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O. INI-EIDING: KORTE BESCHRIJVING VAN DE BRUGSE TAAI,SITUATIE IN

DE T'WEEDE HELFT VAN DE NEGENTIENDE EEU\r.

0.1 De taalsituatie in Brugge in de tweede helft van de negentiende

eeuw weefspiegelt de algemene tendens in vlaanderen in die periode:

er is een kloof tussen een kleine Franssprekende sociale bovenlaag en de

Nededands sprekende 'fest' van de bevolking. De volkstellingen van

1880, 1890 en 1900 gaven de volgende talenverdeling ('):

jaarcal

1880 44ror

1890 47497

lgoo 51617

enkel Frans enkel Neder- Frans +
lands Ned.

757 34158 6773
( l  ,7 2o/o )  (  7 6,7 60/o )  ( I t  ,2Io/o )
1229 31787 9400
(2,5) o/o )  ( l  S ,35' to )  (19 ,7 0o/o )
938 35528 71164
(1,82o/o) (6S, l9oto) (22,38o/o)

totale be-
volking

Een cijfer dat hierbij onmiddellijk in het oog springt is het percentage

rweetaligen : l1 d 2Oo/o van de bevolking beweerde beide landstalen te

beheersen. Een mogelijke verklaring voof dat hoge aantaf lag bri de bur-

gerij, walaman een flink deel zich even gra g efl gretig als de adel van

1r; Niet vermeld zijn het bevolkingsdeel dat ook Duits sprak, en de groep die
geen van de drie landstalen beheerste. In beide gevallen gaat het om ongeveer 10/o

ian de totale bevolking. Bron: Bulletin Communal de la Ville de Bruges (8.C.).
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het Frans bediende. Dit blijkt onder meer uit de gemeenreraadszittin-
gen, waar de interventies van de nagenoeg uitsluitend burgedijke leden
zo goed als altijd in het Frans verliepen. De motivering hiervoor is in de
sociolinguistiek bekend als 'upward social mobility': het overnemen van
een typisch kenmerk van de hogere kaste -haar raal- vergemakkelijkte
niet enkel het geloof in de schijn iets hoger te zweven op de sociale lad-
der, maar was meteen ook een radicale breuk met het fransonkundige
gepeupel.

Bij het interpreteren van deze taalstatistieken moet er evenwel ook re-
kening gehouden worden met de willekeur en subjectiviteit van de
'volksoptellers'. Aangezien de criteria wa taan men moest voldoen om
officieel een voldoende taalkennis te hebben zeer bedenkelijk wa-
ren ('), dient het opgegeven percentage tweetaligen dus ernstig gerela-
tiveerd te worden: in werkelijkheid lag her. aantal effectief rweetaligen
allicht een stuk lager.

Hoewel het overgrote deel van de Brugse bevolking dus Nederlandsta-
lig was, werd dit niet weerspiegeld op bestuursniveau: de stadsad-
minstratie werkte nagenoeg eentalig in het Frans. Een belangrijke fac-
tor in die situatie was uiteraard de povere nationale status van 'het Ne-
dedands' in de negentiende eeuw. Alle grote inspanningen van de
Vlaamse Beweging ten spijt, zouden de eerste 'gfote' resultaten van die
sociale en taalkundige beweging pas na de eerste wereldoorlo g te zien
zijn. Ook in Brugge is het duidelijk dat de Nederlandse taal slechts
langzaam in de administratie binnensijpelde.

0.2 In die periode bestond er ook grote en hevige onenigheid over de
eigenlijke aatd van'het Nederlands'. Er bestond in Vlaanderen immers
geen door de eeuwen heen onrwikkelde standaardtaal zoals dat in Ne-
dedand het geval was. Na 1830 was er eigenlijk enkel een verzameling
van 'streektalen', die weliswaar sterke oveteenkomsten veftoonden, maar
op geen enkel moment 66n uniforme standaardtaal vormden naar Ne-
derlands voorbeeld. De discussie over het uiteindeliike uitzicht van het

(r) ,,Om beschouwd te worden als kunnende eene dezer talen sDreken. is het
niet nodig, ze ook re kunnen schrijven noch het meerendeel harer regels of harer
woorden te kennen; doch men moet er eene voldoende kennis van hebben om zich
te doen verstaan in den king der gewone daden van het leven.
7oo bestaat er schier geen Belg... hoe ongeletterd hij ook weze, of hij kan, al zlj
het gebrekkig, Fransch, \7aalsch, Vlaamsch of Duitsch spreken.
Hij, die daarbij, al ware het gebrekkig, eene andere landstaal spreken kan... moet
bijgevolg dit verklaren ".
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'vlaamse' Nederlands gaf dan ook aanleiding tot een enofme stfoom

van geschriften, die in grote lijnen in rwee kampen uiteen vielen: een

eers; groep zocht aansluiting bii Nededand en de daar gebruikte

schrijftaal, anderen ijverden voof een eigen 'vlaams Nededands' met

behoud van regionalismen en dialectische kenmerken (').

1. DE POSTITIE VAN HET NNOSRLANDS AIS VOERTAAL IN DE BRUGSE GE-

MEENTERAAD BN STADSADMINISTMTIE V66N T88O.

1.1 Binnen de vergaderzaa|van de Brugse gemeenteraad was het ge-

bruik van het Nededands tot ver in de tweede helft van de negentiende

eeuw zo goed als onbestaande . Tussen 1859 en 1872 ueft men slechts

4 Nederlandstalige passages aan in de verslagen , wL fbri het evenwel

nooit spontane leacties van raadsleden beUeft, maar wel geciteerde stuk-

ken: ein tweetalig rouwbeklag bij het overlijden van Leopold I (B'C'

10,1.311211g65), een ingezonden mededeling van de kerkraad van sint

Anna ( B. C. t4 | t2 | 1369 ) en een beschrijving van het lesonderdeel moe-

denaal van lagere jongensscholen (B.C. 1870, p. 660-661, 670-672,

676-677 ). Voor min of meer consequente interpellaties in het Neder-

lands vanwege een raadslid was het wachten tot 1872. Raadslid Herre-

bout hield in dat jaar herhaaldelijk Nededandstalige tussenkomsten,

waArbij hij ook vefwees naar mistoestanden op taalvlak. Zo stelde ht1 dat
'het opstellen van de cohieren van lasten in het vlaamsch niet alleenlijk

een hulde aa1r_ onze moedertaal bewijzen is, maar ook eene plicht die

wij moeten vervullen' (B.C. 1872: 31). Herrebout ruilde het Neder-

lands echter snel voot het Frans; een van zijn tijdsgenoten, dhr. Van

den Abeele, rechwaardigde dat later als volgt: ,,Nous avons cru devoir

abandonner cet usage (du n6edandais) parceque nous avons bien plus

I'habitude des exptessions administratives iustes, nettes, ceftaines, lofs-

que nous emplyons la langue frangaise... il est essentiel que nos expres-

sions aient une signification bien connue " (B'C. 28131L885 ). Die ar-

gumentatie konden de voorstandefs van het gebruik van het Nededands

nauwelijks weefleggen want ef was inderdaad geen eenduidigheid over

de venaling van de rechtsgeldige Franse offici€le tefmen. Elk voorstel om

(r) veel van de theoretici uit dit laatste kamp zaten in Brugge en hun inzich-

ten en acties worden uipoerig beschreven in \fillemyns 1996. Hoe enkele practi-

sche aspecten daarvan ook de werking van de Brugse stadsadministratie beroerden
mag duidelijk worden uit wat volgt.
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het Nededands als voenaal in te voeren in de gemeentetaad, en dus im-
pliciet een aantal Nederlandse termen diezeHde rechtsgeldige status te
verlenen werd op zijnbeun verworpen door een verwijzing naar grond-
wemartikel 23: ,,L'emploi des langues usit6es en Belgique est facultatif"
(8.C. 1878 i 992-993,1088). Een occasionele terugkeer van Herebout
naar het Nederlands, om begrepen te worden door 'de werkende volks-
klas' leverde hem overigens de sneer op van mederaadslid Cauwe :
,,Spreek aan den raad, maar niet tot het volk, het is hier geene mee-
t ing" (B.C. 1879:923).

1.2 NTas het Nederlands in de gemeenteraad het zwakkere broertje
van het Frans, zijn positie in de stedelijke administratie was evenmin be-
nijdenswaardig. Een rapport uit vermoedelijk 1876 (misschien 1873?)
gaf een gedetailleerde beschrijving van het taalgebruik bij het opstellen
van officidle stukken; we citeren het hier vrij uiwoerig in de ovenuiging
dat deze gegevens de toenmalige verhouding tussen Nederlands en Frans
helder weergeven.

De enige twee exclusief Nederlandstalige documenten waren de af-
fiches die respectievelijk de opening van het inschrijvingsregister voor
gratis onderwijs en de verkiezingen van de 'Conseil des Prud'hommes'
aankondigden. Tweetalig waren de examens voor politieagenten en stad-
huisbedienden, alle verkiezingsaffiches en -uitnodingen, en de gepubli
ceerde 'teglementen' (niet gespecifieerd) en politiebeslissingen. De lijst
van eentalig Franse documenten omvatte: de uitnodigingen voor de ge-
meentetaad en de verschillende raadscommissies, de schriftelijke versla-
gen van de zittingen van gemeentenad en schepencollege, de school-
begroting, de stadsbegroting en het jaarlijks rappoft over stadszaken, her
gemeenteblad (waarin Nederlandstalige tussenkomsten wel letterlijk
overgenomen werden), het register van binnenkomende en uitgaande
post (waz.rin Nederlandstalige brieven in het Nededands werden sarnen-
gevat), het register waarin alle behandelde secretariaatsdossiers geordend
werden, en, tot slot, de briefuisseling met publieke administratie. Priv6-
correspondentie werd gevoerd op basis van 'het vermoeden van taalken-
nis van de geadresseerde", of in dezelfde taal zls de schrijver.

Het stadsbestuur was overigens niet geneigd om aan die onderge-
schikte rol van het Nederlands iets te veranderen. In een brief aan pro-
vinciegouverneur Ruzette verklaarde het college eufemistisch: ,, Notre
administration doit 6tre classEe dans la ca;'egodre de celles qui emploi-
ent indiff6remment la langue flamande et la langue frangaise , selon les
citconstances... Nous sommes d'avis que dans l'int6rdt m6me de la
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bonne administration et de la prompte exp6dition des affaires, il pour-

rait difficilement y €tre apport6 de changements" (a).

1.3 Tegen die taaltoestand werd gereageerd in 1878 met een petitie-

actie van Brugse Vlaamsgezinde verenigingen. Er werd gevraagd ,,het
Vlaamsch als de officiele taal voor de gemeente en besluiten te willen

erkennen, en dezelve, voor alle andere, in de besprekingen en rede-

twisten van den gemeentefaad te gebruiken" (t)' De bevoegde Stede-

lijke Commissie voor Onderwijs stelde in hazr lapport dat voor het

Vlaams in de administratie alles gedaan werd wat mogelijk was, maar

de vnag naar het taalgebruik in de gemeenreraad had blijkbaar onge-

rustheiJ gewekt. In het stadsarchief is een brief terug te vinden gericht

aan de g.-..rt.r"rd van Dendemonde, waarin gevraagd werd naar de

ware toedracht over de geruchten dat het schepencollege daar een ge-

meenteraadslid verplicht had Nederlands te spreken. Bliikbaar was men

beducht voof een precedent dat een tantal Nedeflandsonkundige en

heel wat graag Franssprekende gemeenteraadsleden in Brugge in nauwe

schoentjei had kunnen plaatsen. Toen het bericht vals bleek te zijn kon

de Commissie besluiten met een wiiblijvend ,,}l:et zal ons groot genoe-

gen verschaffen indien de raadsleden die in deze taal (het Nededands;

w.v. ) kunnen redeneeren, er doorgaans gebruik van maken".

Hoewel nagenoeg de hele gemeenrefaad dus het Frans bleef aankle-

ven als voeftaal maakten een aantal leden bij wqze van grote uitzonde-

ring toch af en toe een Nederlandse opmerking. Dit gebeurde dan in

een gebaar van pseudo-grootmoedigheid ,,om te toogen dat wij ook

onze moedenaal genegen zrjn" (8.C. 1879 : 924),of onder invloed van

het onderwefp van de interpellatie. Bij de dood van Hendrik Conscience

liet zelfs burgemeestel Visaft zich niet onbetuigd. Hij die steeds het

Frans bezigde tijdens de zittingen verklaarde in het Nederlands: ,,De
Vlamingen willen den roemrijken voorsaander van onze zeden en onze

overleveringen, met 6enen geest en 6en hert vereefen, en, terzelfdertijd,

bewijzen hleveel zrl zan de vlaamsche zaakverkleefd zlin. zii weten a|-

len dat de ontwikkeling innig en vast met de moedertaal en de natio-

nale letterkunde verbonden is" (8.C. 221911883). Op dat moment

was er evenwel reeds 66n raadslid dat al meer dan drie jaar consequent

Nedeflands sprak en ijverde voof de concletisefing van Visarts foman-

tische verklaring: Eugeen Van Steenkiste'

O Brief van het Brugse
251 tU 1876

ir; Petitie dd september

stadsbestuur aan provinciegouverneur Ruzette dd.

1878 gericht aan het Brugse Stadsbestuur
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2. EucnnN VaN SrsENKrsrE (r84r-r9r4) Ars por,rrrEK vERDEDTcER vAN
HET NEDERLANDS

2.L Yan Steenkiste is vooral bekend als indrukwekkend besnord katho-
liek voorman en verdediger van het Nederlands als bestuutstaal. Zijn
functie van hoofdgeneesheer van het SintJanshospitaal combineerde hij
immers met lidmaatschap van zowat elke vereniging die zowel zijn ge-
loofsovertuiging als de 'Vlaamse zaak' verdedigde. Enige nuancering
hierbij is evenwel wenselijk. Zijnkatholieke signatuur kwam -naxt ziln
pattij-engagement- vooral neer op een fanatiek anti-socialisme. Exem-
plarisch hiervoor was zijn oprichting van de 'Sprekers- en schrijversaf-
deling' in 1891, die als voornaamste doel had 'het vetkondigen, tot in
de verste uithoeken van \7est-Vlaanderen, van het dringend gevaar en
de goddeloosheid van de socialistische doctrine ' ' ( Michiels 1978 : 181 ).
Meer zelfs, alles wat niet beantwoorde aan zijn visie op de -katholieke-
moraal was verwe{pelijk; zo weigerde hij in de gemeenteraad elke vorm
van steun aan het stedelijk theater, omdat er ,, de walgelijkste vuilnis-
sen waarin het gewoon publiek der theaters woelt en plast, als lekker-
nijen worden opgediend, de schandelijkste wanbedrijven als heldenda-
den worden voorgesteld... dat alwat eedijk en deugdzaam en christe-
lijk is, in een woord alwat moeielijk valt aan een bedorven hert, ge-
lasterd, begekt en beschimpt wordt... 't Is in den theater dat de jonge-
ling goeste krljgt naar het kwaad en de weg leert kennen naar die
huizen, waarhi j  z iel  en l ichaam gaatbezoedelen" (8.C.51411834).
Ook de officidle scholen konden bij Van Steenkiste geen genade vinden;
waat hl daar eerst voornamelijk financidle redenen voor aandroeg (8.C.
24 | | I 1885 ) stelde hij later gnf dzt ,, de broeders de beste leemeesters
zijn, dazr zij onderwijzenuit christelijke liefde en niet uit hoogmoed,
eerzucht of geldzucht, terwijl veel officieele onderwijzers slechts leeren
voor ' t  geld "  (8.C, 7 |5 /  1885 ).

Hoewel de toenadering die Van Steenkistes 'Katholieke Burgersgilde'
beoogde tussen butgerij en arbeider op paternalistische leest geschoeid
\Mas, moet men hem toch een zeker oprecht sociaal engagement toeken-
nen (Van Eenoo 1959: 102). In de gemeenteraad klaagde hij herhaal-
delijk het drankprobleem van vele arbeiders aan (8.C. 161611883,
l3l2l1884), en hij richtte zelfs een'Onthoudersbond' op in de schoot
van de Gilde . Hij was ook een fervent verdediger van verplichre vacci-
nering tegen de pokken bij schoolkinderen; waas zijn voorstel daarover
in de gemeenteraad afgewimpeld werd met ,,il n'est pas n6cessaire de
jeter un cri d'alarme i propos de l'6tat sanitaire actuel" (8.C. 1880:
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162), schatte hij de belabberde hygienische toestanden in de beluiken

en het bijhorende porentiele gey?'ar voor een epidemie blijkbaar beter

in (Steevens 1981: 12 ) .
2.2 Wat zljninzet voof 'de Vlaamse zaak' beueft, liet Van Steenkiste

het niet bij de folklofe van ziin lidmaatschap van de Stedelijke Breydel-

commissie (van Houtryve 1987: 53). Hoewel zlin eerste onhandige po-

gingen als gemeenteraadslid (t878-1914) om het Nededands te verde-

diginurtr^ndden in discussies of men nu wel 'Conscience-wandeling'

of conscience-strz,tt' hoorde re zeggen (8.c. 22 I 9 | 1883 ; 22 | ll | 1884),

stelde hij zich snel consequent op als pleitbezofgef van een zeef vef-

gaande vernederlandsing van de stedelijke administratie. Dat radicalisme

leverde hem weinig sympathie op bij ziin collega's: waar hij voor een

verbanning van het Frans op bestuursniveau ijverde, zwakten de andere

raadsleden zijn voorstellen steeds af tot een halfslachtig compromis dat

dan aanvaard werd met eenparigheid van sremmen, op de onthouding

van Van Steenkiste na.
De hardnekkigheid waafmee van Steenkiste ziin geliik probeerde

door te drijven biijkt uit een gemeenteraadsverslag uit 1885, waarin hij

een twee ja2r oude yt2iag naar een Nede{andstalige stenograaf weer

oprakelde (8.c. 21611s83). vanuit de vaststeling dat zlin verzoek

volstrekt genegeerd was stelde httl zlin collega's op zeef directe wijze voor

het voldong.tt f.it dat er ondanks mooie beloftes in wezen niks gedaan

werd voor het Nedeflands (B.C. L6l3lI88r): ,,Ik veronderstel dat men

in het vlaamsch niet durft of wil spreken... Niets is veranderd ! ... De

lastkohieren zir1n dooryaans in het fransch... de briefuisselingen van 't

stadsbestuur met de hoogere besturen geschieden in 't fransch... Het ge-

meenteverslag wofdt uitgegeven alleen in 't fransch... De plakbrieven

worden oorspionkelijk in 't fransch opgesteld... In de bureelen van het

stadhuis g.rihi.d..t al de geschriften in het ftansch ". Tijdens die zit-

ting werd van steenkiste fespectievelijk uitgelachen - " 'K stel voof ee-

nen vlaamschen stempel te maken, als den franschen versleten is"- en

doorgestuurd met hei excuus ,,C'est 6videmment li une question de

d6pense, une question d'argent" .Zqn revanche was raak: in een van

uii rethorisch opzicht ste{k opgebouwde argumentatie legde hij in de

volgende gemeentefaad een vierpuntenplan voor dat een volstrekte ver-

nederlandiing van een 
^antal 

administratieve procedures voorschfeef. Dit

hield in:
1) alle briefwisseling van het stadhuis zou exclusief in het Nederlands

gebeuren
Z ) ..n hele reeks documenten zou vooftaan steeds in het Nederlands af-
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geleverd worden, met name : lastenboeken, plakbrieven, alle stukken die
stedelijke diensten moesten afleveren aan de bevolking (geboorte- en
identiteitsbewijzen bv. ), uitnodigingen voor gemeenteraden en commis-
sievergaderingen, het 'Rapport sur l'administration et la situation des
affaires de la ville de Bruges'. Ook de opschriften in stedelijke gebou-
wen en de offici€le stempels zouden vooftaan in het Nededands zijn.
3 ) alle boeken van stadhuis, politiebureau e .d. zouden enkel nog in het
Nededands bijgehouden worden
4) kentekens, eremedailles en zelfs de knopen van stadsuniformen zou-
den enkel nog Nederlandstdige opschriften dragen (8.C.28131188t).

In ztln radicaliteit kende dit voorstel geen voorgaande ; het werd daar-
enboven tactisch dubbel ondersteund. Vooreerst was er de steun van ver-
scheidene Ylaamsgezinde Brugse verenigingen -over de partijgrenzen
heen- onder vorm van een petitieactie . Daarnaast had Van Steenkiste in
zijn pleidooi een genant citzat van burgemeester Visart aangehaald dat
het stadsbestuur nog meer klem zette; in een commentaar op de drie
taalwetten van 1873,1878 en 1883 had Visart immers verklaard dat 'voot
wat het bestuur, het onderwijs en het gerecht aanging, over eenen tijd
alles nog geschiedde in eene vreemde taal, afsof ons vlaamsche vader-
land veroverd en verdrukt geweest was ". Van Steenkiste had zijn bur-
gemeester met dit maneuver blijkbaar zeer in het nauw gedreven: Vi-
safts reactie was ef €€n van zalven en naast de kwestie pfaten. ,,La
quesdon soulevCe par M. Van Steenkiste est tellement importante qu'il
est impossible de la discuter aujourd'hui... Il s'agit de traiter un sujet
fon d6licat, , que nous avons tous i coeur, et sur lequel plusieurs d'en-
tre nous partagent plus ou moins la manidre de voir de I'honorable M.
Van Steenkiste... Mais il y a des piEces dest-in6es i €tre envoy6es dans les
panies wallonnes du pays... " (B.C. 28l3ll88r ). Uit de gemeenteraads-
verslagen van de volgende maanden kan afgeleid worden dat de hele
zaak zo goed als doodgezwegen werd. Meer dan 4 maand later was er
immets nog steeds geen rapport van het schepencollege zoals beloofd
(8.C. 8/S/ 1885 ), en hoewel Van Steenkistes cynische opmerking hier-
over weerom beantwoord werd met de belofte dat de zaakbti hoogdrin-
gendheid onmiddellijk behandeld zou worden, werd het officidle rap-
poft met aanmerkingen pas voorgesteld op 24110/1885. De toon van dit
(Franstalige !) dossier was gunstig voor het gebruik van het Nededands,
mL r er werd steeds een achtetpooftje ingelast om de positie van het
Frans te behouden, zogenaamd om de rechten van het nederlandson-
kundige deel van de Brugse bevolking te respecteren. In een vorige pa-
ngtaal werd reeds aangegeven dat die groep nauwelijks een paar pro-
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cent van de totale bevolking bedroeg. In vele gevallen pleitte het sche-
pencollege voor een vrijblijvende tweetaligheid waarbij voor het Neder-
lands gold ,,qu'il suffit de lui donner la prEpondCrance ". Concreet
werd het volgende voorgesteld:
1) Het Nederlands kon overal gebruikt worden, voor zover dit geen na-
delige gevolgen met zich meebracht
2 ) Voor het lastenboek was de commissie tegen een taalregeling; ze wou
het Frans behouden omdat er gevallen waarin ,,ou il faut, dans l'int6r€t
des finances communales, provoquer la concurrence d'industriels 6tran-
gers ". Het meerendeel van de affiches zou tweetalig blijven omwille van
,, une partie de notre population (qui) ne comprend pas le flamand ou
ne le comprend qu'imparfaitement, et cette partie li a des droits qu'il
faut respecter ". Gebooteakten en identiteitsbewijzen zouden opgesteld
worden in de taal die die de aanvnger verkoos. Hierbij werd gesugge-
reerd dat het Frans overheersend zou blijven. Voor de andere documen-
ten bleef de taalkeuze open 'met overwicht van het Nederlands'. \Wat

de uitnodigingen voor de gemeenteraden en commissievergaderingen
betreft was men bereid Van Steenkiste te volgen ,, si le conseil le d6-
sire ". De vraag naar een Nederlands 'jaatlijks vetslag' werd omgebogen
tot een kosten-batenanalyse van een tweetalige versie. Ook voor de op-
schriften in openbare gebouwen gold dat naast het Nederlands een aan-
tal Franse vertalingen zouden blijven.
3) Over de vnag naar exclusief Nederlandse boeken op het stadhuis en
bij de politie werd niets gezegd
4) Stempels, medailles, e.d. met Nederlandse opschriften zouden er ko-
men na uitputting van de Franstalige voorraad (8.C.24110/18s5)

In een uiwoerig en snijdend betoog verwierp Van Steenkiste het rap-
port in zijn geheel - ,, Beloften en vorte appels en kwetsen niemand ".
De reactie van de overige raadsleden was mogelijk nog veelzeggender:

,,le discours de M. Van Steenkiste est encore plus absolu que sa propo-
sition... il va plus loin qu'aucun flamingant n'a €t€ jusqu'ici ". Bliik-
baar waren zij, naast de angst om hun Frans te zien verdwijnen, even-
zeer geschrokken van Van Steenkistes politieke 'stijl'; er werd zelfs let-
terlijk gesteld ,,Que I'honorable membre veuille patienter un peu: il
est encore jeune et pourra pr6senter ult6rieurement des propositions
nouvelles ". Tekenend was ook de opmerking van dhr. Van den Abeele
dat het hier ging om ,, des aspirations purement linguistiques " die de
waarde van de gemeenteraadsbeslissingen niet zouden verhogen (B.C.
7 lllltSSt ): blijkbaar was de bekommernis om het behoud van de ei-
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gen taalvrijheid onderhoudend genoeg om (gewild? ) blind te blijven
voor de sociale aatdvan de voorgestelde taalhervormingen.

Tot een stemming over Van Steenkistes voorstellen zou het niet ko-
men; de raad keurde het commentaardossier eenparig goed -op de ont-
houding van Van Steenkiste na- en besloot ,,g[ue I'on n'emploiera le
frangais que li oi il est utile ou n6cessaire ". Hoewel de subjectiviteit
van nut en noodzaak voldoende ruimte liet voor een bliivende Franse
verankering, vormde dit vage besluit onmiskenbaar de concrete aanzet
voor de geleidelijke vernededandsing van de stedelijke administratie .

2.3 Het feit dat het tempo van die omschakeling naat het Nederlands
veel lager lag dan de 'revolutie ' die Van Steenkiste voortstond, be-
proefde duidelijk zijn geduld. In februari 1887 diende hij dan ook na-
genoeg hetzelfde voorstel als in 1885 in, ditmaal echter met de expli-
ciete vraag dat het snel gestemd zou worden opdat het niet nogmaals

,,in den doodboek" zout raken (B.C. 261211887). Interessant hierbij
is de context waarbinnen Van Steenkiste zijn argumentatie plaatste. In
!887 zou te Brugge na jarcnlange voorbereiding het standbeeld van
Breydel en de Coninck ingehuldigd worden; Van Steenkiste stelde dan
ook letterlijk: ,, Herinneren wij ons dat het bij eenige maanden is dat
wij de verheedijking zullen vieren van Breidel en de Coninc, die twee
Brugsche helden, die gansch hun leven gesueden hebben om Brugge en

Vlaanderen van den alverslindenden invloed van Frankrijk wij te maken.
En wate het geene wraakoepende schande moeste tegen dit tijdstip
onze vlaamsche stad nog bestierd worden in de taal van den fransch-
man? " Ook vele van de verenigingen die Van Steenkistes voorstel weer-
om steunden met petities haalden dit argument aan. Dit appel aan de
Vlaams-nationale trots van ziin mederaadsleden had echter weinig ef-
fect, daar het uiteindelijke besluit van de raad enkel de wens bevestigde
verder te gaan oprde ingeslagen weg (B.C. L4l,11887 ). Uit de akten
van de gemeenteraad blijkt dan ook geenszins dat men de doorbraak
van het Nededands in de Brugse administratie met het monument van
Breydel en De Coninck kan verbinden, zoals Duclos dat deed (Allosery
1930: 434\. \Tanneet men de notulen doorneemt is men geneigd te
stellen dat die verdienste geheel aanYan Steenkiste moet toegeschreven
worden. Het is immers zeet devnag of er zonder Van Steenkiste enig
initiatief voor de verdere vernederlandsing van de administratie zou ge-
nomen zrjn in het feestjaar 1887 . Ziin manier van handelen werd im-
mers impliciet omsdrreven als ,, se montrer hostile au frangais et excercer
une pers6cution deguis6e contre ceux qui n'ont pas le pr6villEge de con-
naltre les deux langues ". De standeeldviering schiep allicht een klimaat
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waarbinnen Vlaamsgezinde Brugse verenigingen hun taaleisen voor een
groot feestpubliek (waaronder het stadsbestuur) kenbaar konden maken,
en diverse gemeenteraadsleden 'voor de gelegenheid' hun gehechtheid
aan het Nederlands bevestigd zullen hebben. Maar er is nergens een
concrete aanwijzing te vinden dat de feestelijkheden en de bijhorende
Vlaamsgezinde sfeer de gemeentenad tot een versnelde vernederland-
sing van de administratie aangezet hebben. Er is veeleer sprake van een
continue evolutie.

2.4 Ondanks de beweringen van het stadsbestuur dat de rechten van
het Nederlands overal gerespecteerd werden, keeg de stad in 1888 een
zeer droge briefvan de provinciegouverneur waarin verzocht werd om
uitleg over vermeende inbreuken op de taalwet van 1878; hij was daar-
van op de hoogte gebracht door... de minister van Binnenlandse Zaken.
Het is niet duidelijk wie zijn grieven op het nationale niveau kenbaar
had gemaakt; er kan dus ook niets gezegd worden ofhet om een ge-
gronde klacht ging of een fanatieke reactie. Het incident wijst er evenwel
op dat de sfeer rond de tdenkwestie zeer hooggespannen was.

In 1889 stuurden 48 Brugse verenigingen van uiteenlopende politieke
en sociale aatd vetzoekschriften naar het stadhuis ,, dans lesquelles on
demande avec beaucoup d'insistance que le conseil communal fasse rdg-
ner le flamand dans les bureaux de l'h6tel-de-ville et I'emploie exclu-
sivement dans I'administration. Ces soci6t6s prient aussi le conseil com-
munal d'employer exclusivement la langue flamande dans les discussions
du conseil" (B.C. 271411887). Men is op het eerste zicht geneigd te
denken dat het hier ging om een maneuver georkestreerd door Van
Steenkiste, aangezien de inhoud van de petitie geheel in de lijn lagvan
zijn vootgaande voorstellen, en te meer dzar hlj van enkele van de ver-
enigingen ('De Vrije Vlamingen','Vlaamsche Broederbond' ) prominent
lid was (Van Eenoo 1959: t14). In een verslag wordt echter gewag ge-
maakt van een volksvergadering waarop alle 48 verenigingen (waaron-
der ook een liberale l) aanwezig waren om een gezamenlijk standpunt
te bepalen; er moet dus misschien veeleer gedacht worden aan een
eendrachtig initiatief van 'relaties' van Van Steenkiste, waatblj de meest
uiteenlopende groepen zich allemaal samen achter hem schaarden. Men
mag niet uit het oog vediezen dat hij de enige was in een unaniem ka-
tholiek bestuur die op de taalkwestie bleef hameren; allicht konden ve-
len in hem dus ovet alle ideologische grenzen heen 'de koene verdediger
onzer rechten' zien (6).

O Brief van de Vlaamsche Broederbond aanhet stadsbestuur dd. 214ll88t.
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Burgemeester Visart stuurde de kwestie door naar een speciale com-
missie met de opmerking dat het Nededands in feite reeds de officidle
voetaal van het stadhuis was, en dat de administratie zo vernederlandst
mogelijk was. Wat het taalgebruik in de gemeenteraad betrof werd
evenwel onmiddellijk verwezen naar de grondwettelijk vastgelegde taal-
wijheid, en kon een directe reactie op die vraag omzeild worden met het
excuus dat die beslissing buiten de bevoegdheid van de raad viel (8.C.
271411889). Het Nededandstalige rapport van de stedelijke Commis-
sie van Onderwijs en Schoone kunsten liet weerom op zich wachten.
Van Steenkiste probeerde het overlegproces te bespoedigen met een ver-
wijtende brief naat Visan, waarin hij voor het eerst expliciet verwees naar
de politieke macht van de Nederlandssprekende kiezer: ,, He wel ! men
heeft groot ongelijk alzoo de Vlaamsche beweging bedektelijk tegen te
kanten, in plaats v?n ze uank en vrij mede te werken. In de toeko-
mende verkiezingen zullen wij af te rekenen hebben met de Vlaamsch-
gezinde kiezers die ten langst om talrijker worden 1r; ". De zwarte
rouwrand rond de brief was allicht meer ingegeven door gevoel voor
symboliek dan door cynisme.

Het uiteindelijke officidle verslag hernam Visarts woorden, maar de
gedane aanbevelingen bevatten 66n essenti€le 'doorbraak': van het ge-
meenteraadsverslag zou steeds een Nededandse vertaling gemaakt wor-
den die voor dle inwoners ter inzage zou liggen. Daatnzast werd aan-
geraden om waar mogelijk het Nededands nog meer te gebruiken in de
administratie en in de omgang met de bevolking. In de raadszittingen
zou elk lid wii blijven om naar eigen goeddunken Frans of Nededands
te praten (8.C.9111/1839). De bespreking van de voorstellen van het
schepencollege vediep weerom in een sfeer waarin een compromisloze
Van Steenkiste zich tegenover de rest van de gemeenteraad schaarde. Er
waren nochtans duidelijke tekenen van welwillendheid bij de overige
raadsleden ; Visart verklaarde zich zelfs akkoord met het voorstel ,, que
la langue flamande serait teconnue comme la langue officiele de I'hdtel-
de-ville de Bruges et employ6e toutes les fois qu'il est possible" (B.C.
301tL11889). Die toon was ook in andere interventies op te merken:
men krijgt zeer de indruk dat de laad zich teeds verzoend had met de
idee dat het Nededands in de toekomst zou overheersen in de admi-
nistratie , en het kwam er nu blijkbaar op aan om het eventuele gebruik
van het Frans in bijzondere situaties mogelijk te houden. Het verslag

(t) Brief van Van Steenkiste aan Visart dd. 27 l9 | 1889
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van de commissie stelde letterlijk: ,, De vervlaamsching van het in- en
uitwendig bestuur neemt dagelijks meer en meer toe , en de goede wil
ontbreekt niet om ze zoo volledig mogelijk te maken en des noods de
moeilijkheden uit den weg te ruimen die zouden kunnen beletten dit
doel in den kortsten tijd te bereiken".

De bekommernis om het taalgebruik in de gemeenteraadszittingen
was blijkbaar veel groter: alle klassieke argumenten voor het behoud van
de wije keuze tussen Nederlands en Frans werden aangedragen De ver-
klaring voor dat vastklampen aan de Franse taal was waarschijnlijk veel
minder van practische aatd dan de raadsleden beweerden: de angst om
een statussymbool te moeten inboeten en zich voor een 'eefbare'

bestuurstaak te moeten bedienen van dezelfde taal als het werkvolk zal
allicht doorslaggevender geweest zijn.

Van Steenkiste wilde evenwel van geen Frans weten en formuleerde
een alternatief voorstel, dat nagenoeg unaniem verworpen werd (op zijn
eigen stem en af en toe die van een medestander na). Het originele ont-

werp van het schepencollege werd daarop aanvaatd met eenparigheid
van stemmen (op Van Steenkiste na). Archiefstukken tonen dat de uit-
voering ewan keurig gerespecteerd werd: de handgeschreven notulen
van de gemeenteraad waren op 30 november 1889 voor het eerst sinds
de Belgische onafhankelijkheid in het Nededands opgesteld. De

Vlaamsgezinde Brugse verenigingen zouden achteizl nog reageren op

Van Steenkistes afoijzing met nog maar eens een massale petitiecam-
pagne. Van Steenkiste zelf zou in de eerstvolgende jaren ziin taalge-
ridrte activiteiten in de gemeenteraad beperken tot enkele aanmerkingen
op vertal ingen van stadsreglementen (B.C. 8l8l l89l ,  51911891).

2.6 De grote doorbraak van het Nededands op Brugs bestuursniveau
zou er pas komen n lS97 . Na jarenlange tegenstand was er een consen-

sus gerijpt over drie fundamentele taaleisen:
L ) ,, Het vlaamsch is de ambtelijke tad van het gemeentebestuur van
Brugge"
2),,De bijeenroepingen van den gemeenteiaad en van de verschillige
commissi€n, de verslagen der zittingen, de opstel van het gemeenteblad
zullen in het vlaamsch gedaan worden "

3) ,,Alle besluiten en verordeningen van den gemeentetaad worden in
het vlaamsch gelezen en uitgeveerdigd " (B.C. 8lr lt897 )

De voorstellen werden aanvzatd, maar Van Steenkiste stemde tegen.
De precieze toedracht van die beslissing is niet duidelijk uit de gemeen-

teraadsverslagen af te leiden. Hij was het kenneliik oneens met enkele
detailpunten uit drie andere besluiten die samen met de bovenstaande
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ds 66n geheel gestemd werden. Die overige voorstellen garandeerden
onder meer dat ,, alle stukken en geschriften van het gemeentebestuur
en van de besturen en berekken ervan afhangende" eentalig Nededands
zouden zi1n, net als het overgrote deel van de stadsbriefuisseling. Hier-
bij werd gevit over de draagwijdte van de uitzonderingen op die regels
die men vanuit practisch oogpunt wou behouden, en over de mate
waatin de gemeenteraad het recht had om taalverplichtingen op te leg-
gen aan het schepencollege. De discussie veroorzaakte onduidelijkheid
over specifieke toepassingen van de voorgestelde regels: men kriigt zeet
de indruk dat iedereen het eens was over het algemene principe, maar
dat geen enkel raadslid echt goed wist hoe men de details mocht invul-
len. Die sfeer van onduidelijkheid zal waarschijnlijk bijgedragen heb-
ben tot Van Steenkistes tegenstem: radicaal als hij was wou hij allicht
geen besluiten stemmen die eventueel een achterpoonje voor het Frans
open konden laten. \Vat de eefste grote ovelwinning zou worden voor
de Nederlandse taal werd zo door zlin alles-of-niks-houding een per-

soonlijke nededaag.

3. ,,EN MOET EEN BETER W'OORD BESTAAN, MAAR 'T EN KOMT IN MIJN
GEDACHT NET" (8.C. 31 ll2llS86): VAN STEENKISTES VISIE OP
TAAL

3.0 Uit het voorgaande mag blijken dat Eugeen Van Steenkiste ontegen-
sprekelijk een verdienstelijke rol speelde bij de vernederlandsing van de
Brugse stadsadministratie. Naast zijn politieke bedrijvigheid v66r de taa)
waagde hij zich echter ook op het taalkundige vlak met heel eigen
ideedn 6ver de taal. De koppigheid die hem in beide domeinen ken-
merkte leverde hem een respectabele plaats op in de hedendaagse po-
litieke herinnering; een even glorierijke caffiere als linguist was hem
evenwel niet beschoren. Zijn mening over het uitzicht en het karakter
van het Nededands kwam vooral naar voren in besprekingen van offi-
ci€le Nededandse vercalingen van stadsreglementen. Een representatief
voorbeeld hiervan is de polemiek rond de Nededandse vetsie van het
reglement op de slachthuizen uit 1886.

3.1 Hoewel de stadsdiensten het 'REglement sur I'abbatoir' van een
Nederlandse vertaling voorzien hadden, had Van Steenkiste zich ,,de
moeite gegeven de verordeningen van het slachthuis in goede vlaamsche
taal te zetten" (8.C. 191611886). Dit schaduwwerk was ongetwiifeld
het gevolg van zijn ergernis over de letterlijk uit het Frans vertaalde for-
muleringen die hij herhaaldelijk in vroegere Brugse stadsdocumenten
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aantrof . Burgemeester Visart moet met die dubbele vetsie zeer verveeld
geweest zljn: de keuze voor 66n van de teksten had immers steeds ne-
telige gevolgen. De goedkeuring van Van Steenkistes werk zou een ver-
nedering betekenen voor de administratie 6n een bevestiging van Van
Steenkistes kritiek op de gebrekkige vernederlandsing van de stads-
diensten; anderzijds kon hij bij het zanvaarden van de stadsversie een
marathonzitting van de gemeentetaad verwachten waarbii diezeHde Van
Steenkiste over elk detail koppig zijn wil zou doordrijven. E6n en an-
der had tot gevolg dat beide versies doorgestuurd werden naar ,, un
homme trEs comp6tent, sp6cialement chargd de traduire les documents
l6gislatifs " (B.C. 19 | 6 | 1886),

Die man was Odilon P6rier, opsteller van het ,, beknopt verslag " van
de wetgevende kamers (Van Steenkiste 1886: 5 ). Verdere biografische
gegevens tonen dat P6rier naast zijn advocaatsfunctie te Brussel ook
'juge-suppl6ant' was bij de rechtbank van eerste aanleg te Dender-
monde. Relevanter in deze context is zijn lidmaatschap van de Matt-
schappij der Nededandse lettetkunde te teiden. Men kan vermoeden
dat zljn bedrijvigheid in die vereniging verwaarloosbaar was, aangezien
hij een van de weinige leden is wiens levensbeschrijving niet opgenomen
werd in de verslagen. (Van nagenoeg elk lid bestaat een levensbeschrii-
ving, behalve van diegenen die er niets opzienbarends vericht hebben
of een vermelding geweigerd hebben; dat laatste is onwaarschijnlijk aan-
gezien P6rier zijn titels graag vermeld zag op zijn publicaties).

De motieven van Visart om precies P6rier aun te schrijven in deze
zaak zijn volstrekt onduidelijk omdat van de eerste contactbrief geen af-
schrift bewaard is gebleven in het stadsarchief. De meest voor de hand
liggende hypothese volgt uit het feit dat Visart senator was: het is niet
denkbeeldig dat hij de vertaler van de kamerverslagen persoonlijk
kende, en hij kon die man zeker zonder problemen contacteren. Men
kan nog enkele andere mogelijke verklaringen bedenken, maar die be-
rusten volledig op gissingen. Uit wat hij hoorde in de gemeenteraad en
las in de kamerverslagen kon Visart de taalopvattingen van zowel Van
Steenkiste als P6rier afleiden. De onderstaande bespreking zal duidelijk
tonen dat beide heren lijnrecht tegenover elkaar stonden in die kwestie:
ze belichaamden de oppositie tussen rffeswlaams taalparticularisme en
de Noordnededandse standaard. Het was dus te voorspellen dat P6riers
verslag vernietigend zou zijn voor Van Steenkiste. Het zou eventueel
kunnen dat men poogde om Van Steenkiste onderuit te halen, vootal
als men zijn bijtende kritiek op de trage vernederlandsing van de stads-
diensten in aanmerking neemt. Als dit correct zou ziin, is et nog een
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ander politiek element dat meegespeeld kan hebben. Van Steenkisre was
een notoit en fanatiek burgerlijk katholiek, terwijl P6rier in progressieve
kringen verkeerde : hij was lid van het vrijzinnige ,,Taalminnend Stu-
dentengenootschap:'tZaJ, wel gaan" (MonteyneI934: 18) en nam het
in een publicatie op voor de democratisering van het rechtssysteem (P6-
rier 1892). Het zou kunnen dat P6rier ook hiervan op de hoogte ge-
bracht werd.

'$V'at et ook van zij, de officidle verklaring luidde dat P6rier gekozen
werd om ,,1'exp6rience que vous avez des affaires judiciaires, I'habitude
acquise d'avoir sous les yeux des textes de lois, et votre position de 16-
viseur du compte rendu analytique " (s). P6rier had op zijn beun ver-
klaard dat hij de taak zeer glz;ag op zich wou nemen, en -opvallend-
,,j'entends de le faire i titre absolument gracieux" (r). Beide teksten
werden in hetzelfde handschrift en enkel gemarkeerd met 'A' en 'B'
naar Brussel gestuurd.

P6riers antwoord was beleefd afwijzend voor Van Steenkiste: ziin tekst
werd bestempeld als 'middelmatig'. De vertaling van de stadsdiensten
kon P6riers goedkeuring wel wegdragen, maar hij voegde er zelf nog een
eigen derde versie bij 'ter goedkeuring'. De verhouding russen de drie
teksten is het best beschrijfbaar aan de hand van een aalcontinuiim,
waarbij Van Steenkistes tekst naat de pool van het \Weswlaamse taalpar-
ticularisme neigt, terwijl P6rier eerder aansluit bij het Noordnededands.
De versie van de stadsdiensten bevindt zich ergens tussenin.

Van Steenkiste reageerde minachtend op het oordeel van P6rier, en
nam vooral aanstoot aan de 'fransche woorden en... wendin gen' in zljn
alternatieve 'ellendige' venaling (8.C. lOlT 11886). Die tegenaanval in-
spireerde P6rier tot een merkwaardige zet: hij publiceerde de drie ver-
talingen met een commentaar van zljn hand en een paar smalende uit-
halen naar Van Steenkiste opdat ,,het Nededandsche publiek in laatste
beroep zal kunnen beslissen" (P6rier 1886:2). Naar alle waarschiinlijk-
heid is dit ook nog zl"er snel gebeurd na de desbetreffende gemeente-
raadszitting: het archiefdossier bevat een telegram waarin P€rier reeds
5 dagen latet vtaagt om per express de drie vertalingen op te sruren.
Enige tijd later gaf Van Steenkiste op zijn beurt een weder,woord uit.

Hoewel uiteindelijk de vertaling van de stadsdiensten aznvaard zou
worden, en de 'petite histoire' rond deze kwestie meer met gekrenkte

(s) Brief van het Brugse stadsbestuur aanPlrier dd.216l1886
(r) Brief van P6rier aan het Brugse stadsbestuur dd. 281,lIg86
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eer dan met tzal te maken had, leverde Van Steenkistes ultieme ant-
woord een interessante staalkaartvan zijn visie op het Nederlands.

3.2 De taal die Van Steenkiste voorstond zou doordrongen zijn vam
lexicale en grammaticale regionalismen. In het licht van zijn venrouwd-
heid met de particularistische beweging hoeft dit niet te verwonderen:
hij was werkend lid van de Gilde van Sinte Luitgaarde (\Tillemyns
1996), en de stichtingsvetgadering van dit genootschap ging zelfs blj
hem thuis door (Gilde ... 1874: 5, 8, 85) ("). In deze kringen kwam
hij ook in contact met mensen als de Bo en Gezelle op wie hij zich tij-
dens zijn verdediging in de gemeenteraad herhaaldelijk beriep (B.C.
l0l711886, Van Steenkiste 1886: 37). Zun verkleefdheid aan Gezelles
oordeel over taal bleek overigens uit een brief waarin hij een nntal
'vlaemsche ' vertalingen van rechtstermen aan de dichter voorlegde :
,,Eefwaarde Heer en Meester, En zljt toch niet kwaad op mij en zeg
niet: Is hrj daar nog eens die eeuwige zage met zijn vertalingen? Om
de liefde Gods peis toch: ten eerste dat ik maar een sukkelaar ben en
ten tweede dat ik in mijn eigen zelven geen trouw en heb, 't is mis-
schien de eenigste gave die ik bezit (")".

Zljnbetrachtingen om het zogennmd'vreemd onkruid' uit het Ne-
dedands te bannen, hadden onder meer een fel verzet tegen elk gebruik
van Franse woorden en zinswendingen als gevolg: ,, \7ilt gij in twee
woorden mijn gedacht weten over het inbrengen van vreemde woorden
in onze taal? Nooit en zal ik die bastaardwoorden gebruiken, 't en zij
als er hoegenaamd geen eigen, gangbaat dietsch woord en bestaat"
(Van Steenkiste 1886: 8). In de -naar zijn mening- al te letterlijke ver-
taling van P6rier wou hij termen als 'proces verbaal' (procEs-verbal),
'college van schepenen' (colldge Echevinal) en 'reglement' (rdglement)
vervangen zien door respectievelijk'schriftelijk verslag','schepenraad'

1to; Van Steenkistes rol in dit genootschap blijft onduidelijk. Hij deelde de par-
ticularistische visie op het Nededands, maar in tegenstelling tot de meeste leden
was hij zeker geen ultramontaan en stond zijn oprecht engagement voor de
Vlaamse Beweging buiten kijf. Er zijn ook geen aanwijzingen dat hij ooit een le-
zing gegeven heeft binnen de gilde. Dat hij toch gedoogd werd door de Luitgaar-
disten had misschien met beleefdheid te maken: hij was door zijn alomtegenwoor-
digheid in elke Vlaams- en katholiekgezinde vereniging in het Brugse bijna een
'verplicht nummer'. Anderzijds was zijn -bij de stichting van de Luitgaardegilde
nog beperkte, maar later enorm toegenomen- sociale en politieke invloed allicht
mooi meegenomen voor een vereniging die haar ulffamontaanse denkbeelden wou
opdringen aanhet volk. (\Tillemyns 1996)

1tt) Brief van Van Steenkiste aan Gezelle dd.2l4l1887
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en 'voorschriften'. In de reeds geciteerde brief aan Gezelle vertaalde
Van Steenkiste zelf evenwel 'cabinet', 'conciefge ' en 'substitut' als...
'cabinet', 'concierge ' en 'substitut'.

Van Steenkistes pijlen waren evenzeer gericht op 'de onhebbelijke
voogdij der Hollanders', in de zin dathij vreesde voor een standaard-
taal naat Hollands model, waarbinnen geen plaats zoa zijn voor typisch
Vlaamse uitdrukkingen. Het gevolg was veffegaande gekunsteldheid bij
het zoeken naar 'schone, echt dietsche woorden' voor officidle veftalin-
gen. Idiotica en het Middelnederlands woordenboek, maar vooral zqn
eigen kennis van het Brugse dialect fungeerden hierbij als brcn.' Zo
moest 'agent de police' 'schadebeletter' worden, wat een vetneder-
landste vorm was van het Brugse 'schabletter'. Het 'Reglement op de
openbare wandelingen' had het, op aansturen van dezelfde Van Steen-
kiste , jarenlang over 'wielpeerden', nadat hij verkregen had dat'uap-
wagen' afgewezen werd als vertaling voor... 'v6locipEde'.

3.3 Hoe hevig zijn verdediging van een eigen 'dietsche' taal ook
mocht zijn, men mag nooit uit het oog verliezen dat het hier vooral een
imaginaire constructie betrof, een ideaalbeeld van taal dat allicht veel
levender was in Van Steenkistes hoofd dan in zijn illedaags taalgebruik.
In tegenstelling tot zijn venalinsen van ambtelijke stukken waaraan een
overdachte schriftelijke voorbereiding voorafging, stonden zijn spontaan
gesproken interventies in de gemeenteraad helemaal niet bol van door-
wrochte woordenschat. Et is veeleer sprake van een tussentaal, een
oprechte poging tot her spreken van een algemeen Nederlands waarin
met grote regelmaat kenmerken uit het Brugse dialect opduiken. Die re-
gionale invloeden hadden waarschijnlijk veel minder met opzet re ma-
ken dan Van Steenkiste liet uitschijnen. Hij verklaarde zelf herhaaldelijk
dat hij in het Frans opgevoed werd (8.C. tgl6l18g6); ziln sociolin-
guistische 'competence' zal dan ook bestaan hebben uit het Frans ds
'hogere taalvxiant', en het Brugse dialect als 'lagere taalvariant' (\7il-
lemyns & Vandenbussche 1995: 642). lVanneer hij onder invloed van
sociale en politieke motieven naat een evenwaardige Nededandse 'hoge
variznt' streefde, lag het verste punt dat hij op het taalcontinurim kon
bereiken nog steeds vrij dicht bij de dialectpool. Vormen als 'deftienste'
en 'kwaadkeuren' voof 'dertiende' en 'afkeufen', en werkwoordsvormen
als 'miek' en 'ge€ten' voor 'maakte' en 'gegeten' (Van Steenkiste 1886:
4,25,31,32) waren dan ook geen bewuste keuze maarwel voorbeel-
den van ontlening uit het dialect. Zijn consequent gebruik van de dub-
bele negatie ('al wat geen nededandsch en is', 'hlj laat nooit geene an-
dere beesten binnen') hoorde hier ook bij. Een en ander had zelfs als
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gevolg dat burgemeester Visart zich openlijk afi'roeg of de stadsregle-
menten in het Brugs dan wel in literair Vlaams moesten opgesteld wor-
den... (8.C. 141811886). Lectuur van de gemeenteraadsvetslagen toont
evenwel dat de standaardkwditeit van Van Steenkistes Nederlands er fel
op vooruitging in de volgende jaren; een vergelijkende analyse van een
doordeweekse tekst van Van Steenkiste en P6rier uit de late jaten 90 zou
in deze context misschien wel eens aan kunnen tonen dat de effectieve
verschillen tussen hun alledaags taalgebruik veel geringer waren dan ze
allebei hoopten.

4. Bnsrurr

De vernededandsing van de Brugse stadsadministratie was een proces dat
zich in de laatste twintig jaar van de negentiende eeuw voltrok. \Vaar
het Nededands in 1876 nog volstrekt ondergeschikt was aan het Frans
ds administratieve voeftaal, hadden de stadsdiensten bij de eeuwwisse-
ling een nagenoeg eentalig Nederlands uitzicht gekregen. Hoewel Eu-
geen Van Steenkiste ontegensprekelijk de grote gangmaker was van die
omschakeling, werden zijn opeenvolgende pogingen om langs politieke
weg een doorbraak van het Nederlands te forceren gefnuik door zijn ra-
dicalisme . Brugge leende zich blijkbaar niet voor een taalrevolutie ; de
eerbiediging van de taalrechten van de Nederlandstaligen was veel meer
een gevolg van een langzaam maar continu rijpingsproces in de hoofden
van de overige gemeenteraadsleden. Het aanvaatden van een margina-
lisering van het Frans op administratief vlak ging hierbij hand in hand
met een grote bekommernis om het vrijwaren van de postitie van het
Frans als spteektaal in de gemeenteraadszittingen.

Parallel met de strijd voor het Nederlands onstpon zich in Vlaande-
ren ook een discussie over het Nededands, waarin de zogenaamde taal-
pardcularisten en integrationisten tegenover elkaar stonden. Van Steen-
kiste kleefde de idee€n van de eerste groep aan, en liet dit herhaalde-
lijk merken in de gemeenteraad. De praktijk toonde evenwel dat zijn
opvattingen over taal meer met goede bedoelingen dan met effectief
taalgebruik te maken hadden.

De figuur van Van Steenkiste is vandaag vooral bekend als respectabel
burger en taalstrijder. Zijn acties voor het Nededands bevestigen dit
beeld gedeeltelijk, maar tonen ook een compromisloos man die er be-
wust voor koos om zqn aalstrqd niet diplomatisch maar hard te spelen.
Het fanatisme dat daaruit voorwloeide heeft zijn goede taalbedoelingen
ongetwijfeld geschaad, zonder daarom het vernededandsingsproces van
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de administratie te vertragen. Naar zijn mederaadsleden toe weigerde
hij elke toegeving aan gebaren van goede wil, maar de eensgezindheid
binnen de gemeentellaad zotgde ervoor dat zijn alleenstaande tegensrem
de compromisvoorstellen niet kelderde. Een 'eeuwige zagd , zoals hij
zichzelf bij Gezelle inuoduceerde, was Van Steenkisre dus ongetwijfeld,
maar d?t hii 'in zijn eigen zelve geen trouw en kon hebben' was op zijn
minst overdreven.

Met uriendeli1Ae danA aan de lteerJan D'ltondt (Stadsarcltief Brugge)

Geraadpleegde archiefstukken

* Stadsarchief Brugge
- Bulletin Communal de la Ville de Bruges t9rg-1897
- Algemeene Vollatelling op 31 december 1890. Onderichtingsboekje. Gent: Boek

& Steendrukkedj F&R BUYCK.
- Dossier over het opstellen van het 'REglement sur I'abbatoir de la Ville de Bruges'
- Archiefdoos VII At6 Administration G6n6rale tB79-1893
- Dossier ,,Langue flamande en madere administrative" (1385)
- Dossier ,,Gebruik der vlaamsche taal in bestuuillke zaken" (1889)

* Brief isseling Guido Gezelle (Biekorf-bibliotheek Brugge)
- Brief van Eugeen van Steenkiste aan Guido Gezelle dd. 21411887
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