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Plaatsen van herinnering
De veelvormigheid van de Franse identiteit

Ideeën over de identiteit van Frankrijk 
zijn onlosmakelijk verbonden met het 
standaardwerk van de historicus Pierre 
Nora: Les Lieux de mémoire (1984-’92). 
Echter, de laatste tijd ligt Nora onder vuur 
vanwege het feit dat de ‘plaatsen van 
herinnering’ die in zijn boek aan de orde 
komen, uitsluiting betrekking hebben op 
de geschiedenis van Frankrijk als Europe-
se natie, terwijl geen enkele 
aandacht wordt besteed 
aan Frankrijks verleden als 
koloniale mogendheid. Er is 
in het boek van Nora welis-
waar een hoofdstuk gewijd 
aan de “Exposition colo-
niale”, de grootsscheepse 
manifestatie die in 1931 
plaats vond in het Bois de 
Vincennes in Parijs en waar 
het Franse volk zich kon 
vergapen aan de rijkdom-
men van de koloniën en de 
exotische charme van de 
gekoloniseerden. Maar ook 
hier betreft het een plaats 
van herinnering die zich op Franse bodem 
bevindt en die in feite uitsluitend betrek-
king heeft op de wijze waarop het kolo-
nialisme in Frankrijk en door de Fransen 
zelf werd gepercipiëerd.

Toch zijn er in gebieden die vroeger 
deel uitmaakten van het Franse impe-
rium heel wat plaatsen te vinden die in 
de collectieve herinnering de rol vervul-
len van een lieu de mémoire. Een voor-
beeld vormt de Congo-Océan, de spoor-

weg door de voormalige Franse Congo, die 
in de jaren 1921-1934 werd aangelegd. Op 
de tentoonstelling in Vincennes was een heel 
paviljoen gewijd aan dit wonder van tech-
nologische vooruitgang en architectonisch 
vernuft. Wie echter op de tentoonstelling 
zorgvuldig buiten beeld gehouden werden, 
waren de circa 20.000 Afrikaanse dwangar-
beiders, die bij de aanleg van deze spoorweg 

dwars door het tropische re-
genwoud het leven lieten. Deze 
eenzijdige beeldvorming met 
betrekking tot het Franse kolo-
nialisme werd door de onlangs 
overleden schrijver en dichter 
Aimé Césaire in zijn Discours 
sur le colonialisme (1955) aan 
de kaak gesteld, zoals blijkt uit 
het volgende fragment:

“On me lance à la tête des 
faits, des statistiques, des kilo-
métrages de routes, de canaux, 
de chemins de fer. Moi, je parle 
de milliers d’hommes sacrifiés 
au Congo-Océan. Je parle de 

ceux qui, à l’heure où j’écris, sont en train 
de creuser à la main le port d’Abidjan. Je 
parle de millions d’hommes arrachés à leurs 
dieux, à leur terre, à leurs habitudes, à leur 
vie, à la vie, à la danse, à la sagesse.”

Césaire verzette zich eigenlijk in de jaren 
vijftig dus al tegen de tendens om vooral de 
positieve aspecten van het kolonialisme te 
belichten. Daarmee werd namelijk voorbij-
gegaan aan de fundamentele ongelijkheid 
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die er tussen de koloniale machthebbers 
en de gekoloniseerden bestond. Deze 
was in feite onverenigbaar met het ide-
alen van vrijheid, gelijkheid en broeder-
schap die de Franse Republiek zo hoog in 
het vaandel droeg. De meeste inwoners 
van de koloniën bezaten immers niet de 
status van citoyens maar die van sujets 
coloniaux. 

 Ter verdediging van Pierre No-
ra’s nogal eenzijdige, want eurocentri-
sche, aanpak van 
de herinneringspro-
blematiek zou men 
de opvattingen van 
de negentiende-
eeuwse historicus 
Ernest Renan kun-
nen aanvoeren, die 
van mening was dat 
juist het collectief 
vergeten even es-
sentieel is voor na-
tievorming als het 
cultiveren van een 
selectief geheugen:

“Or, l’essence 
d’une nation est 
que tous les indivi-
dus aient beaucoup 
de choses en com-
mun et aussi que 
tous aient oublié bien des choses... Tout 
citoyen français doit avoir oublié la Saint-
Barthélemy, les massacres du Midi au XI-
IIe siècle.”

Maar de moord op de Franse protestan-
ten tijdens de Barthelomeüsnacht en de 
medogenloze vervolging van de catharen 
maken wel degelijk deel uit van de vader-
landse geschiedenis zoals die op de Fran-
se scholen wordt onderwezen. Het betreft 

dus niet zozeer een verleden dat verge-
ten is, maar dat in de loop van de tijd 
is verwerkt en daarmee ook vergeven. 
Een aantal dramatische gebeurtenissen 
uit Frankrijks koloniale verleden, daar-
entegen, zijn simpelweg wel ‘gewist’ uit 
het collectieve geheugen, zonder dat er 
enige vorm van verwerking heeft plaats 
gevonden.

Echter, met de komst naar Frankrijk 
van grote aantallen ‘nieuwe’ Fransen die 

vaak afkomstig zijn 
uit de voormalige 
koloniën, speelt de 
herinnering aan een 
aantal van die ‘oude’ 
drama’s bij tijd en 
wijle zeer heftig op. 
Dat geldt bijvoor-
beeld voor de kwes-
tie rond de harki’s, 
de Algerijnen die 
ooit deel uitmaak-
ten van het Franse, 
koloniale leger. Na 
de onafhankelijk-
heid in 1962 vlucht-
ten zij massaal naar 
Frankrijk, waar ze 
met hun gezinnen in 
kampen werden on-
dergebracht, vaak 
zonder enig uitzicht 

op een menswaardig bestaan. Een ander 
voorbeeld vomt de commotie die nog on-
langs werd veroorzaakt door de film Indi-
gènes (2006). Deze brengt de lotgevallen 
in beeld van een aantal Noordafrikaanse 
soldaten die tijdens de Tweede Wereldoor-
log meevochten in het Franse, geallieerde 
leger. Ze worden niet alleen in het leger 
zelf gediscrimineerd, maar, zoals aan het 
einde van de film wordt getoond, de over-
levenden en de nabestaanden kregen ook 
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nooit de pensioenen uitbetaald, waar ze 
als oudstrijders wettelijk recht op had-
den. Zoals bekend, was Bernadette Chi-
rac, de vrouw van de vorige president, zo 
geschokt door de film, dat ze haar man 
ertoe aanzette de slachtoffers of hun na-
bestaanden alsnog te compenseren voor 
het onrecht dat hen was aangedaan.

Wat deze voorbeelden duidelijk laten 
zien is dat er niet zoiets bestaat als een 
duidelijk omlijnd, nationaal verleden, 
hetgeen ook de idee van een eenvormi-
ge, Franse identiteit op losse schroeven 
zet. Dit wordt aardig geïllustreerd door 
een tweetal films die allebei over de Al-
gerijnse oorlog gaan: La Bataille d’Alger 
(1966) van de Italiaanse regisseur Gilles 
Pontecorvo en Caché (2005) van de Oos-
tenrijkse regisseur Michaël Haneke. Op 
het eerste gezicht zou je zeggen dat de 
film van Pontecorvo over het heroïsche 
verzet van de bewoners van de cashbah 
van Algiers tegen hun koloniale overheer-
sers, een monument vormt voor het Alge-
rijnse, nationale verleden. Daarmee heeft 
deze internationale productie ook een 
belangrijk bijdrage heeft geleverd aan 
de vorming van een Algerijnse, nationale 
identiteit. Het veel recentere Caché daar-
entegen, gaat over het onverwerkte kolo-
niale verleden van Frankrijk zelf, waar het 
de Algerijnse oorlog betreft. Uitgangs-
punt voor de film vormt de moordpartij 
op overwegend Algerijnse demonstranten 
door de Parijse politie onder verantwoor-
delijkheid van de toenmalige hoofdcom-
missaris Maurice Papon, op 17 oktober 
1961. Maar, zoals we zullen zien, in beide 
films toont de geschiedenis zich weerbar-
stiger dan op het eerste gezicht wellicht 
lijkt. 

De film van Pontecorvo was geduren-
de lange tijd in Frankrijk verboden. Dat 
neemt niet weg dat hij, ook in de tijd 

dat hij gemaakt werd, wel degelijk appe-
leerde aan gevoelens die bij een deel van 
de Franse bevolking leefden, namelijk bij 
diegenen die voorstander waren van een 
onafhankelijk Algerije en die zich derhalve 
meer identificeerden met de strijd van de 
Algerijnse vrijheidsstrijders dan met die 
van het Franse leger in Algerije. De film 
Caché laat zien dat in het huidige tijds-
gewricht het idee van een gemeenschap-
pelijk, gedeeld verleden zo mogelijk nog 
complexer is dan voorheen. Immers, de 
herinnering aan het kolonialisme wordt 
weliswaar door de overgrote meerderheid 
van de Franse bevolking gedeeld, maar 
het is tegelijkertijd een verleden dat ver-
deelt, omdat de gevolgen ervan niet de-
zelfde zijn voor de migranten als voor de 
autochtone bevolking. 

Wat betekent dit alles nu voor de Fran-
se identiteit? Wellicht vooral dat deze 
verre van eenvormig is en een samenspel 
vormt van een eindeloze reeks vertak-
kingen, waarbij ‘une certaine idée de la 
France’, om de Gaulle te citeren, op tal-
loze manier..en kan worden ingekleurd. 

Ieme van der Poel        




