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Abstract
The mobilization of the nègres blancs d’Amérique. Shame and political symbolism as a 
legitimization for revolutionary violence in Québec (1963-1973)
In research on liberation movements, or other social movements, academics tend to look at 
rational and material motivations – economic, political, social, geographical, and demograp-
hic – for revolutionary action. In this article I want to emphasize the leading role of emotions 
in social action. A vivid example of this is the use of the nègre blanc metaphor in the libera-
tion struggle in Québec in the 1960s and 1970s by the Front de Libération du Québec (FLQ). 
I argue that the devalued political, cultural, economic, and social position of Québec within 
Canada created a strong feeling of collective shame. To mobilize the Québécois people for 
its cause, the FLQ tried to address this collective shame by using the nègre blanc metaphor 
to describe the deplorable position of Québec. This identification led to active and passive 
support for the FLQ.

Keywords: Québec, shame, decolonization, social movements, FLQ

In het jaar 1968 ontploften er 52 bommen 
in de Franstalige Canadese regio Québec. 
Op 2 mei 1969 werden enkele van de da-
ders – leden van het Front de Libération 
du Québec (FLQ) – opgepakt. In plaats 
van opluchting, ontstond er groot protest 
in Québec. De Québécois gingen massaal 
de straat op en eisten de vrijlating van de 

FLQ-leden.1 1968 stond niet op zichzelf. De 
onafhankelijkheidsstrijd in Québec van de 
jaren 1963-1973 werd een van de roerigste 
episodes in de nationale geschiedenis van 

1 Louis-Bernard Robitaille, ‘Opération liberation le 
7 novembre’, La Presse (22 oktober 1969) 13.
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Canada. In 1963 werd het FLQ opgericht, 
een vrijheidsbeweging die zich stoelde op 
marxistische maatschappijkritiek, con-
temporaine dekolonisatieretoriek en nati-
onalisme. Het voornaamste doel was om 
de federale overheid en de ‘bourgeoisie’, 
waaronder ook de katholieke kerk werd 
gerekend, te vernietigen.2 Om zijn doel te 
bereiken schuwde het FLQ geweld niet. 

Het FLQ pleegde tussen 1963 en 1973 ver-
schillende bomaanslagen en ontvoerde 
enkele hooggeplaatste ambtenaren, met 
als doel ‘vijandige’ instituties uit te scha-
kelen.3

In de bestaande historiografie over 
deze periode is de conclusie vrij eenduidig: 

3 John Dickinson en Brian Young, A Short History of 
Québec (Montréal 2008) 320-321. Door de acties van 
het FLQ zouden uiteindelijk zeven dodelijke slachtof-
fers vallen.

Een brievenbus in Montréal met als opschrift FLQ oui (‘FLQ ja’) in de zomer van 1971.
Wikimedia Commons

2 FLQ, ‘Message of the FLQ to the Nation’, 16 april 
1963, 1.
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het doel van het FLQ, een onafhankelijk 
Québec, heiligde de middelen, het FLQ-
geweld, niet.4 Deze conclusie is gebaseerd 
op de bestudering van rationele, materi-
ele motieven voor de onafhankelijkheids-
strijd. De vraag is of de strijd van het FLQ 
inderdaad excessief was. Er waren wel 
degelijk verschillen aan te wijzen in het 
welvaartsniveau van Québec vergeleken 
met de rest van Canada en de regering 
in Québec bracht daar vanaf de jaren ’50 
actief verandering in door de fundamen-
ten voor een verzorgingsstaat te leggen. 
Hoewel de welvaart daardoor steeg, was 
men met name ontevreden over de af-
hankelijkheid van de federale overheid 
in dit proces. Onder de Québécois bevol-
king ontstond dan ook relatief veel steun 
voor het doel en de acties van het FLQ.5 
De conclusie van de bestaande historio-
grafie lijkt daarmee tekort te schieten. De 
nadruk op rationele motieven en op het 
‘excessieve’ FLQ-geweld overschaduwen 
dieperliggende, emotionele motieven 
voor de onafhankelijkheidsstrijd en de 

steun die deze motieven opriepen onder 
de bevolking. Dit artikel poogt dit hiaat op 
te vullen en zal zich daarom richten op de 
vraag hoe collectieve emotie geleid heeft 
tot steun voor het FLQ onder de bevolking 
van Québec.

In de jaren ’80 vond in de sociale- en 
geesteswetenschappen de zogenaamde 
emotional turn plaats. Met dit nieuwe 
onderzoeksperspectief pleitten weten-
schappers voor een nieuwe benadering 
van emoties in de sociale wetenschappen. 
Emoties moesten niet langer worden be-
schouwd als irrationele gevoelens waar 
men zich niet door zou moeten laten lei-
den, maar als zeer krachtige beweegrede-
nen voor menselijk handelen.6 Eén van de 
eerste wetenschappers die zich hierover 
uitsprak, was sociologe Arlie Hochschild. 
In haar artikel ‘Emotion Work, Feeling 
Rules, and Social Structure’ stelde zij dat 
emoties in bepaalde mate afhankelijk zijn 
van de sociale omgeving. Deze afhanke-
lijkheid leidt ertoe dat de sociale omge-
ving emoties tot op zekere hoogte kan stu-
ren of beïnvloeden. Hochschild zette twee 
benaderingen van emoties tegenover 
elkaar: de organismic view, die stelt dat 
emoties biologische reacties op instincten 
zijn en slechts de uiting van deze instinc-
ten sociaal geconstrueerd is, en de inter-
active view, die ook emoties zelf als gevolg 
van de sociale omgeving of structuur ziet. 
Hoewel de benaderingen op wezenlijke 
punten van elkaar verschillen, staat de 
wisselwerking tussen sociale context en 
emoties in beide centraal.7

6 Joyce Davidson, Liz Bondi en Mick Smith (ed.), 
Emotional Geographies (New York 2007) 1-13.
7 Arlie Hochschild, ‘Emotion Work, Feeling Rules, 
and Social Structure’, American Journal of Sociology 
85.3 (1979) 553-555.

4 Zie bijvoorbeeld: Torrance, Public Violence in Ca-
nada; Dan Loomis, Not much glory: Quelling the FLQ 
(Toronto 1984); Gustave Morf, Terror in Quebec (Mon-
tréal 1970); Ronald Crelinsten, ‘The Internal Dynamics 
of the FLQ During the October Crisis of 1970’, Journal 
of Strategic Studies 10.4 (1987) 59-89; Diane Francis, 
‘Threatening Letters and an FLQ Logo’, Maclean's 
109.17 (1996) 11; David A. Charters, ‘The amateur re-
volutionaries: A reassessment of the FLQ’, Terrorism 
and Political Violence 9.1 (1997) 133-169; Jacques La-
coursière, Histoire populaire du Québec, 196-970 (Qué-
bec 2008); Stéphane Leman-Langlois en Jean-Paul 
Brodeur, ‘Terrorism Old and New: Counterterrorism 
in Canada’, Police Practice and Research 6.2 (2005) 
121-140; H. D. Munroe, ‘The October Crisis Revisited:
Counterterrorism as Strategic Choice, Political Result, 
and Organizational Practice’, Terrorism and Political
Violence 21.2 (2009) 288-305.
5 Dickinson en Young, A Short History, 312-320, 320-
323.
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Deze waardering van emoties kan 
nieuwe inzichten bieden in het onder-
zoek naar onafhankelijkheidsbewegin-
gen. Socioloog James Jasper benadrukt 
dat in het huidige academische debat na-
tionale identiteit steeds meer beschouwd 
wordt als een gevoel van eenheid en soli-
dariteit, in plaats van een combinatie van 
historie, nationale symbolen en lands-
grenzen. Dit gevoel zou in onderzoek naar 
onafhankelijkheidsbewegingen ook cen-
traal moeten komen te staan.8 Dit artikel 
wil deze gedachte verder uitwerken door 
de rol van emotie in de mobilisatie van de 
onafhankelijkheidsbeweging in Québec te 
onderzoeken. Aan de hand van de nègre 
blanc-metafoor en de schaamte die deze 
metafoor opriep, zal de emotionele mobi-
lisatie van de onafhankelijkheidsstrijd in 
Québec verklaard worden.

De emotional turn

De bestaande historiografie over het FLQ 
is bijna volledig Brits-Canadees. In deze 
uiteenlopende onderzoeken zijn drie 
gangbare invalshoeken te herkennen. De 
eerste invalshoek stelt dat de acties van 
het FLQ een directe aanval waren op het 
Brits-liberalisme. Binnen deze verklaring 
is het Brits-liberalisme een individuele 

benadering van het liberalisme, terwijl 
het Franse liberale gedachtegoed, waar 
het FLQ voor pleitte, vrijheden bij groe-
pen zou leggen.9 De tweede invalshoek 
ziet het FLQ als verzet tegen Canadese 
eenheid. Ook deze invalshoek maakt 
een scherp onderscheid tussen Brits- en 
Frans-Canada. Hoewel het FLQ wel dege-
lijk streed voor onafhankelijkheid, was po-
litieke, culturele, sociale en economische 
gelijkheid ten opzichte van de rest van 
Canada het achterliggende motief. Het 
anti-eenheid narratief gaat daar volledig 
aan voorbij.10 De derde invalshoek stelt 
dat het geweld van het FLQ excessief was 
en geen goed onderbouwd doel diende. 
Het geweld van het FLQ is daarmee niet 
gerechtvaardigd en wordt bestempeld 
als vorm van staatsterrorisme.11 Ondanks 
onderlinge verschillen tussen deze invals-
hoeken, stellen zij alle drie dat het FLQ-
geweld buitensporig was en de wens tot 
onafhankelijkheid onterecht, aangezien 
de positie van Québec binnen Canada in 
sociaaleconomisch opzicht helemaal niet 
minderwaardig was.12

9 Zie bijvoorbeeld: Ramsay Cook, ‘War Measure in 
Time of War’ in: Guy Bouthillier en Edouard Cloutier 
ed., Trudeau’s Darkest Hour: War Measures in Time of 
Peace (Montréal 2010); Gerard Pelletier, The October 
Crisis (Toronto 1971).
10 Zie bijvoorbeeld: Jack Granatstein, ‘In English Ca-
nada’ in: Guy Bouthillier en Edouard Cloutier ed., Tru-
deau’s Darkest Hour: War Measures in Time of Peace 
(Montréal 2010); William Tetley, The October Crisis: An 
Insider’s View (Montréal 2007); Denis Smith, Bleeding 
Hearts…Bleeding Country: Canada and the Quebec Cri-
sis (Edmonton 1971).
11 Zie bijvoorbeeld: Gustave Morf, Terror in Quebec 
(Montréal 1970); Louis Fournier, FLQ: The Anatomy of 
an Underground Movement (Raleigh 1984).
12 Kevin Lee Pinkoski, ‘The Historiography of the 
Front de Liberation de Quebec: Frameworks, ‘Iden-
tity’ and Future Study’, Constellations 3.2 (2012) 195.

8 James Jasper, ‘The Emotions of Protest: Affective 
and Reactive Emotions in and around Social Move-
ments’, Sociological Forum 13 (1998) 397-424; Fran-
cesca Polletta en James Jasper, ‘Collective Identity 
and Social Movements’, Annual Review of Sociology 
27 (2001) 283-305; Mabel Berezin, ‘Emotions and Po-
litical Identity: Mobilizing Affection for the Polity’ in: 
Jeff Goodwin ed., Passionate Politics (Chicago 2001) 
83-98; Flesher C. Fominaya, ‘Creating Cohesion from
Diversity: the Challenge of Collective Identity Forma-
tion in the Global Justice Movement’, Sociological In-
quiry 80.3 (2010) 377-404.
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Deze publicaties sluiten aan bij de 
algemene tendens om nationalistische 
afscheidingsbewegingen als terroris-
tische organisaties te bestuderen. De 
bestaande historiografie over terroris-
tische groeperingen heeft overwegend 
aandacht geschonken aan de mogelijke 
persoonlijke problemen die individuen 
tot aansluiting drijven, zoals een slech-
te jeugd, psychische problemen en een 
slechte sociale positie. Deze motieven 
koppelen de beweging los van de regi-
onale en nationale verhoudingen waar 
deze bewegingen tegen ageren en redu-
ceren de motivatie tot individuele pro-
blematiek. Voorbeelden hiervan zijn het 
huidige debat naar de motieven achter 
jihadistisch terrorisme en de historio-
grafie over de IRA. Onder andere terro-
rismedeskundige Beatrice de Graaf en 
socioloog Lorenzo Bosi stellen dat deze 
benadering tekortschiet in het daadwer-
kelijk doorgronden van deze bewegin-
gen.13 Volgens De Graaf moet er rekening 
gehouden worden met veel verschillen-
de, externe motieven die een individu 
kunnen drijven tot terrorisme.14 Bosi 
heeft in eigen onderzoek naar de IRA 
het zogenaamde multimechanisms per-
spective toegepast. Door een combinatie 
van krantenartikelen, beleidsstukken, 
interviews, (auto)biografische stukken 
en secundaire bronnen te gebruiken in 
zijn onderzoek, heeft hij de motieven 
om bij de IRA aan te sluiten in kaart 

proberen te brengen door de beweging 
meer van binnenuit te bestuderen.15

Hoewel Bosi met zijn methode nieu-
we bevindingen presenteerde, ontbreken 
in zijn onderzoek emotionele motieven 
voor sociale actie. In dit artikel poog ik 
de aanpak van Bosi nog een stap verder 
te ontwikkelen. In plaats van te kijken 
naar rationele overwegingen en motie-
ven, stelt dit artikel dat de rol van emotie 
meer aandacht en onderzoek verdient. 
Leidend in deze benadering is de theo-
rie van Jasper. Hij stelt dat emotie in de 
mobilisatie van individuen om in actie te 
komen, een essentiële rol speelt. Onder 
‘emotionele motieven’ verstaat Jasper de 
ervaring van emoties die voortkomen uit 
bepaalde human goals en aanzetten tot 
menselijk handelen om die goals te rea-
liseren.16 Om de onafhankelijkheidsstrijd 
in Québec en de steun die deze kreeg 
daadwerkelijk te kunnen begrijpen, is 
het noodzakelijk meer inzicht te krijgen 
in de ervaring en kracht van collectieve 
emoties.

Een aantal theoretische kaders en con-
cepten vormt de basis voor deze nieuwe 
benadering van de onafhankelijkheids-
strijd in Québec. Vanaf de jaren ’80 is 
met de emotional turn meer aandacht 
gekomen voor emotie in academisch on-
derzoek. Hochschild opende de discus-
sie rond het gebruik van emoties door te 
stellen dat de bestudering van emoties 
inzicht kan bieden in sociale structuren, 

15 Bosi, ‘Explaining Pathways to Armed Activism’, 
350-352.
16 James M. Jasper, ‘Emotions and Social Move-
ments: Twenty Years of Theory and Research’, Annual 
Review of Sociology 37.14 (2011) 8.

13 Lorenzo Bosi, ‘Explaining Pathways to Armed Ac-
tivism in the Provisional Irish Republican Army, 1969-
1972’, Social Science History 36.3 (2012) 348-349.
14 Beatrice de Graaf, ‘Counter-Narratives and the 
Unrehearsed Stories Counter-Terrorists Unwittingly 
Produce’, Perspectives on Terrorism 3.2 (2009) 5-11.
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ideologie, gevoelens en emotion manage-
ment.17 In historisch onderzoek hebben 
William Reddy met onder meer het werk 
The Navigation of Feeling en Barbara Ro-
senwein met Emotional Communities in 
the Early Middle Ages belangrijke bijdra-
gen geleverd.18 Rosenweins emotional 
community – een gemeenschap die zich 
vormt door het gedeeld ervaren van emo-
ties – is voor dit onderzoek in het bijzon-
der relevant.19

Meer recente historiografie richt zich 
op de rol van emoties in de politieke sfeer. 
Historicus Ute Frevert beschrijft in haar 
boek Emotions in History hoe emoties als 
schaamte en eergevoel door de eeuwen 
heen een bepalende rol hebben gespeeld 
in politieke ontwikkelingen. Tot op de 
dag van vandaag wordt er door politici 
gebruik gemaakt van de kracht van deze 
emoties – oprecht dan wel strategisch.20 
Cultuurhistoricus Sharon Monteith pleit 
voor de bestudering van culturele produc-
ten als romans en films in onderzoek naar 
sociale bewegingen. Monteith spreekt in 
haar onderzoek over ‘the feeling of the 
movement’, om sociale bewegingen daad-
werkelijk te kunnen doorgronden.21

Dit artikel borduurt voort op deze emo-
tional turn door de kracht van collectieve 
emoties aan te tonen in het Québec van de 

jaren ’60 en ’70. Centraal staat de emotie 
schaamte. Allereerst heeft schaamte de sta-
tus de ‘meesteremotie’ te zijn, omdat het de 
aanstichter van, of dieperliggende emotie 
achter andere emoties als woede, verdriet 
of wanhoop is.22 Daarnaast kan schaamte 
door een individu én door een groep wor-
den ervaren, wat het een bindende en mo-
biliserende emotie maakt en in het kader 
van dit onderzoek zeer relevant. Onder an-
dere filosofe en psychologe Heidi Maibom 
hecht grote waarde aan een groepsgeori-
enteerde interpretatie van schaamte. Mai-
bom beschrijft schaamte als een extreem 
pijnlijke emotie, omdat het een individu 
kan isoleren van de groep of samenleving 
waarin hij zich bevindt. Groepsschaamte 
kan echter juist verenigen op basis van de 
gedeelde negatieve ervaring.23

Volgens politicologe Jill Locke kan 
groepsschaamte grote gevolgen met zich 
meebrengen wanneer het mobiliseert tot 
actie. Zogenaamde ‘slechte’ schaamte, 
het gevolg van een door buitenstaanders 
opgelegde norm waar niet aan wordt vol-
daan, heeft volgens Locke een mobilise-
rende kracht en kan leiden tot een maat-
schappijkritische houding. De hieruit 
volgende drang om een nieuwe status quo 
te bewerkstelligen, heeft als doel de oor-
zaak van schaamte weg te nemen.24 Vol-
gens cultuurwetenschapper Sally Munt 
hangt deze mobiliserende werking samen 
met de performatieve kracht die schaam-
te heeft. Munt stelt dat stigmatisering van 
een groep aan de basis ligt van collectieve 
schaamte. Emancipatiebewegingen vanaf 

22 Thomas J. Scheff, ‘Shame in Self and Society’, Sym-
bolic Interaction 26.2 (2003) 254.
23 Heidi L. Maibom, ‘The Descent of Shame’, Philo-
sophy and Phenomenological Research 80.3 (2010) 569.
24 Jill Locke, ‘Shame and the Future of Feminism’, 
Hypatia 22.4 (2007) 147, 152-158.

17 Hochschild, ‘Emotion Work, Feeling Rules, and 
Social Structure’, 551-575.
18 William Reddy, The Navigation of Feeling (Cam-
bridge 2001); Barbara Rosenwein, Emotional Commu-
nities in the Early Middle Ages (Ithaca 2006).
19 Barbara Rosenwein, ‘Worrying about Emotions in 
History’, The American Historical Review 107.3 (2002) 
821-845.
20 Ute Frevert, Emotions in History (Boedapest 2011)
6-10.
21 Sharon Monteith, ‘”I second that emotion”: a case 
for using imaginative sources in writing civil rights
history’, Patterns of Prejudice 49.5 (2015) 440-445.
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de jaren ’60 gebruikten deze kracht van 
schaamte op positieve wijze om gewens-
te veranderingen af te dwingen. Op deze 
manier zorgt schaamte volgens Munt voor 
politieke en culturele agency voor groe-
pen die dat voorheen niet hadden.25

Een andere relevante vorm van 
schaamte die zich kan manifesteren als 
groepsschaamte, is wat hoogleraar Gen-
derstudies Elspeth Probyn ancestral 
shame noemt. Deze vorm van schaamte 
richt zich op de effecten van schaamte 
die over generaties heen bestaan. Probyn 
stelt dat men zich kan schamen voor de 
eigen afkomst als gevolg van schuldgevoe-
lens over daden begaan door ancestors. 
Een tweede vorm van ancestral shame is 
schaamte die door een minderheid wordt 
ervaren over de eigen cultuur binnen een 
samenleving met een andere, dominante 
cultuur. Stigma’s betreffende de minder-
heid liggen vaak aan de basis van deze 
vorm van schaamte.26

Volgens psychiater James Gilligan is 
het gevoel van schaamte en onderwaar-
dering de belangrijkste motivatie voor ge-
welddadig gedrag. Hij stelt dat ‘the basic 
psychological motive, or cause, of violent 
behavior is the wish to ward off or elimi-
nate the feeling of shame and humiliation 
– a feeling that is painful and can even
be intolerable and overwhelming – and
replace it with its opposite, the feeling of
pride’. Schaamte kan weggenomen wor-
den door de bron van de schaamte zélf te
beschamen en volgens Gilligan is geweld
jegens deze bron een effectieve manier
om dit te bereiken. De aanslagen van 11

september 2001 georganiseerd door Os-
ama Bin Laden en het Palestijnse conflict 
zijn hier voorbeelden van. Op deze ma-
nier is schaamte een rechtvaardiging voor 
gewelddadig gedrag.27

Of schaamte daadwerkelijk leidt tot 
mobilisatie en legitimatie van geweld, is 
volgens Jasper afhankelijk van het ervaren 
van een moral shock. Volgens Jasper is mo-
bilisatie sterk verweven met onderlinge 
identificatie. Het creëren van een collec-
tieve identiteit is dan ook een belangrijke 
factor voor het mobiliseren van een mas-
sa. In dit proces van identificatie wordt 
door leiders van sociale bewegingen ge-
bruik gemaakt van een moral shock. De 
moral shock moet de aangesproken groep 
bewust maken van onrecht dat haar wordt 
aangedaan en haar vervolgens in actie la-
ten komen om dit onrecht ongedaan te 
maken.28

Dit artikel stelt dat in Québec groeps-
schaamte werd ervaren als gevolg van 
een moral shock, teweeggebracht door 
het idee van de nègre blanc. De centrale 
bron is het autobiografische boek Nègres 
blancs d'Amérique van Pierre Vallières, 
dat hij in 1968 schreef en uitbracht in ge-
vangenschap.29 Vallières werd geboren 
in Montréal in 1938 en was een bekende 
journalist en schrijver. Hij wordt gezien 
als een van de belangrijkste ideologische 

25 Sally Munt, Queer Attachments. The Cultural Poli-
tics of Shame (Aldershot 2008) 4.
26 Elspeth Probyn, Blush. Faces of Shame (Minnea-
polis 2005) 107-110.

27 James Gilligan, ‘Shame, Guilt, and Violence’, Social 
Research 70 (2003) 1154-1163.
28 Jasper, ‘Emotions and Social Movements’, 5-8.
29 Voor de citaten in dit artikel is de Engelse verta-
ling gebruikt, die in 1969 onder goedkeuring van Val-
lières werd uitgebracht. Pierre Vallières, White Niggers 
of America (Toronto 1969). Hoewel de Engelse editie 
van Nègres blancs d’Amérique is gebruikt, zal de meta-
foor wel in het Frans aangehaald worden. Dit omdat 
de metafoor in deze taal gemeengoed was in Québec.



332 DE MOBILISATIE VAN DE  NÈGRES BLANCS D’AMÉRIQUE

TIJDSCHRIFT VOOR GESCHIEDENIS

leiders van het FLQ.30 In zijn boek werkte 
Vallières het idee uit dat de Québécois ge-
zien moesten worden als de nègres blancs 
d’Amérique, een beladen term die zeker 
in de jaren ’60 in de context van de Civil 
Rights Movement de aandacht trok. Deze 
metafoor zal in dit artikel centraal staan. 
Hierbij is het niet zozeer de vraag of de 
claim van Vallières gerechtvaardigd was 
en of de Québécois daadwerkelijk gezien 
kunnen worden als nègres blancs. In dit 
onderzoek zal veeleer gekeken worden 
in hoeverre de Franstalige inwoners van 
Québec zich identificeerden met de me-
tafoor en daarmee samenhangend in hoe-
verre de metafoor fungeerde als een nieu-
we mobiliserende nationale identiteit, 
gebaseerd op een gevoel van eenheid en 
solidariteit. Dit artikel zal aantonen dat de 
metafoor breed werd gedragen in de pu-
blieke opinie en niet alleen de revolutio-
nairen van het FLQ, maar ook een bredere 
beweging mobiliseerde in de strijd voor 
een onafhankelijk Québec.

Aan de hand van uitgebreid primair 
bronnenonderzoek naar de rol van de 
nègre blanc-metafoor als nieuwe natio-
nale identiteit en als basis van culturele 
uitingen, zal de ervaring van collectieve 
emoties centraal komen te staan. Over de 
periode 1900-2000 is een full text search 
op de term nègre blanc gedaan in het di-
gitale archief van de Bibliothèque et Ar-
chives nationales du Québec. Een analyse 
van de gevonden archiefstukken heeft 
uitgewezen dat de term tussen 1967 en 
1972 significant meer werd gebruikt en in 
veel verschillende media. Naast Vallières’ 

autobiografie worden manifesten en 
radio-optredens van het FLQ, artikelen 
uit Québécois kranten en tijdschriften, 
en literatuur, poëzie en films uit Québec 
aangehaald. De analyse van deze bron-
nen zal inzichtelijk maken dat de nègre 
blanc-metafoor die Vallières in zijn boek 
uitwerkte, een diepgeworteld collectief 
gevoel van schaamte in Québec raakte en 
versterkte, wat ertoe leidde dat de bevol-
king werd gemobiliseerd en de acties van 
het FLQ legitimeerde.

Québecs collectieve emoties

De geschiedenis van de staatkundige en 
demografische positie van Québec en de 
Quebecois is niet te begrijpen zonder een 
blik te werpen op de ontstaansgeschie-
denis van Canada zelf. In 1497 zette de 
eerste Fransman voet op wat nu Canade-
se bodem is. Vanaf dat moment tot diep 
in de achttiende eeuw was het gebied, 
dat Nieuw-Frankrijk werd genoemd, een 
Franse kolonie. Vanaf de vroege zeven-
tiende eeuw begon Groot-Brittannië zich 
te roeren in Nieuw-Frankrijk. Een eeuw 
later won Groot-Brittannië steeds meer 
grondgebied en met de Vrede van Parijs 
in 1763 was de Britse overheersing van 
het gehele gebied een feit. Canada werd 
een Brits dominion, een semi-koloniaal 
gebied binnen het Britse koloniale rijk, 
maar de Franse culturele invloed bleef 
bestaan. De eerste anderhalve eeuw van 
de Britse overheersing werd overscha-
duwd door inmenging vanuit de Verenig-
de Staten en de Amerikaanse Burgeroor-
log. Tot aan de Eerste Wereldoorlog was 
er in Canada wel de wens tot nationale 
identiteitsvorming, maar door de perike-
len aan de zuidelijke grens en sluimerend 

30 L'Île: L'Infocentre littéraire des écrivains québé-
cois: http://www.litterature.org/recherche/ecrivains/
vallieres-pierre-459/, geraadpleegd op28 februari 
2020.

http://www.litterature.org/recherche/ecrivains/vallieres-pierre-459/,
http://www.litterature.org/recherche/ecrivains/vallieres-pierre-459/,
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Frans nationalisme kwam daar weinig 
van terecht.31

Na de Eerste Wereldoorlog kregen de 
dominions steeds meer onafhankelijk-
heid. Deze nieuwe status leidde in Canada 
tot een sterk nationaal denken en de wens 
naar een nieuwe nationale identiteit, be-
staande uit het schrijven van de eigen 
geschiedenis, het creëren van politieke 
symbolen en het invoeren van rituelen als 
militaire parades en herdenkingsceremo-
nies. Deze nieuwe nationale identiteit is 
door Benedict Anderson de biography of 
a nation genoemd en is volgens Anderson 

typisch voor naties die een fundamentele 
verandering doormaken. Het veranderen 
van de politieke, economische en sociale 
realiteit maakt het vormen van een eigen 
narrative of identity noodzakelijk.32

Deze ontwikkeling ging gepaard met 
een groeiend onderscheid tussen de 
Brits-Canadese en de Frans-Canadese 
culturele sfeer. Sleutelmomenten uit de 
Canadese geschiedenis, die de basis zijn 
gaan vormen van Canada’s biography, 
kregen binnen beide culturen een geheel 
andere plaats. In het Brits-Canadese per-
spectief werd een gevoel van eenheid 

Kaart uit 1693. Aanval op Québec door de Engelsen in 1690. Aanval wordt uiteindelijk succesvol afgeslagen.
Vervaardiger anoniem. Onderdeel van Les forces de l'Europe en Le Theatre de la Guerre, dans les Pays-Bas, 1693-1697, 

Rijksmuseum RP-P-OB-83.033

31 Ged Martin, Britain and the Origins of Canadian 
Confederation, 1837-1867 (Londen 1995) 21-25.

32 Benedict Anderson, Imagined Communities 
(Londen 1983) 204-206.
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benadrukt, dat werd uitgebeeld in daar-
mee samengaande symbolen. Een goed 
voorbeeld hiervan is de bekende Cana-
dese maple leaf, die tijdens de Eerste We-
reldoorlog voor het eerst werd gebruikt 
door het Canadese leger bij de slag om 
Vimy Ridge en uiteindelijk in 1965 aan 
de nationale vlag werd toegevoegd.33 

Hiertegenover is een sterke Franstalige 
traditie ontstaan die juist de groeiende 
kloof tussen beide cultuurgebieden be-
nadrukte en zich niet identificeerde met 
de nieuw ontstane nationale identiteit. 
In de vorming van de nieuwe natio-
nale symbolen was weinig ruimte voor 
Québécois invloeden en dit werd erva-
ren als onderwaardering en vernedering 
van de Frans-Canadese cultuur. Als reac-
tie op deze culturele onderwaardering 
werden de eigen ervaringen tijdens de 
Eerste Wereldoorlog, zoals de opgelegde 

33 Alexander Turner, Vimy Ridge 1917: Byng’s Canadi-
ans Triumh at Arras (Oxford 2005); Geoff Hayes, Vimy 
Ridge: A Canadian Reassessment (Lancaster 2006); 
Jacqueline Hucker, ‘”Battle and Burial”: Recapturing 
the Cultural Meaning of Canada’s National Memorial 
on Vimy Ridge’, The Public Historian 31.1 (2009) 90.

Kaart uit 1758. Engels aanvalsplan om de vesting van Louisborg te veroveren in mei dat jaar met een 
vloot van bijna 200 schepen en 14.000 soldaten. Na de Franse capitulatie werd de vesting om strategi-
sche redenen verwoest.
Universiteit Utrecht Kaarten
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dienstplicht, benadrukt en het idee van 
een Canadese eenheidsstaat onder-
mijnd.34

Québec werd sinds de negentiende 
eeuw door de rest van Canada gezien als 
een achtergestelde, boerse provincie.35 
Dit imago hing deels samen met de ma-
nier van regeren van de hogere klasse in 
Québec eind negentiende eeuw, die ge-
zien werd als autoritair en weinig demo-
cratisch. Verschillende democratische 
crises en mislukte pogingen om de positie 
van Québec te versterken binnen Canada 
isoleerden Québec. Hierbij kwam dat de 
sterke connectie tussen Québec en de 
katholieke kerk het idee van een conser-
vatieve, niet-geseculariseerde regio in de 
hand werkte. Al deze factoren versterkten 
het idee dat Québec niet mee kon komen 
met de rest van Canada en leidden ertoe 
dat de Québécois zich politiek buitenspel 
gezet voelden. Québecs positie binnen 
federaal Canada bleek ook zeer gering. 
Parlementsleden uit Québec faalden in 
het voorkomen van een aantal voor Qué-
bec negatieve federale besluiten, zoals 
de afnemende financiering van Fransta-
lige basisscholen. Daartegenover stond 
de groeiende macht van Ontario en New 
Brunswick, waar het anti-Katholieke en 
francofobe sentiment gestaag groeide.36

Vanaf de jaren ’50 streefde de provincie 
naar technologische, industriële, politieke 
en economische vooruitgang. De verbete-
ringen moesten allereerst het welvaartsni-
veau in Québec, dat lager was dan in de 
rest van Canada, verhogen en de positie 
van Québec binnen Canada verbeteren.37 
Het vooruitgangsstreven lijkt echter ook 
een tweede doel te hebben gehad: het 
verbeteren van Québecs reputatie binnen 
Canada. Verschillende advertentiecam-
pagnes benadrukten het beschermen en 
behouden van de Frans-Canadese erfe-
nis, ondersteund met bekende leuzen 
als ‘Protégera nos foyers et nos droits’ en 
‘Vieux noms du Québec’.38 Ook gingen de 
Québécois de straat op om veranderingen 
door te voeren in de religieuze praktijk 
in Québec. De secularisatie van Québec 
ging gepaard met een verandering van tot 
dan toe zeer bepalende symbolen voor de 
Québécois identiteit. Het gevolg van deze 
secularisatie was dat onder meer open-
lijke uitingen van het katholicisme, zoals 
processies, steeds minder of in geheel an-
dere vorm werden gepraktiseerd.39

Deze imagoverandering lijkt te wijzen 
op een gevoel van schaamte, dat over een 
langere periode is ontstaan. Deze ervaren 
schaamte die decennia bestrijkt, is een 
voorbeeld van Probyns ancestral shame. 

37 Ibidem, 312-317.
38 Frederick Elkin, ‘Advertising Themes and Quiet 
Revolutions. Dilemmas in French Canada’, American 
Journal of Sociology 75.1 (1969) 113-115.
39 Geneviève Zubrycki, ‘Aesthetic Revolt and the 
Making of National Identity in Québec, 1960-1969’, 
Theory and Society 42.5 (2013) 428: in Québec werd 
Johannes de Doper jaarlijks geëerd met een proces-
sie. In 1969 werd tijdens deze processie het beeld van 
Johannes de Doper onthoofd door een groep studen-
ten als protest tegen de rol van de Katholieke Kerk in 
Québec.

34 Mourad Djebabla, La confrontation des civils 
québécois et ontariens à la première guerre mondiale, 
1914-1918: les représentations de la guerre au Québec et 
en Ontario (Montréal 2008). Door minder aandacht te 
besteden aan de oorlogservaringen en daar tegenover 
de interne problemen van de Conscription Crisis en 
de Easter Riots centraal te stellen, zet de Franstalige 
historiografie een geheel ander beeld van de Eerste 
Wereldoorlog neer.
35 Réal Bélanger, Alfred Sévigny et les conservateurs 
fédéraux (1902-1918) (Québec 1983); Dickinson en 
Young, A Short History, 249.
36 Dickinson en Young, A Short History, 249, 253.
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Probyns uitwerking van deze vorm van 
schaamte besteedt veel aandacht aan het 
imperialisme. Onderdrukking en over-
heersing in kolonies is een van de belang-
rijkste oorzaken van ancestral shame, 
wat zichtbaar is in de ervaren schaamte 
onder natives in bijvoorbeeld Australië, 
de Verenigde Staten of Canada. Probyn 
stelt dat ‘too often accusations and de-
nials of shame construct two subsets of 
history, that of the oppressor and the op-
pressed, in such a way that they cannot 
meet up’. De tegengestelde ervaring van 
de gezamenlijke geschiedenis in gekolo-
niseerde gebieden leidt tot het ontstaan 
van de beschaamde gekoloniseerde en de 
beschamende kolonisator. Een relevante 
opmerking hierbij is dat ancestral shame 
verder gaat dan daadwerkelijke bloedban-
den tussen individuen. Probyn stelt dat 
een collectieve geschiedenis mensen over 
een langere periode en in een geografisch 
groot gebied kan verbinden in hun indi-
vidueel ervaren emoties. Volgens Probyn 
heeft ancestral shame een collectieve, 
breed ervaren component en daarnaast 
een individuele, ‘eigen’ kant. Eigen herin-
neringen en ervaringen worden binnen 
een groter kader van collectieve geschie-
denis en emotie geplaatst en creëren 
daarmee een eenheid.40

De ervaren schaamte in Québec in de 
jaren ’60 van de vorige eeuw gaat dan ook 
terug op een langere periode. Toen in 1965 
de huidige Canadese vlag werd gekozen 
en deze vlag geen enkele referentie aan 
de Québécois cultuur bleek te bevatten, 
raakte dit aan veel meer ervaringen dan 
slechts dit ene voorbeeld. Vanaf de eerste 
grote Britse overwinning op de Fransen in 
1713, die uiteindelijk leidde tot gedwongen 

deportaties van Frans-Canadezen uit Aca-
dië in 1755 en het begin vormde van Britse 
overheersing, ervoeren de Franstalige be-
woners van Canada vernedering op ver-
nedering, wat van generatie op generatie 
is overgedragen tot de climax in de jaren 
’60. Het feit dat Québec politiek en eco-
nomisch gezien afhankelijk was van Brits-
Canada in combinatie met de structurele 
onderwaardering van de Québécois cul-
tuur, leidde dan ook tot collectieve ances-
tral shame.41

Vallerières’ nègre blanc-metafoor 
als moral shock

Nu ik heb gekeken naar theorieën over 
schaamte en de voedingsbodem voor een 
collectief gevoel van schaamte in Qué-
bec, kan ik overgaan op de vraag op welke 
manier en met welke gevolgen schaamte 
werd uitgedrukt in de vorm van de nè-
gre blanc-metafoor. Jasper stelt dat een 
succesvolle sociale beweging afhankelijk 
is van het manifesteren van een moral 
shock. In dat kader is het relevant te ach-
terhalen of en op welke manier de nègre 
blanc-metafoor door het FLQ werd gema-
nifesteerd als een moral shock.

Jasper definieert een moral shock als 
‘the vertiginous feeling that results when 
an event or information shows that the 
world is not what one had expected, 
which can sometimes lead to articulation 
or rethinking of moral principles’.42 Door 
middel van retoriek en de performatieve 
kracht van woorden kan deze verhulde re-
aliteit worden blootgelegd, met mogelijk 

41 Ibidem, 107-110.
42 Jasper, ‘Emotions and Social Movements’, 289.40 Probyn, Blush. Faces of Shame, 107-110, 114-115.
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sociale actie tot gevolg. Het succes of falen 
van een moral shock als mobiliserende 
kracht hangt dan ook sterk samen met het 
overtuigend kunnen overbrengen van de 
onrechtvaardige situatie. Reputation (van-
af nu: reputatie) kan daar een belangrijke 
rol in spelen. Volgens Jasper is de angst 
voor een slechte, onwaardige reputatie 
één van de belangrijkste drijfveren voor 
menselijk handelen.43

Aan de basis van het menselijk besef 
van reputatie staat de wisselwerking tus-
sen schaamte en trots. Schaamte wordt 
deels opgelegd van buitenaf en is daarmee 
afhankelijk van externe actoren. Trots is 
een meer autonome emotie die wel in 
relatie staat tot de buitenwereld, maar 
sterker van binnenuit gevormd wordt. 
Aangezien schaamte zowel een interne 
als een externe actor kent, heeft schaamte 
een groter aandeel in de vorming van de 
reputatie van een groep. Wanneer de ex-
tern geprovoceerde schaamte en de intern 
ervaren trots van een individu of groep te 
veel van elkaar verschillen, kan het gevolg 
zijn dat de reputatie die hieruit voortkomt 
niet overeenkomt met de gevoelens van 
het individu of de groep.44 Wanneer deze 
ervaring retorisch en performatief goed 
neergezet wordt, komt de moral shock tot 
stand.

Om te onderzoeken of en hoe er in 
Québec een moral shock werd ervaren, zal 
eerst Vallières’ Nègres blancs d’Amérique 
in meer detail bestudeerd worden. Om 
te onderbouwen dat de Québécois in-
derdaad nègres blancs waren, vergeleek 

Vallières hen met andere gekoloniseerde 
of onderdrukte groepen. In de uitwerking 
van de metafoor probeerde Vallières de 
Québécois te overtuigen zich verwant te 
voelen met andere minderheidsgroepen. 
Vallières verwees naar twee internationa-
le contexten om zijn metafoor in duiden. 
Wat deze twee contexten met de situatie 
in Québec gemeen hadden, was de extern 
opgelegde schaamte voor de cultuur van 
de minderheid door de dominante meer-
derheid en de intern ervaren trots voor de 
eigen cultuur. Op deze manier koppelde 
Vallières de collectieve schaamte aan-
wezig in Québec aan andere groepen die 
eenzelfde vorm van schaamte ervaarden.

Allereerst vergeleek Vallières de strijd 
in Québec met die van de Civil Rights 
Movement. In de Verenigde Staten werd 
de term white nigger45 door verschillende 
groepen gebruikt. Enerzijds werd met de 
term gerefereerd aan katholieke migran-
ten die volgens de Amerikaanse protes-
tanten ‘zwart’ werk deden.46 Anderzijds 
werd de term door Afro-Amerikaanse ac-
tivisten gebruikt om Afro-Amerikanen te 
beschimpen die zich ‘te wit’ gedroegen.47 
Zowel de white nigger van de Amerikaan-
se protestanten als de white nigger van de 
Civil Rights Movement was een scheld-
woord ten opzichte van een bepaalde be-
volkingsgroep of bepaald gedrag.

Ook Vallières gebruikte de term in een 
negatieve zin om de slechte positie van 

45 White nigger was in de jaren ’50-’70 het synoniem 
voor nègre blanc. Ook in de Engelse vertaling van  
Nègres blancs d’Amérique werd white nigger gebruikt 
als vertaling van nègre blanc.
46 Nancy Isenberg, White Trash. The 400-Year Untold 
History of Class in America (New York 2016) 35-40.
47 Sarah Wood, ‘Exorcizing the Past. The Slave Nar-
rative as Historical Fantasy Author(s)’, Feminist Review 
85 (2007) 89.

43 Ibidem, 289. Zie ook: J.C. Alexander, B. Giesen, J.L. 
Mast ed., Social Performance: Symbolic Action, Cultu-
ral Pragmatics, and Ritual (New York 2006) en C. Tilly, 
Contentious Performances (New York 2008).
44 Munt, Queer Attachments, 5-6.
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de Québécois in Canada te duiden. Tege-
lijkertijd werd de term een geuzennaam 
voor de groep Québécois die de strijd aan-
ging met zijn Britse ‘overheerser’. Vallières 
poogde de controversiële vergelijking met 
de Afro-Amerikaanse bevolking die de 
nègre blanc-metafoor opriep historisch te 
onderbouwen. Het zijn van een nègre was 
volgens Vallières niet slechts een raciale 
connotatie, maar betekende ook het heb-
ben van een bepaalde schaamtevolle soci-
ale status en geschiedenis. Vallières stelde 
dat ook de Franstaligen naar Québec wa-
ren geïmporteerd om het werk voor de 
imperialisten uit te voeren en daarmee tot 
slaaf werden gemaakt. De Québécois als 
nègre van Amerika is gerelateerd aan et-
niciteit en aan de status van onderdrukte 
door de machthebber:

To be a ‘nigger’ in America is to be not 
a man but someone’s slave. (…) [T]he 
workers of Quebec are aware of their 
condition as niggers, exploited man, 
second-class citizens. Have they not 
been, ever since the establishment of 
New France in the seventeenth century, 
the servants of imperialists, like the 
American blacks, to serve as cheap labor 
in the New World?48

Volgens Vallières waren de Québécois zich 
nog niet zo lang bewust van hun bescha-
mende, onderdrukte status en vooral van 
het idee dat ze hiertegen in opstand kon-
den komen. De Québécois moesten zich 
dan ook meer spiegelen aan de Afro-Ame-
rikaanse bevolking van de VS. Wanneer 
de Québécois zich zouden inzetten voor 
de revolutionaire zaak en zouden strijden 
voor onafhankelijkheid, zou de schaamte 

voor de Québécois samenleving kunnen 
worden omgezet in trots.49

The white slaves, who are just beginning 
to awake from the long nightmare of ra-
cism, will not take long to discover that it 
is in their interest to follow the ‘colored’ 
workers who long ago set out ahead of 
them on the road to liberation.50

Naast de context van de Civil Rights 
Movement plaatste Vallières de kwestie 
van Québec ook in een breder kader van 
dekolonisatie van Franstalige Afrikaanse 
landen. De in de dekolonisatieretoriek van 
de jaren ’50 en ’60 zeer invloedrijke ideeën 
van Frantz Fanon hebben duidelijk hun 
weerslag gehad op de tekst van Vallières. 
Met zijn twee belangrijkste werken – Peau 
noire, masques blancs en Les Damnés de 
la Terre – zette Fanon onder meer uiteen 
hoe kolonies los moesten komen van hun 
moederlanden en vervolgens een eigen 
identiteit konden vormen.51 Vallières zag 
de Québécois als nègres blancs als voor-
beeld van Fanons verworpenen der aarde. 
Vallières wilde dat de Québécois onderdeel 
werden van de eenheid tussen gedekoloni-
seerde volkeren die Fanon voor ogen had.52

Opvallend is de veranderende reactie 
op de claim van Vallières. In eerste in-
stantie weigerden veel dekoloniale den-
kers – waaronder Jean-Paul Sartre, Aimé 
Césaire, Albert Memmi en Jacques Bergue 
– de witte Québécois als gekoloniseerden
te beschouwen. De meesten kwamen hier
echter op terug en onder andere Memmi
trok naar Montréal om steun te betuigen

49 Ibidem, 52-55.
50 Ibidem, 51.
51 Frantz Fanon, De verworpenen der aarde (1969).
52 Vallières, White Niggers, 200, 214.48 Vallières, White Niggers, 21.
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en met eigen ogen te zien hoe het proces 
van dekolonisatie zich daar voltrok. Ook 
veel Caribische en zwarte denkers en de-
monstranten trokken naar Montréal om 
zich aan te sluiten bij de anti-imperia-
listische beweging die zich ontwikkelde. 
Montréal werd hiermee een uitvalsbasis 
voor verschillende groepen wereldwijd 
die samen zowel in schrift als op straat de 
dekolonisatiebeweging vormgaven.53

De schaamte van de Québécois koppe-
len aan andere voorbeelden van collectie-
ve schaamte, droeg bij aan het oproepen 
van de moral shock. Naast de vergelijking 
met andere contexten, behelsde de moral 
shock ook schaamte en onderwaardering 
met betrekking tot de eigen afkomst. Val-
lières stelde dat het ontbreken van agency 
en zelfbeschikking het bestaan van Qué-
bec en de Québécois ondermijnde. De 
federale overheid in Canada onderdrukte 
Québec volgens Vallières zowel politiek 
als cultureel gezien, door de Québécois 
politieke rechten te ontzeggen en cul-
turele uitingen uit Québec geen onder-
deel te laten uitmaken van de nationale 
identiteit.54 Het ontbreken van dergelijke 
rechten wordt door Jasper gezien als een 
directe oorzaak voor schaamte. ‘Many 
movements that appear instrumentally 
interested in power or material benefits 
are motivated at least as much by a con-
cern for the human dignity that political 
rights imply.’ De waardigheid van een 
groep is voor een belangrijk deel afhan-
kelijk van politieke rechten die een groep 
bezit en de erkenning van haar cultuur.55

Het ontbreken van deze fundamentele 
politieke rechten had volgens Vallières ge-
leid tot een collectief gevoel van schaamte 
dat al eeuwenlang bestond in Québec:

A pretty arbitrary equality, but one 
which, implanted in our minds from 
childhood, accomplished the rather 
fantastic tour de force of making us for 
centuries equal in guilt, in shame, in 
the constant impression that we were 
defeated, and in the feeling, which still 
runs very deep in Québec, that when all 
is said and done, life is not worth living.56

In reactie op dit gevoel van schaamte, 
schreef Vallières ook over een gevoel van 
trots en de mogelijkheid tot vooruitgang 
voor Québec.

As I became reconciled with the world 
and with ’other people’, I became recon-
ciled with the Québécois French nation, 
not the one that for centuries has been 
‘blessed’ with poverty, ignorance, and 
religion, but the one that is at last begin-
ning to say ‘no’ to exploitation, and is 
trying to emancipate itself completely.57

De wisselwerking tussen trots voor de 
eigen regio en schaamte vormt een op-
roep aan de bevolking om de status quo 
te veranderen. Het bestaande gevoel van 
schaamte moest de Québécois aanzetten 
tot het fundamenteel veranderen van de 
samenleving.58

Vallières beschreef hierboven een ge-
voel van ancestral shame, schaamte die 
over generaties heen bestaat als gevolg 

56 Vallières, White Niggers, 171.
57 Ibidem, 201.
58 Ibidem, 201.

53 Sean Mills, The Empire Within. Postcolonial Thou-
ght and Political Activism in Sixties Montreal (Mon-
tréal 2010) 5-7.
54 Vallières, White Niggers, 218.
55 Jasper, ‘Emotion and Social Movements’, 5-6.
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van eeuwenlange stigmatisering van een 
groep.59 In Vallières’ werk zijn meerdere 
aanwijzingen van collectieve ancestral 
shame te vinden. In een treffende passage 
worden fictieve Québécois opgevoerd, die 
beschrijven wat er al generaties lang mis 
is in Québec:

A man accustomed to humiliation and 
forced labor (…) becomes fatalistic, pas-
sive, skeptical. (…) Isn’t it in the ‘order’ of 
things that there should be some people 
more intelligent than others, more hard 
working, more thrifty, less given to drink, 
less lazy, who succeed more easily be-
cause they are more ‘capable’ (…)?
(…)
And then, why couldn’t my father have 
me educated, send me to the university? 

Een van de finalisten in de wedstrijd voor het ontwerp van de Canadese vlag in 1964. De verwijzing naar 
de Britse vlag links en naar de vlag van Québec rechts moesten de Canadese eenheid weergeven.
Wikimedia Commons

Het ontwerp uit 1964 van toen-premier van Canada Lester Pearson voor de nieuwe Canadese vlag. De 
kleur blauw is een verwijzing naar Québec.
Wikimedia Commons

59 Probyn, Blush. Faces of Shame, 107-110.
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(…) And why are workers’ wages so low, 
and the cost of living so high (…)? Can 
you explain to me, doctor [hypotheti-
sche ontvanger], how it is that there 
are so many taverns in Montreal and so 
many drunkards inside? Can you explain 
to me why you meet mostly workers 
there, ‘ignorant’ men and the unem-
ployed?60

Na deze opsomming van de treurige situ-
atie in Québec, gaat de dialoog verder met 
het achterhalen van de oorzaken, waarbij 
de hypothetische Québécois op meer on-
recht stuit.

It’s not possible that all of us from the 
East End of the city, and from Saint-
Henri and the Pointe Saint-Charles, are 
mentally retarded. And that all of those 
rich men (…) are more intelligent than 
the rest of us. (…) How can those damn 
fools get rich so fast while I, who am still 
taking courses at night and am inte-
rested in everything that’s going on and 
everything that’s being written, I’m still 
paying back my debts?61

Vallières stelt dat de sociale ongelijkheid 
tussen Québec en de rest van Canada zon-
der fundamentele verandering nooit zal 
veranderen. Ook hier probeerde Vallières 
te benadrukken dat schaamte voor de 
huidige situatie moest worden omgezet in 
trots door in opstand te komen tegen de 
huidige status quo.

De Québécois als nègres blancs

Door de onrechtvaardigheid van de 
schaamtevolle situatie en reputatie te be-
nadrukken en een gevoel van collectieve, 
generaties overschrijdende schaamte op 
te roepen, manifesteerde Vallières een 
moral shock om zo een collectieve erva-
ring van onderdrukking aan te spreken. In 
hoeverre deze moral shock ook daadwer-
kelijk succesvol was in het mobiliseren 
van de Québécois, is deels te achterhalen 
door te onderzoeken of de nègre blanc-
metafoor een plek vond in het publieke 
discours. Wat allereerst opvalt, is dat Nè-
gres blancs d’Amérique beschouwd werd 
als een academisch werk en ook in die 
hoedanigheid werd gerecenseerd. Zoals 
bijvoorbeeld in de Canadian Journal of 
Political Science, waar het werk een ‘poli-
tico-filosofisch pamflet’ wordt genoemd 
dat als educatief naslagwerk gebruikt zou 
kunnen worden voor de Québécois ge-
schiedenis van de twintigste eeuw.62

Ook werd de metafoor overgenomen 
in de culturele praktijk en in het publieke 
discours.63 Dit blijkt onder meer uit het 

60 Vallières, White Niggers, 54.
61 Ibidem, 54-55.

62 Pierre Aubery, ‘Review: Pierre Vallières, Nègres 
blancs d’Amérique’, The French Review 44.1 (1970) 214. 
Zie ook: Maurice Torelli, ‘Review: Pierre Vallières, Nè-
gres blancs d’Amérique’, Canadian Journal of Political 
Science 2.1 (1969) 125; Auguste Viatte, ‘Claude Roy, « 
moi, je… » le Québec et la vie des choses et du monde’, 
Le progrès du golfe (16 januari 1970) 16.
63 Zo werden er meerdere films gemaakt die de nè-
gre blanc-metafoor als uitgangspunt namen, zoals Le 
Chat dans le Sac van Gilles Groulx en Valérie van De-
nis Héroux. Ook werd in Le progrès du Golfe gespro-
ken over een nieuwe kunst- en muziekstijl die zich 
richtte op ‘l’exploitation du nègre blanc d’Amérique’: 
L.M., ‘ “L’Osstidcho meurt”: l’art et la musique du XXIe 
siècle?’, Le Progrès du Golfe (13 februari 1969) 7. De on-
afhankelijke krant Le Progrès du Golfe verscheen tus-
sen 1904 en 1970 in Québec.
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analyseren van het gebruik van de term 
‘nègre blanc’ in kranten uit Québec. Voor 
de jaren ’60 van de twintigste eeuw werd 
de term slechts sporadisch gebruikt – een 
handvol keer per jaar – en werd met de 
term gerefereerd aan het albinisme in 
zwart Afrika. Tussen 1967 en 1972 is een 
duidelijke piek zichtbaar in het gebruik 
van de term – met als hoogtepunt bijna 
300 hits – ten opzichte van de rest van de 
twintigste eeuw en wordt de term altijd 
in relatie tot de onafhankelijkheidsstrijd 
gebruikt.64 Vallières en het FLQ waren er 
dus in geslaagd de term onderdeel van het 
publieke debat te maken.

Zo werd in de Parti pris65 meerdere ma-
len over schaamte voor de eigen afkomst 
in connectie met de nègre blanc-metafoor 
geschreven. In het artikel ‘Un pays à met-
tre au monde’ stelde Jacques Brault dat hij 
zich geregeld schaamde een Frans-Cana-
dees te zijn door de slechte sociale positie 
van Québec:

J’ai souvent eu honte d’être canadien 
français. Avec les gens de nationalités, 
couleurs et religions diverses, que j’ai 
rencontrés, je n’ai que rarement réussi 

à me contenter d’être tout simplement, 
toujours j’ai dû faire la preuve que 
j’existais d’une existence socialement 
qualifiée.66

In hetzelfde nummer werd ook in poëzie 
gerefereerd aan schaamte in de Québécois 
samenleving. Gaston Miron, een van de 
bekendste Québécois dichters, beschreef 
in het gedicht La dénonciation de in zijn 
ogen ongelijkwaardige positie van Québec 
en de Franse cultuur binnen Canada. Zo 
stelt hij dat zijn Franstalige poëzie werd 
weggestopt en geen plaats kreeg binnen 
de Canadese cultuur. Daarnaast sprak hij 
over schuldigen aan de situatie in Qué-
bec en een gevoel van geïnternaliseerde 
schaamte en verachting in de Québécois 
samenleving, wat als een vorm van ances-
tral shame geïnterpreteerd kan worden.67

Gérald Godin besprak zijn motivatie 
om bij te dragen aan de revolutie:

Jamais ma honte ne fut plus grande ni 
ma colère. (…) Ce n’est pas le bon fran-
çais qu’il faut défendre et pour lequel il 
faut combattre, c’est l’homme canadien-
français à qui on doit rendre sa dignité, 
sa fierté et sa liberté d’homme. Pour ce 
faire, un seul chemin: la création d’un 
état québécois qui assure le respect de la 
nationalité québécoise et sa suprématie 
irréductible en territoire québécois.68

In deze tekst refereerde Godin direct 
aan aanwezige schaamte en woede in de 

66 Jacques Brault, ‘Un pays à mettre au monde’, Parti 
pris 2.10 (1965) 11.
67 Gaston Miron, ‘Notes sur le non-poème et le 
poème extraits’, Parti pris 2.10 (1965) 93.
68 Gérald Godin, ‘Le joual politique’, Parti pris 2.7 
(1965) 59.

64 Zie afbeelding: Overzicht gebruik nègre blanc in 
Québec, waaruit duidelijk een significante groei in 
het gebruik van de term blijkt en ook bijvoorbeeld: 
Louis-Bernard Robitaille, ‘Vallières: “La Couronne a 
fait la preuve de la non-participation de l’accusé” à 
l’attentat’, Le devoir (4 april 1968) 1; ‘Sacré Vallières’, 
La Presse (15 maart 1968) 6; Renaude Lapointe, ‘Pas 
dans la bonne “talle”’, La Presse (29 december 1969) 
4; ‘Pas de discrimination’, La Presse (17 februari 1969) 
59. De krant La Presse is een grote krant in Montréal
die al vanaf 1884 dagelijks uitkomst. De invloed van
de krant op de journalistiek in Québec is heel groot
en journalisten van de krant verschijnen veel in de
media.
65 Het tijdschrift Parti pris verscheen tussen 1963 en 
1968 in Québec als podium voor de Révolution tran-
quille.
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Québécois samenleving, die hij verbond 
aan de nègre blanc-metafoor door te stel-
len dat ‘On a dit prouvé que les Québécois 
sont les Nègres blancs d’Amérique’. Ook 
hij zag de oprichting van een autonome 
staat als het overkomen van schaamte en 
het laten overwinnen van trots.69

Het tussen 1962 en 1975 uitgegeven 
Québécois tijdschrift Maintenant be-
steedde in verschillende afleveringen ex-
pliciet aandacht aan de metafoor.70 In het 
mei/juni-nummer van 1968 besprak het 
tijdschrift Nègres blancs d’Amérique. Al-
lereerst onderstreepte het artikel de con-
nectie van de nègres blancs met andere 
gekoloniseerde of onderdrukte groepen 
in de wereld.71 Daarnaast stelde het arti-
kel dat met de uitgave van Nègres blancs 
d’Amérique een trend in gang was gezet, 
waardoor verschillende revolutionaire 
werken uit Québec heruitgegeven wer-
den. Een belangrijke opmerking van het 
artikel is dat het moeilijk te bewijzen is 
dat het boek de stem van de stille massa 
weergaf, maar het werk van Vallières ze-
ker wel de ideeën van de intelligentsia liet 
zien en diepliggende frustraties in Québec 
blootlegde.72 In de uitgave van Maintenant 
van december 1969 werd de vorm van Nè-
gres blancs d’Amérique geprezen. Volgens 
het tijdschrift konden de Québécois zich 
identificeren met de herkenbare situaties 

uit de autobiografie en toonde deze her-
kenbaarheid de noodzaak van het FLQ-
geweld om de Québécois uit deze situatie 
te bevrijden.73

Naast kranten en tijdschriften werd de 
nègre blanc-metafoor ook overgenomen 
in het discours van vakbonden en studen-
tenbewegingen. Onder andere Rodolphe 
Hamel, vicevoorzitter van een Canadese 
vakbond, haalde de metafoor verschil-
lende malen aan in een interview dat in 
1974 werd gepubliceerd in Le travail des 
hommes74, waarin hij tevens stelde dat 
stakingen een goede manier waren om in 
opstand te komen. Hamel beschreef het 
problematische imago van Québec en zag 
de dominantie van Brits-Canada als oor-
zaak daarvan. Het interview van Hamel 
laat een duidelijke botsing zien tussen 
Québécois gevoelens van trots en externe 
schaamte, die voortkwam uit sociaaleco-
nomische ongelijkheid van Québec ten 
opzichte van de rest van Canada, die op-
stand in de hand werkte.75

Ook studenten voelden zich aange-
sproken door de ideeën van Vallières. In 
1967 werd gerefereerd aan de nègre blanc-
metafoor in het uitspreken van het belang 
van Franstalig onderwijs voor het verster-
ken van de positie van Québec:

Troisièmement, une réforme scolaire est 
un moyen indirect de créer un nouvel 
équilibre social au Québec, plus avan-
tageux pour les ‘nègres blancs’, c’est 

69 Ibidem, 57-59.
70 Maintenant werd in 1962 opgericht als reactie op 
de ontwikkelingen van de Révolution tranquille. Het 
tijdschrift had tot doel een platform te bieden aan ac-
tuele discussies en was ten opzichte van zijn voorgan-
ger Revue dominicaine gematigder.
71 Pierre Saucier, ‘Pierre Vallières: À la défense des 
« nègres blancs »’, Maintenant (1968) 137. Zie ook: 
Pierre Renaud en Robert Tremblay, ‘Les nègres blancs 
d’Amérique’, Parti pris 5.7 (1968, 17-25; Gilles Dostaler, 
‘Nègres blancs d’Amérique’, parti Pris 5.8 (1968) 8-10.
72 Saucier, ‘Pierre Vallières’, 137.

73 ‘L’année d’une prise de conscience collective’, 
Maintenant (1969) 315.
74 Le travail des hommes was een tijdschrift van de 
vakbond, waar Hamel vicevoorzitter was.
75 Rodolphe Hamel, ‘Rodolphe Hamel raconte sa vie 
ouvrière’, Le travail des hommes 82 (1974) 67-74. Le tra-
vail des hommes was een tijdschrift van de vakbond, 
waar Hamel vicevoorzitter was.
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un moyen indirect de provoquer une 
réforme globale qui serait à la fois éco-
nomique et sociale.76

Naast educatieve hervormingen waren 
studenten ook van mening dat de Québé-
cois bevrijd moesten worden door hen 
weer een stem te geven: ‘libérer un peuple 
c’est aussi lui donner la parole’.77 Met de 
eigen stem werd de Franse taal bedoeld 
ten opzichte van de dominante, overheer-
sende Engelse taal. Deze roep om het te-
ruggeven van de Franse taal werd breder 
gedeeld. Een voorbeeld hiervan is het 
veelgeprezen en populaire gedicht ‘Speak 
white’ van Michèle Lalonde. Dit gedicht 
toont aan dat de Québécois ervaarden dat 
de taal voor de ‘witte’, beschaafde bevol-
king Engels was en het Frans als onder-
geschikte taal van de nègre blanc werd 
gezien.78

Uit de toename van en variatie in het 
gebruik van de term kan geconcludeerd 
worden dat de metafoor diepgewortelde, 
collectieve emoties tot uitdrukking bracht. 
Door deze sentimenten en emoties te vat-
ten in één term, werden de Québécois ver-
enigd. In dit kader is het relevant Québec 
te beschouwen als wat Rosenwein een 
emotional community heeft genoemd, 
een samenleving die zich onder andere 
een collectief voelt door een gedeelde 
emotie, in dit geval schaamte. De nè-
gre blanc-metafoor toont onderliggende 
emoties in Québec aan die bepalend zijn 
in het functioneren van de samenleving.79

De aanwezige schaamte die werd aange-
sproken door de nègre blanc-metafoor 
had een tweeledig gevolg. Enerzijds mobi-
liseerde de schaamte mensen om in actie 
te komen en zelfs geweld te gebruiken. 
Anderzijds was deze schaamte een recht-
vaardiging van het revolutionaire geweld 
voor de Québécois. Uit manifesten van 
het FLQ blijkt dat de leden geweld zagen 
als een manier om onder het juk van de 
schaamte uit te komen:

The federal government, being totally 
owned by the interests of Anglo-Saxon 
imperialists, and who have an overw-
helming constitutional and practical 
majority in it, serves to constantly 
maintain and accentuate Québécois 
inferiority. Whenever Anglo-Saxon and 
Québécois interests come in conflict, 
Quebec’s interests are invariably put at a 
disadvantage. Be it military as in the case 
of conscription; demographically in the 
case of favoritism in assimilation shown 
to Anglo-Saxons; internationally, with 
the total supremacy of Anglophones in 
the diverse diplomatic domains (…).80

Gilligan stelt dat het beschamen van 
de bron van schaamte – in dit geval de 
Brits-Canadese overheid – door geweld, 
de schaamte omkeert en daarmee onder-
mijnt. Het benadrukken van onrechtvaar-
dig handelen van de bron, leidt ertoe dat 
er geen schuldgevoel ontstaat over het 
geweld.81

Het feit dat de Brits-Canadese overheid 
in de ogen van de Québécois schuldig was 
aan het beschamen van de regio, maakte 

76 Jacques Tremblay, ‘La crise scolaire’, Cité libre 
(1967) 36.
77 ‘Libérer un peuple c’est aussi lui donner la parole!’, 
Le Quartier latin 52.16 (1970) 1.
78 Michèle Lalonde, ‘Speak White’ (Montréal 1968).
79 Rosenwein, ‘Worrying about Emotions in History’, 
824.

80 FLQ, ‘Message of the FLQ to the Nation’, 16 april 
1963, 2.
81 Gilligan, ‘Shame, Guilt, and Violence’, 1163-1165.
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dat het FLQ zich niet schuldig voelde over 
de aanvallen op overheidsinstanties. 
Daarbij kwam dat geweld de enige uitweg 
leek te zijn. Een decennium eerder had 
een andere beweging, die zich de indépen-
dantistes noemde, geprobeerd door mid-
del van pamfletten en demonstraties ver-
andering teweeg te brengen. Hier kreeg de 
beweging echter geen ruimte voor op fe-
deraal niveau, waardoor protesten, bom-
aanslagen en uiteindelijk ontvoeringen 
voor het FLQ de enige overgebleven mid-
delen leken te zijn.82

Ook buiten het FLQ werd er op deze 
manier naar geweld gekeken. Onder an-
dere in de Maintenant van mei 1969 werd 

gesteld dat geïnstitutionaliseerde vor-
men van geweld kwalijker waren dan de 
acties van het FLQ en geweld tegen deze 
instituties was dan ook gerechtvaardigd. 
Het overheidsgeweld was gericht op de 
waardigheid van de Québécois en deze 
moest verdedigd worden. Deze vorm van 
discriminatie en ongelijkheid moest met 
harde actie aangevallen worden. Hoewel 
de acties van het FLQ dodelijke slachtof-
fers kende, waren de meeste acties gericht 
tegen overheidsgebouwen waarin de vij-
andige instituties huisden. Met dit geweld 
kon Québec gerepresenteerd door het 
FLQ zijn kracht tonen en onderhandelin-
gen afdwingen. De aanvallen toonden ‘de 
staat van diepliggende ontevredenheid’ in 
Québec en hadden al meer bereikt dan alle 
congressen over het behoud van de Franse 82 Dickinson en Young, A Short History, 296-298.

Deze grafiek toont het gebruik van de term nègre blanc in Québécois media in de online database van de 
Banq revues et journaux québécois.
De gegevens zijn gebaseerd op een full text search in de online database van de Banq revues et journaux québécois.
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taal en cultuur bij elkaar.83 Met name deze 
laatste opmerking spreekt boekdelen: de 
stelling dat men het bestaan van de Fran-
se gemeenschap pas erkent sinds de aan-
slagen van het FLQ. Het FLQ lijkt hiermee 
zijn doel te hebben bereikt.

Conclusie

Diepgewortelde emoties kunnen leiden 
tot succesvolle groepsvorming, politise-
ring en mobilisatie van een samenleving. 
Het FLQ en Québec is daar een leven-
dig voorbeeld van. Ook na 1973, het jaar 
waarin het FLQ ophield te bestaan, zijn de 
gevolgen hiervan zichtbaar. De door een 
FLQ-lid opgerichte regionale Parti Québé-
cois werd in 1976 de grootste in Québec en 
stelde de Charter of the French Language 
in, waarmee het Frans de enige toegesta-
ne taal werd en nog steeds is in openbare 
gelegenheden in Québec. Daarnaast is in 
heel Canada de status van het Frans ver-
anderd en de bewegwijzering nu overal 
tweetalig. Hoewel de roep om onafhan-
kelijkheid zo nu en dan nog klinkt, is de 
positie van Québec fundamenteel veran-
derd.

Dit onderzoek naar de FLQ heeft willen 
aantonen dat het betrekken van emoties 
essentieel is in het daadwerkelijk begrij-
pen van sociale bewegingen. Naast ratio-
nele en materiële motieven, speelt emotie 
een fundamentele rol in het mobiliseren 
van groepen. Emotie verbindt, schept so-
lidariteit en kan ook daadwerkelijk ont-
branden in actie. Om het ontstaan en het 
handelen van actiebewegingen echt te 
kunnen doorgronden, is begrip voor de 

motivaties van deze bewegingen noodza-
kelijk en dit artikel heeft aangetoond dat 
emotie daarbij niet kan ontbreken.

In plaats van het FLQ neer te zetten 
als terroristische beweging en de bewe-
ging daarmee als gevaar te beschouwen, 
laat dit onderzoek zien dat een op emotie 
gerichte benadering tot nieuwe inzichten 
leidt. Zoeken naar dieperliggende motie-
ven voor steun en revolutionair geweld 
vergroot het begrip voor en kennis over 
onafhankelijkheidsbewegingen. De we-
reld heeft tot op de dag van vandaag te 
maken met dergelijke bewegingen – zie 
de terugkerende onrust in bijvoorbeeld 
Catalonië – en het daadwerkelijk begrij-
pen van deze roep naar onafhankelijkheid 
kan hopelijk tot echte oplossingen leiden.

Dat wil overigens niet zeggen dat ra-
tionele en materiele motieven er in zijn 
geheel niet toe doen. Zoals blijkt in het 
geval van Québec, liggen een verschil in 
welvaartsniveau, hoewel minder groot 
dan men dacht, en politieke besluiten aan 
de basis van het gevoel van ongelijkheid. 
Collectieve emotie voegt echter een mobi-
liserende kracht aan deze redenen toe, die 
noodzakelijk is gebleken om sociale steun 
en actie te kunnen verklaren. Verschillen 
in cijfers is niet voldoende, men moet als 
groep bereid zijn iets aan de situatie te wil-
len veranderen en emotie is een essentiële 
factor in het ontstaan van deze bereidheid.
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