
Temidden vanhet
Amerikaanse ver
kiezingslawaai hebt
uhetmisschien

gemist,maar afgelopendon
derdagwerd inNederland
voor de derde keer de lande
lijke ‘Dag vande Franse taal’
gehouden. Een sympathiek
achterhoedegevecht, zo lijkt
het ophet eerste gezicht. Tot
de jaren vijftigwas in gegoe
de kringen en indewereld
van openbaar bestuur en
diplomatie het Fransnog een
gangbare tweede of derde
taal inNederland.Ook in
onze universitaire en letter
kundigewereld, op confe
renties enbij uitwisselingen,
speeldehet Frans een rol. Op
debasisschoolwas het zelfs
een vak.

In de jaren zestig en zeven
tig kreeghet Frans als cul
tuurtaal zelfs eenduidelijke
impuls door de internationa
le uitstraling van invloedrijke
denkers als JeanPaul Sartre,
SimonedeBauvoir, Roland
Barthes, Pierre Bourdieu.
Ookdebloei vande Franse li
teratuur, het Franse chanson
endeFransefilmdroeg bij
aanhet overeindhou
den inNederland
vandeFranstalige
cultuur als een
vastewaarde.

Je kunt erover
twisten of de door
slaggevende oorza
kenmeer economisch
zijn geweest, eerder
politiek of vooral cultureel,
maar de positie vanhet Frans
inNederland is intussen ern
stig verzwakt. Daar zijn vele
voorbeelden van te geven, uit
dewereld vanhet primair, se
cundair enhoger onderwijs,
hetwetenschapsbedrijf, de
literairewereld enhet zake
lijk verkeer.Het ongeveer
gelijktijdig opheffendezer
jaren vanhetMaisonDes
cartes inAmsterdamenhet
InstitutNéerlandais in Parijs
valt als een symbolische,
wederzijdse bevestiging daar
van te zien, niettegenstaande
de gedreven initiatievendie
nog altijd in beide landen
wordenondernomenomeen
culturele uitwisseling gaande
te houden.

Voorwie denkt dat dit
verhaal van afkalving enmar
ginalisering vanhet Frans
zo’n beetje dehelewaarheid
is—zelfs al bijna een cliché
—komthetwellicht als een
verrassing dat het Frans er
elders in dewereld veel ster
ker voor staat. InAfrika en
Azië is die taal zelfs terrein
aanhetwinnen.Het Frans,

datmondiaal opditmoment
doormeer dan 200miljoen
mensenwordt gesproken, zal
volgens voorspellingen van
deVerenigdeNaties in het
jaar 2050bijna eenmiljard
sprekers kennen, vooral door
de grote bevolkingsaanwas
in francofone landenbuiten
Europa.Opditmoment zijn
er naast Frankrijk enBel
giëmeer dan 25 landen ter
wereldwaar het Frans een
officiële taal is, eenpositie
diemet een zeldzame vast
houdendheid en eenheel
netwerk vanorganisaties
wordt ondersteund. Kortom:
dat Frankrijk er geen cultu
reel instituut inNederland
meer opnahoudt, is niet
omdat het Frans aanhet
verdwijnen is,maar omdat
Nederland—zeker in tijden
vanbezuinigingen—voor
de Fransenminder prioriteit
heeft danAziatische en voor
al Afrikaanse landen.

Tegendie achtergrond ziet
de keus omaanNederlandse
scholieren en studentenmet
het oog ophun toekomst
wel of niet de Franse taal te
onderwijzen er ineens heel

anders uit. Dan gaat
het niet louter om
zeven eeuwen cul
tuurgeschiedenis
of omdeheden
daagse contacten
met Parijs,maar
omde toekomstige

politieke, economi
sche en culturele positie

vanNederlandophet grotere
wereldtoneel. Omonze rol in
internationale organisaties
en inhetmondiale bedrijfs
leven, vooral buitenEuropa
endeVerenigde Staten.

Het probleemvandit
onderwerp zit hemonder
andere in de voorspellings
horizon.Het jaar 2050 ligt
nog zo verwegdat geen enke
le politicus, bestuurder of be
leidsmaker daar zijn inzet op
zal bepalen.Daartegenover
staat dat de bezuinigingen
die behaaldwordenmet het
opheffen van leerstoelen,
vakgroepen, culturele insti
tuten, curricula en subsidie
regelingenmeteen voor het
komendebegrotingsjaar
kunnenworden ingeboekt.
‘À la con’, zoals de Fransen
zeggen,maar somsmoet een
probleemeerst groterwor
den, voordat het kanworden
opgelost.
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