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Samenvatting 
 
De “Hollandse reis” en de Franse visie van de Nederlandse 
Republiek in de eerste helft van de zeventiende eeuw 
 
Dit proefschrift vormt een oorspronkelijke benadering van de Frans-
Nederlandse betrekkingen in de vroegmoderne tijd. Bij gebrek aan 
taalkennis is de historische literatuur over de relaties tussen Frankrijk 
en de Nederlanden de afgelopen decennia schaars geworden. De 
Franse blijk op Nederland is thans het stiefkind van de 
geschiedschrijving. Dit, terwijl de Nederlandse Republiek in deze 
periode juist een bondgenoot van Frankrijk was, en toen de basis is 
gelegd voor de aantrekkingskracht die de Franse taal en cultuur 
eeuwen lang op de Nederlanders heeft uitgeoefend. De periode van de 
Opstand (1568-1648) is eveneens fundamenteel voor de Nederlandse 
geschiedenis. Dit proefschrift poogt dit manco te verhelpen. 
 
In twaalf hoofdstukken worden verschillende aspecten van de Franse 
kant van die aantrekkingskracht bestudeerd. De visies van Franse 
reizigers en waarnemers op het leven van de Nederlanders betreffende 
politiek, handel, godsdienst, samenleving en de kunsten worden vanuit 
diverse perspectieven bekeken, met als wellicht onverwacht 
hoogtepunt de analyse van het paleis van Versailles en de 
wereldberoemde Spiegelzaal als Frans vertoog over de verovering van 
de Nederlandse Republiek tijdens de Hollandse oorlog (1672-1678). 
Elk hoofdstuk steunt op en brede en gedegen analyse van de Franse 
bronnen, en op een lange reeks afbeeldingen en kaarten. Een en ander 
wordt helder uitgelegd, met name voor de Franse lezer die niet met 
Hollands eigenaardigheden vertrouwd is. 
  


