rechtvaardigt niet alleen de aanspraken op eigen 
grond, maar maakt het leven draaglijker en de dood makkelijker te aanvaarden.  

In Maartens en Voskuils ogen heeft de traditionele volkskunde zich tot doel 
gesteld de onveranderlijkheid en streekgebondenheid van tradities te bewijzen.  
Traditie als stilstand.  Tijd is geen dimensie, ruimte wel.   Een volkskundige 
grijpt vast wat altijd geweest is, nog voor het door modernisering en 
globalisering verdwijnt.  Maarten (en Voskuil met hem) bestrijdt die houding, 
en wijst op sociale en mentale dynamieken.  Een onderzoek naar tradities geeft 
slechts een momentopname.  
Voskuils misschien lijvigste roman uit de wereldliteratuur is ook een boek over 
wetenschap.
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Vooral, met die ene zin uit dat in het jaar 2000 verschenen boek — dat zelf 
Hollandser dan Holland is, streekgebonden én universeel — kom je al een heel 
eind op weg om de Europese crisis van vandaag te begrijpen, en de Franse 
crisis, de Nederlandse crisis (etc.).  We behoren niet tot een groep die er altijd 
geweest is, en er altijd onveranderd zal zijn.  Dat maakt de sterfelijkheid van 
het individu er niet draaglijker om.  
Daarom keren velen zich tot mensen die zeggen dat de verandering ongedaan 
kan worden gemaakt.

Zo werpt het Hollandse boek dat ik las een bijzonder licht op de dag, op de 
Gentse ervaring, en op het Frankrijk van Hendryckx.

* * *

In een Franse tekst die ik in november 2005 schreef (en ook zo noemde : France, 
novembre 2005), na de vurige rellen in de banlieues, stelde ik dat het Franse 
contrat social op drie mythes steunt. [Let wel, een mythe is geen leugen, zoals 
wel eens wordt gedacht.  Een mythe is een complex verhaal, dat ware en 
onware of minder ware elementen verenigt, en een verklarende, rechtvaar- 
digende betekenis heeft.]   
Die drie Franse mythes zijn : het geweld (waaruit Frankrijk en zijn Republiek 
geboren en soms herboren zijn — de Revolutie, het Verzet, straatrellen...), de 
bodem (of liever le terroir, een godsgeschenk), en de eeuwenoude gezamenlijke 
culturele erfenis.  Mijn stelling was, en is nog steeds, dat wie toegang noch band 
met bodem en erfenis heeft, slechts in geweld volwaardig burger worden kan.

Daarbij ontbrak een vierde mythe, waar ik een jaar later over schreef, na de 
fietstocht met Hugo langs de kanalen in Bourgogne.  (Spiegels op het water. Ooit 
moet het er van komen dat ik uittreksels op mijn website zet.) 
Frankrijk is een project. 
De eigenheid van Frankrijk is dat het evolueert, dat het niét hetzelfde blijft, 
maar vooral dat de verandering het resultaat is van een bewust proces.
Le progrès. 

Eind 1944 verscheen in Parijs het boek Mon village van Roger Thabault, met als 
boven- en ondertitels 1848-1914 L'ascension d'un peuple en Ses hommes, Ses routes, 
Son école.  In dat boek, dat ik halverwege de jaren '80 in een antikwariaat in 
Niort heb gekocht, beschrijft de auteur-onderwijzer de geschiedenis van zijn 
dorp, Mazières-en-Gâtine, in het departement des Deux-Sèvres.  De naam Gatine 
(woest) zegt al genoeg.  De streek is arm, de mensen overleven.  
Drie centraal gestuurde evoluties hebben het leven in het 19de eeuwse Mazières 
ingrijpend veranderd.  De school (in 1833 verplichtte een wet elke gemeente een 
school te bouwen en voor de onderwijzer een huis te voorzien), de dienstplicht 
(waardoor jonge mannen in een verre uithoek van Frankrijk hun legerdienst 
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moesten vervullen, en er in contact kwamen met leeftijdgenoten uit andere 
streken, met andere gewoonten, en vaak een andere taal), en de uitbouw van 
een lokaal wegennet (vóór de aanleg van wegen konden de boeren van het 
natte Gâtine 's winters hun huis nauwelijks uit, en een reis naar de Préfecture — 
Niort, 30 km zuidwaarts — was helemaal een zeldzaamheid).

Wegen, kanalen en spoorwegen, scholen, hospitalen en kazernes, en overzeese 
kolonies — Frankrijk als project.  De koningen waren het werk gestart (Louis XIV, 
Vauban en Colbert...), de Revolutie had alles versneld, zelfs de nederlaag van 
1870 tegen Pruisen heeft nieuwe impulsen gegeven, en na de Tweede 
Wereldoorlog werd het land in snel tempo gemoderniseerd.  Terwijl Frankrijk 
Algerije verloor, plaatste De Gaulle het met zijn Force de Frappe nucléaire in het 
centrum van de VN-Veiligheidsraad.  Wapenindustrie, moderne landbouw, 
nieuwe wijken en steden, kernenergie, TGV en, laatst nog, le Grenelle de 
l'Environnement : wetenschap, technologie en industrie zijn altijd een belangrijk 
onderdeel geweest van het Franse project.  [Le Grenelle de l'Environnement was 
een breed politiek initiatief — overheid, bedrijfswereld, milieugroeperingen en 
onderzoekscentra —, in Sarkozy's eerste jaren als president, met Jean-Louis 
Borloo als minister, om achterloper Frankrijk op korte tijd tot spits voor 
duurzame ontwikkeling te promoten, met een sterke industriële en 
technologische component.  Enkele jaren later zei Sarkozy "L'environnement, ça 
commence à bien faire" — het is nu meer dan genoeg geweest.]  Frankrijk wil 
vooruitlopen.  Het heeft de ogen van de wereld nodig.  Het wil een lichtbaken 
zijn, le phare de l'Humanité.  Wat doe je dan als je buren je vooral waarderen 
omdat je ze toont hoe goed het vroeger was ?

* * *

Bovendien — om het kras te zeggen — wonen de Fransen minder en minder in 
Frankrijk.  In het Frankrijk dat we kennen, althans.  
Het Frankrijk van de Fransen is niet langer het Frankrijk dat Michiel Hendryckx 
heeft gezien, het Frankrijk waar hij zo van houdt.  
Er zijn twee Frankrijken, mag je stellen : een Frankrijk waar de meeste Fransen 
wonen, en een Frankrijk dat je in de foto's ziet.  Een Frankrijk van de mensen, 
en een Frankrijk van het landschap.  Zelfs al is ook dat laatste door Fransen 
bewoond.
De Fransen, alle Fransen, identificeren zich nog steeds met dat landschap — het 
is een van de mythes van daarnet.  Maar de meesten wonen er niet meer.  Ze 
zien Frankrijk langs de autoweg of door het raampje van de TGV.  Of bij verre 
familie op bezoek.  Ook voor hen wordt dat Frankrijk een buitenland.  

De Fransen die wel in het landschap wonen zijn er niet beter aan toe.  Vergeet 
even de grote steden en hun ruime omgeving, of sommige kleinere steden, 
vooral bij de kust, het westen, het zuiden, en kijk wat er overblijft   : dorpen, 
provinciesteden en -stadjes, vaak ook een Préfecture.  Fabrieken sluiten, winkels 
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staan leeg, scholen krimpen, de kraamkliniek gaat dicht.  Zelfs het belasting-
kantoor — le Trésor Public — is vertrokken, en de kazerne verhuist naar de stad.  
De inwoners voelen zich verlaten.  Ze zijn het ook.  Want het Frankrijk van de 
mensen, het Frankrijk dat telt, is elders naartoe.  Het beeld klopt niet meer met 
de werkelijkheid.
Daarom schreef ik dat Hendryckx‘ Frankrijk nog wel bestaat, maar Frankrijk 
niet langer Frankrijk is.

* * *

Tot slot.  
Je kan de Fransen begrijpen, die in de lente van een verkiezingsjaar viermaal 
naar de stembus trekken (tweemaal voor de president, en tweemaal voor de 
député), en viermaal de resultaten volgen, nadat hen weken- of maandenlang 
over niets anders werd gepraat.  Dat als eindpunt van een campagne die toch 
bijna... vijf jaar heeft geduurd  (want sinds de vorige presidentsverkiezingen).  
En dat ze denken, zoniet zeggen : "Je bent nu verkozen, je hebt het gewild, doe het 
nu maar — ik ga op vakantie.  Als het mij straks niet aanstaat, merk je dat wel."  

Met andere woorden, de Franse politieke cultuur is een cultuur van delegeren, 
waarbij de burger zijn politieke bekwaamheid afstaat, en de legitimiteit van de 
verkozenen — juister   : van de meerderheid — zeer hoog, te hoog wordt 
ingeschat.  [Zelfs op juridisch vlak.]  
Het is een cultuur die veel macht toeschuift naar één man of één vrouw : een 
president, een burgemeester, een voorzitter van een raad.  Zowel lokaal als 
nationaal.  Het is een cultuur die burgers ontkracht.  Die betrekkelijk weinig 
formele controle-middelen biedt — daarom het belang van onthullingen in de 
pers.  Die te weinig tegenmachten kent — daarom de impact van verkiezingen 
op lokale bestuursniveaus.  En die initiatieven uit de maatschappij te weinig 
ruimte laat, ze inkapselt dan wel verstikt.

Daar zit ook de ontgoocheling die Hollande heet.  Vijf jaar geleden leek het erop 
dat hij de Fransen aan het denken en aan het werk kon zetten waar ze met hun 
land heen willen : een project dat de breuk in Frankrijk zou kunnen herstellen.  
Maar hij is in de oude plooien gevallen, en heeft zich in het Élysée verschanst.  
Een president niet met maar tegen de mensen.

Het ontbreken van een project, de breuk tussen het land en het beeld dat het 
heeft van zichzelf, en de verwachting dat de politiek het probleem moet 
oplossen, dat zijn, mijns inziens, enkele dimensies van de Franse malaise. 

Jef Van Staeyen, 19 april 2017
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