
Taalgebruik van de Brugse ambachtsklassen in de 19de eeuw

Wim Vandenbussche (Aspirant van het F.W.O.-Vlaanderen)
Vtip Uniu"triteit Brusiel, Vakgroep Germaanse talen, Pleinlaan 2, 1050 Brussel, Belgi€

0. Op de vorige An6la-conferentie in 1995 stelden we ons .p_roj-ect rond
;iaalsiindaardiseringsmechanismen in lgde-eeuws Nederlands" voor (Willemyns F
Vandenbussche 199-5). Op basis van een reeks voorstudies hebben we toen de
metalineuistische situatie iir het lgde-eeuwse Vlaanderen geschetst, en een aantal
onOitro""t rntagen geformuleerd naar de aard en het gebruik-van het geschreven
NiaertanAs tijd'ens -<le vorige eeuw. Ons artikel werd afgerond met een omvattend
onderzoeksplin voor een soiiolinguistische case-study rond het taalgebruik in Brugge
tiidens de tweede helft van de l9de eeuw.
" Tijdens de voorbije jaren werd een aantal belangrijke thema's-uit $i^t^o$q19e$p$

diepgaaird onderzochtlzie bibliografie, o.m._Vandenbussche 1995;19961'1998; 1999,
Vaifiecke 1998, Willemyns 19951 1996; 1997: 1999, en Willemyng & Vandenbussche
1999). Daarbij werd geregeld aansluiting gezocht brj gelijkaardig-onderzoek dat sinds een
tiental iaar syitematiichin Duitsland riitgevoerd worOi (Cherubim & Mattheier 1989;
Wimmlr 1990; Cherubim, Grosse & Mattleier 1998). Het onderwerp van dit artikel, de
zogenaamde 'Arbeitersprache', is prominent aanwezig in die Duitse traditie, in het kader
vai de'Zweisprachen-fhese'. Die visie op de situatie van het Duits in de l9de eeuw stelt
dat de hogere sociale klassen zeer standa-ard-georiEnteerd waren in hun taalgebruik (de
'biirgerlicfie Sprache'), terwijl de lagere klassen zich van een lage.re_variant bedienden met
speiifieke tialkundige kenmerken (de 'Arbeitersprache'). (Mihm.l99q). Pi-"
Zweisprachen-These rierd in de voorbije jaren herhaaldelijk bekritizeerd en bijgesteld.
Matth6ier (1986: 1989; 1990) kwam na-onderzoek van teksten uit het Ruhrgebied-tot de
hypothese dat men'Arbeitersprache'niet.zozeer al_s een englin_g-ui'stische eenheid moet
b6ichouwen, maar veeleer als een sociolingui'stische eenheid. Niet zozeer 66n variEteit
met specifieke kenmerken dus, maar veeleer een varidteitenspectrum. Mihm (1998) en
filenti (tgg8) gingen nog verder in hun kritiek, en stelden het bestaan van een taalvariant
die uitsluitend typerend was voor de arbeidersklasse in vraag.,

In dit artii<-el wordt nagegaan hoe het taalgebruik van de lagete ambachtsklasse in
het l9de-eeuwse Brugge eruiizag, en in welke mate het verschilde van de geschreven
output van de hogere ambachtsstanden. Voorafgaand aan-de bespreking Yqn qe
onderzoeksresultat6n. wordt er evenwel ruime aandacht besteed aan de voorbereidende
werkzaamheden. We menen immers dat de problemen die we bij de tekstverzameling en
de opbouw van een gedigitaliseerd corpui dienden op_ te lossen,-relevant zijn voor
eenieder die zich met historisch sociolinguistisch onderzoek bezighoudt.

In de kern van ons betoog gaan we dieper in op de problemen van schrijvende
ambachtsknechten op het vlak van spelling, stijl en grammatica. Gelijkaardige analyses
van teksten van ambachtsmeesters zullen leiden tot een invraagstelling van de term
'Arbeitersprache'. We zullen voorstellen om de beschreven taalvarianten niet langer aan
een klasse te linken, maar wel aan de geletterdheidsgraad van de auteur.

Aan het einde van de tekst komen weerom methodologische accenten naar voren.
Een overzicht van de voorlopige onderzoeksbesluiten wordt gekoppeld aan enkele
prangende praktische problembn die het verdere verloop van het project zullen blijven
beihvloeden.

1. Bij gebrek aan wetenschappelijk becommentarieerde bundels met 'arbeidersteksten'
uit de v-orige eeuw, kozen wl-er van bij het begin van het project voor met origineel
bronnenmiteriaal te werken. De samenstelling van een consistent tekstcorpus dat de
lgde-eeuwse Arbeitersprache zowel synchroon als diachroon zou illustreren was echter
seen sinecure. Lower class documenten worden in Vlaanderen immers nergens
iystematisch geordend en bewaard. Het Archief en Museum van de Socialistische
Arbeidersbew6ging (AMSAB) te Gent beschikt weliswaar over een ruime verzameling
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arbeidersdocumenten, maar de relevante Brugse fondsen blijven er beperkt tot een klein
pakie briefwisseling van een marginale 'vrijdenkersbond' uit de jaren 1890.- Het Bruq.se

;;d;";;hi"f GvJ-zonder twijfel veel briiven die de 'gewone.man' tot de steqglijke

overheid richtte, maar opnieuri bleken die documenten verspreid over de meest diverse
archieffondsen. Voor d6reeliik sprokkelwerk ontbraken tijden mankracht, en hetzelfde
gtfJuoo. een algemene 6pr6ep'1naar Duits voorbeeld, zie o.m. Grosse 1991) via de

lokale media om familiedocumenten op te sturen.- --_ 
M"ia" hulp van diverse stadsarchivarissen en archiefbewaarders slaagden we erin

om een alternatief corpus samen te stellen van een andere tekstsoort, met name

ViiguO"tu"*lagen van itbeid"rsu"renigingen'' Op drie verschillende plaatsen vonden

we "archieven terug van 4 Brugsd '6nderstandsmaatschappijen' voor lager^e

ambachtslieden (timmermans-, ivollewevers-, kleermakers- en borstel- &

,""i-u["ttt nechten). Die voorlopers van de hedendaagse-sociale zekerheidskassen
f"nigA"n de meest eiementaire nod'en uan hun leden in geval van ziekte of invaliditeit
(Vandenbussche 1996).
' De verzameling van dergelijke tekststalen gaat vanzelfsp^rekend steeds gepaard met

een seluksfactor die-men als Sndi:rzoeker niet in de hand heeft. In de Brugse q{chieven
u"if.?Lra"n de verslagboeken -op 66n na- nog in zeer behoorlijke staat. Heel wat

uiitri"l*ut"tiaal gingiechtet ueriot"n of werd om diverse redenen vernietigd; 
- 
wat

;;tbl;;a;;idt ni'a.f"tung de eigenaar in zeer gevarieerde omstandigheden bewaard met

alle kwalitatieu" rne.J6hilljn vandien. Informele lower class documenten werden yegg$
tun g"ting" r"levantie in vergelijking met qfficiele administratieve documenten dikwijls
u".*"uarfo-otO, waardoor re ni so-s ii een bedroevend slechte staat verkeren. Aangezien
a" opUou* van microfilmbestanden en gedigitaliseerde_corpora van.'Alltagsdokumente'
nogin A" kinderschoenen staat en zeer tiJdsrovend is, valt te vrezen dat vele documenten

aan de tand des tijds niet zullen weerstaan'
Om het taaigebruik van de ambachtsknechten te kunnen vergelijken met de-output

van andere sociile groepen, werden enkele parallelle corpora. samengesteld met
uergude.u"tslagen ua"n ambachtsmeesters en de hogere bourgcoisie. . Voor het eerste

"oriut 
werd ein beroep gedaan op het priv6-archief van het Brugse bakkersambacht'

N"6.tfu"ari (l) versligin uan d" hogere burgerij vonden we in het zeer goed

geconserveerde kapelkanierarchief van deBrugse Sint-Sebastiaensschuttergilde.

2. Alle geselecteerde vergaderverslagen werden met de hand geschreven. De slechte
rtrut tuuui-in een aantal docrimenten verleerde liet niet toe a]le teksten te fotokopidrel: O-

a" 
"otpo* 

vlot te kunnen raadplegen w9rdgn alle-verslagen letterlijk overgetikt op

"oo'pui"t, 
met behoud van di dpmaak (doorhalingen, spaties). Aangezien de

J"f.1'."tiiln" herkenning van hands^chriften momenteel nog vbor ze:t veel.problemen
,orgi, t on het inscannin van de teksten geen soelaas bieden. (Daarbij weze nog

opg?merkt dat we met zeer onregelmatigJhandschriften te maken hebben, wat het

,ifin"n zelfs voor de meesr gesofistikeerde software nog vermoeilijkt)."-- 
Voortopig werden geEn markeringen in de tekit aangebracht met bijkomende

informatie orir,iijvoorUeild, syntactische structuren op te kunnen sporen. Dat'taggen'
zou immers teveel tijd gevergd hebben.

Onze digitale iofrora Zouden op termijn toegvoegd worden. aan de taalbank die het

Intituut voor ilIederlanilse Lexicotogie te Liiden-voortdurend uitbouwt. Binnenkort is

Auar 
"""Gnr 

Len anOet Brugs foids beschikbaar: h9t_9ryCse stadsarclief stelt zijn

uiteuu" vin ae'kroniek Vai Walleghem'ter beschikking, een..dagboek dat het

stafisgebeuren in het laatste kwart van Ae tgae eeuw nauwgezet beschrijft.

3. Uit onze uiteenzetting op de vorige Sociolinguistische Conferentie bleek dat er in het

19de-eeuwse Vlaanderjn lrote onJnigheid bestond over db norm voor de 'Vlaamse'

standaardtaal. Waar een bipaalde groJp de Noord-Nederlandse taalnorm als richtsnoer
;;k;;, wilden anderen eeir eigeriVtaamse standaard credren met sterke dialectische
invloeden (Willemyns & Vandenbussche 1995).
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Oorspronkelijk hadden we de intentie om een referentiekader op te stellen dat de
verschillende (particularistische en integrationistische) nomopvattingen zou samenvatten.
Daarmee zou de output van de lagere klassen vergeleken worden, om zo een eventuele
normvoorkeur vast te stellen. Uit het onderzoek bleek evenwel dat de normdiscussie
volstrekt irrelevant was voor de wijze waarop de onderzochte lower class auteurs
schreven. De veelheid aan persoonlijke spelsystemen en de hoge graad van
inconsequentie in hun teksten illusteren duidelijk dat de lagere klassen geen oren hadden
naar taalwenken of strenge richtlijnen. Uit het constante ontsporen van de schrijfstijl
blijkt bovendien dat veel auteurs prangendere taalproblemen hadden dan de toenmalige
'spellingoorlog' deed vermoeden (Suffeleers 1 979).

Vanuit sociaal oogpunt bekeken verengt de hevige normstrijd hierdoor tot een elitair
dispuut dat zich boven de hoofden van de 'grote massa' taalgebruikers afspeelde. Beide
kampen bedienden zich nochtans expliciet van sociale en emancipatorische motieven om
hun opvattingen kracht bij te zetten (Willemyns 1997). Die paradox wordt nog versterkt
door de hevigheid waarmee men een bepaald spelsysteem wou opdringen aan een
bevolking die nog steeds een hoog percentage (semi-)analfabeten telde.

4. Het uitgesproken sociolingui'stische karakter van het onderzoek vereiste een degelijke
typering van de leefwereld van 'onze' schrijvers. Belangrijke parameters daarbij waren
onder meer de Brugse klassenstructuur, de onderwijsomgeving, en de leescultuur.
Hoewel er al enkele zeer verdienstelijke bijdragen verschenen over het sociale leven te
Brugge tijdens de vorige eeuw (Van Eenoo 1959; Michiels 1978; Steevens 1985),
ontbreekt een wetenschappelijke omvattende studie die het dagelijkse leven in al zijn
facetten beschrijft en analyseert. Een en ander had als gevolg dat wij ons zelf -met behulp
van deelstudies en het betere heemkundige werk- dienden te begeven op het terrein van de
hulpwetenschappen. Karikaturaal zou men kunnen stellen dat de professionele linguist
zich bij dergelijke operaties vooral amateur-socioloog, -pedagoog, en -politicoloog voelt.
Het hoeft geen betoog dat hij nooit de beslagenheid en de kwaliteit van ervaren
wetenschappers uit die domeinen kan bereiken, en zich dus tevreden moet stellen met een
algemeen kader dat weliswaar werkbaar is, maar finesse en accuratesse mist.

Problemen waren ook hier niet van de lucht. Verder in deze tekst komen we
uitgebreid terug op de factoren die een vlotte beschrijving van het toenmalige
schrijfondenicht verhinderden. Ook de typering van de Brugse klassenstructuur verliep
zeer moeizaam. De sociaal gelaagde structuur in Brugge veranderde immers voortdurend
tijdens de negentiende eeuw. Die wijziging kan men veralgemenend omschrijven als de
overgang van een pre-industridle naar een licht geihdustrialiseerde maatschappij. Daarbij
weze wel sterk benadrukt dat Brugge de grote industridle revolutie miste, en dus
geenszins vergelijkbaar was met steden als Gent en Antwerpen die alle kenmerken van
een typische industriestad vertoonden (de aanwezigheid van een groot lompenproletariaat,
bijvoorbeeld) (Pittomvils 1995).

Die economische overgang werd getekend door de geleidelijke opkomst van twee
nieuwe sociale groepen, het proletariaat en de kleinburgerij, die zich eerst vermengden
met de ambachtelijke standen, en er later gedeeltelijk mee versmolten (Crossick &
Gerhard-Haupt 1995). Waar een meesterbakker in 1840 dus nog perfect in een
ambachtsstructuur kon passen, werd hij in 1870 misschien aanzien als volwaardig lid van
de kleinburgenj. Op dezelfde manier kon de sociale identiteit van een ambachtsknecht
evolueren naar die van een arbeider in een kleinschalig industridle omgeving. De inteme
opmaak van de lower en de middle class was dus zeer variabel, evenals de omvang van
het sociale veld dat 2e omvatten. Met dergelijke'wispelturige' sociale paradigma's wordt
elke diachrone vergelijking van teksten uiteraard een zeer heikele zaak.

5.1 In Vandenbussche (1996) werd uitgebreid aandacht besteed aan een reeks
opvallende schrijfproblemen, die we in teksten uit het eerste kwart van de 19de eeuw
terugvonden bij nagenoeg alle auteurs die tot de groep van de ambachtsknechten
behoorden. Omwille van de beperkte plaats vatten we hier kort samen om welke punten
het gaat:
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- voor een hele reeks klanken gebruiken de auteurs schijnbaar willekeurig.diverse

soelvarianten naast ek;, 
"onAir 

de minste interesse voor consequentie' .De
i[;;iffi;;",iiiiriaieilJen waarin de varianren optreden zijn echter steeds dezelfde,

zodat d'e kans op afwijliende spelvormen voorspeJbaar is'

- 
- 

Ietters worden ri"#iui6n, *gewisseldbf zelfs vervangen door een andere klank,

schiinbaar zonder echte regelmaat.
:-'-..;;G i"trt* *"ia"f; sekenmerkt door een 'Stilzusammenbruch': het 'ontsporen'

van de iormele stijl waarin fie beginregets geschreven zijn. Na een geijkte,aanhefformule

slasen vele schriivers 
"t 

ni"i i" OE forfiele-verteltrant aan te houden' en volgt er enkel een

ffi;;;it;;!;;'d U"t""g met afgebroken zinnen. weggelaten zinsdelen, verplaatste

ionrtitu"nt"i'en foute io"g*ooia"n. dat doet denkenuan de stijl van niet-literaire

Middelnederlandse teksten
:'---;;ireena"iO"tiit 

" 
dialectische interferentie op lexicaal en grammaticaal vlak

5.2 Bij die vaststellingen trekken een aantal feiten de aandacht. Het gaat vooreerst om

i"fnffiroUf"tnen die giOieid worden door iille lower class schrijvers in het.corpus. Ten

i*""i6 komen Oie rioeinlf<neden zeer sterk overeen meq d9 beschrij_y1g.die o.m'

Muttherci gaf van de geschiiften van Duitse arbeiders uit het Ruhrgebied. We vinden, tot

;bt;- ;g'";s enig "teken van pogingen tot correctie terug. Hoewel het om

viigaAeru?rstug"n ling Oi" zonaei triiiffi.herlezen werde! na de opmaak ervan, en die

too?gii"""n w?rde"n op 
""o 

volgendd bijeenkomst, werd nergens geprobeerd om de

onregelmatigheden te verbeteren.

5.3 Een gelijkaardige analyse van Brugse knechtenteksten uit het laatste kwart van de

ibA" 
""ufi 

(Vandenb"ussche'1998a&b) m--aakte duidelljt alt 99 bovenstaande typering no€

sieeds .,oan ioepassing was op veel auteurs. Pgnaa1dg schrijve.rs worstelden no€ steeds

mei dezelfde pioblenien, *uuitii sommigen zelfs enkel een sihrijfniveau konden bereiken

dat kwalitati6f moest onderdoen voor d-at van hun collega's uit het begin van de eeuw'
gin u"t-ifaenswaardig detail hierbij is het feit dat-de 'slechtste' schrijvers vaak

desalniettemin de iekentitel dioegen, de hoogste positie binnen de

knechtenmaatschapPijen.
Van een unanieme povere beheersing van het geschreven Nederlands was evenwel

g""n rpiuk" meer. Tegbnover de stuntelig.schrijvende a-uteurs sto1.!en nu collega-

Enechtin die consequenivoor een welbepaa'id spelsysteem kozen, en die hun teksten in

ein Uigri:paiike, giammaticaal correcte vorm presenteerden. Waar er aan het begin van

O" L"ofr Z6"t i"ei ld"osyn"ratische variatie bestond binnen de gebrekkige beheersing van

de schriiftaal. leek die v'ariatie zich nu dus uitgebreid te hebben over het hele kwalitatieve
veld tussen'mangelhafte' en'foutloze' beheersing van de schrijftaal'- - 

U"i Ir belafigrijk nogmaals te benadrukken- dat we de 'goede' en 'sJechte' schrijvers

binnen eenzelfde" (nechienonderstandsmaatschappij op elk ogenb-lik naast elkaar

aantreffen, en dat er geen gezamelijke graduele veibeiering vast te stellen is. De-enige

reselmaat liikt het stdeds &tt"m"r *otiende kwaliteitscontrast tussen de verschillende

i"frt"* 
-4"- 

povere' teksten blijven voorkomen, maar het niveau van de betere teksten

stijgt voortdurend.

6. Uit de statuten van het onderzochte meestersambacht (bakkers) bleek expljciet dat zij

iich distantieerden van 'hun' knechten. Hoewel meesters en knechten soms

noodsedwongen samen dienden te werken om het frdle sociale zekerheilssysteem
;;;;J; t" fiooa"n, kunnen we wel degelijk spreken van twee onders-cheiden sociale

nio"p"n, waarvan de eerste een hoger-aanzien trad. Dat 'klassenonderscheid' werd

Even'wet'niet ondubbelzinnig weerspiegeld in de schrijfkwaliteiten van de.meesters.- 
tn Vanaenbussche (tiSSaAU) w*ordt aan de hand van diverse voorbeelden getoortd

dat de meesterteksten uit het eeiste kwart van de negentiende eeuw van dezelfde

il";g;;;;tri1*watiteit getuigen als de teksten van hun ondergeschikten aan het 6ind

u- 615"""*. Verslagen diE bol"staan van spelproblemen en grammaticale en stilistische

ontsporingen. wordei geflankeerd door vlot Gesbare en foimeel correcte teksten. Er

;i;;i[ffd*kt te wordEn dat de problematische teksten frequent dezelfde fouten bevatten
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als de knechtenverslagen. Voor het eind van de negentiende eeuw, echter, vonden we in
de meestersarchieveninkel documenten terug die getuigen van een goede beheersing van
de schrijftaal. De kwaliteitsverbetering is unaniem, en van de vermelde schrijfproblemen
vindt men geen spoor meer.

7.1 Op basis van de vroeg-l9de-eeuwse knechtenteksten lijkt het in_ eerste instantie
mogehjk om een algemene typering van het schrijfgedrag vande Iower class. op te *gllen.
Eerihaive eeuw lat6r kan da:tlchter al niet meer: iowel synchroon als diachroon blijken
er dan grote kwaliteitsverschillen in de schrijftaal van de knechten te bestaan. Van 66n
afgebakende lower class-variant is er dus duidelijk geen sp1ak9. De steJling.van Mattheier
(1090) dat eerder gedacht moet worden aan een 'Arbeitersprache' die een breed
'Varietiitenspektrum'beslaat, sluit wel nauw aan bij onze eerste bevindingen.

Ook die opvatting komt evenwel op de heliing te staan, door de vaststelling-dat
knechten en meesters in hun teksten identieke schrijfproblemen en -kenmerken deelden'
Het 'Varietiitenspektrum' kan dus niet langer met behulp van een sociologische
klassenterminologie gedefinieerd worden. Anders gesteld: wat men tot op heden onder
'Arbeitersprache'veritond werd ook gebezigd door heel wat'nicht-Arbeiter'.

Wanneer de sociale klasse van de schrijver niet langer volstaat om de aard van zijn
taalgebruik eenduidig te typeren, dan dringt zich de vraag op wel! criterium beter gqsghik!
is. Daamaast moeten ooik twee opvallende evoluties door de 19de eeuw heen verklaard
worden: de overgang van een algemeen laag schrijfniveau naar een zeer gedifferentieerde
schrijfkwaliteit 6ij de knechten, en de overgang van grote diversiteit naar een unaniem
hoogstaande beheersing van de schrijftaal bij de meesters.

7.2 Tegenover de oppositie tussen 'Arbeitersprache' en 'biirgerliche Sprache',--6n
tegenovei de idee van-'Arbeitersprache' als een klassegebonden varidteitenveld, willen
wlj een ander paradigma plaatseh waarbinnen het onderzochte taalgebruik geduid kan
worden. Wij zijn-van-mening dat een geletterdheidscontinuiim, lopende van
analfabetsime tot 'perfecte'beheersing van de schrijftaal, beter geschikt is om de
vastgestelde schrijffenomenen te verklaren. De klemtoon verschuift zo van een
situationeel bepaalde groepsidentiteit naar een persoongebonden opleidingscriterium. Het
spreekt voor iich daCsociale klasse een invloed kan 99.!9d helbe1 og dq persoonlijke
aifabetisatiegraad, maar uit onze gegevens blijkt duidelijk dat die invloed allesbehalve
eenduidig was. Bovendien opent de focus op het genoten schrijfonderricht ook de
mogelijl:heid om taal- en landsgrensoverschreidende schrijfproblemen-te verklaren.

- 
In die optiek wordt ons continuiim dus een breed overgangsveld naar een'perfecte'

geletterdheid ioe, waarop elke afzonderlijke schrijver zijn plaats inneemt. Jammer genoeg

-iin 

we niet in staat om te bepalen of het taalgebruik in de geraadpleegde bronnen een
overgangsfase illustreert, of efiectief het hoogste niveau dat.de gchrijyer tijdens zijn leven
bereikte. Daarvoor ontbreken aanvullende documenten die de onderzochte schrijvers
voor- en nadien schreven.

7.3 Waar de schrijvende leden van de lagere Brugse ambachtsklassen in het begin van
de vorige eeuw een gelijklopende lage schrijfkwaliteit leken te delen, werden de
niveauverschillen steeds geprononceerder naar het einde van de 19de eeuw toe. Voor de
hogere ambachtsklassen was dit net andersom. Een verklaring hiervoor kan gevonde^n
wo.-rden in studies over de geletterdheid in Brugge tijdens de vorige eeuw (Ruwet &
Wellemans 1978). Daaruit blijkt duidelijk dat het officidle gemiddelde
geletterdheidspercentage een zeer ongelijke verspreiding. van.de schrijfkwaliteiten
verborg. De censusdata tonen weliswaar een graduele vermindering van het-percentage
analfabeten: 55,6Vo in 1866 (Michiels 1978), 48,2Voinl88O,4O,4Vo in 1890, en38,67o
in 1900. De volgende tabel, uit een zeer verhelderend onderzoek van Callewaert (1963)
over de Brugse taalsituatie in de eerste helft van de 19de eeuw, illustreert echter duidelijk
dat die atfab?tisering niet op hetzelfde tijdstip in alle klasson doordrong, maar dat er wel
degelijk sprake was van een sociale bepaalde fasering.
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Tabel 1 - Percentage ongeletterden per sociale klasse

Klasse
I (upper class)
II (middle class)

III (gesch. ambachtslui)
IV (ong. ambachtslui)

1797-1815
0

28
55
84

1815- l  830
0
l8
41
't5

l 830- 1 840
0
13
27
59

Hoe kunnen die gegevens verbonden worden met niveau van'onze' Schrijvers? De
wijze waarop een alfabbtiseringsproces een bevolkingsgroep beinvloedt willen we
nietaforisch voorstellen door het beeld van een veer, die samengedrukt is aan de
linkerpool van ons geletterdheidscontinufim, vervolgens uitgerokken,wordt over de hele
lengte ervan naar d-e rechterpool toe, en uiteindelijk weer samengedrukt wordt aan die
'positieve'rechterpool. Dat proces wordt naargelang de sociale klasse_op verschillende
tiidstippen ingez€t, en gaat van hoog naar laag op de sociale ladder. Intermen uit het
Duitse-ondeizoek zou men kunnen zeggen dat de alfabetisering begint bij de
beroepsgroepen die 'schriftarbeitorientiert' zijn, en vervolgens doordingt naar de
beroepen die steeds meer'handarbeitorientiert' zijn.

ln dat metaforische raamwerk kunnen we nu stellen dat de veer voor de
ambachtsmeesters al sterk uitgerokken was aan het begin van de 19de eeuw (m€t grote
kwaliteitsverschillen), en een halve eeuw later in de samendruk-fase aan de rechterpool
beland was (met een gedeeld hoog schrijfniveau). Voor de knechten was de situatie net
andersom: in de eeiste decennia van de lgde eeuw bevonden zij zich nog in de
samendruk-fase aan de linkerpool (met een gedeeld laag schrijfniveau), terwijl de
volledige uitrekking zich pas voltrokken had op het eind van de eeuw (met grote
kwaliteitsverschillen).

8. De accentuering van geletterdheidsgraad en schrijfopleiding verplicht ons tot een
grondige analyse van het sihrijfondenicht voor de arm€re Bruggelingen tijdens de_vorige
eeuw. Maar ook op dat vlak blijkt de leefwereld van de'gewone man'bedroevend pover
gedocumenteerd te zijn. In diverse schoolarchieven kunnen leerprogramma's rnet de
bijhorende schoolboeken terug gevonden worden, maar het betreft steeds scholen die
v6oral in de sociaal hogere milieus recruteerden. Naast de financi€le en sociale drempels
die armen uit dergelijke instellingen weerden, mag men ook niet uit het oog verliezen dat
vele arme kinderen geen voltijds dagonderwijs konden volgen, omdat ze via kinderarbeid
een essentiele bijdrage leverden aanhet familiebudget (Steevens 1985). Die dagtaak was
voor het meerendeel van de kinderen ongetwijfeld ook veel te vermoeiend om buiten de
werkuren nog ochtend- en avondonderwijs te volgen. Bij dit alles dient men zich steeds
te realiseren dat de leerplicht in Belgid pas in 1914 ingevoerd werd, en pas vanaf 1921
daadwerkelijk gecontroleerd werd (de Clerck, De Graeve & Simon 1984).

Diverse bronnen wijzen erop dat de man in de straat zijn beperkte lees- en
schrijfkennis -als hij die al bezat- meestal opdeed in de zogelaamde'zondagsschooltjes'.
Die klasjes pasten in een lange traditie van onderwijs onder religieus patronaat: op
zondag kregen kinderen er hoofdzakelijk catechese-les, aangevuld met het meest
elementaire iaalonderricht. Dat de kinderen er ook op een gratis maaltijd konden rekenen,
is een niet onbelangrijk detail dat ongetwijfeld bijdroeg tot het succes van die s9!to9l!9s.
Schrijf- en leesleisen stonden er volledig in dienst van de godsdienst. Dit blijkt
overdiridelijk in hdt populairste leerboekje dat in al die schooltjes gebruikt werd, zowel in
de stad ali op het-platteland, het 'Kruisken ABC'. Brochuurtjes_van dit- typ-e' de
zogenaamde'abecedaria' (Burger 1927),bevatten traditioneel het alfabet in hoofd- en
kle--ine letters, voorafgegaan door een gedrukt kruisje, en gevolgd door een reeks
populaire gebeden en 

-'Frequently 
Asked Questi,ons'. o_ver het geloof. In die

iaiechesete[sten waren de woorden dan vaak nog gesplitst in lettergrepen. Vermoedelijk
betekende het taalonderwijs niet veel meer dan het kopi€ren van de alfabetten en het
neerschrijven van die gediCteerde gebedenteksten. In Brugge waren deze boekjes zeker
tijdens de hele 19de eeuw in gebruik (Michiels 1978).
- Tnals reeds werd aangegeven beschikken we niet over voldoende bronnen om deze

schets van de onderwijssituatie te verfijnen. Niet enkel de originele curricula en
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handboeken ontbreken, maar ook de lijsten van de Brugse leerlingen die .de
zondagschooltjes frequenteerden. Op basis van de informatie die we konden verzamelen
ouer oire lower class schrijvers, blijkt het evenmin mogelijk om na te gaan of en waar zF
ooit dergelijk 'basis' ondenrijs gevblgd hebben. De onderzochte vergaderverslagen uit
het corp"us " vermelden daar-vo-lstrelit niets over, en de schaarse gevevens die we in
diverseitadsregisters over de auteurs aantroffen hebben enkelbetrekking op-inkomens en
belastingen. V-oor auteurs uit de hogere klassen stelt dit probleem zich veel minder: het
leven v-an die publiek bekende iiguren is goed gedocumenteerd, met duidelijke
identificerende sporen in school- en andere archieven.

Het ontbr6ken van primaire schoolbronnen en de relatieve anonimiteit van de
auteurs hypothekeren uiteraard sterk de slagkracht en de verklarende waarde van ons
onderzoeli. Hoewel er voldoende argumenten voorhanden zijn. om o+.le
geletterdheidshypothese gegrond te noem€n, is het door.gegevens,schaarste niet mogellF
6m de schrijfp.66lem"n v-an-een welbepaalde auteur expliciet te linken aanzrln persoonlijk
schoolverlddin. Dit onderzoek zal hus voorlopig noodgedwongen een hypothetisch
karakter moeten behouden.

9. In dit artikel hebben we kort het verloop geschetst van ons onderzoek naar het
taalgebruik van de lagere klassen in het lgde-eeuwse Brugge.^Aan de hand van een
aanial gedigitaliseerde corpora probeerden we na te gaan of de_gangbare 'Dujtse'
opvatin"gen 6ver'Arbeiterspiache'-ook gelden voor schrijvers uit de BryS-se lower class.
Hbeweieen aantal schrijveirs een reekJopvallende schrijfproblemen deelde op het vlak
van spelling, grammati6a en stijl, kan hun schrijfidioom niet zomaar als een typisghe
'arbeiherstaii'Seschouwd worden. Daarvoor blijkt er binnen de onderzochte lower class
geleding te veel synchrone en diachrone variatie te bestaan. Bovendien werden leden van
fiogere-sociale ligen met identieke problemen geconfronteerd.. Wij menen dat de
zolenaamde 'Arfeitersprache' nie[ gedefinieerd moet worden in termen van
'Klissenangehtirigkeit'. tie geletterdheidsgraad van elke afzonderlijke schrijver li3n zijn
persoontife schiiifproblernen allicht befer duiden, en laat toe om de verschillen en
bvereenkomsten mefae schrijfkwaliteit van andere auteurs te verklaren.

Doorheen het artikel w-erd er voortdurend gewezen op methodologische problemen
waarmee we tijdens de loop van het onderzoek geconfronteerd werden. Het is opvallend
dat het meerendeel van die problemen samen te vatten is onder de noemer van'gebrek aan
bruikbare onderzoeksgegevens'. Of het nu gaat om originele bron-nen voor een corpus'
om gedigitaliseerde eribEwerkte tekstbanken, of o_m achtergrondinformatie over sociale,
ecoiomi-sche en pedagogische aspecten van het l9de-eeuwse Brygg"' steeds weer blijkt
de historische soiiotiiguist aftranicelijk te zijn van factoren waar hij_geen vat op heeft en
die de kwaliteit van ziji werk sterk kunnen beihvloeden. Het relatief nieuwe karakter van
dit onderzoek binnen Nederlandse taalgebied is daar uiteraard niet vreemd aan. Een
verdere uitbouw van het taalkundig onderzoek over het Nederlands tijdens de vorige
eeuw kan op termijn een aantal van &e problemen ye{-relpep ondermeer op het vlak van
de corpora. 

^De ruiine ervaring in het Duitse taalgebiedleert i.T* dat parallel onderzoek
in andlere steden van het grootste belang is. We kijken daarbij met interesse uit naar
suggesties van het congrespubliek.
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