nieuwe wereld
over eindigheid en oneindigheid

« Le Québec, c'est super-fun et méga-cool »

—

juli 2007

1 -

nieuwe wereld
over eindigheid en oneindigheid

Reizen – is een parabel van het leven.
Argeloos – ontdek je vele dingen.
Eer je ze begrijpt – is alles voorbij.

[Voor fictie heb ik geen verbeelding — dus ga ik op reis, en schrijf wat ik zie.]

Graag had ik ook dit jaar een reisverslag geschreven. Een derde, misschien laatste keer.
[stoppen vóór het verveelt]
Het beleven van een verre, mij vreemde omgeving zou me weer bouwstenen leveren voor
een verhaal over de dingen die ik belangrijk vind — en de mensen van wie ik hou.
Het is me niet gelukt. Nog niet.
Want alles is te groot en te nieuw voor me.
Canada — en ook het "kleinere" Québec — is een onmetelijk groot land, vijf eeuwen oud
en toch zo nieuw. Het is een "land in progress".
In Canada — en in het kleinere Québec — en in de wisselwerking tussen beide — en de
verhouding tot de Inuïts, of tot de Russen — zijn ongemeen boeiende processen aan
gang, die een voor mij nieuw licht werpen op de wereld van morgen, op zijn problemen,
zijn uitdagingen, zijn kansen en mogelijkheden.
Maar laat me eerlijk zijn. Ik heb geen verhaal. Meer dan losse bouwstenen moet je niet
verwachten. Het plan, de samenhang ontbreekt.
Laat me dus eerst vertellen wat we gezien hebben. De Russen komen nadien.
[dit wordt hoofdstuk één]
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personages
•

Marion, 21 jaar

•

Hugo, bijna 17

•

ikzelf, 54

•

Frédéric "et sa blonde" (Frédéric en zijn lief), een stel zwart gejekkerde motorrijders
uit de stad Québec.

•

Bob and Mariko F., de Engelstalige uitbaters van de "bed-and-breakfast" ("couette-etcafé") in Montréal.
Hij is New Yorker (dat hoor je): een Amerikaanse intellectueel, zelfzeker en wat
ironisch.

Zij is een Japanse vrouw (dat hoor je ook): overdreven nederig, zelfs

onderdanig met de gasten. Ze wil graag even onzichtbaar als behulpzaam zijn.
Soms waan ik me in een film van Woody Allen.
•

Alain (dit is een pseudo), de Fransman (nu Canadees) die ons in details de lange en
kostelijke procedure verhaalde die hij doorlopen heeft om eerst een verblijfs- en
werkvergunning, en nadien ook de Canadese nationaliteit te verkrijgen.

•

Marie et Maryvonne (ook dit zijn pseudo's), de dametjes van "Cantine Manon" langs de
weg in Petites-Bergeronnes. Ze hebben zichtbaar plezier in het werken, en beheersen
de kunst van de slow-fast-food als geen ander.
(Canada is "cool", en een Europese toerist heeft het daar soms lastig mee.)

•

Drie dozijn verkopers in speciaalzaken voor sport- en kampeergerief, aan wie we om
camping-gas vroegen. Met veel geduld en met de glimlach hebben ze allemaal
geprobeerd ons voort te helpen — ook door ons naar andere speciaalzaken door te
verwijzen.
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•

Vier verkopers in speciaalzaken voor jacht- en visgerief, die het gevraagde campinggas wel verkochten.

•

"Les trois poulettes grises" van het gelijknamige restaurant in Sainte-Marie.

•

De twee oude mannen (Pierre en René?) van de camping van Thetford-Mines. Ik
verstond nooit de helft van wat ze me heel "joual" vertelden, en maakte daarom de
gekste grimassen — in plaats van hen gewoon te vragen het nog 's te zeggen. Toch
hebben we elkaar heel goed begrepen.

•

Jacques (weer een pseudo), de Franse uitbater van het motel in Saint-Jean-surRichelieu. Ik heb hem niet gevraagd of hij sinds lang in Québec werkt, maar hij is en
blijft wel erg Frans: een uitgesproken puntig accent en een wat neerkijkende blik op
de lokale bevolking.

•

Twee

Engelstalige

zwarte

bedienden

in

de

ondergrondse

parking

van

het

huurwagenbedrijf in Montréal. Na twee weken "landelijk" Québec met alleen maar
blanke mensen, waren het de eerste zwarten die we zagen.
•

De Haïtiaanse (ook zwarte) taxichauffeur in Montréal, die ons op de laatste dag van
de stad naar de luchthaven voerde, daarbij de verschillen en de gelijkenissen tussen
de Franse en de Creoolse werkwoorden probeerde uit te leggen, en me meteen ook
vroeg hem een mondvol Nederlands te leren. Voortaan zegt hij misschien wel
"goeiedag", in plaats van het obligate "hello-bonjour".

•

En, naast nog talrijke andere vedetten, het jongetje op de "Camping de la Mer" in
Pointe-Lebel. Hij vroeg me of Frankrijk even "top fun" is als Québec.
"Ja", heb ik geantwoord. "Maar niet zo mega-cool", heb ik er bij gedacht.

rekwisieten
•

een klein tentje (net genoeg voor drie personen — de bagage kan in de auto blijven),
drie dunne lucht- en schuimmatrasjes en slaapzakken

•

twee branders voor camping-gas, en wat kookgerief

•

een grote huurauto

•

kleding voor natte en droge, koude en warme dagen
(de kleding voor koude dagen heeft niet gediend; die voor natte dagen wel)

•

zonnebrandolie

•

bergschoenen, rugzakken, k-ways, petjes

•

drie digitale fototoestelletjes (waarvan er ééntje na enkele dagen de geest gaf —
Marion heeft daarmee een rist heel mooie foto's verloren)

•

enkele wegenkaarten en een recente campinggids

•

Québec (of Canada?)

•

…

het scenario
•

14 dagen kamperen in de natuur

•

4 dagen "couette et café" in de grootstad: Montréal

Charlevoix

Montréal

Saguenay-fjord
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de locatie
Moet het nog gezegd?
Canada is een ontiegelijk groot land. Zelfs de provincie Québec is bijna driemaal zo groot
als Frankrijk.
"Canada, zei ik, Canada! Wat denken jullie ervan om in juli naar Canada te gaan?"
Enthousiast. Vooral Marion. Hugo's reacties zijn altijd wat matiger. Hij is cool — wat je
niet met blasé mag verwarren.
Enthousiast bij de idee: voor mensen als wij die van het noorden houden — en van ruimte
en natuur, en van dépaysement. Altérité familière: anders, maar toch verwant.
Enthousiast, tot ik een wegenkaart kocht en enkele reisgidsen las.
De kaart (op 1 / 4 000 000 !) is bijna een laken zo groot, en niet eens alles staat er op.
Op drie kwart van de kaart staan er trouwens helemaal geen wegen; alleen duizenden
meren en rivieren, en zee-armen, en de Hudson-baai. Slechts op de rand van de kaart zie
ik toch steden en wegen: aan de Zuidkant — tegen de Amerikaanse grens: Montréal,
Toronto, Winnipeg, Vancouver… — en in het Westen — waar de Rocky Mountains zijn.
"Canada" is geen bestemming, het is een continent, een onbereikbaar en ontoegankelijk
continent.
Uiteindelijk hebben we voor Québec (de provincie) en Montréal (de metropool) gekozen.
Dus geen Rockies, geen eindeloze maïsvelden in Alberta, en evenmin de kale, noordse
berghellingen en fjorden van Nunavut. Zelfs van het bosrijke en soms landelijke ZuidOost-Canada hebben we maar een klein deeltje beleefd. Zonder welomschreven
programma zijn we naar Montréal gevlogen. Daar wilden we wel zo snel mogelijk de
natuur in: naar de Laurentides — de grens van de bewoonde wereld. Ook de SaintLaurent en de Saguenay-fjord trokken ons aan, maar de Atlantische kust — met
Gaspésie, Nova Scotia en New Brunswick — was uiteindelijk te ver.

***
Een beetje aardrijkskunde
Canada
•

9 990 000 km² [ter vergelijking: Europa, van IJsland tot de Oeral = 10 500 000 km²]

•

afstand van Zuid naar Noord = 4600 km — van Oost naar West = 5500 km

•

33 miljoen inwoners (2007)

•

Engels en Frans zijn de officiële talen van Canada (wet van 1969)

•

ongeveer 67% van de bevolking spreekt Engels; 13% Frans; 18% Frans en Engels
(deze twee- of meertaligen behoren hoofdzakelijk tot de Franstalige bevolkingsgroep,
in en buiten Québec)

•

15% van de bevolking heeft een andere moedertaal (of gebruikelijke omgangstaal)
dan Frans of Engels: vooral Chinees, Italiaans, Duits, Punjabi (dat is een belangrijke
Indische taal), en bezigt Frans en/of Engels buiten de eigen taalkring

•

3,3% van de bevolking behoort tot de "First Nations" of "Premières Nations":
Amerindianen, Metissen en Inuïts (zgn. "Eskimo's")
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Québec
•

1 540 000 km²
[Frankrijk zonder de overzeese gebieden = 550 000 km²; België = 30 500 km²]

•

7,7 miljoen inwoners (2006)
[Frankrijk = 61,4 miljoen inwoners; België = 10,4 miljoen inwoners]

•

Frans is de officiële taal van Québec (wet van 1977)

•

ongeveer 8% van de bevolking heeft Engels als moedertaal (of als gebruikelijke
omgangstaal)

•

ongeveer 10% van de bevolking is "allophone" (dat is: heeft een andere moedertaal
dan Frans of Engels) — het immigratiebeleid bevordert de inwijking van Franstaligen

***
1.
Het Canadese of Precambrische schild (le bouclier canadien) is één van de oudste
bergmassieven ter wereld. Miljarden jaren geleden werd het door vulkanen gevormd, en
duizenden eeuwen lang door gletsjers versleten. In een enorme kring ligt het rond de
Hudsonbaai. Zowat de helft van Canada — en nagenoeg heel Québec — staat er op.
Het oude gebergte is gemiddeld nog maar driehonderd meter hoog, maar de oostkant
(Labrador, Nunavut en de Québeckse Laurentides) werd door isostasie (het drijven van de
continenten) weer naar boven geduwd: de hoogste toppen halen er toch nog duizend tot
vijftienhonderd meter. Ook enkele grote meteoren hebben hun sporen nagelaten in het
reliëf: de Manicouagan-krater ten noorden Baie-Comeau heeft een doormeter van
honderd kilometer, en ook de heuvels nabij Les-Éboulements zijn door het vallen van een
ster enkele honderden miljoenen jaren geleden omhoog gestuwd.
Eén grote, brede vallei doorklieft het oude schild: het is de Kaniatarowanenneh, beter
bekend als de Saint-Laurent — zo genoemd omdat Jacques Cartier op 10 augustus 1534
de rivier opvoer. Wat de Nijl is voor Egypte, is de Saint-Laurent voor Québec: alles.
Het Canadese schild bestaat grotendeels uit primaire stollingsgesteenten, die zeldzame en
veelgevraagde mineralen bevatten: goud, zilver, koper, lood, nikkel en zink… en ook ijzer.
Omdat die gesteenten slechts met een dunne laag aarde bedekt zijn, gebeurt de
ontginning vaak in dagbouw.
Er valt in Québec behoorlijk wat regen en sneeuw, en het primaire gesteente laat weinig
water door: een zeer dicht netwerk van meren en rivieren doorkruist het gebied. Op de
dunne bodems groeien natuurlijke naald- en berkenbossen. Van zuid naar noord
verschraalt het bestand: noordse bossen worden taiga's, en taiga's toendra's.
2.
Ik zei het al: van heel dat grote land is slechts de zuidelijke rand bewoond — dat geldt
voor Canada, en dat geldt ook voor Québec. Ongeveer de helft van de bijna 8 miljoen
Québeckers woont in de metropool Montréal. Ook de overigen vindt men vooral rond de
bovenloop van de Saint-Laurent: in en rond de steden Québec, Trois-Rivières, Sherbrooke
en Gatineau (het Québeckse deel van Ottawa) en in streken als Estrië en Côtede-Beaupré, maar zelfs daar blijft de dichtheid laag (30 à 50 inwoners/km²). In de
noordelijke helft van Québec (die pas in 1912 aan de provincie werd toegevoegd), wonen
ongeveer vijftigduizend mensen, vooral Inuïts (of "Eskimo's").
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3.
Québec is rijk aan grondstoffen en energie, die een solide basis vormen voor de
economische bedrijvigheid en de fiscale opbrengsten van de provincie: hout en papier,
mineralen en elektriciteit zijn goed voor ongeveer één derde van de export; en de
nationale elektriciteitsproducent Hydro-Québec betaalde in 2006 — een recordjaar — een
dividend van meer dan anderhalf miljard euro aan zijn enige aandeelhouder, de
Québeckse

overheid.

Toch

is

de

Québeckse

economie

vooral

metropolitaan

en

postindustrieel, met een belangrijk aandeel aan hoogtechnologische producten. Québec
gaat trots op zijn luchtvaartnijverheid (met Montréal als tweede belangrijkste centrum op
wereldschaal, na Seattle) en op zijn spoorwegindustrie (met onder meer Bombardier —
die ook in België en Noord-Frankrijk aanwezig is). Sinds de instelling van de AmerikaansCanadese Vrijhandelsmarkt in 1989 zijn de commerciële en financiële relaties met de
Verenigde Staten sterk toegenomen: ongeveer 85% van de Québeckse export gaat naar
de V.S. [provinciale of regionale import- en exportcijfers geven weliswaar een wat
vertekend beeld, omdat de interacties met de andere provincies buiten beeld blijven].
De economische situatie van Québec (en algemener: van Canada) is gunstig, zelfs
benijdenswaardigheid. Want alhoewel het land — zoals gezegd — door zijn buitenmaatse
geografie over grote voorraden grondstoffen en energie beschikt (waarvan sommige ook
vernieuwbaar zijn), zijn voor het economisch beleid de menselijke middelen (les
ressources

humaines)

voortaan

belangrijker

dan

de

natuurlijke

(les

ressources

naturelles). Met zijn dubbele basis — grondstoffen én kenniseconomie — is Québec (of
Canada), meer dan andere landen, bestand tegen schommelingen of omwentelingen op
de wereldmarkt. Zwak punt is de zeer grote afhankelijkheid van de naaste en machtige
buur, de Verenigde Staten, die een eigengereid economisch beleid voeren, waarin weinig
plaats is voor overleg en afspraken met het "kleine" Canada.
4.
Specifiek voor Québec is — uiteraard — zijn bewust Franstalig karakter, in een continent
waar voor het overige vooral Engels en Spaans gesproken worden. Enerzijds staat die
Franstaligheid

in

een

moderne,

internationale

economie

permanent

onder

druk,

anderzijds is zij een essentieel element in het gezamenlijk cultureel en maatschappelijk
kapitaal van de "provincie", en dus ook een belangrijke economische kracht. Economische
ontwikkeling is immers ook een collectief proces, dat niet los staat van sociale en culture
cohesie en ontwikkeling. Québec heeft een eigen identiteit, en gaat daar trots op, en een
zorgvuldig opgebouwde historische diepgang.
Als lid van de francophonie (geprivilegieerde relaties met Frankrijk en met Franstalige
landen op alle continenten), als deel van de Anglo-Amerikaanse wereld en als cryptoScandinaviër heeft Québec een eigen — bevoorrechte — plaats in de internationale
relaties op economisch, cultureel, wetenschappelijk en politiek vlak.
Québec voert ook een actief en selectief immigratiebeleid (ongeveer 50 000 immigranten
per jaar; met geografische, economische en taalpolitieke maatstaven). "Op het land" valt
daar weinig van te merken, maar in de metropool Montréal des te meer. Québec ziet zich
graag als een open, multicultureel land: iedereen kan Québecker worden, onder de
uitdrukkelijke voorwaarde dat hij of zij het Franstalig karakter van het openbaar en
maatschappelijk leven respecteert.
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5.
Canada in het algemeen, en Québec in het bijzonder, worden door de weergoden niet
verwend. "Au Québec, il n'y a que deux saisons, l'hiver et le mois de juillet," citeert mijn
reisgids (Gallimard) een volkswijsheid, om die meteen daarna, en terecht, te nuanceren.
Maar na de late zomer en de zachte herfst (l'été indien) kent Québec ongemeen harde
winters. De golfstromen waaraan wij West-Europeanen een gematigd klimaat te danken
hebben, zorgen in Noord-Amerika voor extra afkoeling. Van december tot maart waaien
er bovendien blizzards: hevige, met sneeuw geladen Noordwestenwinden.
Daarom heeft Montréal (dat op dezelfde breedtegraad ligt als Bordeaux of Venetië) een
ondergronds stadscentrum, met bijna 30 km winkelgalerijen, en vriest 's winters de hele
Saint-Laurent dicht: de rivier, de monding en de baai — enkel een smalle vaargeul wordt
nog opengehouden. Daarom zijn er in Canada ook de facto twee verkeersreglementen en
–systemen: fietspaden zijn er maar negen maanden per jaar, en parkeerplaatsen worden
's winters anders ingericht. Samen met het sneeuwtapijt ontstaat er op het land, en in de
bossen, ook een heel nieuw wegennet, dat alleen voor sneeuwscooters (motoneiges)
toegankelijk is. En op afgelegen plaatsen worden op het ijs van meren zelfs wegen
aangelegd.
Daarom ook is de Québeckse zomer een festijn, wanneer de natuur en de mensen met
volle teugen genieten van de zon. Je begrijpt de zomerse wereld maar half, als je de
winter niet kent.

Canada en Québec — Québec of Canada?
Zijn we in Canada op vakantie geweest? Of veeleer in Québec? Of in beide?
Ik weet het niet.
Tijdens onze vakantie hebben we her en der zowel Québeckse als Canadese kleuren,
namen en symbolen gezien. En ik kan echt niet zeggen of die bossen, die huizen, die
meren en die mensen — en hun manier van leven — nu meer Canadees dan wel
Québecker zijn.
Toen ik de dienster van een crêperie bretonne in Montréal bij de betaling onachtzaam een
50 Euro-biljet had aangereikt (in plaats van de 50 Dollar waar het zo op lijkt), en mijn
fout met een Canadees biljet had gecorrigeerd (de Queen prijkt erop), zei ik geamuseerd
en wat uitdagend "Vive le Canada!". "Vive le Québec!" was haar prompte antwoord.
Ik zou me, als inwoner van Chicoutimi, Sainte-Marie, Thetford of Montréal, nog het liefst
van al én Québecker én Canadees noemen — een soort van dubbele nationaliteit — en zo
een moeilijke en vooral onnuttige keuze vermijden.
De Canadese esdoornvlag is fel rood; zo kleurt ze mooi naast de diepblauwe, gekruiste
lelies van Québec.
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"Korte" geschiedenis van Québec en Canada
Kort?
Je kan geen tekst over Québec lezen, of er staat veel geschiedenis in. Meer nog dan in
boeken over Italië of Griekenland. Bovendien zijn het vaak de details die een historisch
verhaal op smaak brengen. Daarom is dit korte overzicht wat lang.
•

Honderdvijftig tot tweehonderd eeuwen vóór onze jaartelling trekken Aziatische
volkeren over de Beringstraat (toen vasteland) en verspreiden zich over Amerika. In
het huidige Canada worden dat onder meer de Irokezen, Huronen en Inuïts (of
Eskimo’s). (Omstreeks 1500 wordt hun aantal op 50 000 geraamd.)
Deze "Amerindianen", "Aboriginals" of "First nation people" spelen een beslissende rol
in de Canadese (en, meer algemeen, Amerikaanse) geschiedenis:
-

steden als Montréal, Québec, Tadoussac… zijn belangrijke Amerindiaanse
handelsplaatsen,

-

de economie van de kolonies (van de 16de tot de 19de eeuw) steunt lange tijd
op de aanvoer van huiden door de Amerindiaanse jagers,

-

de Amerindianen sluiten politieke, militaire en economische allianties met
Frankrijk, Engeland of met de Verenigde Staten (in de 17de eeuw leveren
Hollandse handelaars moderne vuurwapens aan de Mohawks, die met de
Fransen in oorlog zijn, om zo de Franse transatlantische bonthandel te
kelderen),

-

het politieke systeem van de Irokezen, een federatie van vijf, later zes naties,
met gekozen afgevaardigden en een ongeschreven constitutie, wordt door
sommige historici en antropologen beschouwd als de voorloper van het
Amerikaanse federale staatssysteem. (Als dat zo is dan hebben ook Canada,
België en Europa veel van de Irokezen geleerd.)

•

Omstreeks het jaar 1000 vestigen Vikings zich in Noord-Amerika. In "L'Anse-auxMeadows" (op Terre-Neuve, of Newfoundland) zijn er resten van een Vikingnederzetting (misschien wel het "Vinland" dat de befaamde Leif Erikson beschreef).

•

Op het eind van de 15de eeuw zijn Baskische, Bretoense, Ierse, Engelse, Franse,
Italiaanse en Portugese vissers en zeevaarders erg actief in Newfoundland en in de
visrijke zeegronden vóór de kust (de zgn. Grand Banks, en de Flemish Cap — of
Bonnet flamand). Ze jagen er op kabeljauw en op walvis, of zoeken een vaarweg
naar China.
Voor de Engelse geschiedenis is vooral de Italiaanse ontdekkingsreiziger Giovanni
Caboto (John Cabot) uit Genua belangrijk, die in opdracht van kooplieden uit Bristol
en van de Engelse koning Henry VII in 1497 in Newfoundland voet aan wal zet.
Voor de Frans-Canadese geschiedenis is Jacques Cartier uit Saint-Malo de beslissende
figuur. In opdracht van de Franse koning François 1er neemt hij in 1534 officieel
"bezit" van het nieuwe continent (hij plant een kruis in Gaspé). Later verkent hij de
Saint-Laurent tot in Montréal (Hochelaga) en ook de Saguenay.
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•

Pas in de 17de eeuw komt de kolonisatie van het nieuwe land echt op gang. Samuel
de Champlain (uit Brouage) en Paul de Maisonneuve stichten permanente Franse
nederzettingen in respectievelijk Québec (1608) en Montréal (1642, onder de naam
Ville-Marie).
In 1663 wordt "Canada" (zoals Québec toen heette) een koninklijke kolonie, met een
feodaal stelsel. Van 1670 tot 1760 worden ongeveer 250 leengoederen gecreëerd en
ongeveer 10 000 Franse immigranten aangetrokken, vooral uit Picardië, Normandië,
Anjou, Poitou, Aunis en Saintonge (zeg maar: de streek van Amiens over Rouen en
Angers tot Poitiers en Saintes), maar ook soldaten en weesmeisjes (zgn. "filles du
roi"), om 7000 kavels te bewerken en karweien uit te voeren voor de landsheren. De
Noord-Franse taal ("la langue d’oïl") van die inwijkelingen ligt aan de basis van het
"Québécois" (of "joual"). Talrijke kolonisten verlaten echter de hun toegewezen kavels
(en de bijhorende belastingen en karweien) om van de jacht en de handel in pelzen te
leven: onvrije "habitants" worden "coureurs des bois". Naast het adellijke en militaire
gezag is ook de katholieke kerk heel sterk aanwezig. Omstreeks 1760 telt de kolonie
ongeveer 65 000 inwoners.

•

De Europese oorlogen woeden ook in Amerika: Canada capituleert in 1760 en wordt
een Britse kolonie. Frankrijk verliest in de 18de eeuw, met de verdragen van Utrecht
(1713) en Parijs (1763), nagenoeg heel Nieuw-Frankrijk (la Nouvelle France), van
Louisiana tot de Hudsonbaai — dat is zowat de helft van Noord-Amerika. De Franse
adel en burgerij verlaten de kolonie, maar de lagere katholieke clerus blijft zeer talrijk
aanwezig. Zij zal twee eeuwen lang een beslissende rol spelen in de verdere
ontwikkeling van Frans Canada.
[De verdrijving van ongeveer 12 000 Franse kolonisten uit Acadië, het huidige Nova
Scotia, omstreeks 1755, staat bekend als le Grand Dérangement.]

•

De Britse "Quebec Act" van 1774 organiseert het recht en het bestuur in de nieuwe
kolonie, voortaan "Quebec" genoemd. Het Engelse strafrecht wordt ingevoerd, maar
het Canadese (dus Franse) burgerlijke recht blijft behouden. De godsdienstvrijheid
wordt gevrijwaard, en impliciet ook de taalvrijheid in religieuze en juridische (dus
openbare) aangelegenheden.
Het grondgebied van de kolonie wordt flink uitgebreid, met heel het gebied ten zuiden
van de Grote Meren (tot en met de latere staten Indiana en Illinois).
De "Quebec Act" moet de band van de nieuwe kolonie met de Britse kroon
versterken, terwijl de meer zuidelijke 13 koloniën (de latere Verenigde Staten) in
opstand komen. Maar voor de Amerikaanse revolutionairen (de "patriots") is de
"Quebec Act" een bijkomende reden tot ontevredenheid.

•

De Frans-Canadese bevolking (die vooral uit boeren, jagers en priesters bestaat) blijft
veelal afzijdig in het conflict tussen Groot-Brittannië en de opstandige kolonies, die
zich in 1776 onafhankelijk verklaren (en die door Frankrijk financieel, militair en
politiek gesteund worden).
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Als gevolg van de Amerikaanse onafhankelijkheidsoorlog (1775-1783) vestigen
ongeveer 50 000 "loyalisten" (dit is: inwoners van de Verenigde Staten die de Britse
kroon trouw zijn) zich in Canada.
•

Gedurende de lange 19de eeuw ontwikkelt Groot-Brittannië de Noord-Amerikaanse
kolonie tot een immigratie-kolonie.
Het grondgebied van Brits Noord-Amerika wordt regelmatig vergroot, behalve aan de
zuidkant, waar de Verenigde Staten in de Engels-Amerikaanse oorlog (1812-1814)
belangrijke

successen

boeken

(Illinois,

Michigan,

Indiana

en

Ohio

worden

"Amerikaans", maar de poging om ook Montréal te veroveren mislukken, en het
verdrag van Gent van 1814 maakt een einde aan de "Amerikaanse" aanspraken op
Canada).
Nieuwe kolonies en "compagnies" worden opgericht, of provincies gecreëerd, dan
weer samengevoegd of gescheiden. Om het Engelstalige "Hoog-" en het Franstalige
"Laag-Canada" te verzoenen wordt het tweetalige dorpje Bytown in 1867 de
hoofdstad van wat voortaan een Canadese confederatie zal zijn (het afgelegen
houthakkersdorpje wordt tot Ottawa herdoopt — de Amerindiaanse naam van de
rivier).
•

In vijf jaar tijd (van 1881 tot 1885) wordt een Transcanadese spoorweg aangelegd,
de "Canadian Pacific", "coast-to-coast" van Montréal tot Vancouver (door de Rocky
Mountains). Brits Columbia (op de Westkust) wordt lid van de confederatie.

•

Engelse en vooral Ierse immigranten (zo'n 100 000 Ieren, tussen 1845 en 1848)
bevolken de kolonie, later ook Joden, Italianen, Aziaten, enz. Naast de bonthandel
wordt ook de hout- en papierindustrie een belangrijke bron van inkomsten. Mineralen
worden ontdekt en ontgonnen, en waterkracht wordt elektriciteit. Canada is een
nieuwe wereld, en die wereld kent geen grenzen (tenzij de ongemeen strenge
winters).

•

Deze evolutie zet zich voort in de 20ste eeuw. Pas in 1949 wordt het Canadese
grondgebied wat het vandaag ook is, nadat Newfoundland in een referendum beslist
tot de Canadese confederatie toe te treden.
Canada wordt geleidelijk ook een soevereine staat. Na de "verantwoordelijke
regering"

van

1847

erkent

het

statuut

van

Westminster

van

1931

de

onafhankelijkheid van Canada binnen het Britse Gemenebest.
In 1965 kiest Canada een eigen vlag (het bekende rode esdoornblad), en in 1982
wordt de grondwet (door de regering Pierre Trudeau — en ondanks Québec's verzet)
"gepatrieerd" en met een charter van rechten en vrijheden vervolledigd. (Tot 1982
blijft de Canadese grondwet in rechte een Britse wet — die alleen door het parlement
in Londen kan gewijzigd worden.)
•

Vandaag is de Canadese federatie een constitutionele monarchie met 10 provincies en
3 "territoria". Elke provincie (en het territorium Nunavut) heeft een zeer hoge mate
van autonomie (die met de grondwettelijke "notwithstanding clause" of "disposition
de dérogation" soms verder reikt dan de autonomie van de Europese landen t.o.v. de
Europese Unie). Staatshoofd is de Engelse koningin. Een gouverneur-generaal, door
de Eerste minister voorgedragen en door de koningin benoemd, vertegenwoordigt de
kroon.
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Back to Quebec — en naar de taalwetgeving
•

In de 19de en 20ste eeuw is de Engelstalige immigratie in de provincie Québec (le
Bas-Canada) zeer talrijk, en ook het bedrijfsleven verengelst er snel. Montréal wordt
een dominant Engelstalige stad. Franstaligen komen in economisch zwakkere posities
terecht.
In de kleinere stadjes en dorpen, ver van Montréal en van de Britse invloeden,
organiseert de katholieke clerus de maatschappij naar haar eigen gods- en
wereldbeeld: op de kansel en in de school pleit ze voor een rurale, katholieke en
Franstalige samenleving, die moreel — en in kinderrijkdom — het protestantse NoordAmerika overtreft. In heel de provincie worden kerken, scholen en ziekenhuizen
gebouwd. [Ook in Montréal behoren de katholieke kerken tot de belangrijkste
merktekens van de Franstalige bevolking, met de "Marie Reine du Monde" (18701894) als vlaggenschip: een verkleinde versie van de Romeinse Sint-Pietersbasiliek
staat er tussen de kantoren van vooral Engelstalige financiële instellingen.]

•

De Canadese deelname (in het kader van het Britse Rijk) aan de Boerenoorlog in
Zuid-Afrika (1899-1902) en aan de Eerste Wereldoorlog op het Vlaamse en
Picardische front (en vooral de zware menselijke tol die daarvoor betaald wordt,
onder meer in Vimy en in Ieper), leidt tot verzet bij de Franstalige, katholieke
bevolking

van

Québec.

(Franstalige

soldaten

worden

ook

veelal

ingelijfd

in

Engelstalige regimenten, of onder Engelstalig bevel geplaatst.) Omdat Canada niet
genoeg vrijwilligers meer kan mobiliseren, wordt in 1917 de dienstplicht ingevoerd,
wat leidt tot zware rellen in Québec en Montréal. De Frans-Canadezen willen niet
langer dienen voor een Europese oorlog en een imperialistisch Brits beleid.
Voor het eerst heeft de Franstalige bevolking een eigen politieke stem, die in de latere
decennia eigen taalpolitieke en nationalistische of separatistische eisen zal stellen.
Ook de pacifistische traditie van Québec (die tot op vandaag doorwerkt — in de
Afghanistan-crisis bv.) vindt haar oorsprong in die periode.
•

In de jaren dertig tot vijftig vaart de beweging voor een katholiek en Franstalig
Québec in fascistisch en antisemitisch water. Intellectuelen en onderwijzers dwepen
met Franco, Salazar en Pétain, en/of met Hitler's Judenpolitik.

•

In de aanloop naar en tijdens de Tweede Wereldoorlog stelt het probleem van de
militaire dienstplicht zich opnieuw. Bij een volksraadpleging in april 1942 kiest 64%
van de Canadese bevolking voor invoering van de dienstplicht, maar in Québec stemt
71% tegen.
(Voor Canada begint de oorlog al in september 1939, na de Duitse invasie in Polen. In
1941 en 1942 verplaatst het "front" zich naar de Noord-Amerikaanse kust, wanneer
Duitse onderzeeërs zich in de Saint-Laurent wagen en er konvooien vernielen. Het
Canadese leger speelt een belangrijke rol in de landingen op Sicilië en Normandië, en
in de bevrijding van België en Nederland.)

•

In 1948 publiceren enkele Québeckse kunstenaars ("les Automatistes") het manifest
"Refus global", waarin zij het bekrompen artistieke klimaat en de almacht van de
katholieke kerk hekelen: "Un petit peuple serré de près aux soutanes restées les
seules dépositaires de la foi, du savoir, de la vérité et de la richesse nationale. Tenu à
l'écart de l'évolution universelle de la pensée pleine de risques et de dangers, éduqué
sans mauvaise volonté, mais sans contrôle, dans le faux jugement des grands faits de
l'histoire quand l'ignorance complète est impraticable." (vertaling pagina 103)
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In Québec staat de periode 1944-1959 (onder het bewind van Maurice Duplessis) ook
bekend als "la Grande Noirceur".
•

Tijdens het bewind van de liberale premier Jean Lesage (1960-1966) start Québec
een zgn. "révolution tranquille", waarbij het zich losmaakt van de katholieke
bevoogding, economische macht verwerft, een actief taalbeleid voert en streeft naar
meer autonomie.
De Québeckse emancipatie en het nationalisme zijn zowel cultureel en artistiek als
maatschappelijk en economisch. Ze worden gedragen door de verhoging van de
levensstandaard en de democratisering van het onderwijs. Ook de invloed van de
naburige "States" en hun media zijn essentieel.
[Toch zal de nationale revolutie niet altijd even "tranquille" zijn. Om de slogan "Le
Québec aux Québécois" kracht bij te zetten start het marxistische Front de Libération
du Québec in 1962 een bommencampagne in Montréal en Québec, waarbij één dode
valt. Acht jaar later, in oktober 1970, ontvoert het F.L.Q. een Britse diplomaat,
James Richard Cross, en enkele dagen later ook de Québeckse minister van arbeid,
Pierre Laporte — die het een week later door wurging vermoordt. In overleg met de
Québeckse regering kondigt federaal premier Pierre Trudeau de staat van beleg af.
Pas in december kan James Cross bevrijd worden, nadat Fidel Castro aanvaard heeft
de gijzelnemers in Cuba asiel te verlenen.]

•

In 1963 nationaliseert Québec de (omvangrijke) hydro-elektriciteitssector. De
regering Lesage richt ook openbare investeringsfondsen op, subsidieert kleine, veelal
Franstalige ondernemingen, en versterkt de openbare dienstverlening (in onderwijs,
gezondheid, enz.). Zo breekt ze de dominante positie van de Engelstaligen in de
Québeckse economie en bevordert het ontstaan van een Franstalige leidende klasse.

•

De federale premier Lester B. Pearson ("What does Quebec want?") zet in 1963 een
Koninklijke commissie aan het werk "on Bilingualism and Biculturalism". De tweetalige
commissie onderzoekt grondig de taalsituatie en de taalverwachtingen, en publiceert
haar rapporten in 1965 en 1969. Ze pleit voor gelijkwaardigheid van de twee talen,
en gelijkwaardigheid van de twee taalgroepen, maar ze stuit op de concrete
implicaties van tweetaligheid, en op de confrontatie van individuele en collectieve
vrijheden. Heeft elke burger in Canada, waar ook, het recht om in zijn taal (Frans of
Engels) door de overheid bejegend te worden, of hebben groepen burgers het recht
om in eentalige omgevingen te leven? Hoe breek je de feitelijke Engelstalige
dominantie in het federale overheidsapparaat? Hoe bied je aan Engelstalige
ambtenaren de kans om Frans te leren wanneer de federale overheid tweetalig wordt,
en bevorder je interesse voor tweetaligheid in feitelijk eentalige milieus? En: moet
heel Canada tweetalig worden? Of wordt het een tweetalige federatie van eentalige
gebieden?
Kortom: wanneer iedereen de individuele vrijheid heeft eentalig te zijn, wie zorgt er
dan voor tweetaligheid en wederzijds begrip?
Uiteindelijk zullen de besluiten van de Commissie leiden tot de officiële tweetaligheid
van de Confederatie (the Official Languages Act, 1969), en tot een rist maatregelen
om die tweetaligheid ook (moeizaam) in praktijk te brengen (vooral de tweetaligheid
van de federale hoofdstad Ottawa blijft een heikel probleem). Maar de individuele
provincies (behalve New Brunswick) kiezen voor eentaligheid, met vrijwaring van
beperkte rechten voor anderstaligen — zoals de Canadese grondwet dat ook vereist.
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•

In 1967 organiseert Montréal een wereldtentoonstelling (bekend om het Amerikaanse
paviljoen van Buckminster Fuller — de geodetische koepel — en om het "habitatproject" van Moshe Safdie), in 1976 gevolgd door Olympische zomerspelen.

•

In juli 1967 — bij zijn officieel bezoek aan de Expo — lanceert de Franse president
Charles De Gaulle vanop het stadhuis van Montréal zijn beroemde "Vive Montréal!
Vive le Québec! Vive le Québec libre!". Enkele jaren voordien was de Québeckse
Premier met staatseer in Parijs ontvangen.

•

In 1968 beslist ook de Québeckse regering van Jean-Jacques Bertrand tot de
oprichting van een onderzoekscommissie "sur la situation de la langue française et
des droits linguistiques au Québec". De besluiten van die Commissie liggen aan de
basis van het "Charte de la langue Française" van 1977 (inmiddels is de Parti
Québécois van René Lévesque aan de macht gekomen): "L'Assemblée nationale [du
Québec] est résolue à faire du français la langue de l'État et de la Loi aussi bien que
la langue normale et habituelle du travail, de l'enseignement, des communications, du
commerce et des affaires". De wet heeft verregaande implicaties inzake taalgebruik
op de werkvloer en in het bedrijfsleven, in affichering en publiciteit (en in het
straatbeeld), in de media en in het onderwijs. Met name de toegang tot het
Engelstalig onderwijs wordt sterk beperkt, en de kinderen van andere dan
Engelstalige immigranten komen verplicht in het Franstalig onderwijs terecht.
Voor de bescherming van de enkele miljoenen Franstaligen in Noord-Amerika
(temidden honderden miljoenen Engels- en anderstaligen — "les allophones") verkiest
Québec uiteindelijk de zekerheid van een eentalige "provincie" (met verregaande
bevoegdheden) boven de onzekerheid van een tweetalig Canada.

•

In 1987 onderhandelen de federale en de tien provinciale premiers het "Lac-Meechakkoord" voor een herziening (en gezamenlijke goedkeuring) van de confederale
grondwet. Het akkoord voorziet ondermeer de erkenning van Québec als een
afzonderlijke samenleving, provinciale controle op het immigratiebeleid, en een
"uitstaprecht" ("opt out" of "droit de retrait") voor provincies t.o.v. federaal beleid
(met financiële compensaties voor de provincies die het beleid zelf willen bepalen en
uitvoeren). Het akkoord roept echter veel weerstand op (zowel in Québec als in de
andere provincies, en bij de Amerindianen), en kan niet tijdig door alle parlementen
geratificeerd worden.

•

Kiest Québec ook voor onafhankelijkheid? In 1980 (dat is vóór Lac-Meech) en in
1995

organiseren

de

Québeckse

regeringen

volksraadplegingen

voor

een

onafhankelijke staat. De kiezers verwerpen tweemaal het voorstel: met ruim 60% in
1980, en slechts 50,5% in 1995. (Sinds bekend is geworden dat er met federaal
overheidsgeld gesjoemeld is om de nee-campagne in 1995 te financieren, wordt de
politieke legitimiteit van deze stembusuitslag in vraag gesteld: "l'affaire des
commandites".)
•

Montréal wordt intussen wel veel Franser, in het straatbeeld en in de gesprekken.
Het

"Hello-Bonjour"

tussen

twee

onbekenden

(een

verkoper

en

een

klant,

bijvoorbeeld, die elkaars taal-situatie niet kennen), krijgt veelal een Frans vervolg.
Een aantal nationale en internationale bedrijven verhuizen hun hoofdzetel naar
Toronto; Montréal is voortaan hun "provinciaal" kantoor. En in 30 jaar tijd (van 1971
tot 2001) zijn er naar schatting 275 000 Engelstaligen méér die van het Franstalige
Québec naar andere provincies wijken, dan omgekeerd.
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•

Vandaag blijven de relaties tussen Québec en de Canadese confederatie erg moeilijk,
met zowel taalpolitieke als andere conflictpunten (onenigheid over het maximaal
toegelaten gewicht van vrachtwagens, om maar wat te noemen). De politieke
structuren zullen in de komende jaren wellicht nog blijven evolueren, waarbij de
legitimiteit van zowel de federale Canadese als de "provinciale" Québeckse initiatieven
wederzijds in twijfel zullen getrokken worden. Maar het is best mogelijk dat de
taalwetgeving, die van Québec een nagenoeg eentalige staat heeft gemaakt, en die
de maatschappelijke achteruitstelling van de Franstaligen heeft teniet gedaan, de
aanhangers van de soevereiniteit de meeste wind uit de zeilen heeft genomen.
Québeckers zijn veel zelfzekerder geworden. Volgens de Freudiaanse theorie van
Camille Laurin (een uitgesproken Québecks nationalist, de "vader" van de taalwet van
1977, en psycho-analyticus) was het daarom te doen: "Québeckers lijden onder een
vorm van intern kolonialisme. De indépendantistes hebben zich daarvan bevrijd. Ze
hebben hun zelfvertrouwen herwonnen."

Als afronding
•

Canada is een jong land, maar met heel véél geschiedenis, die steeds opnieuw verteld
wordt, en die als impliciete of expliciete referentie dient voor wat vandaag gebeurt.
Frans- en Engelstaligen spreken over de twee stichtende rassen (*) of volkeren (de
Fransen en de Engelsen, uiteraard), en maken pas daarna een bijzonder plaatsje voor
de "eerste naties" (die diverse namen krijgen, zoals "Amérindiens" — en soms ook als
"kolonisten" vermeld worden, want zij kwamen uit Azië).
Voor de meeste Engelstaligen is Canada voortaan een land met twee naties: de
Franstalige Canadezen enerzijds, en alle Canadezen enerzijds (ze beschouwen zichzelf
niet als een natie: wat bindt een burger van Halifax aan zijn landgenoot uit
Vancouver, als de man uit Montréal niet meedoet?). De twee "Canada's" zitten ín
elkaar. Voor de Franstaligen staan de twee naties náást elkaar. Het zal hen een zorg
zijn of de Engelstaligen zich al dan niet een natie voelen.
De Engelstaligen hebben geleerd de tweetaligheid van het land te aanvaarden, maar
velen houden toch meer van een méértalig land — voor de talen van alle
immigranten, uit Griekenland, Italië, Argentinië of China…, met het Engels als
gezamenlijk idioom.
De Engelstaligen zien Canada ook als een multicultureel land (zo staat het ook in het
charter en in de grondwet van 1982). Voor de Franstaligen is Canada uitdrukkelijk
bi-cultureel — een van de redenen ook waarom Québec die grondwet verwierp.

•

Woorden misleiden, of verleiden: de zgn. "provincie" Québec is een "Staat", met een
"Assemblée nationale" in de "Capitale nationale", die bedrijven "nationaliseert" en
"nationale" parken creëert. Vroeger heette Québec "la belle province" — die naam wil
het kwijt.

•

Canada en Québec zijn ontzettend boeiende landen voor wie op namen en symbolen
let.
"Canada" was de Franse naam (van Amerindiaanse oorsprong) voor wat vandaag
Québec heet, en "Quebec" de Engelse (ook Amerindiaanse) voor Canada. En wat is in
feite Amerika? Ligt Canada náást, of ín Amerika?
Er zijn plaatsjes die "L'Anse-aux-Meadows" heten, of "Saint-Louis-du-Ha! Ha!".
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Het Château Frontenac in Québec, zowat hét symbool van Frans Canada, is een
realisatie van de heel Engelse, Pan-Canadese "Canadian Pacific".
Naast dat hotel, in het Parc des Gouverneurs, staat één monument voor twéé heldendes-vaderlands: de (Franse) markies de Montcalm en de (Engelse) James Wolfe,
beiden gesneuveld in de slag om Québec in 1759: "Mortem virtus communem.
Famam historia. Monumentum posterias dedit".
En vóór het Hôtel-de-Ville van Montréal, waar De Gaulle "Vive le Québec – libre!" riep,
en dat sprekend op Franse voorbeelden lijkt, staat een zuil met… Nelson, die de slag
van Trafalgar in herinnering brengt.
•

De geschiedenis van Québec en Canada zit vol paradoxen, om niet te zeggen ironie.
(1) Het Franse beleid in "la Nouvelle France" (zowel voor als na 1663) behaalde nooit
de verwachte resultaten, omdat Frankrijk er niet in slaagde genoeg emigranten te
zenden. Enkele decennia later (na de gewelddadige revoluties van 1830 en vooral
1848) oordeelde de Franse burgerij dat het uitschot ("la racaille") dringend naar een
"colonie de peuplement" gezonden moest worden. Dat werd "l'Algérie française", een
toch al dichtbevolkt land.
(2) Nadat Canada in 1760 Brits was geworden, steunde Frankrijk (zowel het
koninkrijk als later de republiek) systematisch de nog jonge Verenigde Staten in hun
expansie naar het Spaans- en Franssprekende zuiden (Louisiana, Florida, Mexico), en
naar het Frans- en Engelssprekende noorden (waaronder Québec). Met enige
overdrijving kan gesteld worden dat Québec zijn Franse taal en zijn Frans burgerlijk
recht meer aan Londen en Rome dan aan Parijs te danken heeft.
(3) Het zijn vooral de Franstalige Canadezen die aan de basis liggen van een
Canadees nationaal bewustzijn, en van de Canadese Staat. De Engelstaligen
beschouw(d)en zich vaak meer als burgers van het Britse rijk. De eigen Canadese
vlag (het mooie esdoornblad, uit 1965) en andere nationale symbolen zijn er slechts
gekomen nadat de Franstaligen daarop hadden aangedrongen (ze moeten nog wel het
portret van de Queen op de dollars dulden — die ze liever "piastres" noemen). Ook
het eigen buitenlands beleid (onafhankelijk van Groot-Brittannië en van de U.S.A.) is
in hoge mate Frans-Canadees.
Tenslotte zijn het vaak Frans-Canadese politici die de confederale evolutie van
Canada hebben gestuurd. In de cruciale zeventiger en tachtiger jaren stond de
Franstalige liberaal Joseph Philippe Pierre Yves Elliott Trudeau als federaal premier
tegenover zijn jeugdvrienden uit Québec, die voor de nationalistische Parti Québécois
de provincie bestuurden.

Dit overzichtje is vooral gebaseerd op de historische hoofdstukken (niet toevallig "Histoire
et Langue" genoemd) in "Québec, Encyclopédies du Voyage Gallimard" (2004), op "Sorry,
I don't speak French" van Graham Fraser (2006), en op vergelijkende raadpleging van
enkele tientallen Frans- en Engelstalige, zowel militante als documentaire web-sites (al is
de grens tussen beide soorten niet altijd scherp).
(*) De term "rassen" verwijst naar het boek van de Franse socioloog en geograaf André Siegfried "Le
Canada, les deux races" uit 1906, waarin die de Amerikaanse, Britse en Franse trekken van Canada
onderzoekt, en ook de moeilijke verhouding tussen het katholieke Canada-français en het
republikeinse Frankrijk: "Il y a entre nous l'Atlantique et la Révolution française".
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en nog wat extra omtrent taal
[Nederlandse vertaling van de citaten op pagina 103]

"There can hardly be conceived a nationality more destitute of all that can invigorate and
elevate a people, than that which is exhibited by the descendants of the French in Lower
Canada, owing to their retaining of their particular language and manners. They are a
people with no history and no literature." (Lord Durham, in een rapport voor de Britse
Kroon, omstreeks 1850).

"J'aime beaucoup les amis canadiens. J'apprécie beaucoup leur parler pittoresque. Mais,
tout de même, n'oublions pas que la langue québécoise a été importée dans le Nouveau
Monde surtout du parler poitevin, avant Corneille et Racine, avant Boileau, avant Voiture,
avant Vaugelas, avant l'Académie, qui a fait de la langue française une langue très sûre,
très pure, très exacte" (Maurice Druon, eminent lid van de Académie française, tijdens
een debat over de feminisering van beroepsnamen, een van de conflictpunten tussen de
Académie française en het Office québécois de la langue française. De Académie verwijt
het Office zijn creativiteit en zijn eigengezindheid in taalzaken. Met dergelijke uitspraken
heeft Maurice Druon zich — althans in Québec — onsterfelijk gemaakt).

"N'est-ce pas le sort des Québécois: ne pas parler la bonne langue en Amérique ni la
bonne sorte de français?" (Gilles Pellerin, Québecks schrijver, in "Le baril de poudre", een
brief aan Stefan Hertmans, in Septentrion XXXIII n°3 - 2004 - "Comme dans un miroir
trouble").

"André Laurendeau believed deeply in the French culture and in French Canada. (…) It
would be perhaps fairer to say that his faith in human values was even deeper, but he
knew that these values had to be expressed in a language and a culture, and for him, it
was the French language and culture." (Frank Scott, Engelstalig lid van de Royal
Commission, over zijn Franstalige collega Laurendeau, bij diens overlijden in 1968).
(het eerste en het laatste citaat zijn overgenomen uit "Sorry, I don't speak French")

•

bienvenue: zonder dank, graag gedaan (zoals het Amerikaanse You're welcome)

•

un char: een auto

•

un dépanneur: een buurtwinkel
(het woord staat ook vaak in grote letters op benzinestations geschilderd,
maar verwijst helemaal niet naar het repareren van auto's)

•

une liqueur: een limonade

•

un bar-laitier: een ijskraam

•

une tabagie: een tabaksverkoper

•

en ook un traversier, une pourvoirie, un chien chaud, des ustensiles (bestek)…
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(Le) Québec
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foto's vorige pagina:
• Baie Sainte-Marguerite, 10 juli (3x)
• avond op de camping van Saint-Félix-d'Otis, 15 juli (2x)
• regen op de camping van Thetford-Mines, 20 juli
• op weg in Charlevoix, 15 juli
• de Saguenay vanop Cap-Eternité, 16 juli (2x)
• een watervliegtuig op het Lac d'Otis, 15 juli
• het strand van Pointe-Lebel, 14 juli
• het Parc de Frontenac, 19 juli
• de Saguenay, vanop Cap-Eternité, 16 juli
• Sainte-Marie, 18 juli

Charlevoix, 15 juli
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Montréal-Trudeau (de luchthaven) – Joliette – Saint-Félix-de-Valois
(Lanaudière), vrijdag 6 juli — de eerste dag
Het was nog vroeg toen we in Montréal-Trudeau toekwamen (ongeveer 1 uur 's middags),
maar het was ook al laat — we waren 's morgens vóór 5 uur opgestaan (Brusselse tijd).
De intermediate-auto die ik bij Alamo had besteld was niet beschikbaar, dus kregen we
voor hetzelfde geld een premium special mee, een Chrysler 300 Touring (Danish Blue) —
waarmee we in vele campings opzien zouden baren, vooral als we het kleine tentje eruit
haalden. (Later zou ook blijken dat ik beter een terreinwagen had gevraagd, waarmee je
zonder aarzelen een slechte weg op rijdt.) Het grote ding had uiteraard een automatische
versnellingsbak (dus: ontkoppelen met het rempedaal) en een parkeerrem onder de
linkervoet (het equivalent van onze handrem). Daarmee mocht ik onmiddellijk de snelweg
op.
Aan Marion zei ik dat we best richting Joliette reden (dus naar autoweg 25), maar dat ik
niet wist op welke weg we precies vertrokken waren (er zijn zoveel autowegen in
Montréal). Geholpen door de handige nummering en de goede signalisatie, en ondanks
mijn nog jonge Canadese rijervaring, heeft ze ons foutloos op de juiste weg gezet.
In Joliette aangekomen proefden we nieuwsgierig van de streek en de gewoonten — de
verrassende smaak van andere kleuren en materialen, van andere mensen en een toch
wat andere taal — en kochten mondvoorraad en camping-gas.
Een kleine camping onder de druilregen van Saint-Félix-de-Valois werd ons eerste doel.
De langste dag zat erop. Canada lag eindelijk voor ons open.

Hugo naast de Chrysler
op de camping van Saint-Félix-de-Valois

1 -

Les Laurentides, zaterdag 7 juli — een beetje oneindigheid
Lag Saint-Félix nog in een landelijk gebied — een streek met boerderijen en open
landschappen — dan zouden we op de tweede dag al snel kennismaken met de eindeloze
Canadese bossen. De omgeving wordt snel veel beslotener, met talloze meren als
belangrijkste perspectief.
We waren "on the road", dat rare genot van niet te snel door onbekende streken in een
onbekend land rijden. Met aandacht voor de banaalste dingen (zoals de gele kleur van de
lijnen op de weg en de onbegrijpelijke verkeersborden erlangs) en honger naar
verrassing. Dezelfde zorgvuldige slordigheid die je bij het doorbladeren van een onbekend
maar veelbelovend boek ook voelt: zonder plan lees je kleine "snippers", je ruikt aan het
papier, voelt het gewicht, legt het in je hand, en kijkt toch 's naar de inhoud of de index,
om te zien wat ook die belooft. Er is zoveel te zien, en je hebt nog zoveel tijd. Dus kijk je
naar een bus, of naar bootjes op het meer, leest de spreuk op de nummerplaten ("Je me
souviens"), blijft verrast door dit "Amerika-met-Franse-woorden", en probeert de bomen
te tellen. Dat lukt je niet.
Net als in de Verenigde Staten gebeurt het vervoer van schoolkinderen
in Canada in de bekende geel-zwarte bussen. "ECOLIERS" staat er op.
Zodra de rode lichten boven knipperen, is het verboden de bus nog in
te halen of te kruisen. Iedereen stopt.
Dit exemplaar (u herkent de chauffeur) zagen we nabij het stadje La
Tuque, in de Laurentides, langs de enige verharde weg in een eindeloos
gebied van bossen en meren en "pourvoiries" (dat zijn bungalows voor
jagers en vissers). De gemeente La Tuque telt 12 200 inwoners en is
28 400 km² groot (ze is bijna zo groot als België). In het plaatselijk
motel genoten we van onze eerste Amerikaanse lunch (soep,
hoofdschotel, koffie en gebak, en vooral een grote kan water en ijs).
We hebben die dag heel veel bomen gezien — dat was nog maar een
begin.

23 -

Lac-Saint-Jean, zaterdag 7 juli — "less is more" (Ludwig Mies van der Rohe)
We waren gewaarschuwd: "het immense Lac-Saint-Jean (1000 km² - bijna tweemaal het
Meer van Genève) is niet mooi: een enorme plas water, met lage heuvels, bossen en huizen
errond".
Ruimtelijke ordening is niet altijd de sterkste kant van het Québeckse beleid. Beeld je één
of andere Belgische (Boomse) steenweg in, maar minder dicht bebouwd, en met bossen op
de achtergrond. De houten huizen (en de bedrijven, de winkelcentra, de benzine-stations…)
lijken wel aangespoeld, en met draden aan elkaar vastgeknoopt, zodat ze bij een volgende
vloed niet verder drijven.
Na de eindeloze natuur van de Laurentides (La Tuque, la Mauricie) — waarvoor we in feite
niet genoeg tijd genomen hadden — was dat toch een ontgoocheling.
In de onmiddellijke omgeving, aan de Saguenay-fjord, zouden we enkele dagen later echter
merken hoe het Québeckse beleid erin geslaagd is de natuurlijke en biologische kwaliteiten
van adembenemend mooie plekken te beschermen. Op enkele honderden kilometers van
een miljoenen-metropool als Montréal: alleen maar natuur, en nog 's natuur, of een kleine
camping, een aanlegsteiger voor een rondvaart, en een bezoekers-centrum voor
wandelaars — maar geen marina's of grote hotels.
Het Parc national du Saguenay strekt zich uit over een honderdtal kilometers aan de Noorden de Zuidkant van de fjord. Slechts twee kleine dorpjes liggen aan het water (Sainte-Rosedu-Nord en L'Anse-Saint-Jean — we hebben ze beide bezocht).
Wie graag met de auto of de motorfiets langs het water rijdt moet wel andere wegen
zoeken. Om de Saguenay-fjord te zien moet je je tijd nemen, en te voet (of per schip)
verder gaan.

Maar ik loop vooruit op de feiten. We waren nog in SaintFélicien, aan het Lac-Saint-Jean, waar we kennis maakten
met

de

grote

Amerikaanse

kampeerwagens,

die

als

opleggers door de "pick-ups" getrokken worden (soms nog
met een Mercedes achteraan op sleep!). Het model
hiernaast is niet het grootste. Het komt uit de catalogus van
Cardinal. Noord-Amerikanen kopen zo'n wagens om nadien
buiten op een klapstoeltje te zitten en aardappels in het
vuur te houden — je moet veel hebben om met weinig
gelukkig te zijn.

24 -

Sainte-Rose-du-Nord (Parc du Saguenay), zondag 8 en maandag 9 juli —
een dag van vertwijfeling, verrassing, en openbaring
Zondag was begonnen met een verdere verkenning van de omgeving van het Lac-SaintJean — deels ongewild, omwille van de enige fout in onze bijna dertig jaar oude
wegenkaart. Enigszins vertwijfeld keken we uit naar een andere omgeving — we
verwachtten veel van de Saguenay. De vriendelijke man in een toeristisch informatiebureau onderweg had wel waanzinnig veel folders, maar kende de streek niet veel verder
dan zijn eigen dorp. "Is de weg ten noorden van de fjord mooier dan die ten zuiden, of
omgekeerd? — De weg aan de noordkant is uitstekend; de andere ken ik niet." Een mooie
kaart met wandelmogelijkheden was nergens te vinden, en al wat men ons wist aan te
duiden waren korte uitstapjes hier of daar (zo leek het
me toch — later bleek dat ik me wel 's vergiste): ik
was gefrustreerd om het schaalverschil tussen het
grootse Canada en de beperkte mogelijkheden om het
ook te zien.
Kort na de middag — onderweg had een zware
vrachtwagen me de stuipen op het lijf gejaagd —
kwamen we aan in Sainte-Rose-du-Nord, een klein,
oud dorpje met een kade aan de fjord (oud, dat
betekent dat je er gebouwen ziet die dateren uit het
begin van de 20ste eeuw). Het was zondag, dus er
waren nogal wat dagjesmensen — een gezellige drukte
— maar het was al na tweeën, te laat voor de lunch.
Gelukkig was er ook een friterie. Die ging er echter
prat op de aardappelstaafjes op een onwaarschijnlijke manier te verknoeien: een soort
aardappelmoes in een vettig donkerbruin omhulsel, dat vooral niet knapperig is. Ons
tentje plantten we op de plaatselijke camping ("de la descente des femmes" genaamd —
het riviertje heet zo): een versleten camping bij een van de zeldzame boeren uit de
streek. Het dienstgebouw (een oude schuur) had in jaren geen verf meer gezien, en
enkele "faciliteiten" waren stuk gegaan en nooit meer hersteld. De "bazin" was wat nors,
en veel kampeerders waren er niet. In de late namiddag maakten we nog enkele korte
wandelingen in de omgeving, want op de folder stond niet veel meer. (Het uitzicht was
wel heel mooi!)
Was dat nu Canada? Ja, dat was Canada. — Op zo'n ogenblikken kom je tot bezinning,
en begin je een land of een streek te zien en te smaken zoals ze is. Je past je ritme aan,
probeert een beetje québécois te worden, en trekt je ogen en oren open. Niet dat je
voorheen niets zag, maar je zag alleen wat je zocht.

's Anderendaags, na een tocht naar een pourvoirie in Cap-au-Leste — de eerste stevige
wandeling — en nog enkele mooie uitstapjes in de omgeving, zijn we een tweede avond
in "la descente des femmes" gebleven. Omdat het begon te regenen namen we ons
avondmaal in de oude schuur. Enkele eekhoorntjes schuilden mee.
's Morgens, bij mooi weer, zijn we weer vertrokken, naar Tadoussac. Jammer eigenlijk. Ik
was toch graag nog wat langer gebleven. Ik begon wel te houden van Sainte-Rose, van
zijn kade en zijn camping, zijn dépanneur (kruidenier) en zijn toeristisch informatiebureau (maar niet van de friterie!). Veel valt er niet te zien of te doen — maar het is er
goed. We zijn er een beetje Québecker geworden.
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Baie-Sainte-Marguérite (Saguenay), dinsdag 10 juli — beren en beloega's
Bruine beren hoopten we er niét te zien — beloega's (witte dolfijnen) wél. "Je kan best
samen blijven, en zingen of praten. Dan horen de beren je wel. Bovendien, er zijn wel
meer wandelaars dezer dagen, en in volle zomer hebben de beren genoeg te eten. De
kans dat je ze tegen komt is klein." "Deze plek is één van de beste plekken om beloega's
te zien. Ze komen hier vaak. Bovendien is het mooi weer — dan zie je ze beter."
We hebben beren noch beloega's gezien, maar er wel veel over geleerd. En het was een
mooie wandeling, een mooi bos en een mooi strand.
Beloega's — van het Russisch "belaja" (dat "wit" betekent, zoals in
"Belarus") — zijn grote witte dolfijnen (of kleine witte walvissen). In de
Saguenay en in de Saint-Laurent leven er enkele honderden, volledig
geïsoleerd van alle andere beloega-kolonies. Ze zijn tot 7 meter lang, en
kunnen zeer feestelijk zijn (als je ze ziet springen of hoort fluiten). Ze
appreciëren
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streek
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zeer

rijke

en

diverse

voedselaanbod (schaal- en weekdieren, en vis), dat dan weer zijn
oorsprong vindt in het samengaan van zoet en zout, koel en koud water. De beloega is
een beschermde soort, want zijn voortbestaan is bedreigd, niet meer omwille van de
jacht, maar omwille van chemische vervuiling en geluidsoverlast, en omdat zijn biotoop
verdwijnt. Het Parc Marin de Saguenay (een maritiem natuurpark) heeft een beleidsplan
opgesteld om deze en andere soorten te beschermen.
Langs de wandeling in Baie Sainte-Marguérite zagen we ook enkele relicten van wat ooit
een klein, nijver stadje was: Bay Mill. Nadat vanaf 1842 enkele dappere colons gepoogd
hadden landbouw en veeteelt te bedrijven in de streek, werden vanaf 1885 vooral de
bossen ontgonnen. Eén van de colons, William Price, kocht concessies bij de Compagnie
de la Baie d'Hudson, en wierf talloze houthakkers aan, voor wie de streek Charlevoix niet
genoeg bruikbare landbouwgrond te bieden had. In de lente, na het dooien (la débâcle)
dreven de vlotters (les draveurs – the raftmen) met hals- en beenbrekende toeren
enorme voorraden hout langs de rivier Sainte-Marguérite naar de zagerijen en papiermolens van de Saguenay.
In 1908 bouwde William Price in Baie-Sainte-Marguérite zo'n zagerij, met een klein stadje
errond: Bay Mill. De zagerij werkte dag en nacht, en had zelfs een eigen elektriciteitscentrale en -net, een heel zeldzame voorziening in die tijd. Ze stelde een honderdtal
mensen tewerk. Twaalf jaar later, in 1920, werd alle activiteit gestaakt. Enkele huizen
werden zelfs, over het water van de fjord, naar een ander dorpje vervoert (L'Anse-deRoche), en staan daar nog steeds. Vandaag zie je, dank zij de informatiepanelen van het
Parc du Saguenay, de luttele overblijfselen van Bay Mill. De natuur heeft alles
overwoekerd, en je moet al heel goed kijken om effectief te zien wat op de panelen
beschreven staat.
Québec is trots op zijn geschiedenis, en het pronkt met zijn oude huizen en steden, in "la
Nouvelle France" van de Côte de Beaupré, of in "la capitale" — de oude stad Québec.
Cartier, Champlain, Frontenac en Maisonneuve zijn overal. Maar Québec is toch vooral
jong en nieuw. Het heeft archeologische sites, door historici met veel aandacht
onderzocht, die honderd jaar geleden nog moesten gesticht worden. Voor mij is die
nieuwheid de boeiendste kant van het land.
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Tadoussac (Saguenay), dinsdag 10 juli —
Amerindianen en orka's
Tadoussac is een magische plek, op de samenvloeiing van de Saguenay en de SaintLaurent.
Eerst merk je het niet. Het kleine stadje is weliswaar wat toeristischer en ook meer
"m'as-tu vu(e)" dan andere plaatsjes in de omgeving, maar om de magie echt te
ontdekken moet je een klein wandelpad volgen — je vindt het tussen het haventje, een
parking en een winkeltje met souvenirs.
Voor je het weet sta je er in prachtige natuur (met lage, noordse plantengroei op de
rotsen), en nog even later ontvouwen de Saguenay en de Saint-Laurent zich in al hun
pracht. Dan begrijp je de Amerindianen, voor wie Tadoussac een belangrijke
handelsplaats was, en ook Jacques Cartier. Tadoussac lijkt wel dé poort naar Canada.
Waren er 's ochtends in Sainte-Maguérite geen witte beloega's voor ons, 's avonds kregen
we in Tadoussac enkele zwarte orka's (of zwaardwalvissen) te zien. Het spel is eigenlijk
mooier dan het spektakel: geboeid en verrast kijk je naar de spitse zwarte rugvinnen die
korte tijd boven water verschijnen, weer verdwijnen, en enkele tellen later op een even
onverwachte plek toch weer opduiken. (Orka's zijn tot 9 meter lang. Ze jagen op vis,
zeeleeuwen en -honden, en ook op andere dolfijnen.)

de veerboot over de Saguenay bij Tadoussac

(tekeningen Chris huh, Wikimedia)
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orka-spotters bij Tadoussac

In Tadoussac heeft de Québeckse geografie wel een probleem. Québeckers zijn trots op
hun Saint-Laurent. Terecht. Hij behoort tot de grootste en mooiste rivieren ter wereld, en
draineert een gebied van meer dan 1 600 000 km² (met ongeveer een kwart van de
wereld-zoetwatervoorraden). Maar het is onmogelijk zijn lengte op een eenduidige manier
te bepalen. Is Kingston de "bron", daar waar het Ontario-meer (het laagtste van de Grote
Meren) in de Saint-Laurent "overloopt", of is het de kleine "North River" in Minnesota, die
via het Bovenmeer (Lake Superior), Huron- en Eriemeer, dat Ontario-meer voedt? (Ik
vind het niet uit — het zijn geografen die het zeggen.) En waar is de monding eigenlijk?
Want voorbij de stad Québec (en het île d'Orléans) verbreedt de Saint-Laurent heel
geleidelijk, tot hij bij het eiland Anticosti meer dan 140 km breed is, en er "de grootste
riviermonding" (le plus grand estuaire) ter wereld vormt.
Maar de Québeckers houden niet alleen aan hun "majestueux fleuve Saint-Laurent", ze
zijn ook erg trots op hun mooiste en grootste fjord: de Saguenay. En wat is een fjord
anders dan een zee-arm: een breed, door landijs gevormd u-vormig dal, op halve hoogte
door zee gevuld. In Tadoussac kan je dus een echt wereldwonder zien: hoe de zee-arm
Saguenay in de rivier Saint-Laurent uitmondt, en hoe de getijden van de rivier tweemaal
daags zout water naar de zee-arm voeren.

Tadoussac
halte tijdens een ochtendwandeling in het natuurpark, voor we weer verder trekken – woensdag 11 juli

cantine Manon langs de
weg naar Baie-Comeau
(tien minuten later regende het)

Camping de la Mer – Pointe-Lebel (nabij Baie-Comeau), 11, 12 en 13 juli
"Des paysages à couper le souffle" heet het in de toeristische gidsen — adembenemend
dus — wanneer de weg je langs de Saint-Laurent oostwaarts voert. Dat hebben we echter
pas drie dagen later op de terugreis gezien, want in de regen zijn we naar Baie-Comeau
gereden, en in de regen heeft Hugo de tent recht gezet — in de Camping de la Mer, op
enkele meters van het strand.
De dagen nadien heeft de zon ons verrast — trots stond ze aan de hemel, en spiegelde ze
zich in de Saint-Laurent —, en ook 's nachts was er geen wolkje aan de lucht: heldere
sterrenhemels, zoals ik die heel zelden zie.
Op het strand profiteerden we 's ochtends volop van de zon, 's namiddags zochten we de
natuur, en 's avonds de stad: Baie-Comeau, in 1937 door de eigenaars van de ChicagoTribune gesticht, met een enorme papierfabriek als centraal element.

zonnige duinenwandeling in Pointe-aux-Outardes, nabij Baie-Comeau
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Pointe Lebel,
Baie-Sainte-Catherine, en
Pointe-aux-Outardes
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uittreksel uit een satellietfoto (Google Earth):
de omgeving van "Chute aux Outardes" nabij Baie-Comeau.
de lichtkleurige stroken zijn hoogspanningslijnen,
netjes in de bossen uitgehakt

Vandaag telt Baie-Comeau (dat vooral uit enkele baan-winkelcentra bestaat, met
verkavelingen eromheen) ongeveer 23 000 inwoners, en heeft omvangrijke industriecomplexen, onder meer voor de (energieverslindende) aluminiumproductie. De zeven
water-krachtcentrales op de rivier Manicouagan ten noorden van Baie-Comeau hebben
een gezamenlijk vermogen van 5600 megawatt, en drie andere rivieren in de omgeving
doen daar nog 's 4800 megawatt bovenop (ter vergelijking: de vier kernreactoren van
Doel hebben een gezamenlijk vermogen van 2900 megawatt). Met goedkope energie en
een haven aan de Saint-Laurent heeft Baie-Comeau heel goede troeven voor verdere
(zware) industriële expansie, maar de stad slaagt er niet in haar jongere bevolking te
bewaren. Die trekt liever naar steden en grootsteden als Québec en Montréal.

brug over de Manicouagan,
en kruispunt in Baie-Comeau
(de verkeerslichten staan in Canada áchter de kruispunten)

op het strand van Pointe-aux-Outardes

Zon over de Saint-Laurent
Over de betovering van zon en licht, van wolken en wind, water en nevel heb ik in vorige
reisverhalen — over Noorwegen en Bourgogne — al overvloedig geschreven. Daar kom ik
dus niet op terug.
Alhoewel.
De Saint-Laurent is een getijdenrivier van heel ongelijke diepte: er zijn uitgestrekte,
verraderlijke zandbanken en rotspartijen, die bij laag water droog, of bijna droog komen
te staan, en er zijn grote kuilen en troggen, soms meer dan 300 meter diep. Zout en zoet
water mengen zich, koel en koud. En er zijn baaien en golven en stranden die de stromen
geleiden dan wel op afstand houden. Wellicht daarom is het water van de Saint-Laurent
altijd en overal anders: stil of bewogen, donker of licht, helder of waas. Zet daar een
wisselende zon en wolken boven, en je hebt een eindeloos spektakel in alle kleuren grijs
en blauw en wit. De zuid-oostelijke oever van de Saint-Laurent (in Gaspésie en Bas-SaintLaurent) mag dan al trots zijn op zijn mooie zonsondergangen ("de mooiste ter wereld,
na Hawaï"), voor de zon overdag moet je aan de noordkant staan.
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[De mooiste zin over de zon — een ondergaande zon, weliswaar — vind ik in Nescio’s
"Titaantjes" (1914). Bavink leeft alleen voor zijn schilderkunst (en snijdt zijn beste doek
aan flarden als het een koper vindt). Hij heeft een huis op een onherbergzame plek: aan
de dijk, met zicht op het water, de weiden, de zon. "Begrijp jij wat de zon van mij wil?
Vierendertig ondergaande zonnen heb ik tegen de muur staan, achter elkaar, omgekeerd.
En toch staat-i daar weer iedere avond." Is natuur ook mooi wanneer niemand er oog
voor heeft?]

Camping de la Mer — Pointe-Lebel, 12 juli
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Niets (of alles?)
Als je in Canada de hoofdweg verlaat, en enkele honderden meters over grint het bos in
rijdt of gaat, kruipt de angst al door je kleren. Niet alleen de beren of het ander wild —
dat je niet ziet maar wel vermoedt — maar de donkere bomen zelf worden onheilspellend.
Je beseft dat er, na die eerste vijfhonderd meter natuur die je ziet, nog duizenden
kilometers volgen.
Canada en Québec is een grensland, een frontier-land — in de Amerikaanse betekenis van
het woord: de rand van de wereld, de bewoonde, "beschaafde" wereld.
Je leeft op die rand. Je beweegt in een wereld met wegen en auto's, met winkels en
benzinestations, een wereld van comfort, maar vóór je ogen begint de wilde,
onherbergzame natuur. Je weet uiteraard dat die grens niet altijd zo scherp is als ze wel
lijkt, want ook in de eindeloze natuur zijn er artefacten, tekens van menselijke
aanwezigheid (door bosontginning, grintwegen en paden, en verderop misschien een
stuw), maar die blijven toch marginaal. In de natuur is er vooral natuur.
Dat grens-gevoel heb ik in Europa nooit ervaren. Zelfs in de Alpen niet, waarvan grote
stukken toch voor mensen als jij en ik ontoegankelijk zijn. Europa is door mensen
gemaakt, zoniet omgevormd. Europa is vol en het is af. Voltooid. En in dat affe Europa
heeft de zorgvuldige mens stukjes natuur beschermd en afgeperkt. Als dierentuinen of
hertenparkjes in de stad.
In Canada ligt dat anders — vandaag toch nog. De mens heeft kleine stukjes
"beschaving" (of nederzetting, of cultuur) in de natuur verspreid, en sommige daarvan
met een lint (een weg) aan elkaar gebonden. Zonder overdrijven kan je stellen dat net
naast de weg, of achter de supermarkt of het benzinestation, achter dat vage terrein dat
als parking en opslagruimte dient, de wilde, ontoegankelijke, ongerepte natuur begint, en
dat diezelfde natuur zelfs met al haar kracht langs de bergrivieren uit de bossen naar
beneden komt gestormd — om in de Saint-Laurent tot rust te komen.
In confrontatie met die natuur voel je al snel wat Willem Frederik Hermans in "Nooit meer
slapen" met zo weinig woorden weet te zeggen, en wat ook Ton Lemaire in "Met open
zinnen" schreef. Mensen houden van natuur (waarom eigenlijk?), maar kunnen er niet
mee leven. [Ik herneem "Noorderlicht", uit 2005.]
"Veel eetbaars is hier in elk geval niet te vinden. Trouwens, ben ik ooit alleen in een
Nederlands bos geweest, zonder eten? Nee. Hoe zou ik daar aan de kost komen?
Beukennootjes zijn oneetbaar, eikels ook. Bosbessen, bramen, paddenstoelen, anders
zou ik niet weten." (mijmert Alfred Issendorf, de jonge Nederlandse geoloog, op dool
in de Finnmarkse bergen, in Hermans’ "Nooit meer slapen".)
"Vaak blijft natuur toch vooral decor, — zelden wordt ze werkelijkheid — waarin men zich
geworteld weet — en van waaruit men leeft." (Tom Lemaire)
De Amerikaan die met zijn buitenmaatse kampeerwagen de bossen en bergen in trekt, en
daar op een stoeltje aan het vuur gaat zitten, hij is het embleem van onze tijd, als een
astronaut naast zijn ruimteveer.
***
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Wij zijn op de grens gebleven, zijn er niet over gestapt. En de idee voor een boswandeling
in het "binnenland" (zonder kaart, maar wel bewegwijzerd) heb ik laten varen. In ruil
daarvoor hebben we toch maar het open landschap langs de Saint-Laurent opgezocht.
Daar hebben we nog een kleine verrassing gehad. Even waanden we ons in Parijs.

op de veerboot van Tadoussac naar Pointe-Noire
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terug naar de Saguenay — zaterdag 14 juli
zon over zee
Na drie mooie dagen aan het strand en in de natuur van Pointe-Lebel, reden we terug
zuidwestwaarts, naar de Saguenay-fjord.
De zon straalde op de zee — wat de Saint-Laurent uiteindelijk ook is.
In Tadoussac namen we de traversier.
Na de noordelijke oever van de Saguenay wilden we nu ook de zuidkant zien. We vonden
een klein plaatsje — voor één nacht — op een camping in L'Anse-Saint-Jean.

veerboten op de Saguenay

vedetten op de Saguenay
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intermezzo – op de weg
In 1971 realiseerde een jonge, talentrijke Amerikaanse cineast de televisiefilm "Duel". Enkele
maanden eerder had hij ook de eerste echte aflevering van Columbo gedraaid: Murder with a book.
Het succes in Amerika en Europa was zo groot dat er van Duel dra ook een bioscoopversie kwam (90
minuten, in plaats van 74). Met de opbrengst en de faam kon Steven Spielberg — inderdaad — pas
echt aan de slag. Er kwamen kaskrakers en meesterwerken (sommigen zijn beide) als Jaws, Close
Encounters of the Third Kind, E.T., Jurassic Park, Schindler's List, Saving Private Ryan en Minority
Report.
Zelden is een zo spannende film op een zo eenvoudige plot gebouwd als Duel (het draaiboek is van
Richard Matheson): een auto(mobilist) wordt door een truck achtervolgd.

"La route qui mène [de Baie-Comeau] à [l'immense barrage] Manic 5
est sinueuse et peut être dangereuse à cause des nombreux
camions", schrijft "Le Guide du Routard – Québec et Provinces
maritimes" (2007).
Die enorme Amerikaanse trucks bestaan immers echt. Ook in Québec.
Terwijl iedereen rustig en cool aan 90 km per uur over de highways
schrijdt, zie je de trucks in je achteruitkijkspiegel opduiken. Als de
weg flink klimt halen ze je zeker in. Dan is er vaak een extra
rechterrijstrook voor (trage) vrachtwagens — maar die zie je vaker
aan de linkerkant, terwijl de pick-ups, de limousines, de Toyota's en
de BMW's voorzichtig rechts blijven.

Canadese wegen hebben vaak brede, verharde bermen. Meer dan eens
heb ik bij het zien van een truck in de spiegel een korte halte langs de
weg gekozen.
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L'Anse-Saint-Jean (Parc du Saguenay), zondag 15 juli — Faraday
Marion had er weinig moed in, die dag.
Of heeft haar zesde zintuig ons voor de bui behoed?
Na een flink ontbijt op de camping verkenden we L'Anse-Saint-Jean: eerst een vlakke
wandeling langs de rivier, met de overdekte brug, en dan naar het haventje op de
Saguenay-fjord. Maar toen we verder het bos in trokken, in de hoop de fjord nog beter te
zien, kon Marion plots niet meer mee. De kleine klim kroop haar in de benen — en het
verwachte uitzicht dook maar niet op.
We keerden op onze stappen terug.
Zouden we dan maar aan de picknick beginnen? Hier in L'Anse-Sain-Jean? Of wat verder,
in Rivière-Éternité, in het nationaal park?
Na enig zoeken en aarzelen, en een ritje met de auto, kozen we, weer op advies van
Marion, voor een beschutte tafel vlakbij de ingang van het park — in feite een tafel met
twee banken, en een heel klein dakje er bovenop. Daar installeerden we onze campingvuurtjes en heel het huisraad, en lieten ons niet afschrikken toen de zon verdween en
zwarte wolken de hemel kleurden. Na enige tijd begon het om ons heen één-dollarstukken te regenen, maar onder ons dakje zaten we bijna droog, en onze spaghetti met
Italiaanse saus werd er alleen lekkerder om.
Onweer kan zo mooi zijn als je je beschut weet: je voelt de koelte en de vochtigheid wel,
en ook de frisse geuren van de natuur. De druppels kletsen om je heen, maar het ergste
gaat aan je voorbij.
Tot een bliksem op de dichtstbijzijnde heuvel insloeg: een vlijmscherpe knal vulde het dal.
Verbaasd en beangstigd keken we elkaar aan. "Hier blijven we niet zitten!" riep ik.
"Ruimen we alles op?" vroeg Hugo nog plichtsbewust. Maar onze lunch lieten we voor wat
ze was, en vluchtten door het drassige gras naar de auto, die we honderd meter verder
langs de kant van de weg hadden laten staan. Terstond kon ik — zonder veel overtuiging
weliswaar — uitleggen waarom een auto als een kooi van Faraday werkt, en de
inzittenden tegen bliksemschade beperkt. (Is dat zo?)
Een mooi onweer was het, en geen bliksem heeft het gedurfd op het kleine picknick-dakje
te vallen. Maar toen we nadien het huisraad weer opruimden, dreef de overgebleven
spaghetti in een flinke plas water. Marion's voorgevoelen had ons lijf van de grootste
nattigheid en ons hart van helse bliksem-schrik gered.
's Anderendaags zijn we naar Rivière-Éternité weergekeerd, voor twee heel zonnige
wandelingen en een picknick in het park.

Cap-Éternité (Saguenay), maandag 16 juli — cousins
Laat dit de mooiste dag zijn geweest.
De avond voordien hadden we — na de grote bui — een andere camping opgezocht. In
L'Anse-Saint-Jean konden we niet meer blijven — ons plaatsje was er trouwens maar krap
— en we vonden een mooie ruime plek aan het meer van Saint-Félix-d'Otis. De zon stond
's morgens weer vol overtuiging aan de hemel, en wij waren klaar voor enkele flinke
wandelingen in het Parc du Saguenay.
***
Er bestaat een gezonde wedijver tussen de Canadese en de Québeckse nationale parken:
op de kaart zijn het maar kleine vlekjes, maar samen beheren ze in de provincie Québec
zo'n 100 000 km² natuur. De vrijwaring van de ecologische, geomorfologische en
esthetische kwaliteiten staat daarbij voorop, maar de diverse parken hebben ook een
belangrijk wetenschappelijk, educatief en recreatief beleid.
Het is even wennen: in het onmeetbare Québec worden de mooiste plekken natuur door
nationale parken beheerd, en de toegang tot die parken is strikt gereglementeerd. In ruil
voor je entree-geld zorgt het park wel voor heel goede wandelpaden, en krijg je gedegen
informatie mee: er zijn folders, panelen en vooral ook natuurgidsen, die de bezoeker op
strategische plaatsen opwachten. Al die attentie herinnert je weliswaar aan het
kunstmatige van je situatie: je houdt van de natuur maar kan er niet mee leven, en
zonder de bescherming van het park hadden de mensen die mooie natuur al lang om
zeep gebracht.
De romantische idee van een vrije natuur — van menselijke vrijheid in een onbegrensde
natuur, waar je kan doen en laten wat je wil, als contrast tot de beperkingen van de stad
en van de menselijke samenleving — die eeuwenoude idee die in deze eenentwintigste
eeuw in reclame en in revues nog steeds leeft, en in vakantieprojecten, ondanks het
betoog over duurzaamheid — die idee kan je best opbergen. De natuur is niet vrij, en
mensen in de natuur zijn dat nog minder.
***

Het nationaal park in Cap-Éternité was wellicht de meest toeristische site die we in het
landelijke Québec hebben bezocht. Tientallen mensen hebben de tocht naar het Mariabeeld gemaakt, dat een (on)fortuinlijke handelsreiziger, Charles-Napoléon Robitaille, er in
1881 heeft opgericht, nadat hij door toedoen van de Heilige Maagd achtereenvolgens uit
het ijs van de Saguenay-fjord en van de daar opgedane "verkoudheid" was gered.
Québeckers vergelijken het 9 meter hoge houten beeld op de rotsen wel eens met het
Christusbeeld in Rio de Janeiro, en het vrijheidsbeeld in New York. Mooi is het niet,
gepolychromeerd wel: blauw en wit en goud, uiteraard.

de monding van
Rivière-Éternité
in de Saguenay-fjord
bij eb en vloed

"Vous êtes de France? Alors — nous sommes cousins", sprak een motorrijder ons aan,
terwijl we tussen twee wandelingen begonnen te lunchen. Start van een babbel over
Québec, Québeckers en pacifisme.
"Mon cousin"…

geen Fransman heeft het me ooit gezegd.
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bouwen in Québec
● Saint-Félix-d'Otis
● Sainte-Marie
● Thetford-Mines
● L'Anse-Saint-Jean
- traditioneel Québecks huis
- traditioneel Amerikaans huis
- overdekte brug (uit 1929 —
en sindsdien tweemaal
herbouwd, nadat ze door
het smeltijs op de rivier
was vernield)
- kleuren in het dorp
● Petit-Saguenay

44 -

Charlevoix en Côte de Beaupré, dinsdag 17 juli — donker en licht
Van de bosrijke Laurentides hadden we een week eerder — bij La Tuque — niet genoeg
geproefd, en daar wilden we na ons tweede bezoek aan de Saguenay wat aan doen. Een
zeldzaam kaartje in de reisgids dat wel reliëf aangaf — want op Québeckse wegenkaarten
is het land overal zo plat als een pannenkoek — vertelde ons bovendien dat het bouclier
canadien in de streek Charlevoix zijn hoogste toppen scheert.
Anderzijds klonken de liederlijke beschrijvingen van de Côte-de-Beaupré ten noorden de
stad Québec ook erg aanlokkelijk, en we wilden nog naar de andere oever van de SaintLaurent, naar Estrië en de Appalachen.
Dus combineerden we die dag een rustige rit door de donkere bossen van Charlevoix (en
langs het Lac-Ha! Ha!, al was het maar om de foto) met een nieuw bezoek aan de SaintLaurent.
***
[Hier hoort een passage oude Franse variété — want ook dat is Québec: Amerika met
Franse radio en Franse muziek. We hoorden ook informatie en kommentaren omtrent
Québeckse soldaten in Afghanistan, on-stevige bruggen op de autoweg, Jack Lang en de
Franse PS, en het project van de federale regering uit Ottawa om een half dozijn
patrouillevaartuigen aan te kopen om de Canadese belangen te verdedigen in het
Noordpoolgebied, vooral nu de Noordwestelijke vaarweg vrijkomt en het economisch en
strategisch belang van de regio toeneemt.]
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Wat de Normandische kust is voor Parijs, is de Côte-de-Beaupré voor Québec en
Montréal. Zachte groene hellingen en abrupte rotsen volgen elkaar op. Baaien en
schiereilanden omarmen de rivier. Heldere huizen met witte muren en fel gekleurde daken
schitteren in het licht. De horizon is wijds, en hij is altijd nieuw.
Maar we merkten wel dat we het wilde, natuurrijke, en grootse (zelfs harde) Canada
definitief achter ons lieten. Dit was duidelijk een andere wereld: la société des loisirs (et
de l'opulence, ook wel) — een wereld van pret, weelde en overvloed.
's Avonds belandden we in Baie-Saint-Paul, het eerste echte stadje van heel onze reis —
een "stadje", zoals Europeanen dat zien: een hoofdstraat, wat officiële gebouwen en een
kerk, enkele winkels en restaurants, zelfs met terrasjes, en een heus voetpad erlangs.
Even verder was er ook een haventje — met daarnaast een proefproject over ecologisch
bouwen: "habitat 07".
[We hebben toen, bij ons avondlijk bezoekje, niet alles begrepen; dus zocht ik het op.
Eind 2006 werd het project "habitat 07" gerealiseerd in het kader van een téléréalitéspelprogramma van Télé-Québec (13 uitzendingen van een half uur). Met een budget van
77 777 $can (55 555 €, laat ons zeggen) bouwden de zeven "compagnons du rebut
global" in negen weken een zeer energiezuinige woning. In vorige jaren lag de nadruk van
het spelprogramma meer op de aanwending van herbruikmateriaal (rebut = afval, schroot
— voor refus global, zie pagina 13).]

supermarkt in Clermont (Charlevoix)

(vorige pagina: Charlevoix)
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Sainte-Marie (Chaudière-Appalaches), woensdag 18 juli — les poulettes grises
's Morgens zijn we van Baie-Saint-Paul naar de stad Québec gereden, langs een van zon
en nevel zinderende Côte de Beaupré, en een authentiek stuk Nouvelle France — waar de
barokke oude Franse huizen in mijn ogen een erg Zuid-Duits karakter hadden. De stad
Québec hebben we niét bezocht, maar zijn wel door de prachtige hoofdstraat gereden: la
Grande Allée — mooier en eleganter dan de Champs-Élysées.
Op de andere oever van de Saint-Laurent, in de Chaudière-Appalaches, verandert het
landschap definitief: landbouw is er dominant aanwezig, dorpjes hebben een hechte,
leesbare structuur, en bossen hebben er niet meer het woeste, noordse karakter.
De dag voordien hadden we héél slecht gegeten (de lunch in een restaurant in Clermont
— met een tourtière, een lokale specialiteit — was een ramp; en 's avonds op de camping
brandde het vuur niet krachtig genoeg om de steaks te braden — ze kookten in hun eigen
nat).
Het was misschien dom die mooie stad Québec zonder lunch te verlaten, en in het
landelijke Nouvelle Beauce een eetgelegenheid te zoeken. Behoorlijk laat (want de
lunchformule geldt tot 14 uur) strandden we in Sainte-Marie.
De zon brandde op de terrasjes van cafés die zichtbaar pas nà middernacht hun beste
uren kennen: niet meteen wat we zochten. We zagen ook een pizzatent, maar de keuze
tussen een opgewarmde pizza en een zelfbereid maal (want we hadden 's morgens
opnieuw gas gekocht) trok ons echt niet aan.
Op het eind van de straat, naast de kerk, zagen we wat meer op een buurt-kantine leek:
"la poulette grise" ["La poulette grise (qui pond dans l'église)" is een oud Frans
wiegeliedje, dat in Québec erg populair is]. Het ding viel nauwelijks op, er hing geen
menu op de straat. Dan toch maar de deur open geduwd, en even gevraagd. Goed
nieuws! De drie dames die het zaakje runnen hebben ons daar, in een huiselijke sfeer, de
heerlijkste maaltijd van de hele reis bereid, met als koninginnenstuk kippenborst in
sesamzaad, en de meest verrassende parfums.
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[Als ik, thuisgekomen, op het web "Sainte-Marie" of "la poulette grise" opzoek, vind ik er
uitgebreide informatie over restaurants. In de route gourmande van la Nouvelle Beauce
staat "la poulette grise" terecht als resto-campagne en cuisine-jardin vermeld. Zal ik een
volgende keer dan toch maar de computer meenemen op vakantie, of zit het plezier nu net
in de argeloosheid waarmee je de ene dag in Clermont een barslecht en de volgende in
Saint-Marie een uitstekend restaurant ontdekt?]
***
Die namiddag reden we nog naar Thetford-Mines, waar we ons behoorlijk vroeg op de
ruime en rustige camping installeerden. Hugo oefende er zijn voetbal-acrobatieën (hij
heeft er ook enkele filmpjes van), en Marion en ik lazen een boek. Er heerste een tijdloze
gemoedelijkheid: uit het openlucht zwembadje kwam geen kreet (waarom was het
gesloten?) en de kampeerders hingen alvast lampioentjes op voor het nakende kerstfeest
(dat ze op 21 juli gingen vieren). Omdat we de vorige avond in Baie-Sant-Paul van de
hitte geleden hadden, kozen we een plaatsje in de lommerte (de schaduw).
's Anderendaags zou blijken dat dat echt niet nodig was. Nee, geen kerstsneeuw, maar er
was wel regen op komst.
We zaten in een groene, landelijke omgeving (die mij erg "Oost-Frans" overkwam: iets
tussen Franche-Comté, Champagne en Lorraine) met grote, grijze heuvels aan de
horizon. Thetford-Mines is de hoofdplaats van de streek "l'Amiante". De omvang en de
impact van de mijnbouw ontdekten we de volgende dag.

casse-croûte

waar Québeckers gek op zijn
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Thetford-Mines (L'Amiante), donderdag 19 juli — un droit de regard
"L'Amiante" is de naam van een graafschap (in feite een Municipalité Regroupée de Comté,
een intercommunaal samenwerkingsverband) in de streek Chaudière-Appalaches op de
rechteroever van de Saint-Laurent. Amiante is de Franse term voor asbest. Naast het
graafschap "L'Amiante" ligt er trouwens een graafschap "Asbestos".
Sinds 1878 wordt in de streek van Thetford-Mines en Asbestos op grote schaal asbest
ontgonnen: het mineraal chrysotiel, om precies te zijn: Mg3(Si2O5)(OH)4. Met een
jaarlijkse productie van ongeveer 500 000 ton asbest-vezels (1995) is de streek goed
voor ongeveer 16% van de wereldproductie, in een overigens — om begrijpelijke redenen
— slinkende markt. De meeste landen leggen sterke beperkingen op aan het gebruik en
de verwerking van het product, dat bij regelmatig contact het risico op longziekten
verhoogt.
In 1949 waren de mijnen van Asbestos en Thetford-Mines het toneel van één van de
belangrijkste sociale conflicten van de Québeckse geschiedenis. Vijfduizend mijnwerkers,
aangesloten bij de Confédération des travailleurs catholiques du Canada, stonden er
tegenover drie grote mijnbedrijven. Ze eisten loonsverhoging, een efficiëntere bestrijding
van het asbeststof, mede-zeggenschap ("un droit de regard") en voorheffing van de
syndicale bijdragen. Vooral de eis om medezeggenschap stootte op zware tegenstand van
de bedrijven, die zich op het eigendomsrecht beriepen. Het conflict was ongemeen hard,
en de staking duurde in totaal vijf maanden. Slechts door de bemiddeling van de
bisschoppen van Montréal en Québec kon ze tot een einde komen. Uiteindelijk kwamen de
bedrijven alleen aan de financiële eisen deels tegemoet. Medezeggenschap en gezondere
arbeidsvoorwaarden bleven (of: blijven) taboe.
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Vandaag is asbest het onderwerp van een keihard internationaal conflict, dat op
wetenschappelijke, politieke en maatschappelijke terreinen gestreden wordt, omtrent de
aard en de omvang van de gevaren, en de mogelijkheden om deze te beperken (komt
chrysotiel op "de lijst van Rotterdam", of niet?). Ottawa en Québec, die in deze — een
zeldzaamheid — aan één zeel trekken, schuiven de risico's van alternatieve producten en
oplossingen naar voren, en wijzen op de voordelen van zorgzaam gebruik.
De slinkende markt voor asbest (de "boycot", zoals dat dan heet) heeft de mijnbouw en
de industrie in Thetford, en ook de werkgelegenheid sterk verminderd. De bevolking van
het stadje verouderde: jongeren verlieten de streek. Onderwijl hebben de dagbouw en de
steenbergen de omgeving blijvend gewijzigd, zonder zichtbare ingrepen om daar ook wat
aan te doen. Thetford-Mines en L'Amiante stellen zich zelfs vragen omtrent hun naam: te
Engels voor de enen, te asbest voor de anderen. Maar ze promoten — uiteraard —
asbest: een toeristisch informatie-paneeltje in Thetford vraagt je aandacht voor het oude
stationsgebouw, waarvan de gevels zorgvuldig met grijze, ruitvormige asbestcementen
leien zijn bekleed — zoals er in België op menige blinde gevel hangen.
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Parc de Frontenac (L'Amiante & Le Granit), donderdag 19 juli — intiem
Canada is groot, maar de meest kenmerkende landschappen zijn erg intiem en besloten.
In het westen van Canada zijn er natuurlijk de Rocky Mountains (tot 5959 m hoog), in
het noordelijke Nunavut de kale "pool"-landschappen, en in Alberta eindeloze akkers
(allemaal plaatsen waar we niet geweest zijn, op duizenden kilometers van Montréal), en
er is natuurlijk ook de Saint-Laurent… maar toch: Québec en Canada, dat zijn vooral
bomen en meren… over oude bergmassieven gespreid. Door de bomen zie je het bos niet
meer, en door het water en de plassen de meren evenmin. Voor weidse vergezichten,
waarbij je blik in één beweging duizenden hectaren overschouwt, daarvoor moet je niet in
Québec zijn.
Een Québecks landschap, dat is een klein meer (of beter nog: een groot meer dat zich in
tientallen plassen vertakt, en eindeloos ver reikt, maar waarvan je altijd maar een deeltje
ziet), omringd door even eindeloze en onvatbare bossen.
Aan het meer staat misschien één huis, of er ligt één boot (of één watervliegtuig), als
teken van menselijke aanwezigheid — voor de rest alleen maar water en bomen (en
honderden planten en diersoorten).
***
Naar Québeckse schaal is het Parc national de Frontenac (dat we die dag bezochten) een
klein "parkje" — maar je kan er al behoorlijk in verloren lopen. Het meet toch 155 km²,
met het Lac Saint-François als bindend element. We hebben er veel van de regen
genoten.
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[Louis de Frontenac, naar wie het park genoemd werd — en ook het beroemde hotel in de
oude stad Québec — was in 1672 de eerste gouverneur generaal van la Nouvelle France.
Talrijke plaatsen in Québec, Ontario, Kansas, Minnesota en Missouri dragen zijn naam.]

Ook op de terugweg naar de camping hadden we trouwens mooi regenweer, met
glimmende wegen en laaghangende wolken rond de steenbergen van Thetford-Mines.
Maar zonder halsbrekende toeren was het me niet mogelijk daar ook foto's van te maken.
— Ik keer nog wel 's naar Thetford terug.
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Saint-Jean-sur-Richelieu, vrijdag 20 juli —
regen, Hollandse canada's en een mooie rivier

Die ochtend is het blijven regenen.
We hadden ons al voorgenomen om de avond vóór Montréal in een motel te overnachten,
en daar orde op zaken te stellen in onze bagage — want ná het landelijke kamperen en
vóór het stedelijke couette et café was enige reorganisatie toch wel gewenst. De
aanhoudende regen bevestigde ons alleen maar in die keuze: die dag zouden we richting
Montréal rijden, om daar in de ruime omgeving — in een stadje dat uiteindelijk SaintJean-sur-Richelieu werd, zo'n 30 km vóór de grootstad — een klein motel op te zoeken.
Kamperen is filosoferen, vooral als het regent — en dat hebben we die ochtend goed
kunnen doen. Na een ongewoon lange ochtendpauze — blijft het regenen? of houdt het
toch nog op? — schuilden we voor een laat ontbijt, en ook de uren nadien, in het
feestzaaltje van de camping. De uitbaters hadden het ons aangewezen — en voor
kerstmis was het toch nog te vroeg. Lezen, praten, de foto's in het digitale toestel nog 's
bekijken, zeeslag, vogelpik, en beetje bij beetje de tent opvouwen. Geduld.
's Namiddags reden we in de regen naar Saint-Jean-sur-Richelieu. Ook daar had ik nog
enkele foto's van banale dingen willen nemen — huizen, auto's, kruispunten, een
benzinestation — de dagen voordien veel te vaak uitgesteld — maar omwille van al die
regen kwam het er niet meer van. De natte weg eiste mijn aandacht op.
Op het einde van de rit, in de omgeving van Montréal, kwamen we voorwaar in een
Hollands polderlandschap terecht, of alleszins wat daar sterk op leek. Niet alleen de buien
en de donkere lucht, maar ook de eindeloze weiden en akkers aan weerszij van de brede
autoweg, en zelfs canadabomen in rijen geplant (populus x canadensis) — alles wel wat
slordiger dan in Nederland.
Na enig zoekwerk vonden we in Saint-Jean een klein motel waar men voor ons nog een
kamer-met-parkeerplaats had: een typisch Amerikaans standaardproduct, alle kamers
rond een kleine parking goed zichtbaar naar de straat gericht. Toen we er eenmaal
geïnstalleerd waren (er kwam nogal wat rommel uit die auto) merkte ik dat het motel
langs de rivier was gebouwd: de Richelieu, een machtige, prachtige vloed. Als je in het
badkamertje het venstertje opende (het glas was opaal), kon je de rivier zelfs zien. En
toen ik even later het afval uit onze bagage naar de containers bracht — het was wat veel
voor de vuilbakjes op de kamer — had ik een nog beter zicht. "Belle Rivière", zag ik later,
was de naam van het motel.
Die rivier en het stadje hebben we die avond nog wat beter verkend. We hebben
gesoupeerd bij de plaatselijke Fransman ("Les Santons", een provençaal), en hebben er
als aandenken een parkeerboete verdiend (want Canadese parkeermeters vragen ook
's avonds om geld — wie daar op let).
Nu ja, "Belle Rivière" was een goed motel, met vriendelijke en behulpzame mensen, die
ons desnoods alles wilden uitleggen wat we van Québec nog niet begrepen hadden.
Tenslotte hebben we er goed geslapen, ook dat telt mee in een motel. Na twee weken
kamperen de eerste nacht in een bed. Met de buren hadden we geen probleem.
["But these motel walls are cheap" — Paul Simon]
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Montréal
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De architectuur van het zaken- en winkelcentrum is geen hoogvlieger — vooral voor wie New York
kent. Er hebben nochtans befaamde architecten aan gewerkt (zoals Ieoh Ming Peï, voor de Banque
Royale — foto rechts; 1958-1960). Maar terwijl de architectuur, de functies, de openbaarheid en de
inplanting van de New Yorkse wolkenkrabbers aan strenge regels onderworpen zijn (of het
voorwerp zijn van harde onderhandelingen met het stadsbestuur), staan de torens van Montréal
wat toevallig naast elkaar, en hebben zelden een boeiende relatie tot de straat.
Montréal heeft een ondergronds koopcentrum met bijna 30 km
winkelgalerijen, over 60 gebouwencomplexen verspreid. De
aanleg ervan startte in de jaren 50, naar een voorstel van
stedenbouwkundige Vincent Ponte. Peï's Place Ville-Marie (foto),
naast de Banque Royale, was het eerste element. De uitbouw
van het stedelijk metronet, en het verlenen van langlopende
bouwrechten (via erfpacht) voor de ruimten boven en rond de
stations gaf belangrijke (financiële) impulsen aan het project.
Toch kan je dagenlang in Montréal rondlopen zonder zelfs maar
het bestaan van heel die ondergrondse stad op te merken. De diverse stukken zijn vaak heel slecht
— en onleesbaar — aan elkaar verbonden, en ook de openingsuren zijn beperkt, of verschillen van
elkaar omwille van commerciële motieven en brandreglementen. Kortom: de ondergrondse stad is
geen openbaar domein. De binnenarchitectuur, tenslotte, is vaak zoals we die van winkelcentra
kennen, overal: veel glitter and razzmatazz. Wanneer het buiten vriest en sneeuwt, en een
ijskoude blizzard waait, moet het daarbinnen best aangenaam zijn.

Montréal, zaterdag 21 juli en volgende

Hier moet ik de lezer teleurstellen. Ik stop mijn verhaal. Het is te veel.
Montréal, bedoel ik.

Op zaterdagochtend zijn we naar Montréal gereden, naar de luchthaven, om daar de
huurauto in te leveren, en enkele details te regelen voor de terugreis, drie dagen nadien.
Een taxi, met Griekse chauffeur, heeft ons dan naar de couette-et-café gebracht, in een
mooi huis in een mooie buurt: la rue Laval. Na een korte kennismaking zijn we de stad
ingetrokken — die net achter de hoek met een kleurrijke straat vol restaurants en
terrassen begint (je mag er je eigen wijn of bier meebrengen, die je bij de dépanneur aan
de overkant hebt gekocht). Terwijl we op zo'n terrasje nog zaten uit te blazen, en
wachtten op de soep, en naar de voorbijgangers keken, is heel het beeld dat ik in veertien
dagen van Québec had opgebouwd, als een kaartenhuis ingestort. Ik heb het slechts met
moeite, en enkele kunstgrepen, weer opgebouwd.

Eén: Tijdens onze reis in Québec hebben we twee halve werelden gezien.
Twee, want de provincie en de grootstad verschillen in vele opzichten van elkaar. Wat wit
is in Québec, is bont in Montréal.
Halve, want ik ben er me van bewust van dat we als zomerse bezoekers de winterse
wereld niet kennen. We hebben geen blizzard getrotseerd, geen sneeuw heeft onder onze
voeten gekraakt, we zijn niet van de trappen gegleden of op een motoneige door de
bossen gebromd. Dus over die dimensie van Québec kan ik niets vertellen.
Maar over de twee zomerse helften wel.

Ik stel het kras: Wie heimwee heeft naar een blank, veelal blond, en katholiek land, met
modale mensen, die kan nog altijd in de provincie Québec terecht. Nee, zeker niet in
Montréal, en wellicht evenmin in steden als Québec, Sherbrooke of Trois-Rivières, maar in
één van de talrijke kleine stadjes en dorpen in de natuur.
In twee weken tijd hebben we in heel dat buitenmaatse Québec (in de winkelcentra, de
pompstations, de campings, de restaurants of gewoon langs de weg) niet één zwarte man
of vrouw gezien — tenzij twee chocolade-kleurige Franse toeristen op het pad naar Cap
Éternité. We zagen wel drie Indiërs, misschien in Baie-Comeau van de boot gestapt, op
zoek naar de plaatselijke Maria Van Dam. In al die streken wordt alleen Frans gesproken
en geschreven (of Joual), en meer dan de helft van de dorpen zijn naar een heilige
genoemd. Kerken en kapellen hebben zilverkleurige, glinsterende daken, en de katholieke
scholen, hospitalen en verzorgingstehuizen staan er trots en frisgepoetst bij.
Toen de Franse koning in 1763 la Nouvelle France aan de Engelse vijand overliet, hebben
omzeggens alle edellieden en bestuurders de kolonie verlaten. Alleen de boeren, de
jagers en ook de pastoors bleven over. Blijkbaar is het die bevolking die ook vandaag nog
de provincie bewoont. (Met de 20 meest verspreide — Franse — familienamen heb je
10% van de Québeckse bevolking genoemd: Tremblay, Gagnon, Roy…, Lévesque,
Bouchard… In België heb je met 20 namen ongeveer 3%.)
Gelezen en begrepen had ik — voor we op reis gingen — dat Québec een actief
immigratiebeleid voert, onder meer gericht op Franstalige Afrikaanse landen (en op Haïti).
Dus was ik elke dag meer verrast door het blanke beeld van de provincie, en benieuwd
naar de kleur van de straat in de grootstad — in Montréal.
Eh ben! Montréal heeft me niet teleurgesteld: je ziet er bij wijze van spreken alle kleuren
van de regenboog, alle continenten in één stad. [Heel mooi was de kleine, toeterende
autocaravaan met Argentijnse vlaggen in de straten van Montréal op 22 juli — Argentinië
had net in Toronto een voetbalmatch tegen Tsjechië gewonnen. Bij nader toezien bleek
dat meerdere Argentijnen ook erg Aziatisch waren. Algunos argentinos-asiáticos se han
ido a los Estados Unidos y Canadá desde la crisis económica del 2000. Argentijnse
nationale trots is aanstekelijk.]
Maar het is niet alleen een kwestie van kleur of ras. Er komt nog veel meer bij kijken.
Montréal is een bonte mengeling van hoe mensen zijn en zich vertonen. Mensen die je in
de dorpen niet ziet (verbergen ze zich?). Een oude man in een flashy accoutrement (fluo
groene helm, shirt en short, kniebeschermers) op een even flashy VTT of tape-à-l'oeil
mountainbike, die ik die middag zag, was zowat de wegbereider voor een veelkleurige
massa (of veeleer: een som van individuen) die we nadien overal in de stad zouden zien
— behalve in het meest toeristische deel. "Ik ben wie ik ben." Een gezonde vorm van
sans-gêne. Schaamteloosheid. Maar soms ook tot het schrijnende toe.
[Want net als Amsterdam, enkele decennia geleden, werkt Montréal soms als een vlam
waaraan vlinders zich branden.]

Twee: De provincie Québec en de grootstad Montréal hebben ook een aantal kenmerken
met elkaar gemeen.
Québeckers zijn cool. (Heb ik gezegd.) Niet alleen op de weg, maar ook in de stad of op
stap. Soms kan je zó de (Franse) toeristen herkennen. Alleen al aan hun haast, aan hun
stress. Québeckse kalmte is niet alleen landelijkheid (néé, geen landerigheid), ze is ook
stééds. Ze verdwijnt niet voor de drukte van de grootstad, ze smelt niet in de kroes van
de melting pot. Misschien is ze zomers — ik weet het niet — maar ze is overal. Ook in
Montréal.
In de zomermaanden viert Montréal feest. Onophoudelijk. Elke buurt komt aan de beurt.
Kinderfeesten, Afrika-feesten, Francofolies, circusfeesten, Jazz, wereldmuziek…
Wij hebben meegefeest — wat des te makkelijker was omdat verschillende van die
feesten in "onze" buurt doorgingen. Er komt veel volk naar toe, maar wat opvalt, is de
gemoedelijke — bijna familiale — sfeer die overal heerst: er is weinig dronkenschap,
weinig gebral, weinig agressiviteit. [En ook de avond dat er geen feest was bleven de
mensen rustig hangen in de straat of in het plantsoen, of in het tuintje voor hun huis —
het was een zomeravond, en dat was goed.] Een rustige drukte. Ik herkende het land.

Drie: Wat Montréal Montréal maakt, dat zijn de mensen.
Montréal heeft een mooie oude stad, vlakbij de rivier, heeft zijn oude haven heringericht,
voor recreatief gebruik, heeft mooie 19de eeuwse buurten (zoals rond onze rue Laval),
monumenten, een ondergronds winkelcentrum, en een park op een berg… en nog vele
andere dingen (zoals de Bibliothèque Nationale du Québec — waar het aangenaam
toeven, en lezen is). Maar Montréal, dat is toch vooral de mensen, de drukte op de straat,
de fietsers op het pad, de toeristen voor de kerk, de "recreanten" in het park.
["Recreanten", wat een oerdom woord, voor essentiële dingen als zitten en kijken, praten
en luisteren, spelen, lezen, vrijen, van de zon genieten, yoga of gymnastiek — "Tout le
malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne savoir pas demeurer en
repos, dans un parc"; vrij naar Blaise Pascal, Pensées.]
Haal de mensen weg, en wat blijft is een vrij banale ruimte.

Ik ben een slechte fotograaf.
Want van Montréal had ik vooral mensen moeten tonen. Vreemde, onbekende mensen in
de straat. En daarvoor heb ik noch het lef, noch het geduld (of soms: de snelheid). Of
gewoon: de kunde, de vakkennis.
Dus krijg je hier een beperkte reeks foto's van huizen en straten. Soms staan er toevallig
enkele mensen op, maar die zijn nooit het onderwerp (behalve als het Marion en Hugo
zijn, uiteraard).
En zelfs om de mensen van Montréal te beschrijven — heel concreet — schieten mijn
woorden te kort. Dus stop ik hier maar.
Ga zelf 's kijken. Beeld je niet te veel in van de wolkenkrabbers, of van het park. En neem
goeie schoenen mee. Of huur een fiets. Het is een hele belevenis, de moeite meer dan
waard. En laat me je foto's zien. Misschien.
[Québec én Montréal, het was wat veel.]

Hier eindigt, bruusk, mijn verhaal.
Langzaam verwerk ik wat we in Canada gezien en beleefd hebben.
Ook dat is duurzaamheid.

Lille, september 2007
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contrapunt — op reis in de tijd

Heel graag zou ik eens op reis gaan naar… 1958 — maar het mag ook '59 of '60 zijn, of
'61 — iets van dien aard. Drie dagen (of een week?) naar Merksem, en Antwerpen.
Rondwandelen in de stad zoals ze toen was, zoals ik die toen zag. Je mag het nostalgie
noemen, maar ik denk dat het veeleer nieuwsgierigheid is. Of zelfs een zucht naar
exotisme, naar enig "dépaysement"; wat op vakantie vaak welkom is. [Lees 's een boek
over de jaren '50 en '60, luister 's hoe het was — beter dan vandaag was het toen echt
niet. Ik was — we waren — wel allemaal een stuk jonger, en dat telt mee in de nostalgie.]
Vandaag kan reizen naar 1958 nog niet. Straks wel. Nuance: het wordt haalbaar om in
2028 het jaar 2008 te bezoeken — 1958 zal moeilijk blijven, wellicht.
Ik verklaar me nader.
1.

Ongeveer een jaar geleden bezocht ik met enkele collega's de nieuwe installaties

in de universiteit van Valenciennes, waar auto's en het gedrag van automobilisten getest
worden, en nadien de beurs "e-magiciens – les rencontres européennes de la jeune
création numérique". Valenciennes ontwikkelt zich tot een onderzoekscentrum voor wegen spoortransport ("les transports terrestres", zoals dat treffend heet), en wil ook in de
ontwerp- en designsector een vinger in de pap hebben. Dus zagen we eerst een testinstallatie waarin een echte auto — zonder motor — op enkele pistons gemonteerd staat,
en door beeldschermen omringd is. Je kan er in rijden — net echt, mét alle kinetische
effecten van versnelling en vertraging, of bochtenwerk. Zo'n auto wordt gebruikt om het
gedrag van mensen te bestuderen, bijvoorbeeld net vóór een aanrijding (dappere
proefkonijnen zijn het, die in zo'n auto stappen). Nadien zagen we, bij de "e-magiciens"
enkele hoogstandjes van "virtuele realiteit" — dingen die er niet zijn, maar er wel lijken.
[Een stap naar de wereld van Matrix ?]
Ik vroeg me af of de auto-industrie in Valenciennes haar eigen graf aan het delven is, dan
wel haar absolute reconversie voorbereidt: virtuele auto's voor virtuele reizen. Straks
gaan we op vakantie naar een indoor vakantiecentrum om de hoek, met indoor ski en
indoor diepzeeduiken, en indoor lokale bevolking op een indoor markt, en rijden we van
de ene berg naar het andere meer zonder het land te verlaten. Québec of Toscane, Davos
of Charm-el-cheikh. Of Zaventem. Het kan.
2.

Toen we in het Québeckse Baie-Comeau uit één van de talloze supermarkten

kwamen, stond er op het parkeerterrein een (Canadese) auto van het Gentse bedrijf
TeleAtlas, met een dozijn camera's op het dak. TeleAtlas is wereldmarktleider voor
stratenplannen, en fotografeert systematisch alle straten. Ze bouwen een ontzettend
groot en systematisch bestand van gegeolokaliseerde beelden. [Google doet dat ook,
maar op een heel andere manier — zie pagina 65.]
Dra wordt het mogelijk, met die bestanden, de realiteit van vandaag morgen virtueel
weer op te bouwen: "2008 alsof je er was!"
***
En migranten?

Migranten verlieten hun land, hun vrienden, hun jeugd. Alles, voor

altijd. Migranten namen niet één foto mee. Ze hadden slechts één zekerheid: nóóit zagen
ze hun land of hun jeugd nog terug.

61 -

hoofdstuk twee: "de Russen komen"
over markt en macht

[De inleiding tot het verhaal besloot ik met "de Russen komen nadien".
Laat dit dan de Russen zijn.
We zijn nu al enkele maanden terug in Lille. Het is herfst. Het wordt winter.
Ik noem dit hoofdstuk twee.]

1.

Vlaggen en kruisen

Op donderdag 2 augustus 2007 plantte een Russische wetenschappelijke expeditie een
Russische vlag onder de Noordpool, waarmee ze de nationale aanspraken op het
Noordpoolgebied (en op zijn bodemrijkdommen: aardolie en -gas, goud, zink en
uranium…) nog 's duidelijk stelde.
"We zijn niet meer in de 15de eeuw," reageerde de Canadese minister van Buitenlandse
zaken Peter McKay "men kan niet om het even waar op de aarde gaan en er zijn vlag
neerplanten, en daarbij zeggen 'Wij eisen dit territorium op'."
Twee weken eerder — midden juli 2007 — had de Canadese regering beslist een half
dozijn patrouillevaartuigen aan te kopen (één miljard Canadese dollar per stuk), om de
Canadese belangen in het Noordpoolgebied te vrijwaren — we hoorden het op de radio.
De fregatten moeten één-meter-dikke ijslagen kunnen breken. "Canada is vastbesloten
zijn soevereiniteit in het Noordpoolgebied te verdedigen", verklaarde de federale Premier
Stephen Harper. Eén van de Canadese belangen is de zgn. Noordwestelijke Doorgang, de
scheepvaartroute die de Atlantische Oceaan met de Stille Oceaan verbindt. De opwarming
van de aarde en de evolutie van de ijsbestendige schepen maken het gebruik van die
vaarweg, die door Canadese territoriale wateren loopt, steeds aantrekkelijker. De afstand
Antwerpen-Tokyo meet dan nog maar 16000 km, dat is 5 tot 7000 km korter dan via
Suez of Panama. De Verenigde Staten betwisten de territoriale aanspraken van Canada;
voor hen gaat het om een internationale zeeweg.
Twee jaar eerder, in 2005, bek-vochten Canada en Denemarken om het bezit van het
eiland Hans (1,3 km²), halverwege Groenland en Ellesmere. Zelfs meer dan dat: soldaten
en fregatten werden ingezet, en een Canadese minister ging eigenhandig een vlag
planten (ook de Denen hadden al talrijke vlaggen geplant). Het conflict wordt wellicht
bijgelegd. (Tenzij het zgn. Hans Island Liberation Front zich ermee moeit: bezoek hun
website!)
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Nog wat vroeger, in 1999, na meer dan 20 jaar onderhandelen tussen de Canadese
federale overheid en de vertegenwoordigers van de Inuïts (soms Eskimo's genoemd),
kreeg Nunavut, in het Noorden van Canada, een belangrijke mate van autonomie. Het
territorium Nunavut telt 29 000 inwoners op ongeveer 2 miljoen km²; het is zo groot en
zo noordelijk dat het op de meeste Canadese kaarten zelfs niet vermeld staat. Er zijn ook
afspraken gemaakt over de ontginning van de belangrijke bodemrijkdommen.
Jacques Cartier, Giovanni Caboto en andere Verrazano's zijn dus nog niet dood. Er
worden nog steeds vlaggen geplant, rijkdommen opgeëist en grenzen getrokken.
Want met vlaggen en kruisen, meridianen en parallellen hebben Europeanen vijf eeuwen
lang Amerika onder elkaar verdeeld. Canada is de waanzinnig grote slagschaduw van één
kruis (in 1534 in Gaspé aan de monding van de Saint-Laurent geplant), en van concessies
en privilegies, die de oorspronkelijke Amerindiaanse geografie negeerden. Voor Europese
conquistadores gold "ik ben de eerste en de sterkste — en de slimste, die voor mezelf,
voor mijn vorst of mijn geldschieter, dit gebied en al zijn rijkdommen opeis, een gebied
waarvan jullie tot nu toe dachten dat het iedereen toebehoort — of niemand, omdat het
alleen maar bruikleen is."
Is de Canadese minister van Buitenlandse zaken anno 2007 naïef? Of doet hij alsof? Het
opeisen — het privatiseren — van gemeenschappelijk goed is immers een actueel,
modern fenomeen. Vandaag nog sterker dan in de vijftiende of zestiende eeuw.

2.

Grenzen op het land en in zee

[Ik werk al jaren in de grensoverschrijdende samenwerking, en geef sporadisch ook les
aan de universiteit en in enkele andere opleidingsprogramma's her en der, over ruimte en
grenzen, en over grensoverschrijdende samenwerking. — In 2000 hebben Marion, Hugo
en ik zelfs enkele dagen vakantie vastgeknoopt aan een les die ik in het mooie en
heerlijke San Sebastián mocht geven, voor de Baskische zomeruniversiteit. —
Ik haal enkele sprokkels uit mijn cursussen. Ze komen ook hier van pas.]
Al meer dan vijftig jaar werken we aan Europa. Het lijkt alsmaar groter te worden, maar
dat is niet waar. De zes eerste lidstaten waren in 1957 nog goed voor 6% van de wereldbevolking; vandaag zijn zevenentwintig staten nodig om een aandeel van ongeveer 7% te
halen. Je reist ook sneller van de ene uithoek naar de andere. Binnen Europa verdwijnen
de grenzen — en ook elders, op andere niveaus, worden internationale systemen
opgericht.
Verenigde

Naties,

UNESCO

en

UNICEF,

Wereldhandelsorganisatie,

Internationaal

Gerechtshof, Afrikaanse Unie, NAFTA, ASEAN, Europese Unie, NAVO, Kyoto- en andere
verdragen, het lijkt wel of grenzen binnenkort in het museum thuishoren. Alles wordt
geglobaliseerd — en behalve de wereld houden we enkel dorpen en regio's over.
Schijn bedriegt.
Nooit zijn er zoveel grenzen geweest als vandaag. En er komen er steeds bij — niet alleen
in de Balkan. Globalisering verhoogt het belang van grenzen. Heeft het zin de totale
productie van huishoudartikelen, kleding en straks ook auto's en machine-onderdelen
naar China en Zuid-Oost-Azië over te brengen, als de productievoorwaarden daar
dezelfde zijn als in Europa of Noord-Amerika? Nee. Is het voordelig Oostendse garnalen
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naar Noord-Afrika te vervoeren om ze daar van hun schaaltje te ontdoen, als de verloning
ginds dezelfde is als hier? Nog eens nee. Globalisering en internationale handel hebben
"regionale" verschillen nodig, en de beste manier om die verschillen veilig te stellen en
hard te maken is het leggen van grenzen. Zelfs ogenschijnlijk meer bodem- en
klimaatgebonden producten hebben hun succes op de wereldmarkt vaak aan grenzen te
danken. Het is bekend dat het in Marokko niet veel regent, en dat het land en de mensen
om water schreeuwen. Toch is water Marokko's belangrijkste exportproduct: een deel van
al dat water wordt onder de vorm van tomaten verkocht, een ander deel vult de baden en
zwembaden van de toeristische hotels. Nu ja, zowel tomaten als hotels hebben ook veel
zon nodig — en die is erg vrijgevig in Noord-Afrika — maar zonder het prijsverschil (in
feite een loonverschil) zou Marokko veel minder water en zon exporteren.
Globalisering doet geen grenzen vervagen. Integendeel. De globalisering — zoals we die
kennen — heeft grenzen nodig: ze is als een schaakbord met scherp afgelijnde vakjes,
waarover de schaakstukken (inzonderheid: kapitaal) zich vlot bewegen (om een door de
geograaf Christian Pradeau aangereikt beeld te gebruiken; "Jeux et Enjeux des
Frontières", 1994).

Nog veel kleiner dan de Faeröer-eilanden!
Midden de Atlantische oceaan (57°35'48" N, 13°41'19" W),
op honderden kilometers van elk ander eiland, staat deze rots,
ongeveer 20 meter hoog en 25 meter breed: Rockall.
Op 18 september 1955 "landden" er enkele Britse militairen,
plaatsten een bronzen plaat en hesen een Union Jack.
De wet van 10 februari 1972 (the Isle of Rockall Act) regelde de
administratieve integratie van het eiland (de postbedeling?).
Sinds de Scottish Adjacent Waters Bounderies Order (1999) valt
het eiland onder de bevoegdheid van de Schotse rechtbanken.
(foto: auteur onbekend)

Ook op zee zijn er meer en meer grenzen.
De Nederlandse jurist Hugo De Groot (1583-1645), ook Grotius genoemd, ligt aan de
basis van het traditionele zeerecht. [Ook aan het volkenrecht heeft hij belangrijke
bijdragen geleverd, omtrent rechtvaardige en onrechtvaardige oorlogen, natuurlijk recht
en menselijk recht; "de jure belli ac pacis", 1625.] De territoriale wateren (3 mijl)
behoren tot de kuststaat; de rest van de zee is vrij, ze hoort iedereen toe — dat kwam de
Hollandse zeevaarders trouwens goed uit. In 1945 besliste de Amerikaanse president
Truman de territoriale wateren tot 12 mijl uit te breiden, en eiste ook economische
rechten op voor de ontginning van het continentaal plat vóór de kust. Andere landen
volgden zijn voorbeeld. Internationale conferenties in 1958 en 1970 leidden tot de
erkenning van Exclusieve Economische Zones (E.E.Z), die door het Verdrag van Montego
Bay van december 1982 rechtskracht kregen. [De Verenigde Staten behoren merkwaardig
genoeg tot de landen die het verdrag niet goedkeurden; en Frankrijk is, dank zij zijn
talloze overzeese gebieden, vaak kruimels in de oceaan, het land dat, na de V.S., de
grootste Z.E.E., of Zones économiques exclusives, heeft, ver voor landen als het Verenigd
Koninkrijk, Australië, China of Indonesië.]
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Exclusieve Economische Zones (tot 200 mijl voor de kust) zijn facultatief. Een kuststaat
kán ze opeisen (maar moet dat niet doen) op voorwaarde dat hij verdragen afsluit met de
andere landen die op dezelfde wateren ook aanspraak kunnen maken (de Britse
Kanaaleilanden voor de Franse Normandische kust waren zo'n conflictgebied), en dat hij
kan

bepalen

welke

economische

en/of

ecologische

rechten

hij

opeist

(visserij,

grondstoffen, natuurbescherming…). Griekenland is zo wijs geweest dat niet te doen, rond
al de Griekse eilanden voor de Turkse kust, maar een groot deel van de Stille Oceaan
(rond Micronesië) is inmiddels wel verkaveld.
Conform het Verdrag van Montego Bay hebben kuststaten ook een aantal prerogatieven
op het continentaal plat (de "ondiepe" zee voor de kust). Denemarken en Rusland willen
elk graag bewijzen dat de Noordpool tot hun eigenste continentaal plat behoort (ook
Canada, de Verenigde Staten en Noorwegen zijn geïnteresseerd). De Russische vlag op 2
augustus is dus geen anachronisme, maar actueler dan ooit: een investering op lange en
zeer lange termijn. Het kruis dat Jacques Cartier in 1534 in Gaspé plantte, op de oever
van de Saint-Laurent, was ook buitenissig, maar het geldt nog steeds.
(En staan er sinds 1969 geen stars-and-stripes op de maan?)

3.

Zorg

Wat iedereen toebehoort, draagt niemand zorg voor.
[Dit behoort niet meer tot de cursus.]
Het afval dat we in huis niet dulden, zetten we op straat — of gooien we in de natuur.
Zelfs de rokers die we binnen niet meer luchten, staan voortaan op de stoep voor het
kantoor hun nicotinewolken uit te blazen. En het heeft enkele millennia geduurd voor er
toiletten ín de huizen kwamen — toch zijn de straten nog niet helemaal rein. (Vooral
honden en mannen hebben het er wel 's moeilijk mee.) Allemaal tekenen van minachting
voor openbaar domein, voor collectief bezit.
Wat voor de stoep en de straat geldt, geldt ook voor de zee en de natuur.
Een beetje stedenbouwkundige weet dat hij het openbaar domein zo moet aanleggen dat
duidelijk zichtbaar is wie welk stuk moet onderhouden: grensjes trekken. Zo wordt ook
voor ecologische belangen vaak naar een verkaveling van de natuur — in casu de zee —
gestreefd. De debatten in het Canadese parlement omtrent de visrijke (maar overbeviste)
wateren rond de Bonnet flamand zijn sprekend: ze behoren niet tot de Canadese Z.E.E. —
iedereen kan er op jacht — dus wil Canada zijn territorium uitbreiden, met conflicten tot
gevolg.
Sinds

lang

bestaat

er

een

ambivalente

relatie

tussen

natuurbescherming

en

territoriumdrift. Al in de Quebec Act van 1774 dwarsboomde de Britse regering de
territoriale aanspraken van de 13 opstandige Amerikaanse Staten op het Appalachegebergte en op het binnenland door de natuur (en de Amerindianen) te beschermen.
Vandaag ijveren Québec en Canada elk van zijn kant voor de oprichting van grote
natuurparken in het gebied van de Inuïts, een mooie gelegenheid om territoriale
aanspraken nog 's duidelijk te stellen. En enkele dagen ná de Noordpoolvlag kondigde
Moskou ook nog aan dat het in de Noordelijke IJszee een groot maritiem park wil
vrijwaren. ["Voor Moskou is het makkelijker een vlag te planten op de Noordpool dan in
Grozny" merkte iemand op. Tsjetsjenië als natuurgebied, is dat de "oplossing"?]
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4.

Tol

Niet alleen in en op de aarde, in de zee of in de ruimte worden vlaggen en kruisen
geplant. Ook in onze natuur, in de biodiversiteit, het cultureel erfgoed, onze kennis,
wetenschap en taal. Wat vandaag nog iedereen toebehoort, wordt morgen geprivatiseerd.
Want de reus Druoon Antigoon is weer opgestaan, heeft zijn hand aan zijn pols gekleefd
en Silvius Brabo een flinke klap om zijn oren gegeven: wezenloos drijft het lijk in de
smerige Schelde. Er wordt weer tol geheven. Arbitrair. Zonder maatschappelijk nut.
Een voorbeeld. Uit graansoorten die iedereen toebehoren, en waaraan generaties lang
geduldig is gewerkt, via zorgvuldige kweek en selectie, worden door genetische
manipulatie private graansoorten ontwikkeld, die op de koop toe niet reproduceerbaar
zijn. Je kan zaaien en oogsten, maar de oogst is onvruchtbaar. Elk nieuw seizoen vergt
nieuwe aankopen. Belangrijker nog dan de biologische bedreiging door de genetisch
gewijzigde organismen (een risico dat zelfs kapitaalkrachtige verzekeringsmaatschappijen
te groot vinden om polissen af te sluiten), is de sluipende privatisering van een
eeuwenoud natuurlijk erfgoed, een gezamenlijk goed dat iedereen toehoort en niemand
voor zich opeisen kon. Monsanto® en konsoorten planten vlaggen en kruisen op de
natuur. Ze eisen hun tol.

De Brabo-fontein in Antwerpen (Jef Lambeaux, 1887).
De Antwerpse legende verbindt het ontstaan en de ontwikkeling
van de stad aan de bevrijding van een onterechte tol.
De reus Druoon Antigoon eiste tol aan alle schippers op de
Schelde, tot de Romeinse veldheer Silvius Brabo hem doodde,
zijn hand afhakte en in de Schelde wierp.
Weinig stichtings-mythes zijn zo sterk met de geschiedenis van
een stad of een land verweven.
(2007)

5.

Wiens taal men leest, diens brood men eet

Twintig jaar geleden tikte ik op een Olympia-schrijfmachine. Vandaag op een FujitsuSiemens-computer. Daar zit een programma in, dat mijn domme toetsen in miljarden
cijfers vertaalt, en deze tekst voor mijn ogen op een scherm projecteert. Net echt.
"Windows", "Word" en dergelijke dingen. Van Microsoft®. Zo maak ik een document (in
een bestand), print het uit, hou het bij, of geef het je. Ook net echt. Of ik zend het in een
mail, plaats het op een site.
Ook mijn belastingsaangiften staan op zo'n site, en mijn bankrekening. Mijn loonbrief, de
ziekteverzekering. Straks ook mijn medisch dossier. Google®, Microsoft® en andere
menslievende bedrijfjes nodigen mij uit om voortaan al mijn teksten, documenten,
rekeningen,

contracten,

adressen

en

telefoonnummers

van

vrienden,

foto's,

jeugdherinneringen, liefdesbrieven, en ook mijn boeken niet meer hier op papier, en
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evenmin (desnoods gescand) op mijn computer te bewaren, maar in één van hun
onmetelijk grote gegevensbanken op te slaan, zodat ik er overal en altijd bijkan — een
cijfersleutel volstaat, of straks zelfs de kleur van mijn ogen. Ook hele bibliotheken, van
universiteiten, onderzoekslaboratoria, steden of landen worden tot cijfers omgezet, ze
worden genumeriseerd en door Google bewaard [numériser zeggen de Fransen, als ze
digitaliseren bedoelen].
De taal van de mensen, de taal die we spreken of schrijven is misschien wel het
belangrijkste contract dat we aanvaarden, dat we onderschrijven: een maatschappelijk
contract (un contrat social). Weliswaar zijn er talrijke wetten die een taalkeuze
voorschrijven (je moet niet proberen je huurcontract in Antwerpen of in Lille op te zeggen
in het Bamanankan — dat heeft geen kracht), maar de talen zelf — de woorden, de
regels, de zinsbouw — staan niet in de wet. Taal is een zelfdragend systeem. Sla een
woordenboek open (één zonder prentjes): elke woordverklaring verwijst naar andere
woorden, die weer naar andere woorden verwijzen. Het is een eindeloze cirkel van
verwijzingen die nergens stopt. Of veeleer: waarvan je nergens een oorsprong vindt. En
toch, als je hoort "morgen regent het de hele dag" of "ik hou van je", dan weet je goed
wat dat betekent.
Taal is voor 90% een arbitrair systeem. Weliswaar zijn er woorden als bibberen (waarin je
het rillen voelt) en krijsen (waarbij je je oren sluit), maar ze zijn een zeldzaamheid. Er
zijn zelfs woorden waarvan de vorm de inhoud flagrant tegenspreekt: een moeilijk woord
als vergemakkelijken bijvoorbeeld, een lelijk woord als beautiful, of een onbegrijpelijk als
intelligible. En als iets snel moet gebeuren, mag het dan ook ra-pi-de-ment? En wat is de
logica achter de zinsbouw?
Schrijven is zo mogelijk nog arbitrairder. Niet alleen de spelling, ook de lettertekens. Met
veel goeie wil kan je de zachtheid in de geschreven letters mmm herkennen, het rillen
van rrr, of het knallen van een K. Die oppervlakkige verwantschap buiten beschouwing
gelaten, vormen al die zwarte, geschreven mieren op dit blad, die wel ordentelijk in rijtjes
staan, een erg toevallig systeem dat mijlenver van de inhoud, de betekenis verwijdert
staat.
Maar! We kunnen dat arbitraire systeem wel leren (eerst de taal, daarna het schrift). En
vooral: die taal die hoort ons toe! Ze is van ons allemaal. Zelfs in die mate dat elk van
ons die taal ook aanpassen kan. "Wankelwerk" zegt een vakbondsman vandaag, om een
onzekere job van korte duur te benoemen. Morgen is zijn woord misschien vergeten, of
integendeel algemeen bekend. Zoals anderen eerder de bromfiets hebben gecreëerd, of
de snipperdag.
De elektronische talen van Microsoft® waarin we vandaag schrijven zijn echter een ander
fenomeen. Want als je de sleutel niet hebt, kan je zelfs met de beste wil van de wereld
die taal niet lezen. Het zijn alleen maar cijfers. En zelfs mét de sleutel krijg je een
punthoofd als je het zonder machine wil doen. Heb jij je ook al analfabeet gevoeld sinds
we informatiedragers in de handen krijgen gestopt die we zelf niet lezen kunnen:
bankkaarten, diskettes of CD's, telefoonkaarten…. Ik wel. Ik voel me dan als een oude
Griek die een perkament met krabbels in de handen gestopt krijgt, daarmee dagenlang
reist voor hij de bestemmeling bereikt, en tot zijn verbazing en frustratie moet vaststellen
dat die man, aan de hand van die enkele krabbels, wél weet wat nochtans niemand hem
heeft verteld. [Kan jij aan je telefoonkaart of aan je elektronische portemonnee zien of je
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Kuifje, zoals de Argentijnse kunstenaar
Fabián Zalazar hem ziet (2007).
(Dit is wellicht een "geautoriseerde"
parodie — uitgevoerd op vraag van de
krant "Página 12". Er zijn ook veel nietgeautoriseerde Kuifjes-albums en
-tekeningen in omloop, "Kuifje in Irak"
bijvoorbeeld)

nog centen hebt? Ik niet. Maar die domme machine kan dat wel. "Sorry, kerel, je bent
blut!" zegt ze, wat ik niet wist.]
Daar houdt het niet mee op. De elektronische talen waarin we vandaag schrijven,
communiceren en archiveren zijn privaat eigendom. En de eigenaars hebben er alle
belang bij die talen voortdurend aan te passen, om je elk jaar nieuwe stukken
woordenschat, grammatica of syntaxis te verkopen. Waarbij je oude documenten het
gevaar lopen niet meer leesbaar te zijn. "Geachte. Gezien de stijgende vraag naar
informatie-opslag enerzijds en de toenemende kosten anderzijds zien wij ons verplicht u
voortaan een vergoeding te vragen om uw bestanden (met foto's van de kinderen en de
vakantie, met loonbrieven en hypotheken, met boeken en muziek) nog verder te
bewaren. Indien u echter voor het einde van deze maand intekent op ons nieuwe
bewarings-abonnement, geniet u ook van de voordeligste prijzen voor het updaten en
onderhouden van de bijhorende lees-programma's" (waarzonder al die mooie foto's niet
meer open te krijgen zijn).
Vandaag worden we verleid om onze eigen informatie in grote gegevensbanken op te
slaan. Morgen moeten we betalen om ze te kunnen zien. [Zowat hetzelfde verhaal als met
het sparen bij de bank: betalen om je eigenste geld terug te krijgen.]
Ook op taal en informatie worden vlaggen en kruisen geplant.

6.

Stropers en jagers

Honderdtwintig jaar geleden bestond er geen internationaal auteursrecht. Belgische
drukkerijen verdienden gemakkelijk geld aan "sluikuitgaven" van populaire Franse
schrijvers.

De

internationale

conventie

van

Bern

(september

1886)

heeft

daar

verandering in gebracht — en wellicht ook de Vlaamse literatuur een duwtje in de rug
gegeven (Vlaamse drukkers zochten nieuw materiaal, en moesten zich wel tot de
thuismarkt richten). Immateriële scheppingen (teksten, beelden, vormen…) werden
immaterieel eigendom, en als dusdanig beschermd.
Lange tijd was het imiteren, bewerken en verwerken van eerdere creaties een
lovenswaardige artistieke activiteit: de mooiste melodieën uit de Matthäuspassion zijn
niet van Bach (maar van Hans Leo Hassler), maar Bach's talent is er niet minder om — hij
wordt niet van plagiaat beschuldigd, integendeel. Vandaag echter proberen verre
erfgenamen van Victor Hugo of Hergé het artistiek hergebruik van Cosette of Kuifje aan
banden te leggen (of ten gelde te maken): getuigen de debatten en conflicten omtrent
"Cosette ou le temps des illusions" van de Franse schrijver François Cérésa (2001) en
omtrent de talloze parodieën op Kuifje en co, waarbij niet de artistieke kwaliteit van die
nieuwe creaties maar de integriteit van het intellectueel eigendom van de erven Hergé als
maatstaf dient. Een absurde situatie is aldus ontstaan: alles en iedereen mag je
parodiëren en bespotten, tot George W. Bush, Mahmoud Ahmadinejad, Jezus, Maria en
Allah toe (terecht overigens), maar Kuifje is heilig, aan zijn integriteit mag niet geraakt.
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Een mooie, zelfs spitsvondige interpretatie van Da Vinci's meesterwerk; agence "Air Paris" voor
Marithé & François Girbaud (2005). Bij het verschijnen kwam er wel kritiek uit katholieke hoek,
maar niet vanwege kunstliefhebbers om de erfenis van Leonardo tegen misbruik te beschermen.
Verdraagt de hedendaagse kunstenaar (of reclame-ontwerper) dat ook zijn werk wordt aangepakt
zoals hier met Da Vinci gebeurt?

Maar er is nog een paradox. Het gemeenschappelijke artistieke en intellectuele erfgoed
mag geplunderd worden, op grond van artistieke vrijheid (van echte kunstenaars én van
reclamemakers), maar de nieuwe creaties die daaruit ontstaan worden onaantastbaar.
Laat Volkswagen (in 1996) en Marithé & François Girbaud (in 2005) het Laatste
Avondmaal van Leonardo Da Vinci parodiëren, maar behandel die parodieën wél met
heilig respect. De reclameman is een kunstenaar, en verdient absolute bescherming van
zijn werk.
Wanneer in 2003 en 2006, naar Amerikaans voorbeeld, de "Anti-pub" in Parijse
metrostations en elders eigenhandig de alomtegenwoordige reclamepanelen bewerken, en
ze door andere, "subversieve" boodschappen vervangen, worden ze aangehouden,
gerechtelijk vervolgd en tot geldboeten veroordeeld. De horizon van de openbare ruimte
mag immers straffeloos door ongewenste reclame worden overspoeld, er is blikvervuiling
overal, maar de machteloze burger moet die mishandeling lijdzaam ondergaan. Anti-pubactievoerders en clandestiene graffiti- en tag-schilders zijn echter als stropers in een
woud van ogen, waar de reclamemakers de eerbare jagers zijn. De wet beschermt de
jager en vervolgt de stroper, maar beiden hebben eenzelfde doel — in dit geval de
verovering van de visuele omgeving. Voor de stroper is het zijn eigen, dagelijkse
leefomgeving, voor de jager slechts een strookje in een prijslijst van vierkante meters en
kijkdichtheid.
Ook hier is dezelfde logica aan het werk. De horizon, het gezichtsveld, het stedelijk
landschap is een gemeenschappelijk goed. Met handige argumenten (zoals de financiering
van het openbaar vervoer) wordt het door private actoren in bezit genomen en bewerkt.
Het resultaat is onaantastbaar, een heilig privé-eigendom. Weer wordt er een kruis
geplant.

gezien op een Anti-pub-blog
(foto zonder bronvermelding)
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7.

Brabo aan de Rhône

In 1992 kregen Daniel Buren en Christian Drevet van het stadbestuur van Lyon de
opdracht het centrale plein voor het stadhuis aldaar herin te richten (er kwam ook een
ondergrondse parking). Lyon is ambitieus, heeft goede smaak, en kon ook het nodige
geld op tafel leggen. Buren, Drevet en de stad deinsden voor niets terug. Een oude en
mooie sculptuur van Bartholdi uit 1889 werd verplaatst, en over de place des Terreaux
kwam een net van vierkante mazen en 69 fonteinen. Het resultaat is indrukwekkend, al
moest de gebruikswaarde van het plein wijken voor visuele kwaliteit.

Place des Terreaux in Lyon
De fontein-sculptuur van Bartholdi — le Char de la
Liberté — verbeeldt de Garonne (!) en haar vier bijrivieren.
De stad Bordeaux had het beeld te duur gevonden.
[Bartholdi is ook de ontwerper van het Vrijheidsstandbeeld
in New York. Beide beelden zijn tijdgenoten van Lambeaux'
Brabobeeld in Antwerpen.]

Die nieuwe place des Terreaux werd (samen met andere mooie realisaties in Lyon) druk
bezocht en bekeken, en uiteraard door uitgevers van ansichtkaarten gefotografeerd en
aan toeristen verkocht.
De ontwerpers Buren en Drevet zagen dat met lede ogen aan. Ze stapten naar de
rechtbank met een dubbele eis: ansichtkaarten van de place des Terreaux mogen
voortaan enkel mits hún goedkeuring en met vermelding van hún namen gepubliceerd
worden. Maar zowel in eerste aanleg als in beroep (in feite: cassatie) werd hun eis
verworpen.
De place des Terreaux is een openbaar plein — één van de belangrijkste en meest
emblematische van de stad —, het behoort aan alle burgers van Lyon, of zelfs aan
iedereen, binnen- of buitenlander: een patrimoine de l'humanité. Het plein wordt
gevormd door een veelheid aan openbare en private gebouwen van hoge kwaliteit, en een
oud, indrukwekkend beeldhouwwerk. Buren en Drevet hadden de opdracht gekregen dit
bestaande plein te verbeteren, met bovenop een openbare financiering voor hun werk.
Toch werd in hun ogen de ganse situatie opgekeerd, en werd het mooie plein herleid tot
een barok kader voor hun eigenste, individuele prestatie. Zij beoogden de privatisering
van het openbaar domein: hún vlag op het plein. Gelukkig was de rechter wijs genoeg, en
zag in dat de erkenning van de particuliere rechten van de kunstenaars het openbaar
karakter van het plein in ernstige mate zou schaden. Sindsdien ontstond er een
tegenbeweging, die dergelijke aanspraken van ontwerpers beetje bij beetje ontkracht. Er
kwam geen vlag of geen kruis in Lyon. Brabo wierp Antigoon's hand in de Rhône.
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8.

Octrooi (NL) — brevet (FR) — patent (ENG)

Technologie is internationaal beschermd — wetenschappelijke bevindingen zijn dat niet,
maar de grens tussen beide is soms heel ijl. Dit eigendomsrecht (voor 20, soms 25 jaar)
heeft talrijke nieuwe technologische ontwikkelingen mogelijk gemaakt (want de gedane
investeringen kunnen ten gelde worden gemaakt), maar het heeft het gebruik van die
nieuwe technologieën ook beperkt. In een aantal gevallen heeft het octrooirecht de
technologische vooruitgang zelfs afgeremd.
Landen als Brazilië, Indië en Zuid-Afrika krijgen geen of moeilijk toegang tot
medicamenten om AIDS te bestrijden: die zijn voor hen te duur. De farmaceutische
bedrijven (eigenaars van de formules — die in fine in belangrijke mate met openbaar geld
zijn gefinancierd: de sociale zekerheid bijvoorbeeld) verkopen liever niet, dan onder de
door hen gestelde prijzen, om zo de financiering van verder onderzoek, van marketing
(reclame en lobbying) en vooral hun comfortabele winstmarges veilig te stellen. Het
eigendomsrecht van de aandeelhouders weegt blijkbaar zwaarder dan het recht op leven
en gezondheid. Toen echter de Verenigde Staten in 2001 een bio-terroristische aanslag
met miltvuur (of antrax) vreesden, en Bayer® de enige remedie bood, kon het Duitse
bedrijf wél tot gunstige verkoopsvoorwaarden gedwongen worden, omdat de openbare
gezondheid en de politieke en financiële stabiliteit van de Verenigde Staten wel
belangrijker waren dan de aandeelhouders. [De Amerikaanse regering dreigde ermee
Bayer's octrooi op het antibioticum ciprofloxacine voortijdig op te heffen.]
Het

conflict

tussen

landen

als

Brazilië,

Indië

en

Zuid-Afrika

enerzijds,

en

de

farmaceutische bedrijven anderzijds, heeft al tot enkele spectaculaire wendingen geleid,
waarbij de arme landen toch enige rechten konden afdwingen, maar de strijd is nog lang
niet gestreden. Er staan veel kruisen langs de weg.
Malaria doodt jaarlijks drie miljoen mensen, vooral kinderen, in warme, arme landen.
Sinds meer dan 40 jaar besteedt de Boliviaanse onderzoeker Manuel Elkin Patarroyo al
zijn energie aan het ontwikkelingen van een vaccin. Hij is daar ook behoorlijk in geslaagd.
In 1987 creëerde hij het synthetische vaccin SPf66, dat ongeveer 35% van de slachtoffers
redden kan. Patarrovo vond wél farmaceutische bedrijven die bereid waren voor veel geld
zijn brevetten aan te kopen, maar hij vond geen steun bij de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), aan wie hij het vaccin nochtans gratis aanbood, met de voorwaarde
het aan kostprijs onder de kwetsbare bevolking te verspreiden. [35% van drie miljoen
slachtoffers per jaar was voor de WHO blijkbaar niet genoeg.] Dr. Patarroyo hoopt weldra
het Colfovac te voltooien, dat een veel hogere efficiëntie heeft (80%). Zal hij verdelers
vinden voor zijn vaccin — aan schappelijke voorwaarden?
Onderwijl wordt medisch spitsonderzoek verricht naar zeldzame aandoeningen (wat een
goede zaak is), maar blijft een banale verstoring als buikloop een frequente doodsoorzaak
op wereldniveau (ongeveer twee miljoen kinderen per jaar): de medicamentatie is velen
te duur.
Het nu geldende eigendomsrecht op intellectuele, immateriële producten was ooit een
concreet, menselijk antwoord op een concrete vraag (technologische vooruitgang) in een
concrete situatie (de 19de en 20ste eeuwse economie in Europa en de Verenigde Staten).
Dit eigendomsrecht heeft concrete doelen en concrete resultaten, maar het is geen
goddelijk of natuurlijk recht. Het is niet heilig, en staat niet boven andere menselijke
waarden.
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Rijst de vraag of snelle technologische vooruitgang vandaag nog prioriteit is. Of moet de
aandacht voortaan vooral gaan naar de ruimere spreiding van de resultaten van die
vooruitgang? Gaat een kleine minderheid steeds sneller vooruit? of letten we er op dat
iedereen mee kan — zelfs al gaat dat wat langzamer. Dat is een essentiële politieke
keuze, een keuze voor de mensen. Internationale organisaties als de Wereldhandelsorganisatie (WTO), die graag het hardst roepen, het eerste en het laatste woord hebben,
en enkel economische maatstaven hanteren (wiens maatstaven? welke economie?) staan
dergelijke vraagstellingen in de weg. Laat staan dat ze antwoorden geven.
Want wat door mensen is gemaakt — het intellectueel eigendomsrecht — moet ook door
mensen gewijzigd kunnen worden, als het niet meer voldoet.
Plooi de vlaggen op. Breek de kruisen af. Brabo, kom terug!

9.

Slimme Brusselaars

In het onderwijs dat wij enkele decennia geleden genoten kwamen cybernetica,
systeemtheorie en andere informatiewetenschappen nauwelijks aan bod. De wereld die
we leerden was een wereld van massa's, krachten en gewichten — desnoods met Gods
adem erover. Toch was informatie al enige tijd een belangrijk onderzoeks- en actiegebied
geworden. Zoals de Brusselaar Jan Van Helmont (1580-1644) in de 17de eeuw het begrip
"gas" had ontwikkeld (naar het Griekse woord "chaos"), en zo een coherent antwoord had
gebracht op tientallen onsamenhangende fenomenen, zo ontwikkelden zijn latere
stadsgenoten Paul Otlet (1868-1944) en Henri La Fontaine (1854-1943) in de 19de en
20ste eeuw de concepten "documentatie" en "informatie". [Informatie is de kleine kracht
die grote krachten stuurt. Ze heeft altijd al bestaan, maar weinigen hadden dat
opgemerkt, zoals vóór Newton ook niemand de zwaartekracht had gezien.] Inmiddels is
informatie een belangrijk economisch gegeven geworden. En wordt voortaan meer
informatie dan materiële goederen verkocht. [Sommigen zullen terecht opmerken dat er
niet zozeer informatie, dan wel data verhandeld worden: data worden pas informatie als
ze door de ontvanger begrepen kunnen worden.]

10.

Er is altijd wat nieuws op de markt

Het wereld-economisch systeem is niet in goederen geïnteresseerd, of in diensten, zelfs
niet in de bevrediging van behoeften — en helemaal niet in mensen. Het is enkel
geïnteresseerd in kansen om financiële meerwaarden te creëren, op welke manier ook.
Jammer genoeg (?) heeft het systeem nog niet die mate van autonomie bereikt dat het
helemaal zonder goederen of diensten of mensen kan. Want uiteindelijk zijn al die
financiële meerwaarden gebaseerd op diverse vormen van menselijke arbeid (en op door
arbeid omgevormde grondstoffen), op een reeds geleverde of nog te leveren arbeid (door
ruilen en krediet verlenen).
Daarom is de zich steeds uitbreidende financiële markt voortdurend op zoek naar nieuwe
markt-gebieden, naar dingen die toegeëigend, verruild en verkocht kunnen worden — zo
mogelijk

op

termijn.

Daarom

worden

openbare

dienst

en

collectieve

goederen

geprivatiseerd: de strijd om het water en om de waterbedeling gaat niet om de mensen,
om hun gezondheid of comfort, zelfs niet om water, het gaat om de verruiming van de
markt. Daarom is ook de uitvinding van de internationale CO2-markt een ambivalente
zaak. Enerzijds is het een manier om de uitstoot van broeikasgassen te beperken, in

72 -

zekere mate zelfs volgens het principe van "de vervuiler betaalt". Anderzijds wordt een
grote, nieuwe markt geopend: de markt met een goed dat niet bestaat, de niet vervuilde
lucht.
[Op een gelijkaardige manier stelde de Gentse rechtsgeleerde Boudewijn Bouckaert,
radicaal liberaal (en nu ook Lijst Dedecker), in "Zin of onzin van de planning" (1990)
voor, heel de stedenbouwkundige regelgeving af te schaffen, om ze te vervangen door
een handel in "het afzien van bezwaren": je mag alles bouwen wat je maar wil, als je er
maar voor zorgt dat niemand bezwaar aantekent — een neutraliteit die je in klinkende
munt aankoopt en verkoopt.]
De CO2-markt is tekenend voor het conflict dat binnen de milieubeweging en het
ecologisch beleid altijd heeft bestaan. Talrijke ecologische voorstellen zijn immers gericht
op het perfectioneren van het marktprincipe: zorg ervoor dat de externe, vaak collectieve
en/of uitgestelde kosten in de prijsvorming worden meegenomen, en dus ook in de
besluitvorming (middels eco-taksen, bijvoorbeeld). Andere, "fundamentele" ecologisten
verwerpen echter zowel de technologie als de marktwerking als dusdanig.

11.

Immateriële economie

Net als water en lucht wordt ook informatie een te verhandelen en te verwerken goed. Er
zijn immers grenzen aan het produceren en verhandelen van materiële dingen, en voor
diensten heb je nog altijd mensen nodig — een moeilijk samendrukbaar kostenelement.
Zoals de indianen met glazen kralen worden wij daarom met informatie bewerkt. Vandaag
nog voordelig, morgen duurbetaald. Informatie als marktwaar krijgt een steeds
belangrijker plaats in de wereldeconomie.
Je kan aan die evolutie een aantal positieve effecten vastknopen. Potentiële positieve
effecten, waarvan sommige deels waarneembaar zijn.
Rotterdammers zeggen trots — en terecht — dat hun haven de grootste en belangrijkste
van Europa is (nummer 3 op de wereldranglijst, in 2004). Ze meten in tonnages.
Antwerpse havenkringen spreken liever over de waarde van de verhandelde goederen, en
over de gecreëerde meerwaarde (een container van 20 ton loont meer dan 20 ton
aardolie, en een tramstel met hetzelfde gewicht nog veel meer). Want in handel gaat het
niet om gewicht, maar om geld.
Een deel van de wereldhandel is voortaan totaal immaterieel, bijvoorbeeld wanneer je
bestanden over het net koopt of verkoopt. Ook van de materiële goederen stijgt de
kostprijs per kilo of ton (zelfs in constante prijzen gerekend). En er komen steeds meer
materiële goederen die een belangrijk deel van hun waarde aan immateriële elementen te
danken hebben — zoals parfums, of truitjes van Nike®. Een vrachtwagen vol digitale
fototoestelletjes, MP3-spelers, laptops, mobieltjes, DVD's en parfums heeft een hogere
waarde dan zijn soortgenoot met steenkool, baksteen, bananen, koelkasten of zelfs
auto's. [Een auto kost 10 tot 20 € per kilo. Wat heb je nog voor die prijs?] Beeld je even
in wat de drukte op onze wegen, spoorwegen en kanalen zou zijn als er voor even veel
geld aan staal en beton, steenkool en olie, groenten en fruit, koelkasten en matrassen
vervoerd zou worden.
Je kan bijgevolg de optimistische hypothese formuleren dat de financiële verdichting van
de wereldhandel (steeds meer waarde voor minder materie) de absolute toename van
diezelfde wereldhandel inhaalt en uiteindelijk voorbij steekt, zodat de intensiteit van het
materiële vervoer daalt.
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Op dezelfde wijze kan je de optimistische hypothese formuleren dat ook de consumptie
van grondstoffen, de productie van afval en de uitstoot van schadelijke stoffen uiteindelijk
zal afnemen (of op zijn minst dat de toename wordt afgeremd) — zowel door genoemde
waardeverhoging van de verhandelde goederen, als onder invloed van objectieve, externe
factoren (schaarste en kostprijs, of catastrofes…), en van internationale afspraken (Kyoto
en zo). Sommige Europese cijfers lijken in die richting te gaan. Zij het schuchter, en
onvoldoende.
Vraag is echter ook welke de impact is van die immaterialisering — dus van die
"informatisering" — op het functioneren van de markt en van de wereldeconomie, en op
haar zogenaamde "evenwichten".

12.

"au bénéfice de toute la société"

"Le marché assure habituellement la répartition optimale des ressources au bénéfice de
toute la société." (Europese Commissie, Livre vert sur les services d'intérêt général, 2003
— de Nederlandse versie vond ik niet).
Met onze eigen ogen kunnen we dagelijks zien dat het niet waar is, en toch beweert de
economische, wetenschappelijke theorie het tegendeel: "de onzichtbare hand van vraag
en aanbod, de vrije markt verzekert de optimale toekenning van de beperkte menselijke
en

natuurlijke

middelen".

De

onvolkomenheid

van

de

realiteit

(tegenover

de

volkomenheid van de economische theorie) zou alleen te wijten zijn aan de onvolkomen
toepassing van de voorschriften van de vrije en ongehinderde concurrentie. "Is de patiënt
toch nog ziek, méér bloedzuigers dan!" zei de pre-moderne arts — en zegt nog steeds de
postmoderne econoom.
De economische theorie van de perfecte vrije markt veronderstelt wel dat aan enkele
voorwaarden voldaan wordt: zij veronderstelt vrije spelers, die op basis van goede
informatie rationele beslissingen nemen. We overlopen het rijtje van drie: één is de
rationaliteit, twee de vrijheid, en drie de goede informatie.
Het rationele karakter van de beslissingen kan snel van tafel geveegd worden. Heel de
publiciteitssector (meer dan 1% van het Bruto Mondiaal Product) is immers gebouwd op
de vaststelling dat de spelers op de markt veelal irrationele beslissingen nemen. Rationele
mensen zoeken op een autoreclame alleen naar cijfers, en dat zijn vaak cijfers die niet
eens gepubliceerd worden. Maar niet alleen de individuele consument, ook de
professionele besluitvormer in zijn bedrijf wordt om zijn irrationele denken en handelen
belaagd. De wereld van de kleine en grote bedrijven vertoont nogal wat gelijkenissen met
middeleeuwse riddertornooien, waar niet alleen de kracht maar ook het uiterlijk vertoon
doorslaggevende argumenten waren.
Vrije spelers zijn er evenmin. Of juister: ze zijn zeldzaam. Je bent geen vrije speler als je
de vrijheid niet hebt je arbeidskracht of je grondstoffen al dan niet te verkopen. Want als
je móét werken om te overleven, zonder de keuze welk werk je wil voor welke prijs, of als
je móét verkopen wat je hebt, zonder te wachten tot de markt je gunstig is, dan ben je
niet vrij. Anders gezegd: een vrije economie veronderstelt dat alle spelers (dus: alle
mensen) een universeel leefloon krijgen uitbetaald. Dan pas zijn ze vrij om te spelen, om
al dan niet méér te doen, meer te handelen, meer te verhandelen. En ook landen moeten
de keuze hebben tussen verschillende ontwikkelingsmodellen, in functie van hun
collectieve, maatschappelijke prioriteiten: autarkie of wereldhandel, arbeid of vrije tijd,
materiële welvaart of intellectueel welzijn, reclame of poëzie…
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Maar ook de derde voorwaarde, de goede informatie, wordt problematisch. Wanneer
informatie zelf het belangrijkste product op de markt wordt, dat gekocht en verkocht,
desnoods verhuurd wordt, kan je moeilijk verwachten dat alle actoren al over voldoende
informatie beschikken om rationeel te kunnen beslissen — wat in de economische theorie
een noodzakelijke voorwaarde is om tot een optimale toekenning van de middelen te
komen. [De markt lijkt wel een ontploffingsmotor, die de zo noodzakelijke motor-olie
verbrandt.] Het accumulatie-fenomeen dat voor kapitaal geldt (het zgn. Mattheus-effect:
"want aan wie heeft zal gegeven worden") zal immers meer en meer ook voor informatie
gelden.
Economen beweren dat de markt-economie een stabiel evenwicht is. In een informatieeconomie mag echter verwacht worden dat de markt een labiel (of wankel) evenwicht
gaat vertonen, omdat de reguleringsmechanismen niet meer werken. De vraag rijst dan
in welke richting het systeem zal doorslaan. (Het is als lopen op de bergkam tussen twee
ravijnen: aan welke kant kom je terecht als je glijdt.) Wordt de markteconomie
monopolistisch, met anonieme, onbestuurbare machtsconcentraties die ook de politieke
overheden verder verdringen? Of komt er in tegendeel meer maatschappelijke controle en
sturing in de economie, niet onder de vorm van staatskapitalisme, maar met talrijke fijn
afgestemde controle-, beslissings- en toewijzingsmechanismen?

13.

Allemaal indianen?

Canada en Québec zijn extreme voorbeelden van in bezit genomen land, van eeuwige
rechten die gebaseerd zijn op een symbolische daad. Op een vlag of een kruis. Maar als je
goed kijkt, zie je dat Canada en Québec geen uitzonderingen zijn. Er zijn heel veel
Canada's of Québecs — en het gaat niet altijd om land.
Worden we straks allemaal Amerindianen? Komen alle mensen straks in een reservaat
terecht, nadat anonieme economische actoren besloten hebben dat zonder mensen de
wereld beter draait?
Want onderwijl staan er wel veel vlaggen geplant. Het verschil tussen de nationale
vlaggen enerzijds, waarmee territoria worden opgeëist, en de private vlaggen anderzijds,
waarmee kennis, cultuur, wetenschap en informatie worden geclaimd, bestaat er wellicht
in dat de eersten met trom en trompet, en de tweeden erg discreet worden aangebracht.
Maar allemaal steunen ze op ideologie, een door mensen geschreven betoog, waarvan
beweerd wordt dat het een heilig, onvervreemdbaar, door God of Natuur gegeven recht
is. Toch is niets minder waar. Wat de mens gemaakt heeft, kan ook de mens teniet doen
(om ook hier de Bijbel te parafraseren).

Het betoog van de markt is een betoog van vrijheid en open grenzen. De realiteit is
omgekeerd: steeds meer grenzen, die selectief en discriminerend werken. Dat zie je ook
in Sangatte, Zaventem en Roissy. En in Montréal. Wie komt er door? En wie niet?
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14.

Behoeders

Zo kom ik toch nog terug naar Québec en Canada.
De mooiste plekken van het land vind je er niet zomaar langs de weg (zoals je dat in
Noorwegen of in de Alpen overkomt), maar in de natuurparken, die door de Société des
établissements de plein air du Québec (SEPAC) uitgebaat en onderhouden worden.
Aan de inkom van zo'n park moet je betalen. Dat is onaangenaam. Waarom eigenlijk?
De prijs (enkele dollars) kan geen probleem zijn, tenzij op het eind van de dag, wanneer
je je afvraagt of het nog de moeite loont, of wanneer je je hoofd breekt omtrent dag- en
weektarieven.
De aarzeling ligt elders, want je ervaart de tol als een beperking van je vrijheid. De tol
ontkracht je droom dat je in het verre Canada tot een verzoening komt met een
ongerepte, idyllische natuur. Hij herinnert je aan het beheer dat nodig is opdat het park
inderdaad een park zou blijven, en aan de vaststelling dat zo'n park ook niet zonder
wachters kan — want wat alle mensen toebehoort wordt snel verwaarloosd.
A priori is zo'n tol gerechtvaardigd, want er staat een concrete prestatie tegenover, een
maatschappelijk nut — en de prijs is billijk. Maar de kans is reëel dat de beheerders van
het park — de behoeders van het gemeenschappelijk goed — zich op de duur veeleer als
eigenaars gaan gedragen, die niet ons patrimonium maar hun kapitaal en hun producten
valoriseren, een evolutie die men ook in openbare musea ziet (met het toekomstige filiaal
van het Louvre in Abou Dhabi als concreet voorbeeld). Private bedrijven steunen de
parken, zoals ze ook orkesten en theaters steunen. Een goeie zaak. Een maatschappelijk
engagement. Maar wie neemt wiens cultuur over?

15.

Nostalgie naar de toekomst

Dit hoofdstuk besluit ik hier — voor het te lang wordt — al is het niet af. Soms had ik wat
preciezer kunnen zijn (omtrent winstmarges en marketing van farmaceutische bedrijven,
bijvoorbeeld). En ik had ook de privatisering van het eigenlijke openbare domein kunnen
vermelden: de zogenaamde gated communities, en de winkelcentra en pretparken met
pseudo-straten en -pleinen, waar private politie volgens private maatstaven private
controles uitvoert, en waar alleen koopgedrag geoorloofd blijkt. Ook tegenbewegingen
hadden

meer

aandacht

verdiend:

copy-left,

open-source,

Linux

en

Wikipedia,

bijvoorbeeld, of Kiwi-modellen en dwanglicenties. Maar het is de band die ik belangrijk
vind, de link tussen op het eerste zicht heel uiteenlopende feiten en evoluties, op de
Noordpool, in Canada, in de krant of hier om de hoek.
Misschien lijd ik aan nostalgie naar de stad en de samenleving zoals die zich in de jaren
'50 en '60 aan mij voordeden. Voorspoed werd welvaart, en het leek er op of beetje bij
beetje, langzaam maar zeker, alle conflicten en onrechtvaardigheid uit de wereld
verdwenen. Een naoorlogse euforie van plastic, auto's, koelkasten en tv. Waarom zou wat
in West-Europa scheen te lukken (vrede en samenwerking, groeiende materiële welstand
en culturele ontvoogding) niet overal kunnen? Vooruitgangsoptimisme: de raketten tot
tractoren omgebouwd en de honger de wereld uit. En biefstuksocialisme.
Misschien zijn het verlangen naar openbare ruimte én het verlangen naar natuur de
uitdrukkingen van een naïef gebleven nostalgie naar de toekomst, naar een wereld, niet
zonder conflicten, maar waar conflicten vreedzaam en billijk worden beslecht. Een wereld
van samenleven, waar grenzen niet verdwijnen maar open staan.
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contrapunt — omtrent de zee, en omtrent migranten
deze kerstwensen zond ik jullie in december 2006 — ze komen ook hier van pas

Op een mooie, zonnige en warme septemberdag heb ik Marion en enkele van haar
vrienden naar De Panne gevoerd — vader als chauffeur voor een verjaardagsuitstapje aan
zee. Ik had mijn fiets op het dak van de Meriva gezet, en ben, nadat ik die jeugd van mijn
wagen had geladen, op het brede strand een eind gaan fietsen.
Voor een fiets is rijden op het strand, door de plassen en de branding, een kwalijke zaak:
nadien is enige olie en aandacht nodig om het ding weer op te frissen. Maar voor de
fietser is het een zaligheid.
Ik ben van De Panne bij laag water op het harde zand naar Nieuwpoort gereden, waar ik
in het opkomende tij mijn nichtje Iris een fort zag bouwen. Ook Willy en Goele (haar vake
en moeke) waren erbij, en een schoolvriendinnetje. We hebben nog een hele tijd gepraat,
en zijn samen iets gaan eten, een laat middagmaal in een van die ondefinieerbare, maar
aangename eetgelegenheden langs de dijk, zonder zon maar met veel licht — en het
soort gewone feestelijkheid dat de Belgische Kust zo Belgisch maakt, en waarbij frieten,
vispannetjes, wafels of een kriekbier hemelse lekkernijen worden.
Meer in het land en de duinen ben ik dan terug naar De Panne gefietst, om daar, op het
strand, met een boek, wat papier en een pen, de zonnige heldere namiddag verder te
verslijten. Augustus is kil en nat geweest, dus die septemberzon hadden we best
verdiend.
In De Panne op de dijk staat een monument. Het herinnert aan het feit dat daar, op 17
juli 1831, Leopold van Saksen-Coburg-Gotha zijn eerste voet op Belgische bodem heeft
gezet. Vier dagen later zou hij in Brussel de eed afleggen, als eerste koning van de jonge
staat. We hebben dat verhaal ooit op school geleerd, maar pas nu weet ik dat Leopold's
zeereis in het Franse Calais begonnen is.
De volledige tekst op het monument heb ik niet genoteerd, maar hij eindigt aldus:

TERRAM BELGICAM INGRESSUS EST ET SOLIMNITER RECEPTUS
(dat is: … de Belgische bodem betreden heeft en er plechtig ontvangen werd).
Pas toen werd het me duidelijk dat de koninklijke familie, die nu al sinds 175 jaar over
België "heerst", een familie van boatpeople is: Leopold was een vreemdeling, zonder
enige band met het land, aangespoeld op een strand omdat hij meende dat hem daar een
mooiere toekomst wachtte.
Het blauwe bloed van de familie (blauw bloed, maar geen blauwe plekken, tenzij in
Marche-les-Dames, een eeuw later) werd in de volgende generaties regelmatig met ander
vreemd bloed verrijkt (buitenlands genetisch materiaal, Europees weliswaar, uit Frankrijk,
Oostenrijk, Duitsland, Zweden, Italië…). Maar het resultaat is Belgisch, want Belgischer
volk dan Filip, Astrid en Laurent is nauwelijks denkbaar (al is hun inkomens- en
bestedingsniveau voor de gewone burger toch wat buitenmaats).
Voor al die nieuwe vreemdelingen uit Parijs, Wenen, Berlijn, Stockholm, Madrid of Rome
heeft België een actief integratiebeleid gevoerd, waarbij op geen frank gekeken werd: een
vaste betrekking (of op zijn minst een vast inkomen), intensieve inburgeringscursussen
(over het land, zijn instellingen, zijn zeden en gebruiken, zijn Kerk), educatieve bezoeken
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(aan de historische steden, de Kust en de Ardennen, scholen en sociaal-medische
instellingen,

tot

zelfs

begeleid

kunstenaars

en

wetenschapslui,

ramptoerisme),
buitenlandse

ontmoetingen

reizen

in

het

met

verdienstelijke

gezelschap

van

de

bovenstebeste politici en bedrijfsleiders, en tenslotte ook verplicht taalonderwijs. En al is
de bekwaamheid van die nieuwe Belgen voor het bereiden van bloemkool in witte saus
niet meteen bekend, toch heeft België aangetoond hoe succesvol een intelligent
gezinsherenigingsbeleid kan zijn — zij het op erg beperkte schaal.
***
2006 BEAUFORT
Op het strand van De Panne, toen in september, stonden ook olifanten.
Heel de Belgische Kust heeft dit jaar weer een flinke inspanning geleverd om de kunst bij
de mensen te brengen. Op het strand heb je hoe dan ook veel volk, dus als je je kunst
daarheen brengt heb je waanzinnig hoge bezoekerscijfers.
Er waren mooie en boeiende dingen bij, maar toch denk ik dat veel van die kunstenaars
de bal misgeslagen hebben. Ze hebben de kans gemist met pertinente dingen te komen,
met vragen voor en over de wereld van vandaag.
(Ik heb weliswaar niet alles gezien — en ga dus uit van wat ik wel, of in de pers heb
kunnen zien — en vergis me misschien.)
Vele kunstenaars werken met de relatie tussen land en zee. Terecht. Daarvoor brengen ze
vaak "dingen" uit het land (mensen, dieren, objecten) die naar zee gaan. Maar ze lijken
niet te beseffen dat het voortaan meer en meer de zee zelf is die naar het land komt, dat
het de zee is die dingen naar het land brengt, of die zelfs het land verovert en overspoelt.
Het echte 2006 Beaufort gebeurde niet in De Panne, maar in het Italiaanse Lampedusa en
op de (Spaanse) Canarische eilanden. En er was ook, op een heel andere manier, 2004
Beaufort, in Atjeh. En er waren en komen nog veel Beaufort's, hier en elders. Op de
Maldiven, de Groenlandse gletsjers, enz.
Keizer Caligula trok ten strijde tegen de Noordzee, omdat hij geen andere vijand meer
vinden kon (in die zin was hij een verre voorloper van sommige dagjestoeristen, die
graag naar zee reizen, maar zich vervelen zodra ze toegekomen zijn: de weg loopt
dood!). Net als Caligula hebben hele generaties de zee alleen maar verafschuwd, want
lelijk, wild en gevaarlijk gevonden.
Onze hedendaagse houding is net omgekeerd. We zien de zee en het strand als een
speeltuin en een plensbad. We beseffen wel vaag dat de zee groot en gevaarlijk is, maar
een bad in de branding is als een zich warmen aan een open vuur, of een tocht in de
bergen. Het besef van het toch aanwezige gevaar, en de zekerheid — of de waan — dat je
het gevaar beheerst, ze scheppen een heilzame spanning.
Je zou denken dat de Tsunami van kerstmis 2004 in Zuid-Oost-Azië (220 000 doden,
waaronder enkele honderden Europese toeristen) het idyllische beeld van de blauwe zee,
het witte strand en de groene palmbomen (zowat het actuele beeld van het paradijs op
aarde) voorgoed weggespoeld, dan toch flink gehavend zou hebben. Maar dat is niet
gebeurd. We hebben een paradijs op aarde nodig (of op zijn minst de mogelijkheid of de
droom er eens naar toe te kunnen gaan), dus blijven we betoverd door witte stranden en
een heldere zee (en negéren we het feit dat veel van die stranden straks definitief onder
water staan, en de mensen die er wonen elders hun heil moeten zoeken).
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Want de zee is toch wat anders dan rustig en blauw.
Eén: ze stijgt. Het ijs smelt. De dijken moeten hoger. Wat doen we met de rivieren? En
wat doen zij die het geld niet hebben om hun lage land te beschermen?
Twee: ze raakt uitgeput. Kabeljauw, tonijn, ansjovis…: hoe lang nog?
Drie: ze gooit op het strand wat je zelf in zee gooit — bewust of onbewust, gewild, per
ongeluk, of uit schuldige nalatigheid: wrakhout, plastiek, afval en bacteriën, olie,
containers, zware metalen… of rottende wieren, door overbemesting van het land tot
verstikkende woekering gebracht. Want wat de zee niet verteert braakt ze in de branding.
Vier: nu werpt ze ook mensen op het strand. Boatpeople.
***
Als Europeanen kijken we minachtend neer op de Noord-Amerikaanse politici die de
beslissing hebben genomen een duizenden kilometers lange afsluiting te bouwen tussen
de Verenigde Staten en Mexico: een nieuw, waanzinnig duur én onmenselijk ijzeren
gordijn.
We vergeten graag de elektrische hekkens rond de Spaanse enclaves in Noord-Afrika, de
Europese kampen in Libië, of gewoon het feit, dat als de Middellandse Zee er niet geweest
was, Europa ze desnoods gegraven had om de Afrikanen op veilige afstand te houden.
In Senegal en in andere Afrikaanse landen zijn er jonge mensen die hun job en hun
vrienden, hun verloofde en hun familie achterlaten, nadat ze jarenlang zorgvuldig
gespaard hebben, om op een freel vaartuig de overtocht naar de Canarische eilanden te
wagen.
Afrikaanse landen (arme landen) herbergen en verzorgen soms miljoenen vluchtelingen,
politieke én economische. Onze rijke Europese landen sluiten hun grenzen. Ze leveren
strijd om enkele duizenden vluchtelingen minder of meer. En ze verwijten hen dat ze niet
om politieke, maar om economische motieven gekomen zijn: "Terug naar af!"
Europeanen die om economische redenen naar Afrika trokken werden daar veelal goed
onthaald — en als dat niet het geval was dan drongen ze zich desnoods met geweld wel
op. Integratie of inburgering was onbekend. Integendeel. Maar voor de in verhouding
zeldzame Afrikanen die op gevaar van leven naar Europa komen hebben wij geen plaats:
te arm!
Mijn belangrijkste wens voor 2007 wordt dus: minder collectief egoïsme, en meer
gastvrijheid. In België, in Frankrijk, in heel Europa.
Misschien komt het dan ooit zo ver dat de boatpeople van vandaag, de Europese
bedrijfsleiders, ministers, journalisten, loodgieters, bejaardenverzorgers, kraamvrouwen
(telkens m/v) van de toekomst, een monument op het strand kunnen bouwen, en daarop
trots schrijven:

TERRAM EUROPAEAM INGRESSI SUNT ET EX TOTO ANIMO RECEPTI
(dat is: … de Europese bodem betreden hebben en er hartelijk ontvangen werden).
Het mooiste monument van 2006 Beaufort staat misschien in De Panne, en het staat er al
lang. Maar we weten het nog niet. Kan de koning misschien een stapje opzij zetten, zodat
er ook plaats is voor wie vandaag en morgen komt?
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hoofdstuk drie: wereldburgers
van mensen en grenzen

Vorig hoofdstuk — hoofdstuk twee, de Russen komen — was makkelijk te schrijven. Het
ging om het claimen, het zich toe-eigenen van dingen, materiële en immateriële dingen.
En het ging om ruimte: aanspraken op ruimte om zo bodemrijkdommen op te eisen, en
natuurlijke kracht en pracht, landschappen, visgronden, zeewegen…
Maar ruimte — en grondgebied — is ook een manier om menselijke verhoudingen te
bepalen, te organiseren, vast te leggen, af te dwingen. Daarover moet dit derde
hoofdstuk gaan. Ook hier geven Canada en Québec, hun geschiedenis en hun actualiteit
sterke aanknopingspunten, via kolonisering, onafhankelijkheid, zelfbeschikkingsrecht,
taalwetgeving, erkenning van de first nations, immigratiebeleid en zo meer. Je kan er niet
omheen.
Toch aarzelde ik, en aarzel ik nog steeds, om dit hoofdstuk te schrijven. Het zit vol
vragen en onzekerheden. Bedenkingen waar ik geen weg mee weet.
Een vraag bijvoorbeeld, die me dwars zit, echt dwars: Bestaat er een wezenlijk verschil
tussen (enerzijds) de actuele houding van de burgers van Europa en Noord-Amerika ten
overstaan van economische en politieke vluchtelingen ("mensen zonder papieren") uit
"het zuiden", en (anderzijds) de desinteresse van West-Europeanen uit de dertiger en
veertiger jaren voor Joodse vluchtelingen uit Oost-Europa die in Antwerpen en in andere
(haven)steden strandden?
Of een andere: hoe rijm je gesloten grenzen voor volwassen vluchtelingen uit zuiderse
oorlogsgebieden met de jacht op hun kinderen om ze hier in het westen als echte of
vermeende weeskinderen te verhandelen?
Trekken we de juiste conclusies uit de historische spijtbetuigingen? Niet in termen van
schuld of verantwoordelijkheid — maar als argument voor concrete, actuele handelingen
en beslissingen.
Ik hoop alvast dat de link tussen deze vragen en bedenkingen hieronder duidelijk wordt.

1.
"Een perfect lichaam van vrije mensen die samengekomen zijn om in vrede van hun
rechten en van hun gezamenlijk nut te genieten", zo definieert Hugo Grotius de Staat. De
mensen hebben een maatschappelijk contract afgesloten waarmee ze aan hun natuurlijke
levenswijze verzaken. De Staat heeft tot taak de wetten te doen naleven en rechtbanken
in te richten om de rechten van zowel de vreemdelingen als de burgers te vrijwaren. Voor
Grotius is het grondgebied geen essentieel onderdeel van de Staat, maar een drager van
het maatschappelijk contract met zijn inwoners.
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2.
Mensen hebben recht op een dak.
Een dak, dat is beschutting tegen weer en onweer, koude, regen en wind; dat is een plek
om persoonlijke spullen op te slaan; en dat is vooral intimiteit, "privacy", individualiteit:
het recht alleen te zijn, of te kiezen met wie je samen bent, een kleine groep, kortstondig
of duurzaam, gezin, familie of vrienden. Geen samenleving die dat basisrecht niet
erkent — al zullen de meeste culturen wél (enerzijds) de aard van de familiale
verhoudingen voorschrijven en (anderzijds) het feitelijke recht op wonen beperken en
economisch aan banden leggen.
Je zou met even veel reden kunnen stellen: mensen hebben recht op een deur. Een deur
met je naam erop. Een deur die je opent of sluit voor wie en wanneer je wil. [Er is nogal
wat literatuur over de moeilijkheid een deur weer te sluiten als je ze eenmaal hebt
opengezet. Hermine de Graaf's "Waar is de horizon?" bijvoorbeeld.] "Daklozen" zijn ook
"deurlozen" — wellicht ook daarom hebben slaapplaatsen voor "landlopers" zo weinig
succes. Er zijn geen deuren aan.

3.
Mensen hebben ook het recht zich vrij te bewegen, het recht van komen en gaan.
Daarom is vrijheidsberoving een straf. Weliswaar hebben we, in onze Romeinse
rechtscultuur,

die

bewegingsvrijheid

sterk

beknot,

middels

een

ruim

bemeten

eigendoms-, en daarmee exclusief gebruiksrecht van grond: "privaat eigendom —
verboden toegang" staat er op — een exclusiviteit die in Scandinavische landen, met het
Allemansretten, toch minder geldt. Vrijheid van beweging geldt in onze samenleving in
feite enkel op het openbaar domein (en wordt geduld in sommige natuur- en
bosgebieden). Dat openbaar domein vormt slechts een kleine fractie van het grondgebied,
maar is wel continu, en gelinkt: je kan (nagenoeg) overal heen.

4.
Mensen vormen samenlevingen — met gemeenschappelijke waarden en regels (soms in
wetten omschreven), gemeenschappelijke instellingen, veelal een gemeenschappelijke
taal, en gemeenschappelijke mythes, religies en symbolen. Vaak hebben dergelijke
samenlevingen ook een eigen, gezamenlijk grondgebied, waarin de eigen regels gelden,
ook voor buitenstaanders, zelfs als die niet dezelfde waarden delen.

5.
In het Europese samenlevingsmodel is de relatie tot het grondgebied heel sterk. De
Europese samenlevingen hebben Europese staten gecreëerd, die met nationale grenzen
van elkaar gescheiden zijn. Binnen die grenzen heeft elke staat een quasi-monopolie op
het stellen van regels, regels die via rechtbanken en politie afdwingbaar zijn.
Binnen diezelfde nationale grenzen biedt een democratische staat trouwens ook politiek
medezeggenschap en een hoge mate van financiële solidariteit — al zijn beide
geïnstitutionaliseerd en daardoor anoniem en onpersoonlijk geworden: de paradox van de
verzorgingsstaat.
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6.
Een Aziatisch land als Libanon echter herbergt sinds oudsher meerdere samenlevingen.
[Het Habsburgse en het Ottomaanse Rijk — waartoe Libanon behoorde — deden dat ook,
maar zijn door de Eerste Wereldoorlog in afzonderlijke staten uiteengevallen.] Ook talrijke
Afrikaanse landen kennen — om historische en geografische redenen — een andere
verhouding tussen samenleving en grondgebied.
Toch werd het Europese model (één samenleving is één Staat is één grondgebied)
desnoods met geweld over heel het aardoppervlak verspreid — over het vasteland
althans, met Antarctica als enige uitzondering. [Een merkwaardige uitzondering, als men
de strijd om het ruime noordpoolgebied bekijkt.] De formele afspraak werd "baas in eigen
land" (ook al wordt die formele autonomie met economische en financiële instrumenten
ondermijnd), een afspraak die middels de Verenigde Naties in internationaal recht werd
omgezet. De Verenigde Naties en verwante internationale organisaties zorgden ook voor
een aantal internationaal erkende rechten — die a priori zwaarder moeten wegen dan het
zelfbeschikkingsrecht van de staten —, maar hun slagkracht is beperkt: ze gelden méér in
kleinere landen als Rwanda en Servië, dan in reuzen als Rusland, China of de U.S.A.

7.
Onderwijl stellen meerdere landen, vooral onder impact van immigratie (maar ook als
weerslag

van

kolonisatie

en

dekolonisatie),

zich

vragen

over

multiculturele

samenlevingen, en over het naast elkaar bestaan van uiteenlopende gemeenschappen of
communities

—

een

samenlevingsvorm

die

in

Groot-Brittannië

lange

tijd

werd

aangemoedigd, in Nederland gedoogd en in Frankrijk bestreden. Europese politieke
opinies denken dan wel eens dat hun landen en hun samenlevingen als eersten met
dergelijke uitdagingen worden geconfronteerd (met de smeltkroes van de U.S.A. als
erkende uitzondering), maar als je de wereld en de wereldgeschiedenis overschouwt zijn
de Europese landen wel de laatste die met het naast elkaar bestaan, binnen één staat,
van

duidelijk

verschillende

gemeenschappen

geconfronteerd

worden.

Afrikaanse,

Aziatische en (op een andere wijze) Zuid-Amerikaanse landen worden immers al sinds
lang met dergelijke problematieken geconfronteerd — al was het maar omwille van de
opdringerige Europese aanwezigheid.

[Canada is terzake een merkwaardig geval, waar twee Europese talen en culturen —
dominant in eigen land, en met een sterke koloniale erfenis op alle continenten
verspreid — met elkaar in concurrentie staan om als enige nationale taal en nationale
referentie te worden erkend. De Québeckse keuze is duidelijk: ze gaat voor een
multiculturele samenleving, waarin de Franse taal en de Frans-Canadese cultuur de
gemeenschappelijke referenties zijn (zoals het Engels en het British Empire in het
multiculturele Londen). Liever een klein, Franstalig, multicultureel Canada — le Québec —
dan een half continent waarin het Engels overheerst, en waar het Frans een van de
talloze community-talen en -culturen wordt, zoals Italiaans, Chinees of Grieks.
Want ook het multiculturele model heeft zo zijn beperkingen. Community-talen en
-culturen zijn immers niche-talen en -culturen. In een moderne staat niet voor algemeen
gebruik geschikt. Al kan ook zo'n niche sociaal en economisch wel handig zijn.]
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8.
De meeste Europese landen (de seculiere, liberale democratieën) hebben handelbare
afspraken kunnen maken omtrent de grens tussen individuele (of groepsgewijze)
levensbeschouwelijke en religieuze waarden en regels enerzijds, en gemeenschappelijke,
voor iedereen geldende, soms in wetten vastgelegde waarden en regels anderzijds. Maar
dat proces heeft eeuwen geduurd, heeft veel conflicten en crisissen gevergd, en betrof de
toen al aanwezige levensbeschouwingen of waardensystemen. Voor de exogene Islam en
de Islam-belijders in Europa moet die hele weg nog worden afgelegd.

9.
Voor het naast elkaar bestaan van verschillende taalgroepen in één staat, wat ook in vele
continenten voorkomt, zijn er echter weinig Europese landen die als baken kunnen
gelden. België heeft het niet voor de wind met zijn verwoede pogingen om het naast en
door elkaar bestaan te organiseren van twee taalgroepen, op voet van gelijkheid en met
erkenning van elkeens fundamentele rechten — een probleem dat zo oud is als het
algemeen stemrecht (want in de Belgische bourgeoisie sprak iedereen Frans). Andere
Europese landen zijn officieel eentalig — veelal het gevolg van een hard taalbeleid,
waarbij één taal of één taalvariant aan de anderssprekenden werd opgedrongen —, of
hebben taalminderheden die over weinig of geen rechten beschikken. (En de meertalige
Zwitserse confederatie heeft Alpen en 23 autonome kantons.)
[En Canada? Canada hangt losjes aan elkaar. Ook al heeft Québec geen vlag vóór de
UNO, over rechtstreeks lidmaatschap van de UNESCO wordt wel gepraat.]

10.
Europese landen mogen best enig begrip tonen voor de problemen waarmee andere
landen te kampen hebben om in hun specifieke context een democratisch bestel te
ontwikkelen en te doen functioneren. Ook in Europa heeft democratie veel tijd, bloed,
geduld,

inspanning

en

intelligentie

gekost:

met

uitzondering

van

Nederland

en

Zwitserland zijn de nationale staten niet door de burgers (noch door de goden), maar
door de oorlogen van koningen en keizers tot stand gekomen, en nadien door burgerrevoluties en/of weer andere oorlogen tot democratieën omgevormd. Democratieën in
Europa functioneren in veel eenvoudigere en comfortabelere condities dan bijvoorbeeld in
India, Indonesië, Kongo of Libanon.

11.
Toch kunnen conflicten niet uit de weg worden gegaan. Ook zelfbeschikkingsrecht, het
voorrecht van samenlevingen om intern (binnen de samenleving, binnen de staat) eigen
waarden en regels te bepalen, heeft grenzen — zelfs als die regels democratisch worden
opgesteld. Sommige waarden en regels zijn immers van universele betekenis, en het feit
of ze uit Europa, Amerika, het Midden-Oosten dan wel Azië of elders komen doet daar
niets van af. Gelijkheid van mannen en vrouwen (terloops: die in België en Frankrijk op
juridisch vlak ook nog maar 30 jaar bestaat), kinderrechten, lichamelijke en geestelijke
onschendbaarheid (verminkingen noch martelingen) zijn dergelijke universele rechten.
Bewegingsvrijheid is dat ook.
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12.
Zo moet er een moeizaam evenwicht bestaan (of: tot stand kunnen komen) tussen
universele rechten enerzijds — die voor iedereen gelden, waar ook —, en het recht van
groepen (van samenlevingen, "volkeren", "naties" of staten) anderzijds, om regels te
bepalen die binnen de eigen groep afdwingbaar zijn. Naar het voorbeeld van het
evenwicht binnen de seculiere, liberale democratieën tussen voor iedereen geldende
waarden en normen enerzijds, en individuele of groepsgewijs bepaalde waarden en
normen anderzijds.

13.
"Een ieder heeft het recht zich vrijelijk te verplaatsen en te vertoeven binnen de grenzen
van elke Staat."
De Universele verklaring van de rechten van de mens uit 1948 hecht veel belang aan
bewegingsvrijheid, én aan de band van de burger met zijn land: het recht zijn land (of elk
ander land) te verlaten, het recht naar zijn land terug te keren, bescherming tegen
willekeurige verbanning, en het recht op een nationaliteit — op staatsburgerschap.
De Europese Conventie voor de rechten van de mens van 1950 doet dat niet. Pas in een
aanvullend protocol uit 1963 komt de bewegings- en verblijfsvrijheid aan bod (in artikel
2-1): "Een ieder die wettig op het grondgebied van een Staat verblijft, heeft binnen dat
grondgebied het recht zich vrijelijk te verplaatsen en er vrijelijk zijn verblijfplaats te
kiezen." Deze Europese tekst is veel duidelijker, en scherper dan de Universele verklaring
uit 1948 — en beperkender ook: de vrijheid geldt op het grondgebied van één staat —
een vrijheid die inmiddels, binnen de Europese unie, in principe tot 27 staten werd
verruimd.

uittreksels uit het "Plan d'immigration du Québec pour l'année 2008", in uitvoering van de "Loi sur
l'immigration du Québec" door het Ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles (MICC)
voorgelegd aan de Assemblée nationale (de wetgevende vergadering) van Québec.
In uitvoering van een overeenkomst tussen de federale (Canadese) en de provinciale (Québeckse)
overheden is Québec bevoegd voor de selectiecriteria van verschillende soorten migranten, en met
name voor economische migratie.
Tableau 4
Les admissions planifiées en 2008, selon le continent de dernière résidence (a) (b)

Travailleurs qualifiés
Gens d'affaires
Autres catégories économiques (1)
Regroupement familial
Réfugiés sélectionnés à l'étranger (2)
Réfugiés reconnus sur place (3)
Autres immigrants (4)
Total

Afrique
Min.
Max.
7 990
8 200
240
260
10
20
2 750
2 860
400
450
770
920
280
320
12 400
13 000

Amérique
Min.
Max.
4 350
4 470
60
60
10
20
2 470
2 580
1 160
1 310
1 230
1 460
350
390
9 600
10 300

Asie
Min.
5 070
1 280
560
3 500
610
820
410
12 300

Max.
5 210
1 410
680
3 650
700
980
460
13 100

Europe
Min.
Max.
10 650
10 930
150
160
10
10
1 260
1 320
40
40
130
160
50
60
12 300
12 700

(a) Les nombres ont été arrondis à la dizaine près; par conséquent, il est possible que les totaux ne correspondent pas exactement à la somme des éléments.
(b) Les volumes d'admissions planifiés pour 2008, ainsi que leur répartition par catégorie et par bassin géographique, sont des estimations.
(1) Comprend les aides familiaux et les autres immigrants de catégories économiques.
(2) Comprend notamment les réfugiés pris en charge par l'État et les réfugiés parrainés.
(3) Comprend leurs personnes à charge à l'étranger.
(4) Comprend diverses catégories particulières d'immigrants admis pour des motifs humanitaires ou d'intérêt public.

Total
Min.
28 100
1 700
600
10 000
2 200
3 000
1 100
46 700

Max.
28 800
1 900
700
10 400
2 500
3 500
1 200
49 000
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14.
Internationaalrechtelijk zijn we geen wereldburgers. We zijn burgers van een staat, en als
burgers van die staat hebben we rechten en plichten. De bewegingsvrijheid van de
burgers is niet universeel, ze is — letterlijk — be-grensd.

15.
Zo wordt het grondgebied een essentieel onderdeel van de staat; want de eenvoudigste
manier om de groep te definiëren, en vooral: om de geldigheid van de gezamenlijke
regels vast te leggen, is het aflijnen van een territorium of grondgebied. De gezamenlijke
regels vormen een staat, en die staat heeft een grondgebied, dat bepaalt waar en voor
wie de regels gelden, en ook wie tot de groep behoort (of: voor wie de solidariteit geldt,
de maatschappelijke zekerheid, het onderwijs…).
[Schaf het grondgebied af en de staat wankelt, en enkel het recht van de sterkste blijft
overeind.]

16.
Het grondgebied van de staat wordt echter als een huis: een gesloten huis, met
gezamenlijke rechten en regels — de wetten — en met een slot op de deur. Wie er al
woont, wil graag beslissen wie nog binnen mag: "immigration choisie" heet dat in politiek
Frankrijk (een selectief immigratiebeleid, gericht op de belangen van de eigen groep). Zo
bestaat de wereld uit een reeks huizen — heel ongelijke huizen, grote en kleine, rijke en
arme — maar zonder een straat of een plein, zonder één openbaar domein.

Tableau 3
Le nombre de personnes admises au Québec (a)

Immigration économique
Travailleurs qualifiés
Gens d'affaires
Autres catégories économiques (1)
Regroupement familial
Réfugiés et personnes en situation semblable
Réfugiés sélectionnés à l'étranger (2)
Réfugiés reconnus sur place (3)
Autres immigrants (4)
Ensemble de l'immigration
Part de la sélection québécoise (5)
Part de l'immigration économique
Proportion d'immigrants connaissant le français

Résultats
2005
2006 (c)
26 310
25 985
24 161
23 639
1 710
1 664
439
682
9 103
10 408
7 165
7 102
2 065
2 279
5 100
4 823
734
1 191
43 312
44 686
67 %
66 %
61 %
58 %
57 %
58 %

Plan 2007
Min.
Max.
28 100
29 600
26 000
27 000
1 600
1 900
500
700
10 200
10 700
6 200
6 600
2 200
2 400
4 000
4 200
1 000
1 100
45 500
48 000
69 %
69 %
62 %
62 %
60 %
58 %

Prévision 2007
Min.
Max.
27 500
28 700
25 000
26 000
1 900
2 000
600
700
9 800
10 300
6 200
6 700
2 200
2 400
4 000
4 300
1 400
1 500
45 000
47 300
69 %
69 %
61 %
61 %
60 %
60 %

Plan 2008 (b)
Min.
Max.
30 400
31 400
28 100
28 800
1 700
1 900
600
700
10 000
10 400
5 200
6 000
2 200
2 500
3 000
3 500
1 100
1 200
46 700
49 000
72 %
72 %
65 %
64 %
62 %
61 %

(a) Les nombres ont été arrondis à la centaine près; par conséquent, il est possible que les totaux ne correspondent pas exactement à la somme des éléments.
(b) Les volumes d'admissions planifiés pour 2008, ainsi que leur répartition par catégorie et par bassin géographique, sont des estimations.
(c) Données préliminaires pour 2006.
(1) Comprend les aides familiaux et les autres immigrants de catégories économiques.
(2) Comprend notamment les réfugiés pris en charge par l'État et les réfugiés parrainés.
(3) Comprend leurs personnes à charge à l'étranger.
(4) Comprend diverses catégories particulières d'immigrants admis pour des motifs humanitaires ou d'intérêt public.
(5) Immigration économique, réfugiés sélectionnés à l'étranger et autres immigrants.
De immigranten van de "Québeckse selectie" worden door de Québeckse overheid volgens de Québeckse criteria geselecteerd.
De anderen worden door de federale Canadese overheid erkend, onder meer in functie van internationale verbintenissen.
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17.
Het is héél goed dat er zo'n huizen zijn. En huizen moeten huiselijk zijn. Maar hoe zit het
met de openbaarheid van de wereld — een wereld die iedereen toebehoort?
Welk exclusief recht hebben Belgen op België — Vlamingen op Vlaanderen — Fransen op
Frankrijk — Canadezen op Canada — Québeckers op Québec — enzovoort?
Is het een historisch recht, samen met de taal, de cultuur, de oude meubelen en "onze
oude meesters" van vorige generaties geërfd? Is het het recht van de slimste? Omdat de
voorouders als eersten het land voor zich opeisten (met een kruis in Gaspé — of een
congres in Londen of Berlijn)?

Of gewoon het recht van de sterkste?

18.
De Europese Unie pleit — het woord is zwak: ijvert moet er staan — voor vrij verkeer van
kapitaal, van goederen en diensten, en van burgers. Open grenzen, ook voor mensen. Ze
kan dat doen omdat ze tegelijkertijd ook een cohesiebeleid voert: het beperken van
regionale economische verschillen, gemeten naar bruto binnenlands product per capita
[want voor inkomensverschillen binnen regio's is ze blind]. En ze kan dat ook doen omdat
er al een belangrijke mate van economische én politieke cohesie bestaat. Zelfs zonder
beperkende maatregelen komen niet alle Oost- en Centraal-europeanen na het
openstellen van de grenzen meteen naar het Westen.

19.
De Wereldhandelsorganisatie (WTO), van haar kant, is er niet voor mensen. Ze is er
alleen voor de dingen — materieel en immaterieel — en voor het geld. Ze ijvert voor
ongebreidelde handel van diensten, goederen en grondstoffen, en kapitaal. Computers,
treinstellen, scheermesjes, schapen, maïs, sperziebonen, rundsgehakt… en spaargelden
moeten onbelemmerd, over alle grenzen heen, over de aardbol kunnen reizen. Mensen
niet. Ook al hangt hun leven af van diezelfde goederen, van hun prijs en/of hun
beschikbaarheid. Een onhoudbaar verschil.

20.
Gesloten grenzen staan onder druk — ze zijn ook niets anders dan het recht van de
sterkste, in wetten en verdragen en in elektrisch prikkeldraad vertaald. Wijd open
grenzen zijn onmogelijk (of: niet wenselijk — althans voor ons): dan stort de
verzorgingsstaat als een kaartenhuisje in elkaar. Met selectieve immigratie room je de
emigratie-landen af: artsen en ingenieurs, ginder opgeleid, hier aan het werk — om de
veroudering te bestrijden, de pensioenfondsen te spijzen, en de dienstverlening op peil te
houden. [Senegal heeft één tandarts voor 100 000 inwoners, België en Frankrijk hebben
er één voor respectievelijk 1200 en 1500 — maar de Franse openbare gezondheidszorg
steunt op de inzet van duizenden Afrikaanse artsen, geklemd in een nepstatuut tussen
hospitaaldirecties die hen absoluut willen houden, en een overheid die hun diploma's en
hun bekwaamheid financieel niet erkent.]
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21.
Ook hier is het antwoord cohesie. Op wereld-niveau. Met dingen als (waarom niet?) een
universeel minimum leefloon. En een universeel verzorgingsniveau. Niet als hypothetisch
resultaat van een geglobaliseerde economie, maar als voorwaarde tot. Zodat althans de
economische druk op de grenzen verzwakt — en de deuren open kunnen staan. Zodat er
ook meer tijd en aandacht komt, en middelen, voor de culturele dimensie van migratie,
voor vragen en conflicten omtrent waarden en normen, en omtrent samen-leven.
Ook dat is heel wat — en is op zich een extra hoofdstuk meer dan waard — een andere
keer misschien.

voorzet — tot een niet geschreven hoofdstuk
"Les « élites » off shore (…) ont tôt fait de qualifier de « nationalisme » l'attachement des
peuples à leur langue, alors que c'est parfois tout ce qui leur reste pour « faire société »
et s'inscrire dans une histoire partagée. Précisément parce qu'à l'heure de la libre
circulation des capitaux, des biens et des services l'existence de sociétés leur apparaît
comme un déplorable anachronisme entravant la course planétaire aux profits."
(Bernard Cassen, in "La bataille des langues" - "Manière de voir, Le Monde diplomatique",
februari-maart 2008 — Nederlandse vertaling pagina 103)

utopie
De twintigste eeuw heeft geleerd hoe gevaarlijk utopieën kunnen zijn. Daarom — en
omwille van de materiële welstand — zijn we heel pragmatisch geworden, zonder ideeën
over hoe de wereld er morgen uit kan zien, hier en overal. We zien wel wat het wordt.
Alleen technologische evoluties brengen ons nog aan het dromen — soms, heel soms.
Van al het overige hebben we schrik: China, India en het Midden-Oosten, de opwarming
van de aarde, de schaarste aan grondstoffen, de veroudering, globalisering, wederzijdse
afhankelijkheid. We zijn onzeker. De wereld ontsnapt ons.
Filosofen weten geen raad. Ze brengen liever huis-, tuin- en keukenadvies. Politici praten
over "goed bestuur", "subsidiariteit", "vrije mededinging", "travailler plus pour gagner
plus", "axis of evil" of over een zogenaamde derde weg.
Toch leven we in een ongemeen boeiende tijd. Globalisering brengt bewustzijn van
eindigheid: bewustzijn dat sociale en milieu-uitdagingen — en dus politieke uitdagingen —
op mondiaal niveau aangepakt moeten worden. Maar we hebben wel wat meer utopie
nodig hoe dat kan. Een nieuwe wereld.
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contrapunt — onsterfelijkheid
"Ooit hebben vrienden haar door de Amerikaanse natuur gereden. Het was een eindeloos
en ontoegankelijk bomenrijk, doorkliefd met lange autowegen. De stilte van de bossen
klonk haar even vijandig in de oren als het kabaal van New York. In het bos waar Agnes
van houdt, vertakken de veldwegen zich in weggetjes en vervolgens in paden; op de
paden lopen houtvesters. Langs de veldwegen staan banken die uitzien op een landschap
vol grazende koeien en schapen. Dat is Europa, dat is het hart van Europa, dat zijn de
Alpen." (Milan Kundera, "Onsterfelijkheid", vertaald door Jana Beranová)

"Het is al een jaar of vijfentwintig geleden dat ze met Paul op de grote motor naar de
Alpen kwam. Paul hield van de zee en de bergen zeiden hem niets. Ze wilde hem voor
haar wereld winnen; ze wilde dat de bomen en de weiden hem zouden betoveren. De
motor stond langs de weg en Paul zei:
'Een wei is niets anders dan een veld vol leed. Elke seconde gaat er in dat mooie groen
iets dood, mieren vreten regenwormen levend op, vogels loeren vanuit de hoogte op een
wezel of muis. Zie je die zwarte kat daar roerloos in het gras? Die wacht alleen maar een
kans af om te doden. De naïeve eerbied voor de natuur vind ik stuitend. Denk je dat een
hert minder bang is in de bek van een tijger dan jij zou zijn? De mensen hebben het dier
een andere grens van lijden toebedacht, want ze zouden het niet kunnen verdragen
omringd te zijn door een natuur die gruwelijk is — alleen maar gruwelijk.' " (Milan
Kundera, "Onsterfelijkheid", vertaald door Jana Beranová)
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In oktober vond ik, bij het opruimen van oude archieven op het werk, een afschrift van
een brief die ik, ergens in 1994, aan Paul Deroose en Karel Debaere had verstuurd. Paul
Deroose is landschapsontwerper, en Karel Debaere was stedenbouwkundige bij Leiedal —
nu is hij algemeen directeur van die intercommunale. Toen werkten we aan het voorstel
van landschapspark op de Frans-Belgische heuvels van Ferrain, en praatten eindeloos
over landschappen in Europa. Bij mijn brief uit '94 zaten de twee uittreksels uit Milan
Kundera's "Onsterfelijkheid" die ik hierboven citeerde.
Luk Allonsius had me het boek in 1993 voor mijn veertigste verjaardag gegeven, met de
opdracht "Al veertig… dus een beetje onsterfelijk!". Aansluitend op "Onsterfelijkheid"
("Nesmrtelnost") heb ik toen een Kundera-golf beleefd, met dingen als "De grap" ("Zert")
en "De ondraaglijke lichtheid van het bestaan" ("Nesnesitelná lehkost bytí").
[Ik vermeld de Tsjechische titels, maar had ook de Franse kunnen geven — de taal waarin
Kundera zijn boeken vanaf 1979 moeizaam her-taald heeft, vóór hij met "La lenteur" in
1993 een Frans schrijver geworden is.]
Het herlezen van die twee citaten was me een klap in het gezicht — of een glas water,
verfrissend ook. Het had me immers nogal wat moeite gekost, deze zomer in Québec, te
begrijpen waarom de landschappen daar zo angstaanjagend zijn. Uiteindelijk was me dat
behoorlijk gelukt — vond ik toch.
In Europa zijn er boeren en boerderijen. Ze hebben velden en weien, en als het even kan
vee dat vredig staat te grazen. En kleine wegen door al die landouwen. Met bossen als
parken. Reizen in Europa, en vooral wandelen, is vaak een eindeloze ode aan de
boerenstiel.
[Toch zal ik Paul Deroose geen ongelijk geven, wanneer hij zegt dat in Vlaanderen de
boeren er toch maar een zootje van maken: "meer gesubsidieerde lelijkheid dan gratis
landschapsschoon", reageerde hij op een reclamecampagne van het boerenbedrijf.]
Het Canadese landschap moet het echter veelal zonder al die boeren stellen. Je ziet
Europa pas goed wanneer je in Canada staat — en Canada door aan Europa en aan haar
lieflijke Alpen te denken. Het is misschien niet zo "dat de Zwitsers de bergen 's nachts
binnen zetten", toch dragen ze er zorg voor alsof het hun bloemperken zijn. Hun bergen
zijn huiselijk. Zo zien ze er uit. En Canadese heuvels zijn wild.
In mijn ijdelheid meende ik dat ik die tegenstelling in de Québeckse bossen zelf had
ontdekt. Twaalf jaar eerder had ik ze bijna letterlijk bij Kundera gelezen.
***
Onsterfelijkheid.
Enkele jaren later, in 1999, wette ik mijn pen aan onsterfelijkheid — wat ook een vorm
van oneindigheid is.
Stappend op de stoep van de Rijselse rue Royale "schreef" ik "Ik schrijf".
[vind je hierna]
Ik voeg er meteen een ander poëem aan toe: "Lief" heet het.
Een spel met woorden. Onvertaalbaar. Ik ben er ook een klein beetje trots op.
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ik schrijf

ik schrijf
vijf mensen lezen
ik schreeuw
dertig mensen in de straat
ik spring onder de trein
honderdduizend
(oponthoud)
ik schiet op john lennon
allemaal
ik dring me op. ben sterker dan ono
ik vrij met mijn lief
rustig zegt ze
straks is ze me vergeten
veertigduizend namen op de menenpoort
onsterfelijk op achttien
klaprozen zijn kwetsbaar
altijd opnieuw

jef, 1999
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lief

drie woorden en jou
voor wat geen boek vertaalt :
ik hou van jou
drie woorden en ik
die alleen jij verstaat :
ik zie je graag
drie woorden voor twee :
ik bemin je
ik : hou van jou
jij : rijmt met mij
heb je me lief ?

jef, 1999
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Aan de vier laatste regels van "Ik schrijf" blijf ik twijfelen.
De wending — de vlucht van het "ik" — is me iets té makkelijk.
En te barok: ik hoor trommels en trompetten.
Alhoewel. Zo passen ze goed bij die Menenpoort — een Engelse overture van trommels en
trompetten in steen — en bij de toch wel ambivalente aard en betekenis van zo'n
oorlogsmonument.
Als kind al was ik sterk onder de indruk van die Menenpoort, en van andere, vooral Britse
oorlogsmonumenten in de streek. Nadat we in 1989 in Lille kwamen wonen ben ik heel
vaak naar die monumenten getrokken, naar Voormezele, Neuve-Chapelle (les Indes
flamandes) en vooral Vimy — het Canadese monument. Een zonderlinge rust, een plek
van bezinning, en heel veel onbegrip. In hun witheid, hun netheid en hun geknipte gazons
geven ze de wreedheid, het lawaai en de stank van de oorlog weer — zoals je met stilte
lawaai en met leegte volheid verbeeldt. [Overigens voorzag het verdrag van Versailles dat
enkele de winnende legers witte grafstenen mogen gebruiken. Duitse grafstenen zijn
grijs. Dode soldaten blijven soldaten. Ze zwaaien nooit af.]
Al die monumenten en begraafplaatsen zijn bovendien een zeldzaam krachtig landschapsproject, een project op maat van een hele streek (een frontstreek, in fact). Het is een
mooi gebaar, in een land dat vaker verkwanseld en verknoeid dan met liefde en aandacht
bejegend werd.
Maar die begeestering voel ik niet meer — waarover ik me niet beklaag.
Want: wie of wat wordt herdacht en geëerd?
Zijn al die zerken, al die poorten, torens, zuilen en kapellen, al die beelden en namen en
al dat gesnoeide groen monumenten voor de slachtoffers en voor de vrede, of zijn het
eretekens voor de oorlog zelf, voor de strijdlust en de glorie van het land? Worden met de
"Last Post" de jonge mannen herdacht, gesneuveld op het smerige veld "van eer"? Of
wordt hulde gebracht aan een van de domste en moorddadigste oorlogen ooit?

"Take up our quarrel with the foe:
To you from failing hands we throw
The torch; be yours to hold it high.
If ye break faith with us who die
We shall not sleep, though poppies grow
In Flanders fields."
(John McCrae, 1915)

In (Engelstalig) Canada zijn het gedicht "In Flanders Fields"
en zijn auteur, de Canadese arts, kunstenaar, avonturier en
oorlogsvrijwilliger John Alexander Mc Crae zo mogelijk nog
bekender dan in Vlaanderen — maar ginds bestaat geen
misverstand om de tekst, die overvloedig gebruikt werd om
fondsen, soldaten en politieke steun te werven.
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Vimy, of
"Canada–en–Artois"
(2002)
W. Allward,
architect en beeldhouwer

[in Québec is er een
onooglijk klein plaatsje,
"Vimy-ridge" genaamd
(nabij Thetford-Mines) —
maar je zal Québeckers al
heel goed moeten kennen
om te weten hoe ze tegen
dít Vimy aankijken]

Hugo, Brigitte en ik
en Moeder Canada in Vimy
foto: vake (1991)

(1991; omstreeks 1992)
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hoofdstuk vier: terug naar huis

In 1869 startte de Canadese kolonie (het "Dominion") een bevolkingsbeleid, waarmee
enerzijds het statuut van de Amerindianen bepaald (en beperkt) werd, en anderzijds
maatregelen werden genomen om de immigratie te bevorderen en bij te sturen.
Migranten uit Europa kregen een reisvergoeding en een stuk land aangeboden, maar
Aziaten, Afrikanen en zwarte Amerikanen moesten een immigratietaks betalen

als ze

niet gewoon geweigerd werden. Rassen die "niet geschikt zijn voor het Canadese klimaat"
mochten het land niet in (wet van 1910) en gehandicapten werden slechts aanvaard als
ze door hun familie werden opgenomen. Ook vrouwen werden niet als volwaardige
migranten beschouwd: in tegenstelling tot (blanke) mannen hadden ze immers geen
recht op een stuk land. Het mannelijke gezinshoofd, zijn etnisch statuut en zijn fysieke
conditie stonden borg voor zijn gezin, waarvan de leden "geen last mogen zijn voor de
gemeenschap".
De Canadese overheid zond ambtenaren naar Europa, met het doel kandidaten voor de
Nieuwe Wereld te werven. Antwerpen werd een centrale plaats voor die promotieactiviteiten, die door de Belgische regering gedoogd werden.

Dergelijke bonnen voor 160 acres land
(ongeveer 65 hectare) werden in het begin
van de twintigste eeuw door Canadese
ronselaars in grote oplage verspreid
(hier de Kroatische, Oekraïense en
Tsjechische versies).
Een Armeense versie van dergelijke
waardebonnen bestaat niet —
Armeniërs werden als Aziaten geweerd.

Het huidige Canada bestaat uit uiteenlopende
gemeenschappen, afstammelingen van
immigranten die in het ene geval financieel
gesteund en in het andere bestraft werden.
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"Enfin, puisqu'il faut bien le dire, le Canada n'est pas ce que l'on est convenu d'appeler
un pays amusant. Cependant, beaucoup d'Européens trouvent qu'ils s'amusent
beaucoup mieux qu'au vieux pays, en constatant combien leur position s'est améliorée
depuis qu'ils sont établis au Canada.
Le cultivateur canadien passe très agréablement son dimanche, et cela sans faire de
grandes dépenses. Il se promène à pied, à cheval et en voiture; il parcourt ses terres
ou fait une partie de chasse dans les bois; il lit son journal ou un livre, il fait de la
musique; bref, il trouve le moyen de se distraire honnêtement sans nuire à sa santé ou
à sa bourse et sans faire tort au prochain."
(uittreksel uit een Franstalige informatiebrochure voor kandidaat migranten, geschreven
door de Vlaamse journalist Gustaaf Vekeman, die in 1882 zijn dorp Zottegem verliet om
zich in het Québeckse Sherbrooke te vestigen: "Notes d'un colon", Sherbrooke P.Q.,
1884 — geciteerd door Septentrion 2004, nr 3, dankzij het onderzoekswerk van Marc
Journée — Nederlandse vertaling pagina 104)
"La colonisation requiert outre l'argent, une forte somme d'énergie, de force morale et
physique car il faut tout créer. Elle exige aussi des vertus que la religion seule peut
soutenir: l'esprit de sacrifice, le renoncement aux aises de la vie civilisée, une moralité
sévère, la sobriété, la probité, la pratique sérieuse de la vie chrétienne et de la vie de
famille; c'est assez dire que l'on ne doit encourager que l'émigration d'éléments sains et
absolument irréprochables."
(Louis Hacault, Waals journalist, gevestigd in de provincie Manitoba, 1893

geciteerd

door Serge Jaumain in "Les immigrants préférés: les Belges", Ottawa, 1999).

Met premies, conferenties en studiereizen (voor ambtenaren, ingenieurs, bedrijfsleiders
en journalisten) en met reportages, geschreven door naar Canada geëmigreerde
Europeanen

waarin de Nieuwe wereld geenszins als een Luilekkerland werd

voorgesteld, maar als een uitdaging op maat van dappere en nijvere mensen

, zocht de

Canadese overheid de Belgische overzeese migratie te bevorderen.
België behoorde sinds 1869 immers tot de "uitverkoren landen", een lijst van landen en
volkeren die in de loop van de 19de en 20ste eeuw, in functie van de Canadese behoeften
en van etnische, culturele, economische en taalcriteria regelmatig zou worden aangepast.
Zo voorzag de wet in 1931 dat enkel burgers uit het Gemenebest, Frankrijk en de
Verenigde Staten, van het blanke ras én financieel zelfstandig, in Canada werden
toegelaten, naast zelfstandige landbouwers uit de meest diverse landen
Azië. [Vandaag wordt Aziatische immigratie aangemoedigd

maar niet uit

voor zakenlui.]

De Belgische overheid was die migratie (en die promotie-initiatieven) niet meteen gunstig
gezind, maar ze had op zijn minst drie goede redenen om ze te aanvaarden. Nadat
zevenentwintig landen in 1859 de Scheldetol voor eeuwig van Nederland hadden
afgekocht, wilde ze de Antwerpse haven immers als transatlantische haven ontwikkelen.
Belgische bedrijven investeerden overzee (in Canadese spoorwegen, openbare werken,
scheepswerven, papierfabrieken, cement, natuursteen et beton) en stichtten in 1888 in
Montréal de "Comptoir belgo-canadien". En in antwoord op dringende Vaticaanse vragen
zond de Belgische kerk talloze katholieke priesters en gezinnen (vooral uit West- en OostVlaanderen) naar Noord-Amerika, om daar een tegengewicht te vormen voor de
protestantse overmacht. [Migratie naar Zuid-Amerika werd echter ontmoedigd.]
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Antwerpen, 2008 (Braziliëstraat)

In 1873 stichtte een Amerikaanse ondernemer Clement Griscom in Antwerpen de Société
Anonyme de Navigation Belge-Américaine (SANBA), die als "Red Star Line" regelmatige
scheepvaartverbindingen ging verzekeren tussen Antwerpen en Philadelphia

later New

York. De Belgische en Antwerpse autoriteiten steunden het initiatief: de Belgische vlag
was beterkoop dan de Amerikaanse

er waren zelfs subsidies

, er moesten geen kade-

of loodsrechten betaald worden, en er kwam een monopolie op het transatlantisch
postverkeer. Vanaf 1903 werd ook op Québec en Montréal gevaren.
Niet alleen de Red Star Line, maar ook andere rederijen vaarden op Antwerpen. Vooral de
Norddeutsche Lloyd uit Hamburg was zowel tijdens als na de eerste wereldoorlog erg
actief. Het succes van de transatlantische lijnen was erg onregelmatig, naargelang de
economische en politieke omstandigheden in de Oude en de Nieuwe Wereld. Tussen 1830
en 1930 maakten omzeggens 55 miljoen Europeanen de overtocht naar de Nieuwe
Wereld. Het aandeel van Antwerpen en de Red Star Line was, met drie miljoen migranten,
eerder beperkt, want vooral Bremen en Hamburg waren belangrijk. Maar in een topjaar
als 1906 waren er toch twee afvaarten per week, met telkens 1000 tot 1500 emigranten.
Migratie via Antwerpen naar de Nieuwe Wereld (volgens aangifte bij vertrek)
USA

Canada

totaal

aandeel

1904

41 933

6 851

48 784

14 %

1905

niet beschikbaar

niet beschikbaar
85 659

24 %
34 %

Canada

1906

65 006

20 653

1907

niet beschikbaar

niet beschikbaar

1908

21 803

11 297

33 100

1909

50 242

15 544

65 786

24 %

1910

53 557

16 723

70 280

24 %

1911

34 208

19 453

53 661

36 %

1912

53 542

22 042

75 584

29 %

1913

72 579

25 849

98 428

26 %

bron: Ginette Kurgan & Emy Spelkens, 1976
"Two studies on emigration from Antwerp to the New World" — eigen verwerking

Uiteindelijk zou de SANBA (een Amerikaans bedrijf), na wisselend succes in 1934 in
vereffening gaan, als rechtstreeks gevolg van het New-Deal-beleid van president
Roosevelt (dat de verkoop van Amerikaanse bezittingen in het buitenland oplegde), en als
onrechtstreeks gevolg van de economische crisis, de Amerikaanse immigratiestop en de
harde concurrentie met Duitse en Nederlandse rederijen. Reder Arnold Bernstein uit
Hamburg kocht de naam, en ook enkele schepen, die voortaan onder Duitse vlag op
Antwerpen vaarden: de Red Star Linie GmbH.

Maar Bernstein werd als Jood door de

Nazi's vervolgd en opgesloten. Vrienden kochten hem vrij, en in 1939 kon hij, tegen
betaling van een hoge som gelds, naar Amerika uitwijken. De Red Star Linie werd
verkocht, en wat overbleef werd eigendom van de Rotterdamse concurrent, de HollandAmerika Lijn.
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Het "eigen", Belgische aandeel in de overzeese migratie is echter altijd beperkt gebleven:
in Canada wordt het aantal Belgische migranten voor de sterkste jaren, rond de
eeuwwisseling, op 1 tot 1,5 % geraamd. [Ook naar de Belgische kolonie in Kongo zijn er
nooit veel kolonisten getrokken.] Binnen de Belgische migratie naar Canada wordt het
West- en Oost-Vlaamse aandeel het hoogst geacht

maar historici zijn zich bewust dat

de bronnen onvolledig zijn. De Antwerpse statistieken hebben vooral aandacht voor de
armelui die in het besloten en benauwde tussendek de overtocht maakten. Beter
verloonde arbeiders uit de Waalse industrie, waarvan sommigen zich een reis in tweede
klasse konden veroorloven, zijn misschien in mindere mate in de statistieken opgenomen.

"Doit être considéré comme émigrant tout individu qui quitte son pays avec le désir
d'aller s'établir dans un pays d'outre-mer, quelle que soit la classe dans laquelle il fait la
traversée en mer, à l'exception des premières classes."
(artikel 13 van het koninklijk besluit van 25 februari 1924 omtrent het transport van
emigranten — geciteerd door Jean Stengers in "Emigration et immigration en Belgique
au XIXème et au XXème siècle", 1978 — Nederlandse vertaling pagina 104)
Vóór dit koninklijk besluit van 1924 werd uitgevaardigd, werden alleen de reizigers op
het tussendek (de derde klasse) als migranten beschouwd, en systematisch in de
statistieken opgenomen. Proletariërs waren immers enerzijds gevaarlijk, en anderzijds
een onmisbare "grondstof" voor de industrie. Daarvan hou je statistieken bij, zoals je
dat voor granen of aardolie doet.
Van burgers kon ook verwacht worden dat ze minder in emigreren, dan in plezier- of
zakenreizen geïnteresseerd waren.

Vlaamse en Waalse landbouwers in Canada trokken vooral naar Québec (naar Estrië, en
de streek van Sherbrooke, ten zuidoosten van Montréal) en naar het zuiden van Manitoba
(dominant katholieke regio's, waar ze onder meer het stadje Mariapolis stichtten). Waalse
arbeiders trokken naar de fabrieken van Ontario en naar de steenkoolmijnen van Nova
Scotia (op de Oostkust) en Vancouver Island (de Westkust). Zoals de Gentse socialisten
(Anseele en Van Beveren) omstreeks 1870 aan de basis lagen van de syndicale
organisatie in het Franse Roubaix, Tourcoing en Lille, zo zetten Waalse arbeiders zich in
voor de Parti Socialiste du Canada, in Cap-Breton (Nova Scotia) en in Vancouver
(omstreeks 1912). In 1931, tijdens de stakingen in Estevan (in Saskatchewan, op een
boogscheut van Noord-Dakota), financierde de Belgische regering zelfs de repatriëring
van een aantal mijnwerkers, die in Canada ontevreden, dan wel persona non grata
geworden waren.
Niet alleen vakbonden, ook scholen en parochies werden opgericht. Belgische clerus was
prominent aanwezig, wat vaak tot conflicten leidde met de plaatselijke en/of Ierse
collega's. De Leuvense Katholieke Universiteit diende als voorbeeld voor haar soortgenoot
in Laval, en de tuinbouwscholen van Vilvoorde en Gembloers lagen aan de basis van
talrijke provinciale landbouwscholen in Canada (waarvoor ze zelfs lesgevers leverden).
Ook architectuur-, kunst-, handels- en ingenieursscholen (Ecole Polytechnique de
Montréal, 1908) werden mede door Belgische migranten gesticht of hervormd.
***
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Het Antwerpse MAS (Museum aan de Stroom) tussen Willem- en Bonapartedok (hier in aanbouw,
foto januari 2008) heeft de ambitie om vanaf 2009 veel aandacht te besteden aan de Europese
emigratie naar Amerika. Ook de nabijgelegen gebouwen van de Red Star Line, tussen de Rijnkaai en
de Montevideostraat worden daartoe wellicht heringericht.
Antwerpen hoopt dat een belangrijk aantal nakomelingen van migranten op bezoek komen naar
de stad waar hun voorouders enkele generaties eerder Europa verlieten.

Oceaanstomers en -rederijen werden een rijke inspiratiebron en opdrachtgever voor grafische
kunstenaars.
Beeld 3, met een blik op de pronk en de stuurboordzijde, en drie schoorstenen, vanuit een laag
"roeibootperspectief", werd zowat het typebeeld van de oceaanstomer.
Beeld 5 verwacht je eerder in een beeldverhaal; beeld 6 is een tas voor de reiskaartjes; en beeld 7
neemt een loopje met de geografie.
(beeld 3: collectie Björn Larsson — andere beelden: MAS)
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de gebouwen van de Red Star Line, hoek Rijnkaai en Braziliëstraat (bron: MAS)

Als het op stadsverfraaiing of openbare gebouwen aankwam, werd in Antwerpen op het
einde van de 19de en begin 20ste eeuw veelal op geen cent gekeken. Het Centraal Station
(1895-1905) en de Leysstraat (1900-1905) zijn extreme voorbeelden hoe de stad zich
trots en praalziek aan de bezoekers toont. In tegenstelling tot al die architecturale
krachttoeren is de eenvoud van de installaties van de Red Star Line op de Antwerpse
Rijnkaai des te opvallender. De accommodaties zijn er heel beperkt, en ze zijn er pas
gekomen nadat de Amerikaanse autoriteiten besloten hadden de ongezonde immigranten
op kosten van de rederijen terug te sturen, en nadat de Belgische overheid er op
aangedrongen had de medische controles in een verwarmd lokaal, en niet langer in open
lucht op de kade uit te voeren.
Antwerpen was immers vooral een "doorvoerhaven" voor Joodse vluchtelingen — zowel
vóór de eerste als vóór de tweede wereldoorlog —, uit Rusland, Oostenrijk-Hongarije,
Duitsland, enzomeer, op de vlucht voor pogroms of Judenpolitik.
In de aanloop tot de tweede wereldoorlog zijn enkele tienduizenden onder hen nooit
ingescheept, om uiteenlopende redenen, maar vooral omwille van de Amerikaanse en
Canadese immigratiestop. Op de Conferentie van Evian, in 1938, waren achtendertig
deelnemende landen er niet in geslaagd een akkoord te bereiken omtrent de opname van
Joodse vluchtelingen — alleen de Dominicaanse Republiek was bereid gevonden haar
grenzen te openen — waarna Nazi-Duitsland kon beweren dat de Joden, "die Duitsland en
Oostenrijk vrijwillig verlieten" in al die andere landen al evenmin welkom waren. Raul
Hilberg, in "The destruction of the European Jews" (1985), schat dat slechts een kleine
minderheid van de omstreeks negentigduizend in mei 1940 in België verblijvende Joden
de Belgische nationaliteit hadden. De meeste Belgische Joden (of Joodse Belgen) konden
vluchten naar het buitenland, maar hun Duitse, Midden- en Oost-Europese volksgenoten
(of geloofsgenoten — en vooral lotgenoten) waren in een hen onbekend land gestrand.
***

deze foto is federaal eigendom van de V.S. en bij wet openbaar domein

100 -

Antwerpen, 17 juni 1939. Gustav Schröder, kapitein van de Duitse oceaanstomer "Saint-Louis"
bespreekt met de Belgische autoriteiten de ontscheping van ongeveer 900 Joodse vluchtelingen.

het verhaal van de Saint-Louis — migranten op de dool
Op 13 mei 1939 verlaat de Saint-Louis Hamburg met bestemming Cuba. Aan boord zijn
937 passagiers, voor het merendeel Joodse vluchtelingen uit Duitsland en Oost-Europa. In
Cuba hopen ze lang genoeg te kunnen blijven, tot ze in de Verenigde Staten
eigenlijke reisdoel

hun

worden toegelaten. Sinds 1924 geldt in de VS immers een

immigratiebeperking (met een jaarlijks quorum van 27 370 voor migranten uit Duitsland
en Oostenrijk

terwijl de vraag naar immigratievergunningen vele malen hoger is).

De Joodse emigranten hebben hun eigendommen tegen spotprijzen verkocht om hun land
(en/of de concentratiekampen) te kunnen verlaten, en om de reiskosten, de immigratierechten en de waarborgen aan de rederij te betalen. Voor het Duitse Nazi-bewind komt
het erop aan te tonen dat de Joden vrijwillig Duitsland verlaten, maar dat ze elders niet
welkom zijn. [En allicht gaan tussen de honderden échte vluchtelingen ook enkele Duitse
spionnen mee.]
Kort voor de afreis heeft Cuba echter, onder druk van de publieke opinie, zijn
onthaalpolitiek gewijzigd, wat de passagiers niet, maar de verantwoordelijken van de
rederij wel weten. Wanneer de Saint-Louis op 27 mei in Havana aanmeert mogen slechts
28 passagiers het schip verlaten. Pogingen en inspanningen (onder meer van het Jewish
Joint Distribution Committee) om in de Verenigde Staten, en nadien ook in Canada, aan
land te mogen gaan, leveren niets op. Zowel in Cuba als in de Verenigde Staten en
Canada is de publieke opinie gekant tegen verdergaande Joodse immigratie. Uiteindelijk
keert het schip naar Europa terug, waar het op 17 juni in Antwerpen aanmeert. De
Belgische, Nederlandse en Franse overheden aanvaarden elk ongeveer 200 passagiers,
Groot-Brittannië een kleine 300.
Een van de reizigers op de Saint-Louis, toen in 1939, was het Berlijnse meisje Hannelore
Klein, de moeder van de in 1971 geboren Nederlands-Amerikaanse schrijver Arnon
Grunberg

ook Marek van der Jagt

, een laatkomertje in de familie Grünberg-Klein.

[Grunberg schrijft liever niet over de tragische familiegeschiedenis
terughoudendheid

een begrijpbare

, maar in 1995 (hij was 24) trok hij wel bij wijze van spreken zijn

moeder achterna: hij vestigde zich in New York, waar hij nog steeds woont en werkt.
Rekening houdend met de Marek van der Jagt-episode is het best mogelijk dat hij ginds,
onder een ander pseudoniem, ook als Amerikaans schrijver poogt door te breken.]
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De zwerfvaart van de Saint-Louis, die in 1939 door de publieke opinies met aandacht
werd gevolgd, heeft wellicht Jan de Hartog geïnspireerd toen hij in 1941 het toneelstuk
"Schipper naast God" schreef, dat in 1943 in Engeland in première ging. Het verhaal
speelt in 1938: nadat de 146 Joodse vluchtelingen aan boord van de "Hoop voor Allen" in
Montevideo niet aan land zijn kunnen gaan, en na lange discussies met wereldlijke en
kerkelijke gezagsdragers, besluit Kuiper (de kapitein) zijn schip in de Amerikaanse
wateren tot zinken te brengen, zodat de marine wel verplicht is de Joden te redden.
"Dus wanneer ik met mijn honderdzesenveertig Joden de zee opvaar en daar verrek van
honger en dorst [en niet langer probeer hen in Amerika aan land te zetten], tot ik een
spookschip geworden zal zijn, dan ben ik een goed staatsburger?" (tweede bedrijf)
[Ook Jan de Hartog is uiteindelijk, zijn personages achterna, naar Amerika getrokken. Hij is
daar een Amerikaans schrijver geworden, die sommige van zijn boeken naar het Nederlands
vertaalde. Voor zijn nieuwe landgenoten was hij de Dutchman; voor Nederlanders werd hij
omzeggens een landverrader. Tweemaal is De Hartog moeten vluchten. Een eerste maal
uit bezet Nederland, omwille van de titel van zijn in 1940 verschenen "Hollands Glorie", dat
allengs als een daad van verzet werd beschouwd; een tweede maal uit Houston, waar zijn
roman "The Hospital" niet in goede aarde viel. Hij is altijd een eigengereid, borstelig
schrijver gebleven.]
***
Als ik ooit een boek wil schrijven — echt een boek: een roman — dan heb ik zelfs
geen fictie nodig. Het verhaal ligt voor me: de Saint-Louis. [Tenzij inmiddels een of
andere stichting de rechten op de naam en verhaal beheert, zoals ook de herinnering aan
Anne Frank deskundig geprivatiseerd werd.] Niet vanuit het oogpunt van een passagier,
maar vanuit de kapitein.
Niet één, maar drie verhalen schrijf ik dan; en in elk van de drie respecteer ik scrupuleus
de feitelijke gegevens en gebeurtenissen op de Saint-Louis. Alleen de persoon en de
beweegredenen van de kapitein vul ik telkens anders in.
De "eerste" kapitein is een succesvol vakman, met uitgesproken nationaalsocialistische
sympathieën — hij vaart zoals Riefenstahl filmt. Zijn motivatie vind ik in de brieven van
Martin Schulse uit de novelle "Address Unknown" van de Amerikaanse schrijfster
Kressmann Taylor, uit 1938: "Wordt de chirurg die een kanker wegneemt door onnozel
sentiment geplaagd? Nee, hij snijdt in levend vlees, en doet daar niet moeilijk om.
Wat we doen is wreed, inderdaad. Maar elke geboorte is wreed. Onze [nationale]
wedergeboorte is dat ook."
De "tweede" kapitein, hij wil de Joden redden. Van vóór Hamburg tot ná Antwerpen zoekt
hij een uitweg, en in Havana hoopt hij dat de Cubaanse autoriteiten uiteindelijk, en zoals
gebruikelijk, om te kopen zijn. Maar zijn motivatie is niet noodzakelijk Kuiper's gods- en
wereldbeeld — uit "Schipper naast God".
De "derde" kapitein, tenslotte, is een weifelaar. Hij vervloekt de dag waarop hij die rotjob aanvaard heeft, en wil zijn eigen inbreng en verantwoordelijkheid nog het liefst
minimaliseren. Hij drijft — figuurlijk althans — met de golven mee, maar heeft daar wel
zijn vragen bij.
Allicht de boeiendste — en meest herkenbare figuur.
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omtrent het taalgebruik in deze tekst

Deze Nederlandstalige tekst gaat over een land met Franse en Engelse, en soms ook Amerindiaanse
namen (of Duitse, Spaanse, enz.). Het was niet altijd eenvoudig eenduidige keuzen te maken voor de
taal en de schrijfwijze van al die eigennamen. Ik heb getracht volgende principes te volgen.
1.

Montréal en Québec worden in Nederlandse teksten vaak zonder accent geschreven. Dat heb

ik aanvankelijk ook gedaan. Tot ik in één en dezelfde zin (pagina 21) Montreal naast Saint-Félix zag
staan. Zowel Montréal als Québec heb ik daarna wel een accent meegegeven, behalve wanneer het
expliciet een Engelse term betreft: de Quebec act bijvoorbeeld.
2.

Ook in afgeleide termen, zoals Québecks en Québecker, heb ik dat accent meegenomen.

[Laat dit een troost zijn, ook onder Franstaligen is er geen eensgezindheid. Ik heb zowel (vaak)
Québécois als (soms) Québecquois gelezen.]
3.

Québeckse plaatsnamen worden systematisch met koppeltekens geschreven: Saint-Félix-

d'Otis bijvoorbeeld. In namen als L'Anse-Saint-Jean en L'Anse-aux-Meadows is het lidwoord « L' »
(met hoofdletter) een essentieel onderdeel van de eigennaam.
4.

Fransen horen het onderscheid tussen Québec (de stad) en le Québec (de provincie, of de

staat). Dit onderscheid bestaat niet in het Nederlands. Soms is enige omschrijving noodzakelijk.
Of wat dacht u van "Behalve Québec hebben we heel Québec gezien." ?
5.

Voor namen die in het Engels en in het Frans gelijkwaardig voorkomen is het schipperen.

Of schrijven we Nieuw Brunswijk en Vlaamse Muts (pagina 10)?
6.

De mensen die we in het Nederlands Eskimo's noemen, noemen zichzelf liever Inuïts.

Wellicht onder Québeckse invloed heeft de Franse taal de term Inuït overgenomen en de Eskimo naar
de bioscoop verbannen ("un esquimau" is een choco-ijsje). Ik volg dat goede voorbeeld.
7.

De Franse taal verwart Indiërs (Indiens) en Indianen (Indiens). Wellicht daarom heeft ze de

term Amérindiens ingevoerd. Die term heeft wel het voordeel dat hij de band met Amerika versterkt.
Terecht. Ook ik spreek over Amerindianen.
8.

Brazilianen, Canadezen, Mexicanen en andere Amerikanen hebben het er bepaald moeilijk

mee dat de Verenigde Staten de eigennamen Amerika en Amerikaans voor zich hebben opgeëist.
Sommige Franse (en vooral Québeckse) auteurs en publicaties gebruiken daarom de wat omslachtige
term étatsunien (wellicht geïnspireerd op Spaanse en Portugese voorbeelden: estadunidense).
Jammer genoeg bestaat daarvoor geen Nederlands equivalent. "De Amerikaans-Canadese grens" is
toch een on-begrip.
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Nederlandse vertaling van enkele citaten

pagina 13: Een klein volkje, geschaard rond de priestertoga's als enige behoeders van geloof,
wetenschap, waarheid en welvaart. Onwetend van de universele evolutie van het denken — dat
vol risico's en gevaren is. Opgevoed zonder kwade wil maar ook zonder controle, in een foutief
oordeel van de belangrijkste historische feiten, wanneer volledige onwetendheid niet haalbaar is.
pagina 15: De Nationale vergadering [het Parlement] is vastbesloten ervoor te zorgen dat het
Frans de taal wordt van de [Québeckse] Staat en van de Wet, en ook de normale en gebruikelijke
taal op het werk, in het onderwijs, in de media, de handel en de zakenwereld.
pagina 17: Moed bracht hen hetzelfde lot, geschiedenis dezelfde faam, herinnering eenzelfde
monument.
pagina 18: Men kan zich nauwelijks een natie voorstellen die meer verstoken blijft van al wat een
volk versterken en verheffen kan, dan de afstammelingen van de Fransen in Beneden-Canada
[Québec], omwille van hun vasthouden aan hun eigen taal en gebruiken. Ze zijn een volk zonder
geschiedenis en zonder literatuur.
pagina 18: Ik heb veel sympathie voor onze vrienden uit Canada. Hun pittoresk taaltje hoor ik
graag. Maar je mag niet vergeten dat de Québeckse taal in de Nieuwe wereld is ingevoerd via de
spreektaal uit Poitou, nog vóór de tijd van Corneille en Racine, vóór Boileau, Voiture en Vaugelas
[enkele stichters van de Académie française], vóór de oprichting van de Académie, die de Franse
taal zeer zuiver, precies en trefzeker gemaakt heeft.
pagina 18: Is het niet het lot van de Québeckers dat ze in Amerika niet de juiste taal spreken, en
evenmin het juiste soort Frans?
pagina 18: André Laurendeau had een diep vertrouwen in de Franse cultuur en in Frans Canada.
(…) Het zou wellicht exacter zijn te stellen dat zijn vertrouwen in menselijke waarden nog sterker
was, maar hij wist dat die waarden uitgedrukt moeten worden in een taal en een cultuur, en voor
hem was dat de Franse taal en cultuur.
pagina 56: Sinds de economische crisis van het jaar 2000 zijn sommige Azio-Argentijnen naar de
Verenigde Staten en Canada getrokken.
pagina 57: De gedachte van Blaise Pascal luidt in feite: "Tout le malheur des hommes vient d'une
seule chose, qui est de ne savoir pas demeurer en repos, dans une chambre". Al het ongeluk van
de mensen komt voort uit één ding, het onvermogen rustig te blijven zitten in een kamer.
pagina 87: "De buitengaatse 'elites' [begrijp: die elke maatschappelijke band met enig land
verbroken hebben] (…), zijn snel geneigd de gehechtheid van een volk aan zijn taal als
'nationalisme' te beschouwen, terwijl die taal soms het enige is dat overblijft om 'samen te leven',
en om deel te nemen aan een gezamenlijk verhaal. Vooral omdat in een tijd van vrij verkeer van
kapitaal, van goederen en diensten het bestaan van samenlevingen hen als een jammerlijk
anachronisme overkomt, een rem op de planetaire jacht naar winst."
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pagina 92: Van het gedicht van John McCrae bestaan talrijke Nederlandse, en ook Franse en
Latijnse vertalingen. Luitenant McCrae roept zijn makkers op de strijd met de vijand (the foe) niet
te staken. Tom Lanoye's vertaling uit 2000 gaat als volgt: "Toe: trekt gij ons krakeel aan met de
vijand. — Aan u passeren wij, met zwakke hand, de fakkel. — Houd hem hoog. Weest gij de
helden. Laat de doden

—

die wij zijn niet stikken of wij vinden slaap noch

—

vrede - ook al

knappen zoveel rozen open — In zovele Vlaamse velden." [McCrae's tekst is onvertaalbaar.]
pagina 95: "Tenslotte moet ik toegeven dat je Canada bezwaarlijk een amusant land kan
noemen. Toch zijn er veel Europeanen die vinden dat ze zich beter amuseren dan in hun vroegere
land, omdat ze vaststellen hoezeer hun positie verbeterd is sinds ze zich in Canada gevestigd
hebben.
De Canadese landbouwer weet zijn zondagen op een heel aangename manier door te brengen,
zonder daar veel geld voor uit te geven. Hij wandelt, of rijdt te paard of in de wagen; hij
doorkruist zijn landerijen of gaat op jacht in het bos; hij leest zijn krant of een boek, of maakt wat
muziek; kortom, hij weet zich op een eerzame manier te ontspannen zonder zijn gezondheid of
zijn beurs te schaden, en zonder iemand kwaad te doen."
pagina 95: "De kolonisering vergt behalve geld ook een flink pak energie, en geestelijke en
lichamelijke kracht, want je moet alles zelf beginnen. Ze vergt ook deugden die enkel de
godsdienst bijbrengen kan: opofferingsgezindheid, verzaking aan de gemakken van de
beschaving, gestrenge deugdzaamheid, soberheid, rechtschapenheid, en de ernstige beoefening
van een christelijk leven en van het gezinsleven. Het moet gezegd dat enkel de emigratie van
gezonde en absoluut onberispelijke individuen mag aangemoedigd worden."
pagina 97: "Moet als emigrant beschouwd worden elk individu dat zijn land verlaat met de
bedoeling zich in een overzees land te gaan vestigen, zonder onderscheid van de klasse in
dewelke hij de zeereis onderneemt, met uitzondering van de eerste klasse."

de schiftingsvraag
Namen als "Ville-Marie" of "Trinité" niet meegerekend, hoeveel verschillende
heiligennamen staan er in heel dit verhaal? (Lac-Saint-Jean en Saint-Jean-sur-Richelieu
gelden voor één heilige: Saint-Jean.)
foto achterkant
gestileerd Canadees bos op de bomkraters van het Noord-Franse Vimy (omstreeks
1992)
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twee post scripta

bij de novelle "Address unknown" (pagina 101)
"Address unknown" verhaalt de dramatische briefwisseling,
van 1932 tot 1934, tussen twee vrienden: de Duitser Martin
Schulse en de Joodse Amerikaan Max Eisenstein, galerijte keren, een land dat met de opkomst van Hitler zijn eer en
zijn zelfzekerheid terugvindt, en waar hem een succesvolle
toekomst wacht. Max heeft samen met Martin in Duitsland
gestudeerd — aanvankelijk denkt hij met weemoed aan het
gemoedelijke land terug —, maar het nationaalsocialisme en
de Jodenvervolging drijven de twee oude vrienden uit elkaar.
Ik zag "Inconnu à cette adresse" in een mooie, aangrijpende en sobere theaterbewerking,
in een regie van Valérie Fiévet, in november 2000 in het Salon de Théâtre in Tourcoing.
Twee acteurs lazen de brieven, enkel onderbroken door korte balletscènes — een jonge,
dansende vrouw —, een verwijzing naar Max' zus, en vroegere liefde van Martin, die
omwille van diens lafheid, of koele berekening, door de Sturmabteilung (of SA) wordt
opgepakt.
Bij zijn verschijnen in 1938 heeft "Address unknown" miljoenen Amerikanen ontroerd,
maar amper een jaar later, in 1939, tijdens de zwerfvaart van de Saint-Louis, kon die
ontroering diezelfde Amerikanen niet tot enig concreet initiatief bewegen. De publieke
opinie was en bleef gekant tegen het verder openstellen van de Amerikaanse grenzen
voor Joodse vluchtelingen uit Nazi-Duitsland.
Rijst de vraag naar de maatschappelijke rol en impact van literatuur.
Was "Address unknown" een (te korte) hefboom in een bewustmakingsproces — en
daarmee actiegericht — of had het verhaal veeleer een helend effect, in een collectief
rouwproces, om de eigen onmacht en onwil te verwerken? Als je intens met enkele
romanfiguren hebt meegeleefd, wordt de confrontatie met het bestaan van tien- of
honderdduizenden echte vluchtelingen veel dragelijker.

omtrent Marion, Mozart en Canada
Een zaklamp op der voorhoofd en een goed boek zijn voor
Marion genoeg om 's avonds op de camping nog wat te lezen.
Eén van die boeken was "A special relationship" van de New
Yorkse schrijver Douglas Kennedy, in het Frans vertaald als
"Une relation dangereuse". In hoofdstuk 12 aanvaardt de
vrouwelijke hoofdpersoon Sally de opdracht de drukproeven
voor een omvangrijk discografisch referentiewerk nauwgezet te corrigeren. Ik citeer:
"Na drie weken was Berlioz nog maar een vage herinnering, en legde ik de laatste hand
aan Roy Harris, en daarna Hindemith. De verwerking van het enorme hoofdstuk over
Mozart herinnerde me aan de tijd toen ik per auto door Canada reed, en aan de zin die
me toen voortdurend door het hoofd ging: « Ooit moet er aan deze weg toch een einde
komen! »" — een zin en een gedachte die Marion me prompt cadeau deed.
Wat het œuvre van Mozart is voor de muziek, is Canada voor de natuur — en dit bundel
voor mijn verhaal —: er komt geen einde aan.

foto: August Sander©

houders in San Francisco. Martin besluit naar Duitsland terug
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Jef Van Staeyen, februari 2008, Lille (Frankrijk)
behalve anders vermeld zijn de foto's en de kaarten door Hugo, Marion en Jef gemaakt
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