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ADVIES VAN DE COMMISSIE YOOR TAAL- EN LETTERKUNDE

De Commissie voor taal- en letterkunde stelt het bestuur van de Maat-
schappij der Nederlandse Letterkunde voor de Prijs voor Meesterschap
in zor4 toe te kennen aan prof. dr. Roland Willemyrrs voor diens gehele
wetenschappelijke oeuwe. Haar voorstel berust op de volgende overwe-
gingen.

Roland Willemyns (Diksmuide, ry43) is emeritus gewoon hoogleraar
Nederlandse taalkunde aan de Vrije Universiteit Brussel. Zijn weten-
schappelijke loopbaan begon in 196r met een studiekeuze voor Ger-
maanse filologie aan de lJniversit6 Libre de Bruxelles. Hij kwam er op
het pad van de dialectologie en de historische taalkunde onder de vleu-
gels van zijn leermeester Adolphe van Loey. Deze eminente grand old

rnan van de medioneerlandistiek begeleidde zowel Willem).ns' scriptie
over de woordenschat voor 'de pit van een peer' in West-Maamse dia-
lecten, als zijn doctoraat over het vijftiende- en zestiende-eeuwse Brugs.
Het proefschrift getiteld 'Bijdrage tot de studie van de klankleer van het
Brugs op het einde van de Middeleeuwen'werd in 1968 bekroond door
de Koninklijke Maamse Academie voor Thal- en Letterkunde. Na een
postdoctoraal traject bij het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk On-
derzoekwerd Wllemyns in rgT4voltijds docent aan de Vrije Universiteit
Brussel, zes jaar later gevolgd door de promotie tot gewoon hoogleraar
(een ambt dat hij tot zijn emeritaat in zoo8 bleef bekleden).

De loopbaan die Roland Willemyns nadien ontplooide, wordt geken-
merkt door een bijzondere veelzijdigheid en een verregaande invloed op
de neerlandistiek in binnen- en buitenland. Hij maakte school in diver-
se takken van de taalkunde met een coherent oeuwe van briljante publi-
caties. Bovendien combineerde hij een sterke sociale bewogenheid met
een groot engagement in de geinstitutionaliseerde neerlandistiek. Het
samengaan van al die kwaliteiten in 66n persoon is een indrukwekkende
krachttoer en de Commissie erkent dan ook uitdrukkelijk het onbetwiste
meesterschap dat hieruit spreekt.

Willemyns' carridre begon als medioneerlandicus en dialectoloog.
Hoewel die klassieke combinatie (met ook historische grammatica) nog
typerend was rroor de Germaanse filologie in de jaren zestig van de vo-
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rige eeuw, verried zijn jonge werenschappelijke werk al een duidelijke
voorkeur voor nieuwe en onontgonnen paden in het vak. Zo bezorgde
hij als jonge vorser onder meer de uitgave van een door hem terugge-
vonden handschrift van de zesriende-eeuwse Bruggeling Willem W"ydo
en zocht hij aansluiting bij de prilste digitale revolutie in de dialectgeo-
grafie. Toen de \Metenschappelijke paradigma's in de taalkunde ongeveer
op hetzelfde ogenblik een ommekeer ondergingen, was Willemyns bij
de eersten in de Lage Landen om de opkomende sociolingur'stiek voluit
mee vorm te geven. Hij gaf de variationistische theoriedn van Labov en
de taalsociologie van Fishman in bepalende mate een plaats in de studie
van de Nederlandse taal, zonder daarom de klassiekere onderzoekslijnen
inzijn curriculum te verloochenen. vanuit die voortrekkerspositie drukte
hij zijn blijvende stempel op de studie van taalverandering en taalcontact
in ons taalgebied, en in het verlengde d.aarvan ook op de ontwikkeling
van inzichten in taalplanning en taalpolitiek in Nederland en Belgid.

Beslist bijzonder is de wijze waarop het uirwaaieren van die expertise
steeyast gepaard ging met een verbreding en verdieping van zijn bestaan-
de onderzoeksportfolio. willemyns' introductie van de historische socio-
lingurstiek in ons taalgebied mag de recentste illustratie heten van zijn
blijvende veelzijdigheid. Bij dit alles was hij ook nog een van de promi-
nentste taalhistorici van het Nederlands en de Germaanse talen, en her-
\aald chroniqueur van de Nederlandse taalgeschiedenis.

De wetenschappelijke ontwikkeling van de neerlandistiek in binnen-
en buitenland heeft willemyns onmiskenbaar mee yorm gegeven tijdens
de vier voorbije decennia. Vooral die extramurale invloed is opmerkelijk:
hij was een van de eersten die lokale taalkundige onderzoeksthema's echt
internationaal op de kaartzette. willemps ging onmiskenbaar voorop in
het breken met de vastgeroeste idee dat een neerlandicus of dialectoloog
per definitie enkel voor een lokaal publiek werken kon (hoe evident dai
voor een jonge taalkundige vandaag ook zijn mag). De klassieke 'interna-
tionale' publicatiekring van de dialectologie en de filologie bleef lang be-
perkt tot de Duitstalige wereld, maar toen samen met de paradigma,s in
ziin wetenschapsbranche ook de internationale voertaal veranderde, koos
willemyns voluit voor de introductie van neerlandistische thema's in een
Angelsaksische werkomgeving; hij bleef wel ook als een van de weinigen
systematisch in het Duits publiceren.

Ook op andere (niet neerlandistische) vakdomeinen was Willemlms'
invloed constant. In het sociolingui'stische en taalsociologische veld was
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zijn eigenzinnige stem jarenlang toonaangevend, ook op het internatio-
nale plan. In Qu6bec kwam het bijvoorbeeld tot een langdurige onder-
zoekssamenwerking rond taalplanning en taalcontact, waarbij de Belgi-
sche en Brusselse casus standaardreferenties werden.

Impact op het vak was er tevens door toonaangevende publicaties die
het curriculum lran de (inter)nationale neerlandistiek bepaalden. Wille-
mlnrs' handboek over Het niet-literaire Middelned.erland;was jarenlang het
enige in zijn soort en werd tot in de Verenigde Staten als course book ge-
bruikt.

Dat Willemyns ook op institutioneel vlak mee 'aan de kar trok' aan de
extramurale neerlandistiek in de jaren tachtig en negentig is meer dan
een voetloot: als voorzitter van de 'Commissie Buitenland' was hij het
kompas voor het internationale beleid van de Thalunie.

Willemyns yerzette niet enkel bakens in de eerder vermelde vakgebie-
den, maar maakte in de laatste twee decennia van zijn loopbaan ook let-
terlijk school met een'stamboom' aan onderzoekers in de historische so-
ciolingur'stiek en de taalplanning. Elk nieuw hoofdstuk van zijn carridre
in die domeinen ging gepaard met promotiekansen voor aanstormend
jong talent. Zo werd niet enkel de kennis- en expertisetransfer verzekerd
naar een nieuwe generatie, maar ook de zo belangrijke uitbouw van een
middenkader dat op haar beurt het onderzoekverderzetten en vernieu-
wen kon, ook over de grenzen van de neerlandistiek heen. Dat diverse
buitenlandse onderzoeksteams binnen en buiten Europa vandaag Wil-
Iemlms' onderzoekslijnen als blauwdruk gebruiken voor projecten rond
sociale taalgeschiedenis, illustreert treffend het succes van die 'successie-
planning'.

Willemyns' aanzien bij vakgenoten en zijn sturende rol in het we-
tenschapsbedrijf bleven in beginsel uiteraard gestoeld op de onbetwis-
te kwaliteit van zijn wetenschappelijke output. Het publicatiedossier is
met een z8o-tal titels indrukwekkend, zowel wat nationale als internati-
onale bijdragen betreft. Dat laatste is - nogmaals - veelzeggend: Wille-
mlms publiceerde ver buiten de landsgrenzen (zowel in Europa als in de
vs en Canada) en in meerdere talen (Engels, Duits, Frans) op een ogen-
blik dat dit in zijn disciplines allesbehalve vanzelfsprekend was (of ver-
wacht werd). Wars yan bibliometrische dwang gebeurde dit bovendien in
vooraanstaande vaktijdschriften en boekenreeksen. Editors van belang-
rijke (inter)nationale naslagwerken over taalvariatie, taalcontact en taal-
geschiedenis verzochten hem bovendien gedurende zijn hele loopbaan
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om de bijdragen over her Nederlands enlof het Nederlandse taalgebied
te schrijven.

Die grote en constante wetenschappelijke productie ging in rerrospect
gepaard met een opmerkelijke interne samenhang. Willemyrs, ,oeu\rre,

is inderdaad erg consistent in zijn verscheidenheid: over alle specialismen
heen schreef hij een coherente, exhaustieve en toonaangevende analyse
bij elkaar van de sociale en regionale variatie in het historische en heden-
daagse Nederlands. van dat academische werk verschenen (naast talloze
populariserende lezingen) drie symtheses voor een ruimer publiek met
Willemyns als (co-) auteur: Het uerhaal aan een taal (met zes herdruk-
ken nog steeds een van de grootste bestsellers in het genre), Het aerhaal
aan het Waams en Het aerbaal ztan het Ned.erlands. Deze werken werden en
worden wijd verspreid gebruikt als handboek - tot en met zijn recentste
Engelstalige Datch: biograpby of a language (Oxford University press).

Wie het academische werkvan Willemyns als taalkundige overziet, ten
slotte, kan niet voorbij aan de sociale bewogenheid en de duidelijke taal-
integrationistische visie die er als een rode draad doorheen lopen. On-
derzoek naar regionale en sociale taalvariatie was onlosmakelijk verbon-
den met het actief verdedigen en koesteren van talige diversiteit (en van
dialecten in het bijzonder), enerzijds, en met de overtuiging dat sociolin-
gui'sten en taalhistorici een cruciale emancipatorische rol te spelen had-
de$ in situaties van taalcontact en taalconflict. willemps stond voorop
in de verdediging van de Nederlandse standaardtaal als symbool van di
talige eenheid van Noord enzfid 6n als volwaardige prestigetaal in de
heikele taalpolitieke conrext van Belgid en Brussel. Bij de oprichting van
de Nederlandse Taalunie in r98o werd hij dan ook overtuigd lid (en later
bestuurslid) van de Raad voor Nederlandse Thal en Letteren, een enga-
gement dat bijna zo jaar zou duren. ook zijn jarenlange bestuursfunctie
bij het Instituut voor Nederlandse Lexicologi e en zijnwerk over de Ger-
maans/Romaanse taalgrens en de Brusselse taalsituatie kaderden expli-
ciet in die actieve taalplanningsvisie, met dien verstande dat wetenschap-
pelijke inzichten voor hem altijd soeverein waren, en zich nooit mochtin
onderwerpen aan enig poliriek belang. Sociaal engagement betekende
voor willemyns overigens ook kansen geven aan aankomende onderzoe-
kers in zijn vakgebied; tien jaar lidmaatschap van de commissie taal- en
letterkunde van het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Maande-
ren liet hem dan ook toe om zich voluit te engageren voor de carridre van
jonge academici.
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De commissie weet zich in haar voordracht gesteund door de ruime er-
kenning voor Willemyns' meesterschap gedurende zijn loopbaan, zowel
binnen als buiten de landsgrenzen.In zijn prille carriEre werd hij verko-
zen tot het jongste lid ooit van de Koninklijke Academie voor Neder-
landse Taal- en Letterkunde. Nadien bekleedde hij ere-leerstoelen in de

Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk hij was een van de eerste'
houders van de P.P. Rubens Chair in Berkeley en mocht ook de Belgi-
an Chair aanvaarden van lJniversity College London; aan die laatste in-
stelling hield hij verder de prestigieuze Pieter Geyl Memorial Lecture.
De indrukwekkende lijst van gastprofessoraten binnen en buiten Europa
omvat aanstellingen in Duisburg, Stanford, Austin, Chapel Hill en Ann
Arbor, naast talloze uitnodigingen voor plenaire lezingen. Onder de bur-
gerlijk onderscheidingen verdient zijn benoeming tot Commandeur in
de Orde van Oranje-Nassau ten slotte beslist een vermelding.

Op grond van al deze overwegingen is prof. dr. Roland Willemyns een

waardig laureaat voor de Prijs voor Meesterschap van onze eerbiedwaar-
dige Maatschappij, en draagt de Commissie voor taal- en letterkunde
hem met unanimiteit voor.

De Commissie voor taal- en letterkunde,
in haar opdracht:

(*.s)
Ronny Boogaart

Wim Vandenbussche
Nicoline van der Sijs

Het bestuur van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde heeft op
zo m art 2or4, overeenkomstig het advies van de Commissie voor taal-
en letterkunde, besloten de Prijs voor Meesterschap 2or4 toe te kennen
aan prof. dr. Roland Willemyns.

PRIJS VOOR MEESTERSCHAP zor4

Dankwoord, uitgesproken door Roland willemyns bij de overhandiging
van de Prijs voor Meesterschap zor4 tijdens de Laureatenmiddag van di

Maatschappij der Nederlandse Letterkunde op zo september zor4
te Leiden.

Dames en Heren,

Het krijgen van de prestigieuze Prijs voor Meesterschap van de Maat-
schappij der Nederlandse Letterkunde is een geweldig eerbetoon en ik
dank de Maatschappij van harte, te meer omdat het 45 jaar geleden is dat
een linguist deze grote eer te beurt viel. Dat was Maurits Gysseling.

Wanneer je zo'n prijs krijgt, ben je niet alleen aangenaam verrast en
heel blij, je gaatook even nadenken over wat er in de loop van je carridre
is gebeurd. Mijn eerste wetenschappelijk werk was mijn licentiaawerhan-
deling, die ik schreef in de jaren ry64 en 1965. Dat wil zeggendat ik nu
precies 5o jaar in het vakzit. Dan is de verleiding groot even na te gaan
wat er in die periode is gebeurd, in de lingui'stiekin het algemeen, en met
je eigen inbreng in het bijzonder. Maar daar is uiwoerig over gesproken
in $et juryrapport dat u net hebt gehoord.

Ik wil veel meer iets vertellen over de schouders waar ik op kon staan.
De sterkste waren ongetwijfeld die van mijn leermeester Dolf van Loey,
de man die ons allemaal Middelnederlands en de historische grammatica
van onze taal heeft geleerd. De meesten gebruikten daarvoor zijn nog al-
tijd onvervangbare boeken, ik kreeg het in zijn colleges en seminariis te
horen. Een onschatbaar voordeel, zoals ik zelfs nu nog elke dag ervaar.
In de vele congressen (filologische en andere) die woeger de Neirlandici
van hethele taalgebied nog regelmatig samenbrachten, leerde ik al woeg
defne fleurvan ons bent kennen en dat heeft mij heel erg geholpen. Oot
de Duitse collega's hebben veel voor mij betekend: eerst de dialectogen
die ik tijdens en na mijn studie in Marburg, het Mekka van de dialectolo-
gie, leerde kennen, later ook en vooral de Duitse sociolingui'sten.

Toen ik na het voltooien van mijn proefschrift in 1969 weer opdook
uit de archieven waar ik vier jaar inhad doorgebracht, bleek dat een aan-
tal 'nieuwe' theorie6n of uitgangspunten om de gunst van de linguisten
aan het dingen waren. vooral de correlationele sociolingui'stiek van Le-
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