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Emmanuel Le Roy Ladurie werd wereldberoemd met Les Paysans du

Languedoc, Montaillou en Le Carnaval de Romans. Als zo’n coryfee een

boek schrijft, is een landelijke, ja internationale distributie en receptie te

verwachten. Het werk lag in de zomer van 2001 in zowat elke Franse boek-

handel en hypermarkt. Histoire de France des régions. La périphérie fran-

çaise, des origines à nos jours, Paris, Seuil, 2001. (Frans-)Vlaanderen komt er

ook in aan bod.

[ Marc Jacobs ]

Le Roy Ladurie onderscheidt een aantal

minderheden in Frankrijk, of beter: ten

opzichte van Parijs "perifeer" gelegen

gebieden waar segmenten van de bevol-

king een andere taal of een specifiek dia-

lect cultiveren. Het betreft bevolkingsgroe-

pen in Elzas-Lotharingen, de Nederlands-

taligen uit de omgeving van Duinkerke en

Hazebroek, de Franse Basken in Labourd,

Basse-Navarrre en Soule, de Noord-

Catalanen van Roussillon, de Corsicanen en

de langue d’oc-sprekenden. Deze groepen

overstijgen vaak huidige administratieve

of nationale grenzen. Bij de haren getrok-

ken lijkt me echter de behandeling van "les

pays de langue d’oc" als geheel. Een weinig

accuraat linguïstisch kaartje (p. 21) toont

dat het dan zou gaan om de "langue fran-

çaise et parlers des pays d’oil" enerzijds en

wat daarbuiten ligt anderzijds. Voor de

Nederlandssprekende regio wordt daar

overigens uitgegaan van een toestand in

1873.

Le Roy Ladurie deelde het boek in twee

delen in. In het eerste deel komen de zoge-

naamde "niet Latijnse minderheden" aan

bod. De titels van de hoofdstukken refere-

ren aan gebieden: Elzas, Lotharingen,

"Flandre", Bretagne en Frans-Baskenland.

In het tweede deel worden de "Latijnse

minderheden" samengebracht: Roussillon,

Corsica, Savoie en ten slotte de Pays d’oc.

VLOT GEVULDE PAGINA’S

Le Roy Ladurie begint zijn verhaal telkens

in de prehistorie of de vroege Middeleeu-

wen. Opmerkelijk is zijn stelling dat de

Basken enkele begrippen voor landbouw-

werktuigen hebben bewaard sedert het

stenen tijdperk (p. 109-110). Interessant,

maar wat betekent dit voor de doorsnee

Bask die op zijn sneakers en in T-shirt naar

de lokale Carrefour snelt in zijn Fiat?  De

periodes worden op elkaar gestapeld maar

hier had een slag eroverheen, kritische en

duidende reflectie, over de wijze van con-

structie wel interessant kunnen zijn. In de

verschillende verhalen wordt het effect

van de Franse Revolutie telkens scherp

belicht, net als de rol van Napoleon. Waar

dat mogelijk was, wordt het verband tus-

sen regionalisme en nazisympathie breed

maar ook relativerend uitgemeten.

En passant vult Le Roy Ladurie vele bladzij-

den met allerlei pittoreske details, vaak

geput uit het eigen rijke oeuvre. Het over-

vloedig gebruik van de ego-documenten

van de familie Platter uit de 16e eeuw is

daarvan een duidelijk voorbeeld.

Sterke fragmenten zijn de kritische

beschouwingen over regionale entiteiten

die de nationale grenzen overstijgen, waar-

bij Le Roy Ladurie telkens vanuit het per-

spectief van de in het buitenland gelegen

zwaartepunten, de rol van Franse depen-

dances in het geheel (groot-Baskenland,

groot-Catalonië, ...) sterk relativeert. Zo zou

Frans-Baskenland voor de ETA een soort

terugtrekbasis zijn, waarbij de zusterorga-

nisatie Iparrettarak niet cruciaal of zelfs

contraproductief geacht wordt. Le Roy

Ladurie maakt duidelijk dat een fusie tus-

sen Noord-Euskadi en Zuid-Euskadi (tus-

sen Frans- en Spaans-Baskenland) hele-

maal niet hoog op de agenda staat bij de

grote meerderheid van de bevolking of de

politieke spelers.

Sommige contrasten zijn interessant maar

enigszins overtrokken. Bijvoorbeeld: «Port-

Royal et Paris, d’un côté, Madrid et Rome, de

l’autre, à travers Cornélius Jansen et Ignace

de Loyale» (p. 119); zo probeert hij een

onderscheid tussen Zuid-Euskadi (Spaans

Baskenland) met Ignatius van Loyola en

Noord-Euskadi (met Cornelius Jansen alias

Jansenius die volgens deze informatie tus-

sen 1612 en 1614 hoofd van het college

van Bayonne was) te construeren. Dat ver-

haal mocht wel iets subtieler neergezet

worden, zowel geografisch als historisch:

Cornelius Jansen was vooral in de Spaanse

Nederlanden actief en zijn theorie kristalli-

seerde  later pas uit.

In de Nieuwe Tijd was het volgens de

auteur vooral een soort feodale band en de

constructie van koningschap die het land

samenhield. De Franse Revolutie herteken-

de een aantal mechanismen en het duurde

een tijd (tot 1880?) voor alles gestabili-

seerd was. Cruciaal lijkt me het netwerk- en

lokale en regionale bemiddelaarsmodel

waarmee de onderliggende mechanismen

van het Ancien Régime werden voortge-

zet. Aspecten van dit proces werden al

gedeeltelijk neergezet door Eugen Weber

(La Fin des terroirs).1

VIJF FASEN

In zijn besluit onderscheidt Le Roy Ladurie

vijf fasen in de periode van consolidatie

van de structuren van de huidige Franse

Republiek in de voorbije anderhalve eeuw.

Tussen 1850 en 1914 wordt, misschien zelfs

als boomerangeffect van de acculturatie

en het investeren in onderwijs/onderwij-

zers door de regeringen, in Corsica,

Baskenland, Bretagne, Vlaanderen en in

Zuid-Franse regio’s geëxperimenteerd met

culturele constructies. De verbetering en

verbreding van onderwijs en kennisver-

spreiding sorteerden niet alleen effecten

op de nationale integratie: « mais elle exci-

tait aussi, dans toute une partie du public cul-

tivé, le désir de récupérer les fameuses raci-

nes, celles-ci inséparables d’un folklore local

qu’on commençait à mieux connaître, à étu-

dier, du fait précisément des bienfaits de l’é-

ducation en question» (p. 358).

De tweede fase was het interbellum, de
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fase van politieke bewustwording. Hier

kwamen militante organisaties tot stand,

die tegelijkertijd een hoge dosis folklore

leken te cultiveren – in de vorm van stoe-

ten, dans- en traditionele verkleedpartijen.

Vaak werd aansluiting gevonden bij con-

servatief rechts of bij kerkelijke milieus (en

omgekeerd). In Frans-Vlaanderen, de Elzas,

Bretagne en Corsica culmineerde dit uit-

eindelijk zelfs in pro-fascistische of pro-

Duitse sympathieën, zo stelt Le Roy

Ladurie.

Hierdoor werd dit soort van stromingen na

de oorlog naar het achterplan verdrongen:

de derde fase. In de jaren ’60 werd regiona-

lisme opnieuw opgepikt, doch nu vooral

vanuit linkse hoek. Hier moet ook de groei-

ende invloed van de ETA of van occasione-

le bommencampagnes vermeld worden.

De vierde fase speelde zich af tussen 1981

en 1999 toen het regionaal protest, met

uitzondering van Corsica, leek weg te

ebben. Of verplaatste het probleem zich op

de agenda onder de integratieproblema-

tiek van mensen uit de Maghreblanden?

Hierdoor kwam de problematiek van

Europese landen en regio’s (die samen in

Fort Europa schuilen) eveneens centraler

te staan. Verder stipt hij ook een vermin-

derde belangstelling van jongeren voor

oude tradities aan: er is sprake van sterke

integratieprocessen gelieerd aan een con-

sumptiemaatschappij die (ook) jongeren

overspoelt met beelden en (rock)muziek-

jes, ontwikkelingen die «écartent souvent

les jeunes gens des vieilles recherches aux-

quelles ils procédaient en direction des "raci-

nes"». In Frankrijk resulteerde dit zelfs in –

stel je voor –  meer aandacht voor het

Engels dan het lokale dialect.

LA FLANDRE FRANÇAISE DE LANGUE

FLAMANDE, OU WESTHOEK

Er wordt een apart hoofdstuk gewijd aan

"Flandre" (p. 55-70). Hierbij wordt de aan-

dacht gericht op een zone die volgens de

auteur ongeveer overeenkomt met de

middeleeuwse kasselrijen Belle, Sint-

Winoksbergen, Broekburg (Bourbourg) en

Kassel en stukken van de arrondissemen-

ten Duinkerke en Hazebroek in 1856. Op

het cartografisch materiaal wordt nog

gewerkt met een taalgrens zoals die in

1873 getraceerd is en niet, zoals in de

Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse

Beweging (NEVB), met de grens van 1976

die een verder ingekrompen gebied (een

steeds kleiner wordend Flandre flamingan-

te) markeert.Wat blijft er in 2001 nog over?

In zijn boek heeft Le Roy Ladurie het over

wel 150.000 Nederlandstaligen terwijl

Michel Nuyttens in de NEVB refereert aan

80.000 (ouder wordende) Frans-

Vlamingen.

Om het hoofdstuk te schrijven steunt

Ladurie sterk op al wat ouder werk van

Émile Coornaert en enkele stukken van Eric

Defoort (voor zover die in het Frans gepu-

bliceerd zijn). Dit duidt op een probleem:

het niet verwerken van in het Nederlands

gepubliceerde literatuur en ongelijke

documentatie over de behandelde regio’s.

De nochtans erg relevante bijdrage van

Michiel Nuyttens in de NEVB of andere

publicaties van zijn hand? Ontbreken.

Activiteiten of publicaties van de Stichting

Ons Erfdeel, de culturele organisatie rond

Jozef Deleu? Ontbreken.

Le Roy Ladurie situeert het gebied als dub-

bel perifeer: in de politiek-staatkundige

periferie van de hexagoon en in de taal-

kundig-culturele periferie van de "entité

néerlandaise et flamande". De "Westhoek"

wordt neergezet als een deelgebiedje dat

gewonnen werd op de zee en zich door de

eeuwen heen als een dichtbevolkte regio

met een hoge landbouwproductiviteit

profileerde. Als symbool voor de 14e-

eeuwse "Westhoek", de tijd dat "de

Fransen" de "tegenstanders en verdruk-

kers" (p. 56) waren, schuift hij (op basis van

Coornaert) verrassend Yolande de Bar

(1326-1395) naar voor. Het historisch over-

zicht is hier onvoldoende uitgebalanceerd

en op punt gesteld.

Er valt bijvoorbeeld een subtieler verhaal

te schrijven over wat er in de tweede helft

van de 17e en in de 18e eeuw gebeurd is.

Bij het bespreken van het "déspagnoliser"

(p. 59) van de geesten, wordt geschermd

met de stelling dat Madrid veel verder ligt

van Sint-Winoksbergen en Duinkerke dan

Parijs. Daarbij wordt wel voorbij gegaan

aan het feit dat de regio bestuurd werd

vanuit Brussel of dat de hogere rechtbank

(de Raad van Vlaanderen) te Gent gelegen

was. Wat de 18e eeuw betreft, wordt erop

gewezen dat Wenen ook niet bij de deur

ligt (maar ook daar geldt het Brussel-argu-

ment) en dat de soevereine vorst vanuit

Oostenrijk de gewoonte ontwikkeld zou

hebben in het Frans met zijn onderdanen

te communiceren. Dit leidt dan tot de vol-

gende opmerkelijke stelling: « Le Westhoek,

désormais partie intégrante du royaume, est

donc géographiquement coupé des néer-

landophones de Hollande par le bloc

« austro-belge » et doit pour cette raison, se

soumettre (d’assez bon gré, du reste) à la cul-

ture dominante la plus proche, la plus conti-

guë : autrement dit, la culture française » (p.

59). Dit is als uitleg volstrekt onbevredi-

gend.

Bovendien wordt er niet ingegaan op de

micronetwerken, op de contacten in de

maritieme wereld langs de Noordzee bij-

voorbeeld, de smokkelactiviteiten of de

grensoverschrijdende contacten. Het vol-

staat het gedrag en de vertogen van

ondernemers en vissers in de jaren 1770

aan beide zijden van de grens te volgen

om in te zien dat er veel onderhandelings-

ruimte mogelijk was. De taalcompatibiliteit

was een geducht wapen om de stedelijke

en nationale autoriteiten aan beide zijden

van de grens tot toegevingen te dwingen. 2

Op zo’n manier wordt de periferie een

zorgvuldig te bespelen hulpbron die een

RECENSIE
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tactisch spel toelaat en macht geeft aan

lokale groepen. Hier ligt een aangeboord,

maar verder onontgonnen terrein open

voor historisch-antropologisch diepte-

onderzoek, microgeschiedenis die moge-

lijk een andere synthese toelaat.

In de passages over Frans-Vlaanderen kun-

nen allerlei voor betwisting of nader

onderzoek vatbare stellingen opgemerkt

worden. Als argument voor het aanvaarden

van Lodewijk XIV als legitieme vorst wordt

vreemd genoeg het intrekken van het

Edict van Nantes (1685) vermeld. Deze

actie zou in zeer goede aarde gevallen zijn

bij de bewoners van de Westhoek, aange-

zien ze zich al lang hadden bevrijd van de

"tapageuse minorité protestante" (p. 60)

die zich tijdens de Beeldenstorm gemani-

festeerd had. Het eerste element zou door

empirisch onderzoek bewezen moeten

worden en over het tweede kan worden

gezegd dat dit met een enorme economi-

sche en culturele aderlating gepaard ging.

Als supplementair argument meent hij –

vanuit Zuid-Nederlands perspectief wel-

haast cynisch – te kunnen stellen dat de

Franse aanwezigheid in de 18e eeuw «n’est

nullement exclusive d’une certaine prosperi-

té, dès lors qu’on sort enfin du long tunnel de

la guerre de quatre-vingts ans (1635-1713)»

(p. 60). Nog afgezien van het feit dat in de

geschiedenis van de Nederlanden door-

gaans een andere betekenis wordt gege-

ven aan de Tachtigjarige Oorlog (1568-

1648), zou wat meer uitleg hier zeker wel-

kom zijn.

WERELDOORLOGEN IN DE WESTHOEK

Terwijl Le Roy Ladurie veel aandacht

besteedt aan de Tweede Wereldoorlog,

beperkt hij de Eerste Wereldoorlog tot de

overgangsfase: «Passé la guerre de 1914-

1918, tout est en place pour le menu drame

sémantique qui va se jouer au cours des tren-

te années à venir» (p. 63). Over de "grote"

oorlog en wat er zich in de regio heeft

afgespeeld: geen woord. In België wordt de

(Belgische) Westhoek nochtans vaak met

de Eerste Wereldoorlog en de

Frontbeweging geassocieerd: het ligt voor

de hand dit nader te onderzoeken.

Het gaat maar om hooguit 150.000 men-

sen die Vlaams spreken, zo stelt de auteur

en een onbepaald aantal francofonen die

nog refereren aan een gemeenschappelijk

verleden binnen de Zuidelijke Neder-

landen voor ze door Lodewijk XIV werden

ingelijfd. «Le coeur du problème, cependant,

n’est pas dénué d’intérêt typologique: il s’agit

de savoir ce que peut devenir un groupe lin-

guistique relativement compact dans une

société agricole et industrielle de type avancé

» (p. 64). Want, zo merkt Le Roy Ladurie op,

de regio was een van de meest productie-

ve in Frankrijk tussen 1910 en 1960, zoals

blijkt uit de uitbouw van boerderijen en

fabrieken. Ook dan zou men aandacht voor

de impact van de Eerste Wereldoorlog of

voor seizoenarbeid of pendelen vanuit

Vlaanderen verwachten. Neen, de schijn-

werpers worden uitgebreid gericht op ene

Jean-Marie Gantois (1904-1968), een

Franse priester die schermde met "Dietse"

ideeën en die er door zijn handelingen

voor verantwoordelijk is dat (Frans)

Vlaanderen/Vlaams/ Nederlandstaligheid

in dit boek dat een groot internationaal en

Frans lezerspubliek bereikt, nog maar eens

met nazisme verbonden kan worden. Het

Vlaamsch Verbond van Frankrijk en de

bizarre plannen van Gantois hadden maar

een heel beperkte uitstraling maar toch

wordt die gebruikt om een brede bevol-

kingsgroep (Vlamingen) te discrediteren.

Verder bleken er nog enkele andere

zonderlingen te vinden te zijn, zoals dr.

Pierre Q. en de vage groep van de Zuid-

Vlaamsche Jeugd. In de perceptie van Le

Roy Ladurie is de Frans-Vlaamse beweging

hiermee gebrandmerkt en houdt ze zich

wijselijk in de culturele beweging. Maar het

dialectkadaver beweegt nog een beetje.

De Nederlandssprekenden willen niet de

laatsten der Mohicanen zijn, met de

opmerkelijke suggestie: «l’exemple belge

leur donne quelque courage à ce propos» (p.

68).

In de hedendaagse uitsmijter vindt Jean-

Louis Marteel genade in de ogen van de

auteur. Hij doceert Vlaams, zo weet Le Roy

Ladurie te melden, en hij publiceerde zelfs

een leermethode om het dialect te leren.

Verder verwijst Le Roy Ladurie naar het

"Rensekor": hij bedoelt "het Reusekoor".

Het is moeilijk te begrijpen waarom hij Ons

Erfdeel (opgericht in 1957) niet behandelt

of enkele spinn-offs waarvan het sedert

1976 uitgegeven jaarboek De Franse

Nederlanden - Les Pays-Bas français een

belangrijk voorbeeld is. Ook de rol die de

Europese Interreg-programma’s speelden

en spelen hadden hier vermeld moeten

worden.

Het ware voor wat betreft het Ancien

Régime zeer zeker interessant geweest om

bijvoorbeeld ook de aanhechting van

Franche-Comté te bekijken, omdat dit voor

de Zuidelijke Nederlanden en de gemeen-

schappelijke interesse best een interessan-

te casestudy zou kunnen zijn. Het zou een

verhaal opleveren van netwerken en

makelaars, over tactische mogelijkheden.

Dit brengt ons bij de achilleshiel van de

benadering in dit boek: namelijk dat teveel

topdown en te weinig via netwerkstructu-

ren gewerkt wordt. Het blijft nog teveel

een verhaal over een Frans gevoel – of de

regio’s zich daaraan hebben overgeleverd

of niet. Hier wreekt zich de relatief zwakke

documentatie voor het gedeelte over

Frans-Vlaanderen (en het feit dat er nog te

weinig interdisciplinair historisch-antropo-

logisch onderzoek gebeurd is). Emmanuel

Le Roy Ladurie verwierf met die historische

antropologie in zijn glorietijd in de jaren

1970 precies faam. Voor deze studie ging

hij niet zo breed en zo diep: een gemiste

kans. Maar misschien was dit soort splijten-

de netwerkenanalyse een stap te ver en

niet zo politiek bruikbaar in het debat tus-

sen Elysée en Matignon en de Parijse

bekommernissen.

PARATEKSTUELE FRIVOLITEITEN 

Histoire de France des régions. La périphérie

française, des origines à nos jours is een sterk

uitgewerkte versie van een artikel dat in

1990 gepubliceerd werd in de (peperdure)

reeks Histoire de la France onder redactie

van André Burguière, Jacques Revel en

Jacques Juliard. Het nieuwe boek is een

interessant geval voor de studie van wat

Gérard Genette parateksten genoemd

heeft. Hierbij kan worden gedacht aan de

onderdelen van een titelpagina, een woord

vooraf, een notenapparaat, de registers of

Periferieën
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de flaptekst: de periferieën van een boek.

De reeks L’univers historique van Seuil waar-

in het nieuwe boek van Le Roy Ladurie ver-

scheen, was eerder al het voorwerp van

een onderzoek naar parateksten. Gérard

Noiriel onderzocht de boeken die tussen

1970 en 1993 in deze reeks verschenen. Hij

focuste onder meer op elementen van de

cover (in dit geval UH in grote letters), de

inleidingen of de functies van een reeks-

naam. UH was een succesvolle formule: « La

collection publie des ouvrages savants qui

intéressent le grand public. Tel est le message

prioritaire que le paratexte a pour fonction

de communiquer. »3 In de regel werden

alleen academische topuniversitairen,

geen amateurs toegelaten – Philippe Ariès

zou dan de "uitzondering" zijn die de regel

bevestigt. Veel symbolisch kapitaal in com-

binatie met een gerichtheid naar een bre-

der publiek. Hoe bekender, hoe minder

informatie: de woorden Sorbonne en

Institut zijn voldoende krachtig, ja ideaal

om een auteur te plaatsen.

Op het einde van de jaren ’70 en in het

begin van de jaren ’80, na het verschijnen

van de bestseller Montaillou (1975 en

1982, talrijke vertalingen,...) was Le Roy

Ladurie wereldberoemd, ook in Frankrijk.

Dit vertaalde zich ook op de vierde pagina

van de kaft: « Le cas extrême est celui

d’Emmanuel Le Roy Ladurie (1980), profes-

seur au Collège de France qui est présenté

uniquement par son nom (sans le prénom)

accompagné, fait rarissime dans l’UH, d’une

photo ».4 Op de vierde pagina van het hier

besproken boek, anno 2001, een generatie

later, staat er geen foto en is alweer wat

meer uitleg nodig: « Emmanuel Le Roy

Ladurie. Ancien administrateur général de la

Bibliothèque nationale, professeur (honorai-

re) au Collège de France, membre de l’Institut

(Académie des sciences morales et politi-

ques) ».

Wie als auteur tijdens zijn leven zowat de

status van halfgod bereikt – van de klasse

‘hors catégorie’ zoals Umberto Eco – kan

zich permitteren te dollen met de conven-

tionele spelregels van bepaalde soorten

parateksten. Zo kan hij ook na het afsluiten

van het betoog  wat eretekens en klappen

uitdelen. In dit werk houdt Le Roy Ladurie

zich in het persoonsnamenregister relatief

gedeisd maar hij kon het toch niet laten

om dat register af te sluiten met een spe-

ciaal tekstblokje waar hij meldt dat «il nous

est agréable de distinguer parmi tant de

noms, celui d’Henriette Walter, éminente

chercheuse.» Verder heeft hij ook galante

handkusjes voor een zekere Jacme Taupiac

(die nota bene niet in het register voor-

komt) en hij eindigt met de mededeling

«Félicitons enfin, de tout coeur, Irina

Chirikoff» (p. 420).

Le Roy Ladurie maakt in zijn recente boe-

ken een bijzondere paratekstuele variant

op bibliografische lijsten. De oud-professor

voegt bij allerlei titels commentaar tussen

vierkante haakjes. Net als in Saint-Simon ou

le système de la cour5 wordt gretig gebruik

gemaakt van  kansen tot extra duiding,

microrecensies of achterhoedegevechten

in de marge van de bibliografie (p. 389-

410). Het werk La Flandre française de lang-

ue flamande6 van Émile Coornaert bijvoor-

beeld mag zich verheugen in het laconieke

"[important]". Naar de pas verschenen bun-

del van Paul Ricoeur, La Mémoire, L’Histoire,

L’Oubli7, wordt dan weer een welgemikt

bloemetje gegooid met de bloempot er

nog aan vast. Zeker als een reeksje als

L’Histoire de la

France rurale die

onder de vlag van

"L’univers histori-

que" gepubliceerd

is, volgens de oud-

landbouwhistoricus

niet voldoende verwerkt werd. Als men Le

Roy Ladurie heet, mag men in een biblio-

grafie ook namen van schilders smokkelen

(Sébastien Bourdon uit Montpellier bij-

voorbeeld), klasseren op de roepnaam van

een onderzoekinstituut (Pierre Gardette) of

uitgebreid ingaan op één statistiek in een

nummer van een tijdschrift (Population et

Avenir, nr. 649, september 2000, p. 7). Of

mag men de auteursnaam, in casu van de

Vlaamse historicus Defoort, weglaten om

een artikel onder de naam van het onder-

werp van de studie, Jean-Marie Gantois, te

klasseren. Sommige auteursnamen wor-

den zelfs apart, op zich als element in de

bibliografie opgenomen, zonder titel van

een werk maar met commentaar tussen

vierkante haken: Paul Silvani, Alan Stivell,

Jean Nicolas en Le Roy Ladurie zelf.

EN CORSICAANSE AFREKENINGEN

De opmerking bij één van de titels maakt

duidelijk dat publiceren over deze thema’s

niet steeds zonder risico is. Jean-Michel

Rossi en François Santoni publiceerden, in

samenwerking met Guy Benhamou, het

boek Pour solde de tout compte. Les nationa-

listes corses parlent.8 De boodschap tussen

vierkante haken is duidelijk: « [Ce livre a-t-il

valu à J.-M. Rossi d’être assassiné, lâchement

c’est le moins qu’on puisse dire...] » (p. 406).

In dat boek werd gepoogd een fase in de

Corsicaanse geschiedenis af te sluiten.

François Santoni was de gewezen leider

van A Cuncolta, de politieke arm van FLNC-

canal historique, het verboden front voor

de nationale bevrijding van Corsica. Hij

werd in verband gebracht met tal van poli-

tieke aanslagen en nam afstand van het

FLNC na een veroordeling en gevangen-

schap. De laatste drie jaar veroordeelde hij

steeds scherper het geweld. In het boek

dat hij samen met Rossi publiceerde, sug-

gereerde hij dat de bevrijdingsstrijd ont-

spoord was en de Corsicaanse nationa-

listen zouden moe-

ten ophouden

elkaar uit te moor-

den. In augustus

2000 kreeg Jean-

Michel Rossi de fata-

le rekening gepre-

senteerd. Op 17 augustus 2001 werd de 41-

jarige François Santoni met kogels afge-

maakt, toen hij een trouwfeest verliet in

het Corsicaanse dorpje Monacia d’Aulène.

Hiermee werd een gevoelige slag toege-

bracht aan een aanzet tot regeling voor

Corsica.

De socialistische premier van Frankrijk,

Lionel Jospin, zette in 1999 vredesgesprek-

ken in. Corsica zou een hoge mate van

autonomie krijgen op voorwaarde dat er

een einde aan het geweld zou komen. Dit

brengt ons bij de werkelijke inzet van het

boek: het in context plaatsen van de

Corsicaanse regeling ten opzichte van de

andere regelingen.Relatieve autonomie voor

RECENSIE

Relatieve autonomie

voor Corsica: zou het een eerste

omvallende dominosteen zijn?
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Corsica: zou het een eerste omvallende

dominosteen zijn? 

Er zit een analyse in dit boek verwerkt die de

overzichten kracht geeft, doch het boek als

aflevering van de Univers historique-reeks

wat scheef trekt. Zoals hij in zijn ‘Avant-pro-

pos’ aanduidt, leefde er in 2000 ongerust-

heid dat de verregaande toegevingen van

Matignon/Jospin aan Corsicaanse onderhan-

delaars, met inbegrip van onderwijs in de

Corsicaanse taal, ook effecten zouden sorte-

ren in de andere gebieden. Dat men zo ook

allerlei zaken zou losweken of aanvuren in de

andere regio’s.De effecten en risico’s daarvan

zijn niet te overzien volgens commentatoren

en misschien moet er daar wel breder over

gedebatteerd worden. In de loop van 2001

speelt daar ook mee dat er andere accenten

worden gelegd door het Elysée (de presi-

dent, zijn raadgevers en partij) en het

Matignon (de eerste minister, zijn raadgevers

en partij). Door de maatregelen rond Corsica

wordt volgens Le Roy Ladurie een doos van

Pandora geopend. De auteur wil met zijn

boek de doos niet opnieuw sluiten maar wel

de inhoud beschrijven en identificeren.En,zo

blijkt na lezing, aan debunking doen. Hij wil

expliciet beleidsmakers enkele punten voor

houvast geven. "Perifeer" is niet onbelangrijk

al zijn deze problemen minder belangrijk

dan immigratiedruk uit Oost-Europa en

Afrika vandaag, zo meent hij. Uit de nu eens

brutale en dan weer elegante manieren

waarop de monarchieën en republieken pro-

blemen van periferieën en integratie aanpak-

ten, kan misschien iets geleerd worden, zo

suggereert hij.

RELATIVEREND CIJFERMATERIAAL

Histoire de France des régions. La périphérie

française, des origines à nos jours, dat zich

presenteert als een historisch verhaal

waarbij een éminence grise grasduint in

het eigen onderzoek van de voorbije

decennia en demonstreert dat hij over

allerlei regio’s en periodes wel iets te ver-

tellen heeft, is een voorzichtige bijdrage

tot het debat over een regeling voor

Corsica. Als men tussen de regels leest en

een aantal lijnen doortrekt, blijkt dat hij

sterk alle andere regionale tendensen

binnen een Franse context nuanceert en

de lezer laat concluderen dat ze weinig kans

op slagen hebben en de effecten van de

Corsicaanse onderhandelingen niet overroe-

pen moeten worden. Belangrijkst lijken me

de gegevens over het feit dat in de periferie-

ën en de minderheidsgroepen die daar leven

eigenlijk maar een minderheid van deze

kwesties lijken wakker te liggen of sympathi-

seren, laat staan militeren. De minder dan

10% - of zelfs 5 % - cijfers stemmen toch wel

tot nadenken, ook over de rol van de media

in deze kwestie. Interessant zijn vooral de

recente cijfers die Le Roy Ladurie citeert en

die het geheel in perspectief plaatsen. Ze

hebben telkens het attenderende effect:

waarover hebben we het nu eigenlijk? Wat

betekenen de uitgebreide historische uitwei-

dingen over oude minderheidsgroepen als

men geconfronteerd wordt met de sunbelt-

groei van Roussillon van 215.000 aan het

begin van de 19e eeuw tot 392.000 in 1999?

Op cultureel vlak is er veel beweging in de

Elzas – en die neemt soms regionale en

grensoverschrijdende vormen aan – maar

politiek stelt het weinig voor. Naar regionale

autonomie strevende groepen halen er

amper 2 à 3 % van de stemmen. De Union

démocratique bretonne slaagt erin vaak het

nieuws te halen maar bij nader toezien blijkt

het te gaan over 400 militanten en over 4 %

van de stemmen.Het cijfer dat in 1997 slechts

1 % van de groep tussen 15 en 19 jaar in

West-Bretagne verklaarde zich nog in het

Bretoens uit te kunnen drukken is veelzeg-

gend (p. 107-109). Van de 263.000 inwoners

van Frans-Baskenland is meer dan de helft

niet van Baskische afkomst (p. 12). Terwijl

Spaans-Baskenland in 1981 nog 2.600.000

inwoners telde (waarvan de meesten

Spaanssprekend zijn), telde Frans-

Baskenland 260.000 inwoners waarvan tus-

sen de 80.000 à 150.000 noties hebben van

het Euskara (Baskisch). Nog belangrijker is de

tendens die gehaald kan worden uit de vol-

gende cijfers uit 1991: terwijl 37,5 % van de

65-plussers de taal machtig waren, bedroeg

dit slechts 11,5 % van de 16- tot 24-jarigen:

«Tout se passe dans ces conditions comme si un

certain nombre de jeunes Basques "de chez

nous", pronationalistes, utilisaient la langue

française, véhicule traditionnel des idéologies

militantes en tout genre, pour la défense d’une

langue basque qu’en réalité ils ne parlent point,

ou peu, ou mal» (p. 136).

EEN STREEPJE REGIO

Nieuwe fronten, bedreigingen en kansen doe-

men tegenwoordig op,maar daarover heeft Le

Roy Ladurie het nog niet of nauwelijks. De

regionale baret is een bruikbaar herkenningste-

ken in de baseballpetten-, motorhelmen- en

bandanaszee van een antiglobaliseringsevene-

ment.De recente collectieve acties van boeren-

syndicaten en andere activisten en de aanval-

len op McDonald’s brengen in Frankrijk een

vreemde mengeling van regionale identiteit,

opvattingen over het concept "traditioneel"

(kazen, landbouwproducten, ...), economische

belangen en Franse gevoeligheden tot uiting

die niet helemaal in het register van "in het

verre verleden gewortelde regionalisme van

een populatie" te vatten zijn. n

Periferieën

1 Eugen Weber, La Fin des terroirs, Paris, Fayard, 1993; in de bibliografie voorzien van de al te sterk minimali-

serende glosse [nombreuses données sur les pays d’oc...et autres], terwijl er toch ook wel andere inzichten

over staatsvorming uit gehaald kunnen worden

2 Alain Canbantous, La mer et les hommes. Pêcheurs et matelots dunkerquois de Louis XIV à  Révolution,

Duinkerken, 1980, passim; Marc Jacobs,‘Niet uijt aermoede maer uijt wilde’? Transcripten en politieke effec-

ten van voedselrellen in de Oostenrijkse Nederlanden – Nieuwpoort, 1774, Tijdschrift voor Sociale

Geschiedenis 19 (1993), p. 288-315, meer bepaald p. 312-313

3 Gérard Noiriel, « L’Univers historique ». Une collection d’histoire à travers son paratexte (1970-1993),

Genèses 19 (1995), p. 110-131 en in Gérard Noiriel, Sur la « crise » de l’histoire, Paris, Belin, 1996, p. 287-318,

citaat p. 308 en op p. 309 : « En dépit de son incontestable réussite, un projet éditorial comme l’UH reste très

fragile. La raison profonde tient au fait que le passage de la thèse à la synthèse, du laboratoire à la maison

d’édition est aussi un enjeu de lutte entre les historiens (...) Or tous les chercheurs (...) ne sont pas à  égali-

té dans cette course à la reconnaissance publique »

4 Ibidem, p. 297

5 Emmanuel Le Roy Ladurie & Jean-François Fitou, Saint-Simon ou le système de la cour, Paris, Fayard, 1997

6 Émile Coornaert, La Flandre française de langue flamande, Paris, Éd. ouvrières, 1969

7 Paul Ricoeur, La Mémoire, L’Histoire, L’Oubli, Paris, Seuil, 2000

8 Jean-Michel Rossi, François Santoni i. s. m. Guy Benhamou, Pour solde de tout compte. Les nationalistes cor-

ses parlent, Paris, Denoël, 2000.


