
Verfransing? Franse taal en Nederlandse cultuur tot in de revolutietijd 

WILLEM FRIJHOFF 

CONTACT EN BEELD 

Negatief dan wel positief gewaardeerd, het beeld dat wij ons van de intocht van de 
Fransen en het verzetten van de wet in de winter van 1794-1795 maken, is er een van 
contact 1. Een verbroedering tussen Nederlandse patriotten en Franse troepen, sym
bolisch uitgedrukt in de overname van Franse rituelen: proclamaties, planting van de 
vrijheidsboom, vrijheidsfeesten2. Maar dat beeld is in hoge mate een reconstructie op 
basis van de historische betekenis die het gebeuren achteraf zou blijken te bezitten: het 
begin van een nieuwe tijd, waarin de Fransen steeds meer zouden gaan domineren. 
Incongruente elementen uit de werkelijkheid worden daarbij tot een samenhangend 
beeld aaneengesmeed, dat ook de suggestieve kracht van de afzonderlijke elementen 
bijna onmerkbaar doet veranderen. Nemen we bijvoorbeeld het taalcontact. De histo
rische voorstelling van de intocht suggereert, via het verbroederingsbeeld, meer dan 
een woordeloze expressie bij de ontvangst. Ze dringt ons het beeld op van uitwisseling, 
begrip, inhoudelijke communicatie, en daarmee van een grotere taalkundige vaardig
heid dan in de werkelijkheid bestond. Begrepen de Nederlanders de Fransen wel? Ja, 
begrepen de Fransen elkaar onderling eigenlijk wel goed? Grégoires offensief voor de 
taalkundige unificatie van Frankrijk was immers nog maar nauwelijks begonnen3. In 
plaats van een uitwisseling in cultuurtalen zal voor het gros van de betrokkenen een 
complexer communicatiesysteem tot stand zijn gekomen. Gestiek moet daarbij de ge
meenschappelijke syntaxis hebben gevormd voor een veelheid van tongvallen en 
streektalen, van Nederlandse zijde soms gemengd met wat potjesfrans. 
Is het concreet contact met de Fransen een kleine twintig jaar lang — bijna een half 

mensenleven van die tijd—op dezelfde schrale voet voortgezet? We zouden het haast 
denken. Geheel de Bataafs-Franse periode door constateren we immers een maat
schappelijk gespleten verhouding ten aanzien van de taal van de bevrijder dan wel 

1 De hier summier gepresenteerde problematiek zal in volgende studies nader worden onderbouwd. De 
beschikbare ruimte maakt dat hier niet mogelijk. In deze bijdrage wordt slechts een schets van de 
probleemstelling en het onderzoeksmodel gegeven. Een eerste aanzet verscheen onder de titel 'Le français 
et son usage dans les Pays-Bas septentrionaux', Documents pour l'histoire du français langue étrangère 
ou seconde (Parijs, SIHFLES), III (juni 1989) 1-8. 
2 Vgl.P.Geyl,Geschiedenis van de Nederlandse stam, VI, 1792-178(Amsterdam/Antwerpen, 1962); 
W. Frijhoff, e. a., 'Vryheid of de dood'. La Révolution française vue des Pays-Bas 1789-1798 (Amsterdam, 
1989) 52-67. 
3 Vgl. R. Balibar, D. Laporte, Le Français national. Politique et pratiques de la langue nationale sous 
la Révolution française (Parijs, 1974); M. de Certeau, e. a., Une politique de la langue. La Révolution 
française et les patois. L'enquête de Grégoire (Parijs, 1975). Verder E. Weber, Peasants into Frenchmen. 
The Modernization of Rural France 1870-1914 (Stanford, 1976) hoofdstuk 6. 
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bezetter: de goede beheersing, in een enkel geval zelfs het vlekkeloos gebruik ervan 
in de bovenlaag, onder de gezeten middenstand, bij de hogere ambtenaren en in enkele 
specifieke beroepsgroepen, steekt schril af tegen de grove onkunde ervan bij de over
grote meerderheid van de Nederlandse bevolking. Zo vaak de Franse regering bijvoor
beeld een studiebeurs voor een beroepsopleiding in Frankrijk beschikbaar stelde, 
hadden de prefecten de grootst mogelijke moeite om kandidaten te vinden die Frans 
spraken. Zo moest secretaris-generaal van het departement Friesland Matthijs Ypey, 
bepaald geen saboteur van het bewind, naar aanleiding van het verzoek van de minister 
van binnenlandse zaken te Parijs om kandidaten voor een plaats aan de veeartsenij
school te Alfort voor te dragen, op 7 oktober 1811 constateren: 

tous mes efforts ont été sans succès, à cause que les individus, qui par leur état pourraient être 
considérés comme particulièrement propres à se vouer à l'étude de l'art vétérinaire, n'ont 
aucune connaissance de la langue française, ce qui les rend absolument incapables de profiter 
des leçons de cette école. Le seul moyen pour remédier à un inconvénient aussi grave, serait, à 
ce qu'il me paraît, de faire enseigner aux frais du gouvernement la langue française à quelques 
enfants d'une bonne disposition4. 

Spreekt uit de houding van de Friezen, bijna zeventien jaar na het begin van de band 
met Frankrijk, onverschilligheid of verzet? In ieder geval heerste er krasse onkunde 
van de Franse taal in de beroepsgroep van de potentiële veeartsen, toen nog gerecru-
teerd uit het ambachtsmilieu. Als de Fransen dan in 1812 proberen hun taal via de 
school tot officiële tweede taal van de geannexeerde departementen te verheffen, is het 
feitelijk al te laat voor enig reëel effect5. Daarmee is de legitieme vraag gesteld hoe zich 
achter, onder en door het dubbele, Nederlandse en Franse revolutieproces heen het 
contact voltrok tussen de twee culturen, en hun instrument, de twee talen. 

VERFRANSING: EEN DUBBEL VERTOOG 

Maar ook de vraag wat dan de werkelijke betekenis is van het gangbare beeld van de 
'verfransing' van de Noordelijke Nederlanden. Menigeen zal immers zeggen: Neder
land had toch een krachtige traditie van kennis van de Franse taal, zodat inhoudelijk 
contact tussen het patriotse deel van de Nederlandse bevolking en de Franse bevrijders 
verzekerd was? Golden brede kringen van de Republiek niet als verfranst? En was de 
hand over hand toenemende verfransing, zowel in taalkundige als in meer algemeen 
culturele zin, niet een van de stokpaardjes van de critici van het oude bestel? Inderdaad, 
als er, om met de geschiedfilosofen te spreken, in de Nederlandse geschiedenis één 

4 Parijs, Archives Nationales, FIO 1440. Inderdaad waren er in Friesland slechts weinig Franse scholen. 
Zie W. Frijhoff, 'Van onderwijs naar opvoedend onderwijs. Ontwikkelingslijnen van opvoeding en 
onderwijs in Noord-Nederland in de achttiende eeuw', in: Idem, e. a., Onderwijs en opvoeding in de 
achttiende eeuw. Verslag van het symposium, Doesburg 1982 (Amsterdam/Maarssen, 1983) 23-27. 
5 Vgl. F. Brunot, Histoire de la langue française des origines à nos jours, IX, 2: Le français au dehors 
sous la Révolution, le Consulat et l'Empire (herdruk; Parijs, 1979). 
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'narratieve substantie' is die dat concept eer aandoet, is het wel die van de 'verfran
sing'. De ontmoeting met de 'Franse cultuur' loopt als een rode draad door onze ge
schiedenis heen, veel systematischer, veel hinderlijker en vooral veel bewuster dan die 
met de Engelse of de Duitse, om nog maar te zwijgen van de Spaanse. Vanaf de Bour
gondische tijd tot de huidige heeft er in Nederland schier onafgebroken een aantoon
bare haat/liefde-verhouding bestaan tot wat globaal als 'Franse cultuur' wordt aange
duid. Al naar het moment viel dat globale cultuurmodel uiteen in meer concrete 
subthema's, even zoveel gelegenheden tot groepsgewijze vreugde of ergernis: het 
model van de Franse hofcultuur; Franse manieren; verfransing van de elites; verzet 
daartegen bij de brede burgerij (die overigens zelf haar kinderen naar een Franse, niet 
naar een Latijnse school stuurde zoals de elite met haar op de humaniora geënt 
cultuurconcept dat juist wel deed); de Franstalige gouverneur of gouvernante; Franse 
boekproduktie; Franse toonzetting in de kunsten en met name in de tuinkunst, de mode, 
de meubelmakerij, de bouwkunst, de krijgskunst; de al dan niet vermeende invloed van 
de Franse verlichtingsfilosofen; de Franse cultuur als waarborg van waarden of als 
inhoudelijke kern van het beschavingsoffensief; de esthetiek van de cartesiaanse 
schoonheid; het Frans klassicisme; de retoriek als levensstijl ... Kortom, 'Franse 
cultuur' is heel wat meer dan een simpel containerbegrip. Het is het spiegelbeeld waar
aan de natie haar identiteit ophing, als voorbeeld of als tegenbeeld. Het gevleugelde 
woord 'Gallia arnica, non vicina' geeft daar de politieke vertaling van. Hoewel het 
liefst op een afstand gehouden, hoort Frankrijk er toch wezenlijk bij. 

Op kritieke ogenblikken heeft de angst voor de verfransing dan ook een belangrijke 
rol gespeeld in het historisch zelfbeeld van de Nederlanders: toen de Bourgondiërs hun 
instellingen en daarmee hun cultuur oplegden6; toen de jonge Republiek overstroomd 
werd met anderstalige Nederlanders; toen het Frans in de achttiende eeuw een symbool 
werd van de maatschappelijke kloof tussen bestuurselite en burgerij; tenslotte in de 
spanningsverhouding tussen Nederlanders en Fransen in de revolutietijd zelf. Natuur
lijk is dit alles niet alléén maar beeldvorming geweest. Maar het is uitermate moeilijk 
wegwijs te raken in die subtiele mix van feitelijk contact en vermeende invloed, van 
angst voor identiteitsverlies en esthetisch genot, van culturele overheersing en hang 
naar erkenning. Tegelijk wordt elke analyse van het complexe historische gegeven 
'verfransing' bemoeilijkt, en veelal vertroebeld, door het feit dat de elementen van het 
probleem stuk voor stuk door een kluwen interpretaties worden omhuld: interpretaties 
van tijdgenoten, verdubbeld door interpretaties van historici. 

Een voorbeeld. In een reeks studies over de Zuidnederlandse immigratie heeft Briels 
tal van gegevens aangedragen voor een appreciatie van de belangrijke gevolgen die de 
massale aanwezigheid van vluchtelingen in de eerste helft van de zeventiende eeuw 
voor de sociale beeldvorming in de Noordnederlandse samenleving heeft gehad7. De 

6 Vgl. voor het begin van die ontwikkeling W. P. Blockmans, Mobiliteit van cultuurdragers. Zwaarte
punten in de Bourgondische Nederlanden (Zutphen, 1981). 
7 Met name J. G. C. A. Briels, De Zuidnederlandse immigratie 1572-1630 (Haarlem, 1978) 45-66; Idem, 
Zuidnederlanders in de Republiek 1572-1630. Een demografische en cultuurhistorische studie (Sint-
Niklaas, 1985); Idem, 'Brabantse blaaskaak en Hollandse botmuil. Cultuurontwikkelingen in Holland in 
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verschillen in het gedragspatroon betroffen eigenlijk niet zozeer de gewone man, als 
wel de elites van Noord en Zuid. De zuiderlingen uit de betere kringen onderscheidden 
zich door de levensstijl van de 'honnête homme' en het gedragsmodel van de 'cour
toisie'. Het gebruik van de Franse taal accentueerde het onderscheid met de bewoners 
van het gastland en versterkte de cohesie van de groep. Het stigmatiseringsproces van 
de immigranten leidde er vervolgens echter toe dat alle zuiderlingen over de kam van 
de Frans-Bourgondische cultuur werden geschoren, als Franstaligen werden behan
deld, en zich daar ook in een zekere, nu nauwelijks meer te bepalen mate aan con
formeerden. Reeds in 1608 laat het anonieme gedicht Den nieuwen Serviteur dat 
amalgaam van taal en cultuur voortreffelijk zien. Men lette daarbij op de lichtelijk 
perfide verwijzing naar de ongerijmdheid van de Geneefse religie — het eigenlijke 
motief waarom de Zuidnederlanders waren gevlucht— in het gewraakte cultuurpa
troon: 

... Want elcke dochter schier begeert een groot Monsieur, 
Die spelen can courtoys den fraeyen Serviteur, 
Den hoedt tot op de schoen en dan voorts sonder myen 
... Dus leer ick alle daech een nieu manier van vryen. 
... Gheeft sy voor antwoort dan en neycht met een nobles. 
Daer wort dan noch ghebruyckt een sonderlingh agres, 
Een mallefijck ghelaet, in 't spreken van Francoys, 
Elck wil om 't beste zijn Monsieur, Monsieur courtoys; 
Sy worden noch int lest so wonder genefoys 
Dat sy de Dochters schier haer kniekens van besyen 
Noch sullen tasten wel, so worden sy alloys: 
Dus leer ick alle daech een nieu manier van vryen8. 

Het aloude cliché van de Hollandse botheid, dat reeds bij Erasmus9 opgeld deed, krijgt 
van de weeromstuit een bijna positieve lading. Het wordt tot een bestanddeel van de 
Noordnederlandse identiteit. Roemer Visscher roept pathetisch uit: 'Amsterdamse 
Dochters doet mijn bescheyt, / Schaemt ghy u van de Hollantsche botticheyt'10? Het 
cliché vindt zijn tegenhanger in dat van de Zuidnederlandse hoofsheid. Onder invloed 
van de stigmatisering van de Zuidnederlanders door populaire auteurs als Bredero (De 
Spaansche Brabander is van 1618 — maar het moet gezegd dat Bredero zich al even 
krachtig tegen de Engelse mode verzette 11) en alweer Roemer Visscher ('De meys-

het begin van de Gouden Eeuw', De Zeventiende Eeuw, I (1985) 12-36. Verder P. Dibon, 'Le Refuge 
wallon précurseur du Refuge huguenot', XVIIe Siècle, nr. 76-77 (1967) 53-74. 
8 L. M. van Dis, J. Smit, ed., Den Bloem-hof van de Nederlantsche ieught. Naar de drukken van 1608 
en 1610 uitgegeven, ingeleid en geannoteerd (Amsterdam/Antwerpen, 1955) 101-103; gecit. door G. 
Komrij, ed., De Nederlandse poëzie van de zeventiende en achttiende eeuw in duizend en enige gedichten 
(Amsterdam, 1986) 25-26. 
9 Vgl. J. Huizinga, Erasmus (5e dr.; Haarlem, 1958) 54-59. 
10 Komrij, Nederlandse poëzie, 13. 
11 Vgl. G. Stuiveling, ed., Memoriaal van Bredero. Documentaire van een dichterleven (Culemborg, 
1975) 112-113, 123. 
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kens van de courtosye / stellen op Brabants haer fantasie' 12) wordt hoofsheid van 
gedrag het merkteken van heel de groep vluchtelingen, hoe stuurs in de leer en eeltig 
aan hun handen ze ook mogen zijn. Via de Franse taal, aanvankelijk slechts de ge-
bruikstaal van een Waalse en Zuidvlaamse minderheid maar wel de cultuurtaal van een 
bredere Zuidnederlandse elite, verglijdt het cliché al spoedig in Franse richting. De 

snelle groei van de Franse contacten, door de handel, de educatiereis 13en de verwant
schap met de gereformeerde zusterkerk, helpen dit proces. 
Anderhalve eeuw later is de perceptie van de Franse taal en de Franse cultuur nog even 

levendig, maar de bewondering verschuift van de Franse cultuur, die het kenmerk van 
een specifieke sociale groep en een object van kritiek is geworden, naar de Franse taal, 
die door haar universele verspreiding als het ware boven haar Franse oorsprong is uit
geheven. Het nuttigheidsaspect komt uitdrukkelijker naar voren, en dat helpt ons 
begrijpen waarom er bijna geen tegenstander van de verfransing te vinden was die niet 
zelf het Frans machtig was: de Franse cultuur en de Franse taal werden als twee 
onderscheiden zaken waargenomen. Als instrument van Franse cultuur moest de 
Franse taal worden verfoeid, als hulpmiddel voor internationaal contact en suprana
tionale wetenschap was ze een zegen. Zo schrijft kapitein in Statendienst Jan Willem 
Schomaker Joostzn, overigens een keurig aan een Latijnse school opgevoed en in het 
Latijn gepromoveerd jurist, in 1761: 

Fransche Taal: 't is hier de plaats niet om te onderzoeken, of deeze Taal in beschaaftheid, in 
naaukeurigheid, in zagtheid en in welluidentheid de andere levendige Taaien te boven streeft; 
... zeker is het dat ze iets bezit dat men geen naam kan geven, maar dat waarlyk niet onaangenaam 
is, en ten gevalle van welk het de gewoonte, na 't gevoelen van Cicero vry staat te zondigen ... 
te meer, daar ze als een tweede Moeder byna alle de werken der Ouden met de uiterste vlyt 
gekoestert en een aanwas heeft doen verkrygen, die zo oogenschynelyk en geschikt is, dat ze de 
Geleerden van de eerstre ordre tot een byzondere verkwikkelyke Letter-spys versterkt 14. 

En hij legt er de nadruk op dat de Franse Taal 'van een groote (zommige meenen van 
een uitsluitende) nuttigheid en... byna over den gantschen Aardbodem verspreit is'15. 
Het verfransingsvertoog dat in bewonderende dan wel afkeurende zin door de 

geschiedenis van de Republiek heenloopt, vinden we schier ongewijzigd terug in het 
geschiedbeeld van latere historici. Reeds Huizinga zette de toon in het zesde hoofdstuk 
van Nederland' s beschaving in de zeventiende eeuw, dat teruggaat op een lezingen

reeks uit 1932 16. Ph. de Vries stelde in de oude AGN dat het Franse classicisme smaak 

12 Komrij, Nederlandse poëzie, 13. 
13 Vgl. A. Frank-van Westrienen, De Groote Tour. Tekening van de educatiereis der Nederlanders in de 
zeventiende eeuw (Amsterdam, 1983). 
14 J. W. Schomaker, De krygskunde, het vaderland nuttig, en de ingezetenen gemakkelyk gemaakt 
(Utrecht, 1761) 164-166. Ik dank dit citaat aan dr. J. A. M. M. Janssen. 
15 Ibidem, 167. 
16 J. Huizinga, Nederland's beschaving in de zeventiende eeuw. Een schets (5e dr.; Groningen, 1976) 
140-152; ook in Verzamelde werken (9 dln; Haarlem, 1948-1953) II. 
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en oordeel van onze achttiende eeuw had 'bedorven' 17. Geyl ging nog een stapje 
verder. Hij klaagde niet alleen de esthetica, doch heel het sociaal verkeer aan en sprak 
in uiterst kritische termen over de verfransing van de achttiende-eeuwse elite: 

Voorde aristocratische en uitgaande wereld in Den Haag was het Nederlands een vreemd patois. 
Dat was in de dagen van Frederik Hendrik en Willem II ook zo geweest, maar nu waren veel meer 
inheemse adel en patriciaat in die toverkring opgenomen en van hun oorsprong vervreemd 18. 

Ter adstructie van die krasse uitspraak beriep Geyl zich weliswaar op onderzoek in 
privé-correspondenties, maar even verder blijkt dat hij die interpreteerde in het licht 
van het anti-verfransingsvertoog uit de Schutte- en jagtpraatjes van Epo Sjuk van 
Burtnania en de Spectator van Justus van Effen. Hij concludeerde onomwonden tot 
een 'ziekte-proces van denationalisering' 19. Ook Roorda meende dat de Hollandse re
genten reeds in de tweede helft van de zeventiende eeuw hun zeden en gewoonten 
ingrijpend verfransten en dat in de Republiek zelf een sociale taalgrens tussen de 
Franssprekende bovenlaag en de Nederlandstalige rest aan het ontstaan was. Hij beriep 
zich daarbij op kritiek uit pamfletten die tijdens de Franse oorlog van 1672 werden 
verspreid — een bron waarvan men op zijn minst de partijdigheid zou mogen bena
drukken 20. 
Bijna even karikaturaal als Geyls beeld was de voorstelling die Price gaf van de 

verfransing, uitvloeisel en instrument van het reeds door Roorda beschreven aristocra-
tiseringsproces van de elites. Price wees er overigens tegelijk, en terecht, op dat de 
Franse cultuur hier op de eerste plaats als een supranationale, Europese cultuur werd 
binnengehaald, niet of veel minder als de cultuur van een specifiek land 21. De 
aanwezigheid van de Franse vluchtelingen, auteurs of boekdrukkers moet veeleer in 
dat internationaal perspectief worden beoordeeld. Hun contacten buiten hun beroeps
milieu of de ontvangstgroep waren gering tot minimaal, zoals uit de wat beter onder
zochte levensgeschiedenissen van bijvoorbeeld Pierre Bayle en Prosper Marchand 
duidelijk naar voren komt22. Zelden waren zij trouwens het Nederlands machtig, al 

17 Ph. de Vries, 'De Nederlandse cultuur in de eerste helft van de achttiende eeuw', Algemene 
Geschiedenis der Nederlanden, VII (Utrecht/Antwerpen, 1954) 248-276, citaat 252; een identieke nadruk 
op het Frans classicisme vindt men in de nieuwe AGN (Haarlem, 1980) IX. 
18 Geyl, Nederlandse stam, IV, 1077. 
19 Ibidem, 1079. 
20 D. J. Roorda, Partij en factie. De oproeren van 1672 in de steden van Holland en Zeeland, een 
krachtmeting tussen partijen en facties (Groningen, 1961; herdruk 1978) 42-43. 
21 J. L. Price, Nederlandse cultuur in de gouden eeuw (Utrecht/Antwerpen, 1976) 180-186; vert, van 
Culture and Society in the Dutch Republic during the 17th Century (Londen, 1974). Vgl. hierover E. H. 
Kossmann, 'The Dutch Case. A National or a Regional Culture?', in: Idem, Politieke theorie en 
geschiedenis. Verspreide opstellen en voordrachten (Amsterdam, 1987) 209-210. Verder W. W. Mijn-
hardt, ed., Kantelend geschiedbeeld. Nederlandse historiografie sinds 1945 (Utrecht/Antwerpen, 1983) 
199-201. 

22 Zie bijvoorbeeld H. Bots, 'Pierre Bayle en de Rotterdamse Illustre School 1681-1693', Rotterdams 
jaarboekje (1982) 199-200; C. Berkvens-Stevelinck, Prosper Marchand. La vie et l'oeuvre (1678-1756) 
(Leiden, 1987) 167-168. 
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blijkt bijvoorbeeld uit de correspondentie van Marchand dat in de loop der jaren bijna 
vanzelf rudimentaire Nederlandse zegswijzen in hun Frans binnenslopen23. 
Het is uiteraard niet moeilijk om enkele excessieve voorbeelden van zo'n Fransge-

zinde tendens te vergaren. Wanneer B. Albach schrijft dat het begin van de achttiende 
eeuw voor het toneelleven de 'overgangstijd van het nationale stoere bloeitijdperk naar 
de jaren der volkomen verfransching' waren, lijkt hij het gelijk aan zijn kant te heb
ben24. Inderdaad was er in twee of drie grote steden een naar Franse stijl gemodelleerd 
salon- en theaterleven 25. Maar daarbuiten is het corpus aan concrete voorbeelden 
beperkt. Het komt steeds weer bij dezelfden uit: het stadhouderlijk hof, de Bentincks, 
de Fagels, Belle van Zuylen, en nog enkele andere politieke grootheden of schrijvers 
die een uitgebreide correspondentie hebben nagelaten. Zowel Roorda als Price citeren 
bijvoorbeeld uit brieven van de hooghartige diplomaat Pieter de Groot die in 1673 — 
maar hij leefde toen als balling in de Zuidelijke Nederlanden — aan zijn correspondent 
Wicquefort schreef dat het Frans 'pour les intelligents ' was, tegenover ' le Flament, qui 
n'est que pour les ignorants'26. Verwachtte Wicquefort trouwens wel iets anders dan 
zulke taal? En is er geen sprake van ongeoorloofde generalisatie op een wankele 
psychologische basis, als zo'n gesitueerde gelegenheidsuitspraak van een minstens 
discutabele persoonlijkheid als exemplarisch voor de attitude van heel een sociale laag 
wordt beschouwd? 

HISTORISERING VAN HET BEELD: EEN ONDERZOEKSMODEL 

Het concept van 'verfransing', met zijn connotatie van evenredige verwijdering van, 
ja ontrouw aan de Nederlandse cultuur of de Nederlandse natie (wat daar ook onder 
moge worden verstaan), is zo tot een 'topos' van de Nederlandse geschiedschrijving 
geworden, die slechts moeizaam opnieuw kan worden gehistoriseerd. Dat die histori
sering broodnodig is, behoeft, denk ik, geen betoog. Het beeld van de verfransing be
paalt immers voor een niet onbelangrijk deel ons zicht op de politieke, sociale en 
culturele verhoudingen in de tijd van de Republiek; het is een wezenlijk bestanddeel 
van elke beschouwing over de wording van ons nationaal bewustzijn; en, minder 
uitgesproken maar niet minder wezenlijk, het zet de toon van het beeld dat wij ontwer
pen van de relatie tussen Nederlanders en Fransen in de revolutietijd. 
In feite heeft het empirisch onderzoek van de laatste jaren al diverse aanzetten gege-

23 C. Berkvens-Stevelinck, 'De Hugenoten', in: P. Blom, e. a., ed., La France aux Pays-Bas. Invloeden 
in het verleden (Vianen, 1985) 34-39 en afbeeldingen. 
24 B. Albach, Jan Punt en Marten Corver. Nederlands tooneelleven in de 18e eeuw (Amsterdam, 1946) 
9. 
25 J. A. Dijkshoorn, L'influence française dans les moeurs et les salons des Provinces-Unies (Parijs, 
1925); B. Albach, P. Blom, 'Uit in Amsterdam. Van schouwburgen en kennissen, tussen 1780 en 1813', 
in: Blom, La France aux Pays-Bas, 89-151; A. J. Koogje, Le Théâtre Français de La Haye 1789-1795 
(Dissertatie Rijksuniversiteit Utrecht, 1987). 

26 F. J. L. Krämer, ed., Lettres de Pierre de Groot à Abraham de Wicquefort ('s-Gravenhage, 1894) 401, 
404. Vgl. Roorda, Partij en factie, 43; Price, Nederlandse cultuur, 183. 
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ven tot een kritische herbezinning op de verfransingsthese. Bijvoorbeeld in het raam 
van het elite-onderzoek, waar niet alleen het naar Franse snit gesneden aristocratise-
ringsmodel van de Nederlandse elites een krachtige relativering heeft ondergaan27, 
maar ook de verfransing zelf ter discussie is gesteld28. Vanuit het boedelinventarison-
derzoek, waarbij de schaarste aan Franse boeken is geconstateerd in de inventarissen 
van die sociale kringen waar men ze juist zou verwachten29. Vanuit het onderzoek naar 
de boekproduktie en de boekhandel, dat, langs andere wegen, tot soortgelijke resulta
ten leidt30. Zo weten we nu dat in niet meer dan 10 op 392 bibliotheken Montesquieus 
Contrat social werd aangetroffen31, en dat Rousseau — hier reeds vooraf gegaan door 
Locke — er slechts een beperkte invloed had32; dat op 8010 exemplaren van de quarto-
editie van de Encyclopédie er slechts 24 (0,3%) naar de Republiek werden verscheept, 
minder dan alleen al naar de stad Mannheim33; dat het Duits in het laatste kwart van 
de achttiende eeuw als taal waaruit in het Nederlands verhalend proza, dus literatuur, 
fictie, werd vertaald, het Frans aan het voorbij streven was34. 
Maar ook de hierboven genoemde Schomaker wees er al op dat niet alles goud was 

wat op Franse manier blonk: 

Maar daar deze Taal byna over den gantschen Aardbodem verspreit is, en derhalven verpligt 
word, door een menigte van kanalen te loopen, is het waaragtig, datze meer of min ontaarden 
moet, ja eindelyk geheel zoude verbasteren, zo de redenkundige grondbeginzelen 'er niet in 
voorzaagen, 

waaraan hij in een voetnoot toevoegt: 

Ja zelfs zyn de gebooren Franschen, die hier te Lande woonen, niet vry van aanstoot te geven 
aan hunne Moeder-Taal: en nauwlyks kunnen Vaugelas, Bouhours, Corneille of latere Schry-

27 Zie laatstelijk M. Prak, 'Aristocratisering', Spiegel historiael, XXIII (1988) 226-232. 
28 Reeds G. de Bruin, 'De geschiedschrijving over de Gouden Eeuw', in: W. W. Mijnhardt, ed., 
Kantelend geschiedbeeld. Nederlandse historiografie sinds 1945 (Utrecht/Antwerpen, 1983) 110, liet een 
sceptisch geluid horen. 
29 Zie bijvoorbeeld Th. Wijsenbeek-Olthuis, Achter de gevels van Delft. Bezit en bestaan van rijk en arm 
in een periode van achteruitgang (1700-1800) (Hilversum, 1987) 261. 
30 J. J. Kloek en W. W. Mijnhardt, 'Het lezerspubliek als object van onderzoek. Boekaanschaf in 
Middelburg in het begin van de 19e eeuw', De nieuwe taalgids, LXXIX (1986) 28. 
31 W. Gobbers, Jean-Jacques Rousseau in Holland. Een studie naar de invloed van de mens en het werk 
(ca 1760-ca 1810) (Gent, 1963) 73. 
32 Ibidem; Vgl. R. Troussin, 'Deux lecteurs de Rousseau: Madame de Charrière et Elie Luzac', Lias, V 
(1978) 191-255. 
33 R. Darnton, L'aventure de l'Encyclopédie, 1775-1800. Un bestseller au siècle des Lumières (Parijs, 
1982)417-418. 
34 Vgl. A. Nieuweboer, 'De populariteit van het vertaalde verhalend proza in achttiende-eeuws 
Nederland, en de rol van de boekhandel bij de praktijk van het vertalen', Documentatieblad werkgroep 
achttiende eeuw, nr. 53-54  (1982) 121. Een soortgelijke indruk van Thorbecke in 1837: W. van den Berg, 
G. J. Hooykaas, "Zamen bengelen, dat het klinkt'. Een polemiek van 1837 over de aard van de Nederlandse 
cultuur', Jaarboek maatschappij der Nederlandse letterkunde (1986-1987) 38. 
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vers ... Hen beschermen tegen de Nederduytsche spreekmanieren [belgicismes] die door de 
verkeering met de Hollanders allengskens in Hunne gemeenzame gesprekken dringen35. 

Saurin en Racine, Bayle en Voltaire hadden reeds hetzelfde geconstateerd36. 
Omgekeerd is, opnieuw met uitzondering van een flinterdunne bovenlaag, de nodige 

scepsis gerechtvaardigd over het feitelijk kwaliteitspeil van het Frans van de Noord
nederlanders. Camusat schreef Van Effen op dat hooghartig-venijnige toontje dat 
Nederlanders nog steeds zo in Fransen kan tegenstaan, maar ongetwijfeld niet ten 
onrechte: 

Vous écrivez passablement pour un étranger, mais le goût du terroir ne se perd jamais à vos 
transpositions forcées, à vos constructions louches, à vos termes impropres et bas, nous 
reconnaîtrons toujours que notre langue ne vous est pas naturelle37. 

Franse reizigers klaagden dan ook over het taalniveau van de Nederlanders en hun 
beroerde uitspraak van het Frans. Daarmee sloten ze aan bij zowel Bredero, die het 
'kints-schoolfrans' op de hak had genomen, als bij Van Hamelsveld, die twee eeuwen 
later schamperde: 'zij hebben eenige spreekwijzen, en dialogues familières geleerd, 
dit is hun Fransch, het welk ... binnen weinig tijds weder vergeten is'38. De predikant 
zal nauwelijks hebben overdreven: onder de 19 Franse boeken die de Zwolse 
boekhandelaar Tijl in het boekjaar 1778 verkocht, waren 10 exemplaren van de 
Méthode familière van Pierre Marin, een onverwoestbare bestseller in assimil-stijl uit 
1694, drie almanakken, twee kinderboeken, een bijbeltje, en slechts twee literaire 
werken van wat hoger niveau, beide gekocht door dezelfde koper, een Zwols 
burgemeester39. Geen briljant resultaat voor een middelgrote provinciehoofdstad! 
Betekent dit dat we het hele verfransingsconcept dan maar overboord moeten gooien? 

Ook dat zou een miskenning zijn van de wijze waarop geschiedenis wordt gemaakt. 
Als narratief begrip heeft de verfransing een belangrijke rol gespeeld in onze 
geschiedenis, zowel in de eigentijdse maatschappelijke beeldvorming, attitudes en 
waarden, als in het historisch vertoog daarover. Geschiedschrijving mag er echter niet 
mee volstaan een vertoog te registreren, eventueel te analyseren, maar moet trachten 

35 Schomaker, Krygskunde, 167-168. 

36 Vgl. R. Munis, La Hollande et les Hollandais au XVIIe et au XVIIle siècles vus par les Français (Parijs, 
1925) 159-169; P. Zumthor, La vie quotidienne en Hollande au temps de Rembrandt (Parijs, 1959) 128-
129. 
37 Geciteerd door A. Sayous, Histoire de la littérature française à l'étranger depuis le commencement 
du XVIIIe siècle (Parijs, 1853) 45; S. Schama, 'The Enlightenment in the Netherlands', in: R. Porter en M. 
Teich, ed., The Enlightenment in National Context (Cambridge enz., 1981) 64. Denis-François Camusat 
(1700-1732), zoon van een advocaat te Troyes, stamde uit een gegoede slagersfamilie. 

38 Y. van Hamelsveld, De zedelijke toestand der Nederlandsche natie op het einde der achttiende eeuw 
(Amsterdam, 1791) 216. 
39 Ik dank deze gegevens aan drs. H. Brouwer die een proefschrift over leescultuur in Zwolle voorbereidt 
en de klantenboeken van Tijl thans in bewerking heeft. Voor het boekje van Marin, zie K.-J. Riemens, 
Esquisse historique de l'enseignement du français en Hollande du XVIe au XIXe siècle (Leiden, 1919) 229-
230. 
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te achterhalen uit welke elementen het is opgebouwd, hoe het speelt met wat we voor 
het gemak nu maar even de 'historische werkelijkheid' noemen, de 'feiten'. Tot die fei
ten behoort het hele complex van materiële en symbolische objecten dat op enigerlei 
wijze, hetzij door herkomst, hetzij naar model of wijze van fabricage, hetzij naar 
gebruik of symbolische betekenis, aan het begrip Frankrijk of Franse cultuur werd en 
wordt gehecht. Een van die objecten is de taal, diezelfde taal die door het gros van de 
Nederlanders die de Franse troepen in 1794-1795 verwelkomden niet werd verstaan, 
en waar ik me in het volgende toe zal beperken. 
Een historisering van het narratieve begrip verfransing — gebruikt als een in het 

vertoog van het verleden zelf gehanteerd en tevens als een historiografisch begrip — 
vereist dat we het object 'Franse taal in Nederlandse context' als een culturele praktijk 
bestuderen. Dat betekent dat we oog moeten hebben voor zowel het reëel gebruik van 
de taal als voor het symbolisch gebruik ervan. Een taal dient er niet alleen toe 
informatie, waarden of emoties over te dragen, maar ook het cultureel niveau40 van de 
gebruiker te definiëren, een netwerk van relaties te bepalen, een groep te identificeren, 
ja een vijand te stigmatiseren. Niet alleen het bewuste verhaal dat we over de taal 
houden is een vertoogvorm, maar ook het feitelijk gebruik ervan vormt een vertoog dat 
inhoud krijgt vanuit de concrete maatschappelijke context. Als we het gebruik van de 
taal als culturele praktijk, dus als element van een cultureel systeem willen bestuderen, 
dienen we met zorg de verschillende posities te bepalen die een taal in het speelveld 
van de samenleving kan innemen, en wel al die situaties waarin de taal in kwestie een 
zingevende rol kan spelen, hetzij als actief communicatie-instrument, hetzij als 
symbool van andere waarden die naar de historische positie van die taal of naar de al 
dan niet vermeende positie van de sprekers ervan verwijzen. 

Hoe moet het onderzoek naar de culturele praktijk 'Franse taal in Nederlandse 
context' er dus uitzien? Een aanduiding van de grote lijnen moet hier volstaan. De ver-
fransingsthese is in wezen een vorm van historische interpretatie, een uitleg die, hetzij 
door de tijdgenoten hetzij door de historici, aan een bepaalde sociaal-culturele ontwik
keling wordt gegeven. Als interpretatie van een ontwikkeling verwijst ze naar een 
groei dan wel een afname van vraag dan wel aanbod van het produkt 'Franse taal' in 
nader te identificeren maatschappelijke groepen. De relatie tussen vraag en aanbod 
wordt in ons model gereguleerd door het vertoog over de Franse taal als nuttig 
gebruiksvoorwerp voor die groepen en als symbool van Franse cultuur. Dat 'nut' geen 
objectief gegeven is, maar samenhangt met een meer of minder bewust vertoog, hoeft 
hier nauwelijks te worden geadstrueerd: het nut van een taal hangt samen met de 
consensus erover, al dan niet langs formele wegen afgedwongen. Het was voor veel 
vroeg-zeventiende-eeuwse geleerden heel goed mogelijk geweest Latijn met elkaar te 
spreken en hun werken in het Frans te schrijven - dat gewoonlijk het omgekeerde 
gebeurde, had te maken met een conventie die voortkwam uit een internationale 
consensus over de aard van de Republiek der Letteren. Maar die consensus was zelf 

40 Vgl. E. Goblot, La barrière et Ie niveau (Parijs, 1925) 115-128, voor de opkomst van het Latijn als 
onderscheidingstaai van een maatschappelijke stand. 
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in beweging onder de invloed van de krachtsverhoudingen in het Europese weten-
schapsveld, want aan het eind van de zeventiende eeuw schreef een zichzelf respec
terend geleerde die de schone letteren beoefende in het Frans, zo gauw hij die taal maar 
even machtig was41. Weer anderhalve eeuw later wist hij niet hoe gauw hij Duits moest 
leren, al was het Latijn als wetenschapstaai toen nog niet dood — ook in Frankrijk en 
Duitsland niet. 
Het model waarmee hier wordt gewerkt bevat drie componenten: het aanbod, de 

vraag en het vertoog; het resultaat van de wisselwerking tussen de drie vormt de schat 
aan gegevens die wij als de 'historische ontwikkeling' interpreteren. Wil het onder
zoek zinvol en efficiënt zijn, dan dient eerst, aan de hand van wat we al uit de huidige 
stand van het onderzoek kunnen halen, een werkhypothese te worden opgesteld over 
de beweging van die ontwikkeling. Die werkhypothese kan vervolgens richting geven 
aan deelaspecten van het onderzoek en prioriteiten doen stellen. 
Maar voorafgaand aan de werkhypothese dient het theoretisch uitgangspunt te 

worden geëxpliciteerd. Dat uitgangspunt is simpel. Juist als culturele praktijk, zegt het, 
mag het gebruik van een taal niet worden losgekoppeld van de maatschappelijke voor
waarden ervan. Een open deur. Toch heeft dat uitgangspunt bij nader inzien verstrek
kende gevolgen. Het maakt het namelijk voorgoed onmogelijk een rechtlijnige, 
lineaire groei en een regelmatig voortgaand verspreidingsproces van de Franse taal in 
Nederland te postuleren. Het gebruik van het Frans, hoe massaal het ook van een 
afstand moge lijken, is juist uitermate conjunctuurgevoelig. Het ligt in een spannings
veld dat bepaald wordt door een veelheid aan variabelen: 
- het prestige van de cultuur waarvan de taal de brenger of drager, of het symbool is, 
of ook het prestige van het land waar die taal vandaan komt of geacht wordt te komen 
(let op het onderscheid tussen Waals Frans als gebruikstaal en Frankrijk als vermeend 
land van herkomst, in het begin van de zeventiende eeuw via het gedragsmodel daaraan 
gekoppeld); 
- het bewezen nut van de taal als communicatie-instrument, hetzij in het algemeen 

buitenlands verkeer, hetzij voor bepaalde beroepsgroepen, hetzij ook in het binnen
land wanneer er nog geen sprake is van een eenheidstaal, een algemeen beschaafd 
geacht dialect; 
- de relatieve positie van de taal in het totale veld van gebruikstalen en dialecten (in 
de Republiek bijvoorbeeld de Hollandse, Friese en Saksische dialectgroepen, ander
zijds het Latijn, de oude geleerdentaal, het Frans, en meer incidenteel het Duits, 
Italiaans en Engels); 
- de rol en het prestige van de taal als determinant van het maatschappelijk en cultureel 
aanzien van de spreker ervan. 

41 Vgl. H. Laeven, G. van Gemert, 'De Acta eruditorum als invalshoek voor de Noordnederlandse 
boekproductie (1682-1720)', Documentatieblad werkgroep achttiende eeuw, nr. 53-54 (1982) 85-117. 
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WERKHYPOTHESE: ONTWIKKELINGSFASEN 

Onder invloed van zulke variabelen blijft het spanningsveld waarin de relatie tussen 
de Franse taal en de Nederlandse context gestalte krijgt, zich voortdurend wijzigen. 
Dat brengt ons tot een tweede stap. Bij wijze van werkhypothese kunnen we nu een 
ontwikkelingsbeeld gaan schetsen dat er als volgt zou kunnen uitzien. Tijdens een 
eerste fase, vanaf de vijftiende eeuw, komt het Frans de Noordelijke Nederlanden 
binnen als gebruikstaal van specifieke sociale groepen: kooplieden op Frankrijk, 
ambtenaren van het Bourgondisch hof, studenten die naar Orléans of Parijs zijn ge
reisd. Aan het hof zelf krijgt het al spoedig een symbolische positie als cultuurtaal42. 
Tijdens een tweede fase, vanaf de zestiende eeuw, wordt het Frans van een simpele 

gebruikstaal, om redenen van nut geleerd, langzamerhand tot de onderscheidende 
omgangstaal van een sociale groep, en vervolgens van heel de sociale laag die om die 
groep heenzwermt. Debet daaraan zijn de gecumuleerde effecten van de expansie van 
de hofcultuur (eerst de Bourgondische, daarna de Franse), van een in Franstalige 
gebieden opgekomen reformatie, van de refuge, en van de transformatie van de oude 
studiereis voor aankomende ambtenaren en geleerden tot een educatiereis voor heel de 
sociale bovenlaag, met een veel bredere doelstelling. Voorwaarde voor het succes van 
zo'n exogene distinctietaai is, dat er niet binnenslands een equivalente standaardtaal 
te vinden is, die soci ale afbakening tegenover de taal van de massa (met haar kleurrijke, 
maar ongeordende, ja chaotische verschillen) mogelijk maakt43. Dit veronderstelt een 
zekere mate van taalkundige unificatie van de elites uit de hele Republiek: in het 
tweede en derde kwart van de zeventiende eeuw, wanneer in de bestuursakten van de 
landgewesten plotseling het Hollands dialect gaat domineren, lijkt die unificatie 
voltooid en ontstaat er een dwingende behoefte aan een onderscheidingstaai die van 
buiten komt. Deze taal wordt gezocht bij die cultuur welke ook het gedragsmodel 
voorschrijft, dat van de 'civilité', dus Frankrijk. Waarbij overigens onduidelijk blijft 
of zij nu als de cultuur van een andere natie of als een internationale, kosmopolitische 
cultuur moet worden beschouwd. Vandaar, in elk geval, het succes van een precieus 
auteur als Puget de La Serre onder de intellectuele snobs van Noord en Zuid44. En de 
instantie waar die taal wordt geleerd, de Franse school of het instituut van Franse 
taaimeester, blijkt dan ook vrijwel steeds gekoppeld aan een leerproces van gedrags-

42 H. Pleij, De sneeuwpoppen van 1511. Literatuur en stadscultuur tussen middeleeuwen en moderne tijd 
(Amsterdam/Leuven, 1988) laat, zij het helaas nogal rommelig, zien hoe de Franstalige hofcultuur in de 
Brusselse stadscultuur werd verwerkt. 

43 Vondel wees in 1650 bijvoorbeeld op de opkomst van een 'beschaafde moedertaal' in kringen van 
hovelingen, regenten en kooplieden, zij het vermengd met 'bastertwoorden' en 'onduitsche' termen; maar 
'out Amsterdamsen is te mal, en plat Antwerpsen te walgelijck en niet onderscheidelijck genoegh'. J. van 
den Vondel, Aenleidinge ter Nederduitsche Dichtkunste [1650] (herdruk; Utrecht, 1977) 38-39. Vgl. H. 
F. Schatz, Plat Amsterdams in its Social Context. A Sociolinguistic Study of the Dialect of Amsterdam 
(Amsterdam, 1986) 23. 

44 K. Porteman, "J 'ai pris pour Duppes tous les Pays-Bas'. Jean Puget de La Serre en de Nederlanden', 
in: R. van Uytven, e. a., Cultuurgeschiedenis in de Nederlanden van de renaissance naar de romantiek. 
Liber amicorum J. Andriessen s.j., A. Keersmaekers, P. Lenders s.j. (Leuven/Amersfoort, 1986) 217-238. 
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vormen die dat gedragsmodel succesvol helpen maken: schoonschrijven, dansen, 
musiceren, handwerken, schermen, en meer zulke sociale vaardigheden45. De acht-
tiende-eeuwse formule van de gouverneur vervolmaakt de koppeling46. Dat zo'n dis
tinctietaai ook praktisch nut kon hebben, bleek bijvoorbeeld bij de Haarlemse onlusten 
van 1749/1750, toen burgemeester Jacob Deutz bewust Frans sprak om niet door het 
volk te kunnen worden verstaan47. 
Juist de verbinding tussen taal en gedragsmodel wierp, in een derde fase die de vorige 

overigens royaal overlapt, een discrediet op het gebruik van de Franse taal in de 
alledaagse omgang — zij het niet, en het is belangrijk dat steeds voor ogen te houden, 
bij beroepsuitoefening of in het wetenschappelijk verkeer, en evenmin per definitie bij 
het gebruik van 'hoge' cultuurvormen zoals boek, toneel of beeldende kunst. Het 
taalgebruik is in elk van die afzonderlijke situaties anders gefaseerd en wie iets van het 
complexe vertoog over de Franse cultuur in Nederlandse context wil begrijpen dient 
die ontwikkeling per facet en volgens de juiste tijdschaal exact te reconstrueren. 
Hierboven is al aangestipt hoe vanaf het prille begin van de zeventiende eeuw, en 
incidenteel al eerder, in rederijkersmilieus een kritiek op de verfransing wordt 
gehoord. Door een groep bewuste Hollanders rond de Amsterdamse akademie Nil 
Volentibus Arduum met Johannes Antonides van der Goes (Vrankryk 'met haere 
bastertspraek en dartele manieren'), en door Rotterdamse auteurs als Dullaert, Ou-
daen, Van Hoogstraten en Rabus ('Elk ziet de boosheid en erfviandschap der Fransen: 
/Nog wil men na de wijs der Fransche pijpen dansen') wordt die prikkelbare ergernis 
langzaam omgezet in een geschematiseerd vertoog van bezorgdheid om overheersing 
door de Franse cultuur48. ' Verjaegt de vijant, maar verjaegt eerst zyne zeden ' — zoals 
Van der Goes het reeds tijdens de oorlog van 1672-1673 zou formuleren49, bij wijze 
van voorschot op het vijandbeeld van de Fransen dat er ruim een eeuw lang via 
schoolboekjes als de Franse Tiranny (1674) zou worden ingehamerd 50. Vanaf het 
45 Voor de achtergrond van de Franse meisjesscholen, zie J. M. J. L. Noël, 'L'école des filles et la 
philosophie du mariage dans les Pays-Bas du XVIe et du XVIIe siècle', in: Frijhoff, Onderwijs en 
opvoeding in de achttiende eeuw, 137-153. Meer in het algemeen het naar optiek wat verouderde, maar nog 
steeds onmisbare werk van K.-J. Riemens, Esquisse historique de l'enseignement du français en Hollande 
du XVIe au XIXe siècle (Leiden, 1919). 

46 Over de gouverneur: P. J. Buijnsters, 'De gouverneur/gouvernante tussen adel en burgerij. Enkele 
beschouwingen naar aanleiding van een vertoog van Justus van Effen uit 1734', in: Idem, Nederlandse 
literatuur van de 18e eeuw (Utrecht, 1984) 86-98. Verder W. Frijhoff, 'Modèles éducatifs et circulation 
des hommes: les ambiguïtés du second Refuge', in: J. A. H. Bots, e. a., ed., La révocation de l'édit de Nantes 
et les Provinces-Unies 1685. Colloque international du Tricentenaire, Leyde, 1-3 avril 1985 (Amsterdam/ 
Maarssen, 1986)51-75. 
47 R. M. Dekker, ed., Oproeren in Holland gezien door tijdgenoten (Assen, 1979) 135. 
48 A. J. Kronenberg, Het kunstgenootschap Nil Volentibus Arduum (Deventer, 1875); J. J. V. M. de Vet, 
Pieter Rabus, een wegbereider van de Noordnederlandse Verlichting (Amsterdam/Maarssen, 1986) 15, 
41-43; Vgl. ook W. W. Mijnhardt, 'Dutch Culture in the Age of William and Mary: International or 
Provincial?', in: D. Hoak, M. Feingold, ed., The World of William and Mary (Los Angeles, ter perse). 

49 J. A. van der Goes, Oorspronk van 's lands ongevallen (Amsterdam, 1673) geciteerd door Roorda, 
Partij en factie, 42. 
50 Vgl. P. J. Buijnsters, 'De patriot als schoolmeester: patriotse ideologie in achttiende-eeuwse kinder
boeken', in: Th. S. M. van der Zee, e. a., ed., 1787: de Nederlandse revolutie? (Amsterdam, 1988) 100-
111. 
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moment waarop de Franse cultuur langs een nieuw, pervers, want religieus en 
ideologisch ondermijnd kanaal, dat van het hugenotencircuit51, in Nederland pene
treert, wordt dit vertoog versneld uitgebouwd en verrijkt met een economische com
ponent: de Franse cultuur zou de oorzaak zijn van het Nederlands verval, aangezien 
juist die sociale groeperingen waardoor ooit de voorspoed van de Nederlandse natie 
was verzekerd er hun eigen cultuur om hadden verloochend en nu niet langer tot iets 
groots in staat bleken52. 
Niet toevallig wordt de hugenotentoestroom en de opbloei van de Franse boekpro-

duktie in de Republiek al spoedig gevolgd door een Nederlandse versie van de Que
relle des Anciens et Modernes, met een sterk antifranse strekking: weg van het Frans 
formalisme, terug naar de eigen waarden van de Nederlandse letteren, ondersteund 
door de neo-latijnse 'studia humanitatis'. Rond het midden van de achttiende eeuw 
neemt de afwijzing van het Frans als schriftelijke communicatietaai en de terugkeer 
naar het Nederlands steeds krachtiger vormen aan. Justus van Effen is hier het 
klassieke voorbeeld, maar niet meer dan een voorbeeld tussen vele anderen, al heeft 
hij voor die velen de toon gezet53. Vanaf dat ogenblik verandert het statuut van het 
Frans ingrijpend: van een 'tweede' omgangstaal voor een sociale elite wordt het voor 
steeds bredere groepen daaruit opnieuw tot een gebruiks- of cultuurtaal voor een 
complex uiteenlopende situaties, maar minder gekoppeld aan sociale distinctie en 
daardoor acceptabeler voor andere sectoren. Typerend voor die situatiegebonden be
nadering is de opinie van Carolina van Haren, die haar jonge zoon Gijsbert Karel van 
Hogendorp voorhield dat zijn moedertaal eigenlijk uit drie talen bestond: de boeken-
taal (het Latijn), de brieventaal (het Frans) en de gesproken taal (het Nederlands)54. 

In het vertoog kunnen dus drie hoofdelementen worden onderscheiden: 
- ten eerste het gebruik van een taal, die niet de taal van de Nederlandse natie is, door 
een bepaalde sociale groep als 'tweede' gebruikstaal; 
- vervolgens de morele waarden of onwaarden die deze taal, volgens het gangbare 
stereotiep, intrinsiek symboliseert en actief bevordert: Frans gevoel voor 'honneur' 
tegenover Hollandse handelsgeest, zoals de Franstalige, maar cultureel scherp anti
franse Elie Luzac, nota bene zelf een kleinzoon van een gevluchte hugenoot, het zou 
stellen 55, in aansluiting bij het aloude contrast dat overal in het buitenland tussen 
Frankrijk als leerschool van 'courtoisie' en Nederland als het mekka van handelsgeest 

51 Vgl. H. Bots, e. a., Vlucht naar de vrijheid. De hugenoten en de Nederlanden (Amsterdam/Dieren, 
1985). 
52 Vgl. Frijhoff, 'Modèles éducatifs'. 
53 J. J. Borger, Justus van Effen, een publicist uit de achttiende eeuw (Gorinchem, 1967); J. L. Schorr, 
Justus van Effen and the Enlightenment (Austin, 1978); W. J. Pienaar, English Influences in Dutch 
Literature and Justus van Effen as Intermediary (Cambridge, 1929). En verder W. Hartog, De 
spectatoriale geschriften van 1741-1800 (2e dr.; Utrecht, 1890); P. J. Buijnsters, Nederlandse literatuur 
van de achttiende eeuw. Veertien verkenningen (Utrecht, 1984) 36-85. 

54 H. L. T. de Beaufort, Gijsbert Karel van Hogendorp, grondlegger van het koninkrijk (4e dr.; 
Rotterdam, 1979) 37. 

55 E. Luzac, Hollands rijkdom, IV (Leiden, 1783) 272-273. Over hem: E. H. Kossmann, Verlicht 
conservatisme: over Elie Luzac (Groningen, 1966), ook in: Idem, Politieke theorie, 234-248. 
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('totus Batavus et mercator') werd gemaakt56, of Franse zucht naar luxe, frivoliteit, 
maniërisme en bedorven zeden tegenover Bataafse soberheid, robuuste kracht, een
voud van geest en ouderwetse deugd57; 
- tenslotte de koppeling tussen het taalgebruik en die (on)waarden, in een vertoog over 
de situatie van Nederland58: aan de eenheid, de volksaard of de cultuur, de economi
sche voorspoed of de sociale cohesie van de Nederlandse natie zou afbreuk worden 
gedaan door een bevolkingsdeel dat zich aan de Fransen heeft overgeleverd. Herstel 
van de Nederlandse natie impliceert dan ook terugkeer naar de oerwaarden van het 
oudvaderlandse volk van Nederlandse bodem, geïdentificeerd met de Batavieren. 
Door een auteur als Le Francq van Berkhey worden de nazaten daarvan in het 
onbedorven groene hart van Holland, ver van de steden, gelokaliseerd59. 
De impressie van onontkoombare stagnatie, zoniet achteruitgang van de Nederlandse 

natie waardoor grote sectoren van de burgerij in de achttiende eeuw werden bevangen, 
vond in dit vertoog een schijn van verklaring. Een deel van die burgerij had zelf 
vorming of beroepsopleiding aan een Franse school genoten en was dus in staat de 
koppeling tussen taal en gedragsmodel zinvol te leggen. De voor die burgerij vrijwel 
ontoegankelijk geworden bestuurselite bleef nog lang trouw aan de geestelijke cultuur 
van de humaniora; maar haar sociale cultuur ontleende ze eveneens aan een gedrags
model naar Franse snit, dat via een aanvullende vorming door huisleraar, kostschool 
of langs andere snelle en efficiënte wegen werd verkregen. Juist die raakvlakken 
tussen de twee groepen maakten het vertoog herkenbaar, en bitter. Zo bij de predikant 
Van Hamelsveld, maar ook bij de hoogleraar Petrus Camper60. Daarbij moet worden 
geconstateerd dat politieke voorkeuren niet zelden haaks op dit vertoog stonden. De 
burgerij die de verfransing van de elite afwees steunde in de revolutietijd op een Franse 
alliantie, terwijl de zo sterk als verfranst aangeklaagde elite zich tot Engeland bekende. 
Hoewel het Frans als sociale omgangstaal dus bij bepaalde groepen in discrediet 

raakte, en ook in sommige wetenschappen meer en meer terrein moest afstaan aan 
bijvoorbeeld het Duits, drong het zich door zijn praktisch nut in specifieke situaties en 
in afzonderlijke cultuurdomeinen (zoals de letterkunde, de nieuwsgaring of het toneel) 
niettemin juist op aan diezelfde cultuurhongerige burgerij die een kritisch vertoog over 

56 Vgl. P. Jeannin, 'Attitudes culturelles et stratifications sociales: réflexions sur le XVIIe siècle 
européen', in: Niveaux de culture et groupes sociaux. Actes du Colloque réuni du 7 au 9 mai 1966 à l'Ecole 
Normale Supérieure (Parijs/Den Haag, 1971) 120. 

57 Zie bijvoorbeeld Van Hamelsveld, De zedelijke toestand, 167-232, vooral 182-187, 216-217. Elders 
en in een andere tijd werden zulke onwaarden wel op rekening van de 'italianisering' gezet. Vgl. P. Burke, 
De Renaissance (Nijmegen, 1989) 55. 
58 Vgl. voor een soortgelijk model: M. Espagne, M. Werner, 'La construction d'une référence culturelle 
allemande en France: genèse et histoire (1750-1914)', Annales ESC, XLII (1987) 969-992. 
59 J. Le Francq van Berkhey, Natuurlyke historie van Holland, IV en V (Amsterdam, 1769-1778). Verder 
H. Kampinga, De opvattingen over onze oudere vaderlandsche geschiedenis bij de Hollandsche historici 
der XVIe en XVIIe eeuw ('s-Gravenhage, 1917); I. Schöffer, 'The Batavian Myth during the Sixteenth and 
Seventeenth Centuries', in: J. S. Bromley, E. H. Kossmann, ed., Britain and the Netherlands, V ('s-
Gravenhage, 1975) 78-101. 

60 [P. Camper], 'Aanmerkingen over de Fransche kostschoolen', De Philosooph, I (1766) vii, 49-56. 
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de verfransing hield. Het verfransingsvertoog, met zijn ontfransingstendens, verhin
derde met andere woorden niet dat sectorieel herfransing plaatsvond. Het heeft er alle 
schijn van dat op het ogenblik waarop de Franse revolutie Europa ging bezighouden 
en enkele jaren later, toen de Fransen gedurende twee decennia een steeds belangrijker 
deel van ons nationaal bestaan gingen bepalen, de verfransing zelf reeds in een dal was 
terechtgekomen en het maatschappelijk belang van de Franse taal door grote groepen 
potentiële gebruikers kritisch werd geëvalueerd. De oprichting van de Maatschappij 
der Nederlandsche Letterkunde in 1766, met haar taalzui veringsdoel, en de codificatie 
van de Nederlandse taal in de revolutietijd (de spelling-Siegenbeek van 1805) kunnen 
worden beschouwd als symbolische mijlpalen in het proces waarbij taal, elite en natio
naal bewustzijn elkaar vonden. Pas in de negentiende eeuw zou een grootscheepse 
herfransing van de elites in hun totaliteit plaatsvinden. Niet alleen ging de Franse 
cultuur van toen af aan het internationaal beschavingsmodel bepalen, ook werd het 
Frans als moderne taal verplicht in het vakkenpakket van steeds grotere groepen leer
lingen opgenomen zodat optimale voorwaarden voor de receptie van dat model 
werden geschapen61. 

WEGEN VAN TOETSING 

Dit faseringsschema behoeft natuurlijk toetsing aan de 'feiten'. Die feiten kunnen, 
overeenkomstig het geschetste onderzoeksmodel, in drie grote reeksen worden 
verdeeld: het aanbod aan Franse taal en cultuur, de receptie ervan, en het vertoog over 
beide62. Een goede analyse komt al snel bij de constatering uit dat het vertoog in wezen 
gebaseerd is op het aanbod, niet op de receptie van de Franse taal en cultuur. Het gaat 
de aanklagers van de verfransing vooral om de potentiële groei en bedreiging, veel 
minder om een analyse van de realiteit van de Franse penetratie. Een bewijsvoering 
van exemplarische aard, versterkt door burleske effecten63, vinden zij daarvoor ge
woonlijk voldoende. 
Dat het aantal gelegenheden om zich de Franse taal toe te eigenen inderdaad 

indrukwekkend was, hoeft hier niet breedvoerig te worden geïll ustreerd. Globaal kun
nen er minstens zes worden onderscheiden: de gemeenschappen van Franstalige 
vluchtelingen als onderscheiden groepering in de stedelijke samenleving met een zo 
lang mogelijk gehandhaafde specifieke cultuur; de Waalse kerkgemeenten (vanaf de 
achttiende eeuw in steeds grotere mate door de Hollandse elite gemonopoliseerd); de 
Franse scholen; de Franse taaimeesters, gouverneurs en leermeesters in allerlei 'arts 

61 Vgl. over de plaats van het Frans in het schoolsysteem van de negentiende eeuw: P. Th. F. M. Boekholt, 
E. P. de Booy, Geschiedenis van de school in Nederland vanaf de middeleeuwen tot aan de huidige tijd 
(Assen/Maastricht, 1987) passim. 

62 Vgl. voor het perspectief van zo'n historische sociolinguïstiek: P. Burke, R. Porter, ed., The Social 
History of Language (Cambridge enz., 1987). 
63 Bijvoorbeeld in 'Gedrag en aanmerkingen van Louw, een jongen Markenaar, toen hy voor de eerste 
reis van zyn leven te Amsterdam kwam', De Philosooph, II, nr. 71 (11 mei 1767) 145-152. 
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d'agrément' ; het boekenaanbod in de Franse taal, in boekhandel of leeskabinet, dat ook 
voor minder wel gestelden een autodidactisch leerproces mogelijk maakte; tenslotte de 
buitenlandse reis naar een Franstalig gebied, door studenten, ambachtslieden, kooplie
den, en in toenemende mate ook door toeristen in de huidige zin van het woord. 
Juist over de omvang van het reizen is relatief weinig bekend. Maar het is wel zeker 

dat we die niet moeten onderschatten. Zo blijkt uit de notariële akten van Bordeaux dat 
nog in de achttiende eeuw tientallen koopmanszonen met de kinderen van Hollandse 
handelsrelaties werden uitgewisseld om van elkaar de regels van de koopmanschap en 
de taal te leren. Bij een inhaalmanoeuvre aan het eind van de Spaanse successieoorlog 
zien we in 1713-1715 liefst 43 jongens uit Bordeaux naar de Republiek vertrekken, 
vergezeld van een tiental Hollandse knapen die in Bordeaux geblokkeerd waren 
geweest64. In Parijs bestond trouwens al sinds 1626 een broederschap van de Duitse 
en Vlaamse natie, gevestigd in de kerk van Saint-Germain-des-Prés en uitdrukkelijk 
bedoeld voor katholieke ambachtslieden die tijdelijk of voorgoed naar Parij s kwamen. 
Onder de meesters van het gilde komen we verschillende Nederlanders tegen die in het 
edelambacht werkzaam waren65. Duidelijker contouren krijgt het Franse reiscircuit 
pas in de kaartenbakken van de Parijse politie: in 1805-1810 kwamen ongeveer 1400 
Hollanders naar Parijs, sommigen tot vier- à vijfmaal toe. Een vijfde van hen hoorde 
tot hof en leger, een derde was in handel en bankwezen werkzaam, arbeiders en am
bachtslieden vormden nog een vijfde, een op de tien was student of had een vrij beroep, 
15% renteniers (ongetwijfeld de 'echte' toeristen) vormden de rest66. 

De identificatie van het aanbod is verhoudingsgewijs de meest simpele kant van het 
onderzoek. Moeilijker wordt het wanneer we de vraagzijde, of de receptie, willen 
definiëren. Grofweg kunnen drie aspecten van receptie worden onderscheiden: 
- het symbolisch gebruik van de Franse taal en cultuur als element van sociaal prestige, 
bijvoorbeeld in wapendeviezen, titulatuur, huis- en persoonsnamen, familieberichten, 
enz.67; 
- het passief gebruik van de taal, zoals dat bijvoorbeeld blijkt uit bibliotheekinventa
rissen en leescultuur (maar het is bekend hoe vol voetangels en klemmen dat thema 
zit68); 
- en het actief gebruik van de taal in conversatie, schriftelijk verkeer en druk. In dat 

64 P. Butel, Espaces européens et antillais du négociant. L'apprentissage par les voyages: le cas 
bordelais [EUI Colloquium Papers, 316/87 (col. 67)] (Florence, 1987) 2-5. 
65 A. de Montaiglon, 'Confrérie de la nation flamande à Saint-Hippolyte et à Saint-Germain-des-Prés de 
Paris (1626-1691)', Nouvelles archives de V'art français (1877) 158. 
66 Voorlopige telling van Parijs, Archives Nationales, F7* 2242. Een volledige bewerking van deze bron 
is in voorbereiding. 
67 Vgl. Zumthor, La vie quotidienne, 249. Ook de toenemende verfransing van de heraldiek in de 
zeventiende eeuw zal tegen deze achtergrond moeten worden gezien; zie R. J. F. van Drie, 'Blasoenkonst. 
Theorie van de heraldiek in de zeventiende eeuw. Een verkenning', Jaarboek van het centraal bureau voor 
genealogie, XLUI (1989) 68-117. 

68 Vgl. H. Brouwer, 'Rondom het boek. Historisch onderzoek naar leescultuur, in het bijzonder in de 
achttiende eeuw. Een overzicht van bronnen en benaderingen, resultaten en problemen', Documentatie
blad werkgroep achttiende eeuw, XX (1988) 51-120. 
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laatste geval is het van belang nauwkeurig het algemeen gebruik van de taal te 
onderscheiden van het beroepsgebonden gebruik ervan. Zulke beroepsgroepen waarin 
het Frans internationaal algemeen gangbaar was betroffen de diplomaten, de leger
officieren m (en in de Franse tijd ook de 'conscrits'), het hof, de Republiek van de 
Letteren (dus de wetenschap, met name de litteraire en filosofische sector, veel minder 
de technisch-wetenschappelijke, die hetzij Engels, hetzij Duits was georiënteerd), de 
internationale handel en het bankwezen, tenslotte de luxe-ambachten en de mode. 
Daarbuiten heeft de penetratie van het Frans geen impliciete noodzaak en dus ook een 
andere betekenis. Voor ons onderzoek is het van belang om die penetratie niet als een 
globaal proces te zien, maar positioneel : wanneer precies, in welke situatie en op welke 
wijze werd Frans gebruikt? Door overname van Franse woorden, of door verbastering 
(remonstrantie, requireren, memorie, resolutie, enz.)? — de ontwikkeling van de 
kanselarij taal vormt hier een goudmijn70. Door het Nederlands met situatiegebonden 
Frans te larderen of door Frans als basistaai te gebruiken? En wat betekent, in dat laatste 
geval, het voorkomen van Nederlandse, Latijnse, Engelse of nog anderstalige woor
den, zinnen, uitdrukkingen en passages? Verraden ze een situatiegebonden gebruiks-
taal? Verwijzen ze naar diglossie dan wel naar een intieme hiërarchie van moederta
len, of juist naar een contrast tussen gebruiks- en cultuurtaal? 
In alle gevallen zal het onderzoek nauwkeurig moeten faseren en erop moeten letten 

dat de juiste tijdschaal wordt gebruikt. Juist in het licht van de eeuwenoude spiegeling 
van de Nederlandse cultuur aan het verfransingsbeeld, krijgt de positie van de Franse 
taal en cultuur in de Nederlandse revolutietijd haar bijzonder reliëf. De geringe 
impulsen die van Franse voorbeeld en het Franse bestuur op de kennis van de Franse 
taal zijn uitgegaan, contrasteren bijvoorbeeld met de veel actiever taalpolitiek, maar 
ook de ogenschijnlijk veel gretiger receptie van het Frans die in andere regio's van 
Europa kunnen worden vastgesteld. Die constatering roept twee nieuwe vragen op, die 
het onderzoek op hun beurt weer kunnen bevruchten. In hoeverre is het specifiek 
karakter van de Nederlandse revolutietijd aan de aloude habitus van een haat/liefde
verhouding jegens Franse taal en cultuur te danken? En was de historische rol van de 
Franse cultuur als spiegel voor het Nederlands natiebesef juist niet overbodig gewor
den toen de Fransen zich echt actief met ons gingen bemoeien? Wellicht omdat de 
Nederlanders intussen hadden begrepen, dat taalgemeenschap een basiselement van 
nationaal gevoel is? 

69 Zo stelt J. W. Schomaker in een memorie aan de stadhouder uit 1770 dat de krijgskunde het Frans tot 
moedertaal lijkt te hebben gekozen, zoals de geleerden het Latijn: ARA, Stadhouderlijke secretarie, 399. 
Ik dank deze verwijzing aan dr. J. A. M. M. Janssen te 's-Gravenhage. 

70 Zie bijvoorbeeld het fraaie fragment uit Johan de Witts Deductie op de acte van seclusie (1654) 
geciteerd door C. Busken Huet, Het land van Rembrandt. Studies over de Noordnederlandse beschaving 
in de zeventiende eeuw (herdruk; Amsterdam, 1987) 686-687. 
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In a paper that has a title as hopelessly pretentious as mine, it is well to begin with a 
few disclaimers. I cannot possibly offer a detailed comparison of the political cultures 
or political languages of France, England, the British North American colonies, and 
the Dutch Republic at the end of the eighteenth century. Rather, I hope to bring out a 
few of the major themes that helped define the distinctive qualities of French 
revolutionary discourse by comparing it with the operation of political language in the 
other countries. I cannot hope, however, even to catalogue the different kinds of 
political language used in any one country. Isaac Kramnick, for example, has 
identified four 'distinguishable idioms' of 1787-1788 in America: republicanism, 
Lockean liberalism, work-ethic protestantism, and state-centered theories of power 
and sovereignty1. And that is just America in 1787-1788. A discussion of such a 
typology for any one of these four countries would occupy much more of your time 
than I can possibly demand, though Kramnick's categories might serve as an 
interesting base for comparison. Nor am I trying to revive what Robert Palmer called 
the 'comparative constitutional history of Western Civilization', for I cannot hope to 
adequately address the workings of such major concepts as private rights, public 
authority, law, sovereignty, and political representation — much less liberty, equality, 
and fraternity or their attendant institutional incarnations2. 
All these disclaimers aside, there is some basis for comparison here. All of these 

countries experienced the 'Atlantic Revolution' of the eighteenth century in some 
decisive way. In England, where no revolution occurred, opposition politics took on 
new shapes and stridency in the Wilkes Affair. To some extent, all of these countries 
experienced a broadening of popular political participation and a nationalization of 
political discourse. But the differences between them are also instructive. My major 
focus will be on the different uses of the national past as a point of reference. 
I should make clear from the start that I focus on the operation of political discourse 

not only because it distinguishes the French Revolution from the other Atlantic 
political movements but also and more importantly because political discourse was an 
essential feature in revolutionary political culture. It is my view that political culture 
was the arena of greatest innovation during the French Revolution. In this I follow the 
opinion of François Furet, but with many differences: though I agree that the 
establishment of a democratic political culture was much more important than 
innovations in the socio-economic realm and that political culture had its own inherent 
and often autonomous dynamic, I have a much more positive view than he does ofthat 

1 'The 'Great National Discussion'. The Discourse of Politics in 1787', William and Mary Quarterly, 
XLV (1988) 3-32. 
2 R. R. Palmer, The Age of the Democratic Revolution: A Political History of Europe and America, 1760-
1800, I, The Challenge (Princeton, 1959) v. 

BMGN, 104 (1989) afl. 4,610-621 


